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1. Sosial 1. Judul



Buku ini kupersembahkan untuk isriku Hayatin Nufus
dan Anakku Shafa Widya Syakura





Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang pernah
dimuat dalam berbagai media massa. Dengan sedikit
perubahan di sana-sini, maka lahirlah buku ini. Isinya

merupakan penyikapan atas situasi sosial yang tengah
berkembang di Indonesia. Ada sejumlah tawaran penyelesaian
masalah di dalamnya, yang tentunya masih dapat
diperdebatkan oleh banyak kalangan. Namun, itulah tujuan
sesungguhnya dari buku ini yakni melahirkan banyak
perdebatan. Dengan perdebatan yang “sehat” diharapkan kita
mampu secara berkesinambungan mengembangkan daya
kritis kita terhadap berbagai permasalahan sosial yang tengah
terjadi di Indonesia secara konstruktif  dan bernilai aksiologis.

Tulisan ini dihasilkan dari diskusi-diskusi yang saya
lakukan secara rutin dengan kolega-kolega dalam berbagai
forum formal maupun informal. Untuk itu sepatutnya saya
berterima kasih kepada kolega-kolega diskusi saya,
diantaranya sesama staff  pengajar di Untirta, rekan-rekan

PENGANTAR & UCAPAN TERIMA
KASIH
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semasa kuliah di Unpar Bandung, serta kawan-kawan lainnya
di berbagai kota di Indonesia yang telah meluangkan waktunya
untuk bertukar pikiran dengan saya melalui email maupun
kunjungan penelitian saya. Dan tentunya para mahasiswa
yang secara budiman menjadi mitra belajar selama saya
membina mata kuliah Filsafat dan Logika, Dasar-Dasar
Logika, Manajemen Pemerintahan Daerah/Kota, Perilaku
Organisasi, Kebijakan Publik dan Analisis Kebijakan Publik.

Terima kasih juga saya haturkan kepada kedua orang tua
J.M. Daniel (alm) dan Ismiyati serta kepada keluarga H.
Muhammad Daud Gunawan yang telah banyak memberi
dukungan kepada saya untuk terus membangun diri ke arah
yang lebih baik.

Pada tempatnya pula saya menyampaikan ucapan terima
kasih kepada penerbit yang berkenan untuk mengapresiasi
hasil karya ini untuk diterbitkan menjadi sebuah buku.

Secara khusus saya juga berterimakasih kepada istriku
Hayatin Nufus atas diskusi yang konstruktif  selama saya
berkutat dengan naskah awal buku ini serta kebersamaan yang
telah dibangun melalui keluarga kecil kita. Demikian pula
untuk anakku Shafa’ Widya Syakura yang selalu setia menanti
cokelat dan juga tawanya yang membuat semangat hidup ini
tak pernah lekang. Buku ini kupersembahkan untuk kalian
berdua sebagai wujud kasih sayangku serta pengganti
ketiadaanku di saat harus berjam-jam mengerjakan naskah
tulisan ini di depan komputer atau pergi ke Serang untuk
mengajar. Semoga di masa mendatang kita akan dapat
mewujudkan mimpi-mimpi kita.

Akhirul kalam, kepada Allah SWT. aku menghadapkan
diri dan bersimpuh teriring permohonan do’a agar buku yang
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Kata Pengantar

berada di tangan dewan pembaca ini menjadi bacaan yang
bermanfaat. Dan untuk manfaat itu pula, saya sangat
menunggu kritik dan saran agar buku ini secara
berkesinambungan mengalami penyempurnaan dari waktu ke
waktu. Selamat membaca.

Bandung, Mei 2006

Kristian Widya Wicaksono
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