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ENTF]NIR memang
dibenci, nantun di-
cari. Ketika olang ter-

pojok l:arena koceknya cekak,
pilihan yang paling roudah yo
meminta bantuan rentenir.
Nantrrrr, kenrudahan rnemin-
jam uang berbuntut mauL.
Bisa-bisa rumah me) ayang.
Oleh karena itu, agama
melarang praktik semacam
itu dan haram hukumnya.

Dalam ajang Pilgub Jabar
2008, bisajadi adajuga prhk-
tik semacam rentenir'. Den-
gan mengolrral uang menagib
kekrz.saan untur kemudian

kaus berfoto dirinya menjadi bingkisan yang m(:nyertainya.
Janji muluk untuk membangun fasilitas apa pun diumburnya
untuk menarik simpati yang bisu rnenjeral rallyat.

JANJI yang melun"u, au.i plio ralon guberntrr bisa di-
pandangnya g,rmbal oleh ralryrrt. liisa saia disrtnrtkan dentsan
ientenir ya.rg pandai ntemelittt ir dan rnencekikttya di kem u-
dian hari. Padahal, yang menjadi harapan rakyat adalah
pemimpin yang memiliki investasi sosial. Datang kepada
r.kyat bukan untuk menukarkan uang tlengan kekuasaan.
Namun, ikhl.$ untuk menolong. NulunrT karut butuh, nalarg
konu susolt.

Bantua|r sosial ba8i biuya seholitlt aDitl< r)iskitt, utirtl usilhi!
kecil serta penyantunan bagi golekmah (golongan ekonorni
lemah) ilan anat telantar masih menjadi pemandangan lang-
ka Padahal, dengan gerakan propoor s,:perti itu, ralfat akan
kena.l dan mengenang figur penolongnya.

Iokoh yang berkorban demi rakyzt, merupakan figur yang
perlu terus dimunculkan untuk menggantikan tokoh yang
berkorban demi karier politiknya. Yang disebutkan belakan-
gan tentulah dapat sama dengan rentenir. Tidak ada amalan
di sana, apalagi keikhlasan.

Jika ada sekitar 30% ralTat ntiskin di suatu daerah,
setidaluryzt sejumlah itulah yang mengenal dan mengharap-
kan selalu dekat dengan tohoh sa-teh itu. Namun, ketika tidak
adr tokoh seperti itu, kalkulasi ekonomis setingja(li pilihan
rerbaik. Uang dicerima, milih kumcrlto engke. Ketika masih
banyak yang berpikiran seperti ini, dipastikan baltwa calon
tidak dikt'nal apalagi belarlrt tlitlnttr hi(ti liLkvnlrtyir.

Investor sosial nernpakan harapan yang diinginkau rakyat.
Figur ini menempa&an t akyai sebagai rnitra dan a[utan.
Ti lak untuk dikelabui dan disakiti hatinl,a. Oleh karena itu,
ketika amanah itu ada ditangannya, kerja l(eras tultuk mewu-
judkan daerah yang baldatun tltoygil,batun uarahl>un ghtt-
.1fur akan menjadi obsesinya.

Dengan tekad ini, orientasijong k.r imn/r ak..n dikubur
dalam-dalam. Uaug yang diberikan kepada rakya. sejak lana,
didasarkan oleh perintah agama, buku seperti perilaku
rentenir yang harus kembali dalam iumlah berlipat ganda.

Jadi, biarkanlah rakyat menilih dLngar (rurani mereka.*"*

PetuLLs, dosen JunLsnn,4t/minrstrcsi Ne garu FISIP
dan Sekretaris LPSAN Unpad.

memungut uang berlipat gan-

da. Keduanya bisajemput boln untuk menyerahkan uang.
Hanya, bedanya, rentenir berstatus sosial negatif, sedangkan
menjadi gubernur terhormat.

Sebelum masa kampanye berlangsung, berbagai upava "ny-
odok" ililakukan dengan kedok silaturahmi untuk r.rpprocch

-


