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Saya tidak tahu banyak tentang Bung Karno. Saya lahir ketika masa Bung Karno sudah selesai.
Lebih dari itu, saya besar di zaman di mana segala sesuatu yang berkaitan dengan Bung Karno
disingkirkan secara sistematis. Bahkan jasa dan perjuangannya mengantar bangsa Indonesia
ke gerbang kemerdekaan; seakan sebuah angin lalu, sepoi bertiup, ada, terburai, lalu tiada.
Maka, selain atribut-atribut macam proklamator dan orator hebat (itu pun semula hanya
katanya, karena saya belum pernah mendengar pidatonya; baru kemarin-kemarin ini di televisi
saya lihat kebenaran atribut itu), saya hanya tahu Bung Karno sebagai pejuang yang gigih dan
berani (berulang kali masuk penjara tidak melemahkan semangat perjuangannya); sebagai
tokoh pemersatu bangsa, tetapi juga "lemah" terhadap wanita (dalam dua hal ini, Bung Karno
barangkali dapat disejajarkan dengan Raja Daud dalam Perjanjian Lama).
Seiring jatuhnya rezim Orde Baru, runtuh pula teralis yang memasung nama Si Bung. Presiden
Habibie mengijinkan pendirian Universitas Bung Karno. Lalu Presiden Abdurrahman Wahid
menyetujui perubahan nama Istora Senayan menjadi Gelora Bung Karno. Orang tak perlu lagi
sungkan atau takut mengumandangkan kekaguman dan rasa hormat terhadap Si Bung.
Menyambut peringatan 100 tahun kelahiran Bung Karno, 6 Juni 2001, koran dan televisi
gencar mengangkat berita seputar Bung Karno. Toko buku memajang puluhan buku tentang
Bung Karno. Nama Si Bung seakan bangkit dari kubur. Sebuah fenomena yang tidak pernah
ada selama 32 tahun masa Orde Baru.
Sebuah arus-balik? Bisa jadi. Sejarah, bukankah kerap bagai perputaran sebuah siklus? Jatuh
dan bangun, datang dan pergi. Begitu silih berganti. Seumpama jalan yang melingkar; tanpa
awal, tanpa akhir.
Perjalanan hidup Bung Karno adalah peringatan bagi para penguasa di mana pun; bahwa,
kekuasaan apabila tidak bijak disikapi dan pandai-pandai diemban akan berbalik
menghancurkan diri sendiri; mereka yang berkuasa sesungguhnya sedang berdiri di tanah licin.
Perjalanan hidup Bung Karno adalah juga cermin bagi para politikus yang sedang berada di
atas angin, agar tidak meninggalkan hati nurani dalam memperlakukan lawan politik; sebab,
cepat atau lambat angin bisa berbalik arah.
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