Dituduh Sebarkan Komunisme,
Aktivis Lingkungan Dituntut 7 Tahun
Nampak jelas bahwa isu “KOMUNISME” hanya digunakan untuk GEBUG orang dan
menindas perlawanan rakyat kecil saja! Sungguh sangat KONYOL! Tidak salah kata
Goenawan Mohammad tahun yl. “Berhentilah dengan fobia karena itu bukan saja konyol,
tapi meneruskan kebencian yang seharusnya sudah tidak ada,” kata Goenawan di Teater
Utan Kayu, Jakarta Timur, Kamis 28 September 2017. Menurut dia, kemunculan isu
komunisme hanya menjadi bahan tertawaan lantaran tak ada dasar yang cukup kuat atas
isu tersebut.
Bagaimana tidak, kasus di Banyuwangi, Budi Pego yang dituntut 7 tahun penjara ini,
jelas-jelas dari 8 spanduk alat bukti itu TIDAK SATUPUN berlogo Palu-Arit! “Namun
dari 8 spanduk barang bukti, tidak satupun berlogo palu arit. Menurut jaksa, spanduk
palu arit belum berhasil ditemukan. ... “Padahal, dari fakta persidangan, tidak satupun
saksi yang melihat bahwa spanduk palu arit dibuat di rumah terdakwa. "Apalagi
spanduk palu arit juga tidak berhasil dihadirkan di persidangan," kata Rifai.”
Menjadi lebih KONYOL lagi, kalau logo Palu-Arit itu menjadi tuduhan Sebarkan
Komunisme, ... palu dan arit itu hanyalah LAMBANG rakyat pekerja, buruh dan tani saja,
bagaimana bisa dituduh menyebarkan ajaran komunisme??? Betul-betul masih banyak
pejabat terjangkit penyakit phobia, selalu digentayangi jutaan setan-setan PKI yang
mereka bantai lebih 1/2 abad yl itu, ...
Entah sampai kapan penyakit komunis-phobia yang KONYOL macam begini bisa berakhir,
agar bangsa ini bisa nampak lebih dewasa dan mantap melangkah maju lebih cepat
membangun masyarakat adil dan makmur! Jangan sampai teralihkan, menjadikan isu
komunisme yang jelas atidak ada apa2nya itu sebagai TEROR masyarakat, sementara
Islam radikal yang jelas sudah bangkit dan mengancam ketentraman justru
dikebawahkan, ...
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TEMPO.CO, Banyuwangi -- Aktivis Heri Budiawan alias Budi Pego dituntut 7 tahun penjara
dikurangi masa penahanan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan di Pengadilan
Negeri Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis sore, 4 Januari 2018. Dia dianggap menyebarkan
ajaran komunisme/marxisme-leninisme atas munculnya spanduk palu arit saat unjuk rasa
menolak pertambangan emas yang digelar puluhan warga Kecamatan Pesanggaran pada 4
April 2017.
Budi Pego dijerat Pasal 107 ayat a UU No 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab
Undang-undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan
negara. "Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara," kata jaksa Budhi
Cahyono saat membacakan tuntutan.
Baca: Isu Komunisme Dikhawatirkan Menjadi Teror bagi Masyarakat
Menurut jaksa, Budi Pego menjadi koordinator dan perancang aksi yang mengintruksikan
warga melakukan unjuk rasa. Spanduk-spanduk penolakan tambang untuk demo juga
dibuat di rumah pria berusia 37 tahun tersebut.
Berdasarkan keterangan ahli, kata jaksa, lambang palu arit yang disilangkan identik dengan
lambang komunisme di dunia. Sehingga, kata dia, siapapun yang membentangkan gambar
palu arit di tempat umum dianggap menyebarkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme
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yang dilarang di Indonesia. "Pencantuman logo atau simbol palu arit merupakan bentuk
penyebaran ideologi komunisme walaupun dalam tahap yang masih awal," kata Budhi.
Simak: Isu Komunisme Masih Dianggap Instrumen Politik yang Efektif
Dalam persidangan jaksa menghadirkan 16 saksi dan 4 barang bukti yakni 8 spanduk, mobil
pikap pengakut spanduk, kunci kontak, dan flash disk berisi video liputan unjuk rasa
tambang. Namun dari 8 spanduk barang bukti, tidak satupun berlogo palu arit. Menurut
jaksa, spanduk palu arit belum berhasil ditemukan. "Spanduk tersebut masuk sebagai daftar
pencarian barang," katanya.
Salah satu kuasa hukum terdakwa, Ahmad Rifai, menilai tuntutan jaksa berlebihan. Padahal,
dari fakta persidangan, tidak satupun saksi yang melihat bahwa spanduk palu arit dibuat di
rumah terdakwa. "Apalagi spanduk palu arit juga tidak berhasil dihadirkan di persidangan,"
kata Rifai.
Lihat: Goenawan Mohamad: Isu Kebangkitan PKI itu Konyol
Kasus tersebut bermula saat puluhan warga Kecamatan Pesanggaran menggelar aksi
pemasangan spanduk untuk menolak pertambangan emas oleh PT Bumi Suksesindo dan
PT Damai Suksesindo pada 4 April 2017. Massa membuat 11 spanduk di rumah Budi Pego
dengan kain putih dan cat semprot.
Saat pembuatan spanduk ini, Budi mengaku ada enam polisi yang berjaga.
Spanduk-spanduk itu lalu dipasang mulai pantai Pulau Merah hingga pertigaan Lowi
berjarak sekitar 5 kilometer.
Namun keesokan harinya, Budi didatangi sejumlah polisi yang menudingnya ada logo palu
arit di salah satu spanduk. Polisi menunjukkan sejumlah foto sebagai bukti. "Kalau saya
yang membuat, kenapa tidak langsung ditangkap saat itu juga," kata Budi yang aktif
menolak tambang sejak 2014.
IKA NINGTYAS
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