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Jurnalnet.com (Jogja): Tidak 

dapat diragukan lagi bahwa 

citra positif IPDN yang selama 

ini mendapatkan ruang 

tersendiri dalam hati 

masyarakat Indonesia menjadi 

kabur. Bahkan seakan citra 

positif yang dimiliki IPDN sudah 

tidak ada lagi dalam pandangan 

masyarakat, setelah terkuak 

ulang sindikat aksi kekerasan 

senior terhadap yunior pada 

bulan April 2007 kemarin yang 

mengantarkan Cliff Muntu pada kematian.  

 

Pada dasarnya, masyarakat kecewa pada pihak IPDN 

bukan hanya tertumpu pada kasus kekerasan yang 

dialami Cliff Muntu, melainkan ketidak amanahan 

pihak IPDN dalam menjaga peringatan masyarakat 

dan pemerintah dalam menyisipkan berbagai jenis 

kekerasan dalam lingkup pendidikan. Peringatan itu 

terlahir setelah terbukti adanya kekerasan senior 

terhadap Wahyu Hidayat pada bulan September 

2003 yang mengakibatkan kematian pula.  

 

Kehadiran buku yang berjudul Inu Kencana 

Undercover ; Kesaksian Nurani Purna Praja IPDN ini, 

mencoba turut tampil dalam gelanggang percaturan 

wacana dan data dalam meneropong IPDN yang 

dewasa ini mampu menyekat-nyekat persepsi 

masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang pro 

dan kontra terhadap eksistensi IPDN kedepan.  

 

Berbicara pro dan kontra sebagai kontribusi dalam 

menentukan masa depan IPDN, selama ini tidak 

lepas dari penjabaran seorang dosen IPDN sendiri, 

Inu Kencana Syafiie. Mengapa ?. Karena dosen inilah 

yang sejatinya menambah suasana keruh bagi 'IPDN' 

dan pahlawan kebenaran bagi mereka yang tidak 

menginginkan adanya kekerasan didunia khususnya 

dijagat pendidikan.  

 

Tetapi akan berbeda bagi penulis buku ini, Inu 
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Kencana dalam pandangan Empi memaparkan dalam 

dua fase. Adapun fase pertama Empi dengan jelas 

mengagumi sosok Inu sebagai dosen yang serba 

bisa, nyentrik dan gaya bicaranya yang khas seperti 

umumnya para pujangga yang memoles kata-kata 

(hlm. 77). Bukan hanya itu, selain pada waktu itu 

Inu mendapat tugas sebagai pengasuh dibarak 

penulis, beliau juga pernah mendapat tugas untuk 

mengisi ceramah di masjid warga pulau Panyengat 

yang hanya ditemani oleh penulis sendiri.  

 

Uniknya, yang membuat kesan tersendiri bagi 

penulis, ketika perjalanan malam hari menuju pulau 

Panyengat yang waktu itu ditempuh dengan menaiki 

perahu, yang dibontang-banting oleh gulungan-

gulungan ombak malam, Inu Kencana sama sekali 

tidak menunjukkan raut wajah yang takut atau 

sekedar kaget dan grogi. Dengan cueknya Inu 

malahan mengajak penulis -yang saat itu digelayuti 

rasa takut dan cemas, untuk bercanda dengan 

mengatakan seandainya perahu yang ditumpangi 

mereka menjadi oleng bagi Inu masih mempunyai 

sajadah yang bisa digunakan untuk mengarungi selat 

tersebut, laksana kisah Aladin dalam acara-acara 

hiburan anak-anak (hlm. 79).  

 

Kedua, penulis agak sedikit mengikis kekagumannya 

terhadap Inu, yang kemudian secara diam-diam 

menjelma kekecewaan tersendiri dalam benak 

penulis. Awal dari mengikisnya rasa kagum dan 

bangga itu ketika Inu secara blak-blakkan menjadi 

pembicara dialog-dialog dan wartawan media massa 

yang akhir-akhir ini masih siaga dalam meneropong 

carut-marutnya citra positif IPDN setelah 

meninggalnya praja Cliff Muntu pada bulan April lalu 

dan kasus pengroyokan terhaddap warga paa bulan 

Juli kemarin.  

 

Landasan penulis untuk kecewa terhadap Inu, 

kerena didalam menyelamatkan dan mencoba 

mengembalikan visi dan misi pendidikan di IPDN 

tidak menempuh dengan jalan yang lebih baik, luas, 

damai dan tidak menimbulkan efek negative yang 

meluap kemana-mana.  

 

Menurut penulis, jalan yang dilalui Inu dengan 

menggembar-gemborkan kecacatan internal IPDN 

yang melalui dialog, wawancara dan buku-bukunya 

baik yang ditulis sendiri maupun yang bersumber 

dari data dan fakta yang diungkapkannya, secara 

tidak langsung ia juga menjelek-jelekkan Indonesia 

dalam catatan sejarah dunia. Karena lembaga IPDN 

yang selama ini dikenal sebagai salah satu icon 

pencetak calon pamong praja Indonesia yang hampir 

setiap lulusannya ada yang direkrut dalam 

pemerintahan, setelah penguatan data dan fakta Inu 

yang belum begitu benar seratus persen dan dapat 

diuji coba, menjadikan keraguan tersendiri bagai 

orang-orang atau Negara lain untuk bekerja sama 

dengan Indonesia, khususnya dalam ranah dunia 

penididikan.  

 

Dalam konteks ini, data dan fakta Inu dikatakan 

belum tentu benar, karena penulis menemukan 

adanya perbedaan data dan fakta antara penulis dan 

Inu yang termaktub dalam buku yang berjudul IPDN 

Undercover (hlm. 205), Inu menulis bahawa Gatot 

meninggal semasa menduduki jenjang Madya Praja. 

Padahal, menurut Empi -yang waktu itu satu 
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angkatan dengan Gatot dan melihat dengan kepala 

mata sendiri jenazah almarhum, Gatot meninggal 

semasa menduduki jenjang Muda Praja (hlm. 81) 

dan jenjang inilah yang dinilai Empi sebagai salah 

satu jenjang yang riskan munculnya kekerasan 

senior pada yunior.  

 

Mungkin penyangkalan data ini terasa ringan bagi 

pembaca dan Inu khususnya, karena seakan tidak 

begitu berpengaruh pada bukti kekerasan yang 

dilakukan para senior pada yuniornya, karena 

adanya kekerasan yang mematikan itu tetap adanya. 

Tetapi menurut penulis, justru dari hala-hal yang 

sepele dan kelihatannya ringan inilah yang harus 

teliti, karena segala sesuatu yang besar berawal dari 

sesuatu yang kecil.  

 

Penulis juga kecewa karena, alam penulisan nama-

nama orang yang dianggap tidak beres oleh Inu 

dalam bukunya yang berjudul Maju Tak Gentar 

Membongkar Tragedi IPDN halaman 104, Inu tidak 

menulis secara jelas nama-nama tersebut. Melainkan 

menulis dengan nama yang cakupannya lebih luas 

(para Praja, bagi Praja Wanita dan para pejabat 

sekolah). Dalam hal ini, Empi kecewa karena dari 

penulisan nama-nama tersebut dapat menyeret 

'orang-orang' yang tidak tahu menahu dan bisa jadi 

data 90 % Praja IPDN terlibat seks bebas seperti 

yang diangkat oleh media masa benar dan bisa 

dibuktikan (hlm. 88). Ironisnya ketika Inu ditanya 

tentang kebenaran data 90% itu, malahan berkelit 

( detiknews.com/25-05-2007), padahal dengan jelas 

dalam buku tadi Inu menulis dengan sebutan yang 

lebih luas cakupan ma'nanya. 

 

Buku yang secara spesifik ditujukan untuk 

mengomentari data dan fakta yang disajikan Inu 

Kencana dalam mengedarkan kecacataan IPDN ini, 

selain mengajak pembaca untuk mengkaji ulang 

data dan faktanya Inu juga menyiratkan kehormatan 

dan kesayangan seorang praja yang cinta 

almameternya dengan cara melindungi almamater 

dari segala ancaman, tantangan, gangguan dan 

hambatan dari gurunya sekalipun. ***  

 

Judul Buku : Inu Kencana Undercover ; Kesaksian 

Nurani Purna Praja IPDN 

Penulis : Empi MUSLION_JB 

Penerbit : Pustaka Pelajar, Yogyakarta 

Cetakan : Pertama, Juli 2007  

Tebal : xviii + 242 halaman. 

 

*) Peresensi adalah Pemerhati Pendidikan dan 

Pengelola Perpustakaan Dua Mata Air Yogyakarta.  
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Filsafat 

14 Agustus 2007, 16:55 WIB
 

 

  Arsip     23 September 2003 CARI  
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