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Ya, kita semua sudah bosanmendengar berita tentang korupsi. Kita sudahmuak
dengan tingkah laku para koruptor dan konspirasi tingkat tinggi di belakangnya.
Tapi itu bukan berarti bahwa dengan mendukung KPK, pengadilan dan kepolisian
untuk bersikap tegas, serta mendukung terbentuknya sebuah pemerintahan bersih
dan transparan, akan menjawab permasalahan yang sesungguhnya.
Memang benar, bahwa memberantas korupsi adalah baik, ketimbang

membiarkan kondisi yang korup seperti hari ini. Tapi itu tidaklah cukup, karena
hal tersebut tidak mencabut permasalahan hingga ke akar-akarnya. Sehingga kita
seringkali diilusi bahwa dengan mengganti seorang pejabat yang korup dengan
yang bersih dan profesional, membentuk badan-badan atau komisi pemberantasan
korupsi, memperbaiki aparat hukum, sudah cukup untuk membawa kita menuju
kehidupan yang lebih baik.
Masalahnya cukup jelas. Korupsi dan ketidakadilan adalah konsekuensi dari

tersentralnya kekuasaan dan kewenangan pada segelintir orang saja. Sementara
sistem ekonomi kapital memaksa mayoritas orang untuk bekerja (menjual
tenaga, waktu dan pikirannya) agar tetap bisa bertahan hidup. Keduanya telah
menyumbang kondisi ideal berkembangnya korupsi.
Adalah sungguh naif menganggap bahwa persoalan korupsi hanyalah masalah

moral seseorang, atau sekedar error dalam sebuah sistem birokrasi pemerintahan.
Tidak! Hal itu menipu kita mentah-mentah!
Lihat, betapa absurdnya menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita ada politisi

dalam parlemen dan pemerintahan yang tidak bisa kita jangkau bagaimana
mereka memproduksi aturan untuk mengontrol hidup kita. betapa omong
kosongnya sistem ekonomi ini, dimana segelintir orang bisa menjalani kehidupan
yang mewah dan amat berkecukupan, sementara mayoritas lainnya harus
meregang nyawa untuk berjuang hidup. Betapa tidak masuk akalnya kehidupan
sehari-hari.
Sebuah pemerintahan paling bersih sekalipun, tidak akan mentransformasikan

hidup kita sebagai budak-budak yang dipaksa melayani majikan kita. tidak akan
pernah membebaskan hidup kita dari keharusan untuk bekerja, mengkonsumsi,
demi keberlangsungan sistem ekonomi kapital ini. Termasuk juga sekolah untuk
bekerja, menikah untuk menghasilkan calon budak baru dan merawat serta
membesarkannya dengan norma-norma atau moral budak. Semua ini demu tetap
tegaknya kerajaan setan yang tidak kita sukai ini.
Sebuah perubahan mendasar tidak ada hubungannya dengan pergantian

pejabat, atau pergantian majikan lama ke majikan baru. Ia butuh sebuah
pergantian tatanan yang lebih radikal. Kebutuhan kita adalah penggulingan
kapitalisme dan otoritarianisme. Sekaligus!
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