
9. Rumah dinas, milik siapa? 
 
Jawaban: 
Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita perhatikan ilustrasi berikut. 
 

X Y Kondisi Pra Proklamasi, 17 Agustus 1945 
 Kondisi saat Proklamasi, 17 Agustus 1945 

X Y Kondisi Pasca Proklamasi, 17 Agustus 1945 
 
Sekarang, mari kita runut ke belakang: 
Kondisi Pra Proklamasi, 17 Agustus 1945 

- X adalah rumah dinas, tempatnya di Lahan Birokrasi, pemiliknya dinas,  dan 
      penghuninya adalah orang dinas (a); 
- Y adalah bukan rumah dinas, tempatnya di Lahan Rakyat, pemiliknya bukan  
      dinas, dan penghuninya adalah bukan orang dinas (b). 

 
Kondisi saat Proklamasi, 17 Agustus 1945 

- ”Seharusnya” pada saat Proklamasi, 17 Agustus 1945, gugurlah tempat,  
      gugurlah kepemilikan, dan gugur pula sekat antara orang dinas dan bukan  
      orang dinas; 
- “Seharusnya” semua kepemilikan kembali kepada negara. 

 
Kondisi Pasca Proklamasi, 17 Agustus 1945 

- X kembali ke negara --dhi.dinas yang bersangkutan, sementara Y, tidak.  
Dengan mengembalikan X kepada negara menunjukkan adanya pola komunis. 
Sedangkan dengan tidak mengembalikan Y kepada negara menunjukkan 
adanya pola kapitalis. Padahal, X adalah kapital bagi (a) dan Y adalah kapital 
bagi (b). Dengan kata lain, kapital orang dinas TIDAK DIAKUI.  Itu artinya, 
ambigu dalam mengurus kepemilikan rumah rakyat. 

 
Kembali ke pertanyaan, “Rumah dinas, milik siapa?”  
Jawabannya adalah milik dinas dan di huni oleh orang dinas. Pertanyaan berikutnya, 
apakah dinas itu? Dinas adalah padanan kata dari birokrasi. Dengan demikian, orang 
dinas adalah orang birokrasi. Padahal, orang birokrasi = Rakyat Birokrasi (Sipil dan 
Militer). Mereka adalah Pegawai NegarA, bukan Pegawai NegerI. 
 
Oleh sebab itu, menjadi sangat wajar jika mengusir para orang dinas dari rumah dinas-
nya mendapatkan perlawanan. Sebab, memang mereka pemiliknya. Mereka telah 
kehilangan sumber belanja yang seharusnya dapat diwariskan kepada anak cucu dan akan 
pula kehilangan rumahnya. Hanya saja, untuk mendapatkan predikat sebagai orang dinas 
pun perlu pembuktian --lihat: 12. Revolusi Bilangan Start Sebuah Keadilan, hal 74 -81. 
 
Pertanyaan berikutnya, siapa Pegawai NegerI? Mereka adalah orang (-nya) dinas, 
pegawai-nya Pegawai NegarA. Dengan kata lain, Pegawai NegarA adalah TUAN -nya 
Pegawai NegerI --lihat: Negeri Khayangan.  
 


