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Semua Lahan Kehidupan Mempunyai Tuan 
 
Kasus politik 1965, kasus 1998, kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),  kasus teroris, kasus mafia hukum, 
kasus preman pendidikan, makelar sertifikasi guru, kasus maling coklat, dan … pendek kata, semua kasus muncul 
karena tidak adanya pengakuan bahwa ada tuan di lahan tersebut. Ketika semua merasa ikut memiliki maka pada 
saat itu pula “semua” merasa tidak ikut memiliki. Jangan Nafikan Itu.  
 
Memang, Lahan Kehidupan Negara adalah milik kita semua. Ingat, “semua” ikut andil dalam memerdekakan 
negara. Namun, dalam tataran kenyataan, kepemilikan negara akan kembali kepada kepemilikan seseorang pada 
sesuatu. Pengakuan harus dapat dibuktikan dengan semacam surat kepemilikan.  
 
Namun sayang, hanya tinggal Rakyat Murni yang masih menyimpan bukti, sementara Rakyat Birokrasi dan 
”Rakyat” Penguasa sudah kehilangan bukti tersebut --”kepala Minak Jinggo yang dibawa oleh Damar Wulan sudah 
diminta oleh Layang Seta dan Layang Kumitir serta telah dipersembahkan kepada Ratu Kencana Wungu”. Dengan 
adanya pengakuan tersebut barulah dapat dirunut siapa yang seharusnya bertanggung jawab pada sesuatu tersebut. 
Adapun bukti kepemilikan Rakyat Birokrasi terhadap Lahan Birokrasi dapat di”hidupkan” kembali dengan 
menggunakan parameter tertentu --Lihat Nilai Natar Bangsa Manusia Indonesia. 
 
Tanpa pernah berani mengembalikan lahan tuan kepada tuan yang sebenarnya maka yang tercipta hanyalah 
ketidakpastian dan keterpurukan. Sebab, mental gedibal telah naik ke permukaan. Tanda-tanda mental gedibal 
antara lain: 1. Ke atas menjilat sementara ke bawah menginjak; 2. Rakus akan uang dan dari rakusnya, uang rakyat 
--yang seharusnya dilindungi /dijaga-- pun diembat, baik dengan cara halus maupun kasar.  
 
Jika dan hanya jika kesadaran nasional telah pulih, maka pada titik itulah Tuan akan kembali! Pertanyaannya 
sederhana, apakah pembaca adalah Tuan yang saya cari? Pulanglah Tuan ... dan jinakkan pelayan-pelayanmu yang 
tidak tahu diri! 
 
Sebagai panduan, ”tabir’ akan sedikit saya singkap. Tuan ”terbesar” di Lahan ”Rakyat” Penguasa Pancasila  adalah 
keluarga Ir. Soekarno. Tuan ”terbesar” di Lahan Milter adalah keluarga Panglima Besar Jenderal, Jenderal Besar 
Bintang Lima Soedirman serta keluarga Jenderal Besar Bintang Lima H.M. Soeharto. Berdasarkan Tarian Raja 
Garuda, seharusnya keluarga merekalah yang menjadi orang nomor satu pada lahan mereka sendiri -- Lihat, Negeri 
Khayangan. Sedangkan untuk yang lain, silakan telisik sendiri.  
 
Sadarlah, telah tiba saatnya untuk belajar menjadi tuan di rumah sendiri, di negeri sendiri. Saya percaya, Anda bisa. 
Wallahualam. 
 


