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D
PR bersama pemerintah telah menye-

lesaikan pembahasan revisi UU No. 17

Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan

DPRD atau dikenal dengan UU MD3. Rapat

paripurna DPR yang dihadiri Menkumham

Yasonna H. Laoly pada Senin (12/2/2018) telah

mengesahkan revisi UU MD3 itu menjadi UU.

Dengan disahkannya UU MD3 ini maka pimpinan

DPR bertambah satu orang dan pimpinan MPR

bertambah tiga orang, serta pimpinan DPD

bertambah satu orang.

Lebih jelasnya, revisi UU MD3 mengakomodir

partai pemenang pemilu sebagai pimpinan DPR

dan mengembalikan komposisi proporsional

berdasarkan perolehan suara. Artinya, pada

periode 2019 nanti partai yang meraih suara

terbanyak berhak menempatkan kadernya

menjadi Ketua DPR sedangkan peringkat kedua,

ketiga, hingga kelima menjadi Wakil Ketua DPR.

Selain itu, pimpinan MPR pun bertambah tiga

orang sehingga pimpinan MPR menjadi delapan

orang. Tiga tambahan pimpinan MPR itu berasal

dari PDI Perjuangan, Partai Gerinda, dan Partai

Kebangkitan Bangsa (PKB). Kini, proses

pelantikan pimpinan baru MPR masih menunggu

diundangkannya UU MD3.

Bagaimana program dan kinerja MPR dengan

penambahan tiga pimpinan baru? Majelis akan

mengulas seputar revisi UU MD3 dan

penambahan tiga pimpinan MPR ini. ❏
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ISTIMEWA

ISTIMEWA

T
AHUN politik 2018, yakni Pilkada serentak tinggal menghitung

hari. Entah ada kaitan dengan tahun politik atau tidak, yang

jelas belakangan ini terjadi sejumlah peristiwa luar biasa yang

memicu kekekhawatiran rakyat Indonesia. Peristiwa itu tak lain

serangan dan penganiayaan beruntun terhadap beberapa ulama/

tokoh agama dan ustad. Peristiwa itu bukan saja menyebabkan

korban babak belur, tapi juga sampai meregang nyawa. Dan,

pelakunya dengan disebut-sebut sebagai orang gila.

Setidaknya tercatat lima kasus serangan terhadap ulama dan

ustad yang terkonfirmasi dalam tiga pekan terakhir ini. Serangan

pertama menimpa Pengasuh Pondok Pesantren al-Hidayah,

Cicalengka, Kabupaten Bandung, KH Emon Umar Basyri. Kedua,

terjadi pada 1 Februari 2018 dengan korban ustad Prawoto,

Komandan Brigade Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) itu

meninggal dunia akibat diserang oknum tetangganya yang diduga

mengidap gangguan jiwa.

Kemudian ada pula serangan terhadap seorang santri dari

Pesantren Al-Futuhat Garut oleh enam orang tak dikenal. Ada juga

seorang pria bermasalah dengan kejiwaannya bersembunyi di atas

Masjid At Tawakkal Kota Bandung mengacung-acungkan pisau.Lalu,

pada 11 Februari 2018 pendeta dan jemaat Gereja Santa Lidwina,

Kabupaten Sleman, DI Jogjakarta juga diserang. Empat jemaat dan

pendeta yang memimpin ibadah terluka akibat serangan

menggunakan pedang.

Dan, terakhir kasus serupa terjadi di Lamongan, Jawa Timur.

Ahad (18/2/2018), KH. Hakam Mubarok yang hendak melaksanakan

shalat Lohor diserang oleh seorang lelaki yang katanya diduga

menderita sakit jiwa. Akibatnya, pimpinan Pondok Pesantren

Muhammadiyah Karangasem Paciran, Lamongan, Jawa Timur, itu

menderita lecet pada bagian tubuhnya.

Peristiwa tersebut memunculkan berbagai persepsi dan dugaan,

apa motif di balik itu serangan itu. Pertanyaannya, apa betul ini

semata-semata dilakukan oleh orang gila atau orang tidak waras.

Lho, bagaimana mungkin orang gila dari berbagai daerah, seolah-

olah ada yang mengomando melakukan serangan dengan sasaran

tokoh agama dan ustad. Peristiwa aneh ini tentu saja menyita

perhatian dari sejumlah orang.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin misalnya, meminta aparatur

penegak hukum lebih serius mengungkap motif para pelaku

penyerangan.  Tidak berhenti hanya sebatas informasi bahwa semua

itu dilakukan hanya oleh orang gila.  Perlu pengungkapkan lebih luas.

Pimpinan MPR RI Mahyudin tegas mengatakan bahwa masyarakat

jangan serampangan berasumsi sehingga kasusnya akan menjadi

bias. “Serahkan kepada aparatur hukum, apa motif dan tujuan kasus-

kasus tersebut apakah benar hanya oleh orang gila atau adakah

sesuatu di balik itu,” katanya di Kompleks MPR, Senayan, Jakarta.

Begitu pula Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian menjelaskan

bahwa semua kasus tersebut sedang ditangani dan dipastikan

penanganan kasus tidak berhenti hanya sampai di situ (orang gila).

Akan terus didalami apakah berkaitan dengan kasus lain.

Keseriusan aparatur dan kelihaian aparatur dalam menangani

kasus tersebut sangat diharapkan publik. Sehingga masyarakat tak

akan menduga-duga dan berasumsi sendiri motif dari peristiwa

tersebut yang dikhawatirkan akan memancing kemarahan

masyarakat. ❏

DER

K
ETUA Pansus Hak Angket KPK Agun Gunanjar Sudarsa akhirnya

memaparkan Rekomendasi Pansus Hak Angket KPK tentang

Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK, yakni seputar

penguatan KPK pada aspek kelembagaan, kewenangan, tata kelola

SDM, dan anggaran di depan Rapat Paripurna ke-18 masa

persidangan III tahun sidang 2017-2018 di Kompleks Parlemen,

Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Rekomendasi tersebut antara lain Pansus meminta KPK untuk

menyempurnakan struktur organisasi KPK agar mencerminkan tugas

dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2002 tentang KPK.

Kedua, Pansus meminta KPK meningkatkan kerjasama dengan

lembaga penegak hukum serta lembaga lainnya, seperti BPK, LPSK,

PPATK, Komnas HAM, dan pihak perbankan dalam menjalankan upaya

pemberantasan korupsi agar optimal, terintegrasi, dan bersinergi

dengan baik.  Pansus juga merekomendasikan pembentukan lembaga

pengawas independen.

“KPK disarankan melalui mekanisme yang diatur sendiri oleh KPK

Tahun Politik Ditandai Penyerangan Tokoh Agama

Rekomendasi Angket KPK
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membentuk lembaga pengawas independen yang beranggotakan

dari unsur internal KPK dan eksternal yang berasal dari tokoh-tokoh

yang berintegritas dalam kerangka terciptanya check and balances,”

ujar Agun.

Lebih lanjut Agun mengungkapkan,  penempatan pengawasan

internal di bawah Deputi dinilai kurang tepat karena akan menjadi

subordinat. Oleh sebab itu, diperlukan lembaga pengawas dari

eksternal sebagai perwujudan tanggung jawab KPK kepada publik.

Menyikapi rekomendasi Pansus, terutama soal lembaga

pengawas KPK, juru bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan

bahwa poin-poin rekomendasi Pansus sebagian  sudah dijalankan

KPK, terutama soal fungsi mekanisme koordinasi dengan kepolisian

dan kejaksaan  terkait penanganan kasus korupsi dan pengawasan

oleh publik.

“KPK sudah pasti memiliki tanggung jawab kepada publik untuk

menyampaikan kinerja-kinerja KPK.  Soal keuangan diawasi BPK,

KPK juga diawasi DPR dan mekanisme peradilan,” tegasnya, di KPK,

Jakarta, awal Februari.

Berbicara soal pengawasan eksternal atau independen untuk

mengawasi KPK, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Oce Madril

mengatakan, tidak ada dasar hukumnya. Di UU KPK tidak diatur

mengenai hal tersebut.  Oce khawatir akan timbul masalah, tumpang

tindih dengan sistem pengawasan yang sudah ada bila KPK tetap

harus membentuk lembaga pengawas eksternal atau independen.

Wakil Ketua Pansus Angket DPR untuk KPK Taufiqulhadi justru

heran rekomendasi soal pembentukan lembaga pengawas

independen KPK dibacakan dalam paripurna. Soalnya, menurut

Taufiqulhadi, dalam rapat terakhir Pansus bersama pimpinan DPR

semua fraksi sepakat bahwa rekomendasi lembaga pengawas

dihapus dari laporan akhir Pansus.

“Mungkin yang dia (Agun) baca rekomendasi lama, itu dugaan

saya,” katanya di Parlemen, Senayan, Jakarta.

Apapun hasilnya, intinya rakyat berharap pemberantasan korupsi

harus tetap dinomorsatukan.  Koordinasi dan kerjasama

antarlembaga negara dan aparatur penegak hukum harus seiring

dan sejalan dalam memerangi kejahatan korupsi tanpa pandang bulu.

Sinergitas antara KPK dan DPR juga dengan lembaga-lembaga lain

dan elemen masyarakat dalam perang terhadap korupsi mesti terus

dipupuk, dipertahankan dan disempurnakan. ❏

DER

T
AHUN politik 2018 dan 2019 sudah berjalan.  Berbagai hal

yang berpotensi menjadi polemik dalam penyelenggaraan

Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 harus segera dituntaskan agar

tidak timbul berbagai masalah, salah satunya adalah dugaan

pelanggaraan etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi

(MK).

Sebelumnya, pada 6 Desember 2017, sejumlah aktivis yang

tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah

Konstitusi (MK) melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik

yang dilakukan oleh Ketua MK Arief Hidayat ke Dewan Etik MK.  Arief

dilaporkan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan sebelum

proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di DPR.

Koordinator Koalisi Wahidah Suaib mendesak Ketua Mahkamah

Konstitusi Arief Hidayat mengundurkan diri dari jabatan Ketua MK.

Dengan mundur dari jabatannya, Arief Hidayat dapat berkontribusi

dalam perbaikan MK ke depan.

“Perilaku Arief tidak mencerminkan sikap negarawan maupun

prinsip integritas yang semestinya dijunjung tinggi seorang Hakim

Konstitusi. Sebab dalam catatan Koalisi, pada Januari 2018 Dewan

Etik MK sudah menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada

Arief,” ujarnya di Sekretariat ICW, Jakarta, Januari 2018.

Dalam kesempatan lain, Arief sendiri mengungkapkan soal dugaan

pelanggaran etik tersebut. Ia menjelaskan bahwa pertemuannya dengan

anggota Komisi III sudah seizin Dewan Etik MK. Dia juga tidak pernah

mempermasalahkan laporan yang ditujukan ke Dewan Etik MK.

“Setiap kali saya juga ketemu Dewan Etik biasa saja. Tanya Dewan

Etik. Saya enggak tahu. Bisa saja semuanya laporan. Setiap hakim

juga pernah dilaporkan ke Dewan Etik. Tidak ada masalah,” tegasnya.

Pada intinya, rakyat Indonesia melihat lembaga Mahkamah

Konstitusi memiliki peran yang luarbiasa strategis dalam penyelesaian

permasalahan dan sengketa Pilkada, dan juga pemilu.  Peran yang

sangat luarbiasa ini membuat rakyat berharap agar para hakim MK

melakukan tugasnya sesuai sumpah dan memiliki integritas yang

mumpuni.

Kekhawatiran pubik terhadap potensi keluarnya MK dari

integritasnya sangat bisa dimaklumi, sebab momen Pilkada dan pemilu

sangat berdampak kepada sukses tidaknya negara ini mengantarkan

rakyat Indonesia kepada  kesejahteraan bersama, sesuai Pancasila

dan konstitusi.  Untuk itulah polemik seputar permasalahan kode etik

hakim MK perlu segera dituntaskan agar tingkat ketidakpercayaan

publik terhadap MK tidak semakin besar. ❏

DER

Polemik Kasus Pelanggaran Etik Ketua MK ISTIMEWA
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Hardisoesilo
Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI

penataran P4 yang wajib diikuti oleh semua warga

negara seraya mencetak instruktur-instruktur yang

untuk tingkat nasional disebut Manggala.

Penataran P4 ditujukan untuk membentuk

pemahaman yang sama mengenai demokrasi

Pancasila dan UUD 1945 sehingga diharapkan

persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan

terpelihara. Suka atau tidak suka, metode indoktrinasi

yang digencarkan secara masif kepada semua

lapisan masyarakat itu terbukti ampuh dalam

membumikan Pancasila.

Empat Pilar

Seiring berjalannya waktu, masa pemerintahan

rezim Orde Baru pun berakhir dan berganti dengan

era Reformasi. Kala itu produk hukum terkait Eka

Prasetya Pancakarsa atau P4 dinyatakan tidak berlaku

lagi karena Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 telah

dicabut dengan Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998

dan termasuk dalam kelompok Ketetapan MPR yang

sudah bersifat final atau selesai dilaksanakan

menurut Ketetapan MPR No I/MPR/2003.

Sejak saat itu pula Pancasila tidak lagi populer dan

bahkan Pancasila dilupakan urgensinya dalam

kehidupan masyarakat Indonesia. Akibatnya

terjadinya krisis multi-dimensi di berbagai wilayah

Indonesia dan bangsa ini seolah kehilangan jati

dirinya. Menyadari keterpurukan ini, MPR yang kala

itu di pimpin Taufiq Kiemas (Alm.) memandang

perlunya revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui

kampanye masif dan pengenalan kembali Pancasila

kepada generasi muda, agar mereka memahami

bagaimana kedudukan Pancasila dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara.

Sejak akhir 2011 hingga saat ini mulailah sosialisasi

mengenai Empat Pilar ini digencarkan. Empat Pilar

adalah nomenklatur yang dilahirkan MPR dengan

P
RESIDEN Joko Widodo telah menerbitkan

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24

tahun 2016 yang menetapkan tanggal 1 Juni

1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Penanda-

tanganan Keppres itu dilakukannya saat menghadiri

acara peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di

Bandung pada tanggal 1 Juni 2016.  Selanjutnya

pada setiap tanggal 1 Juni dinyatakan pula sebagai

hari libur nasional.

Pancasila adalah ideologi bangsa. Ibarat

membangun sebuah rumah yang bernama Indone-

sia, maka Pancasila itu merupakan fondasi atau

dasar dari bangunan rumah tersebut. Pancasila

dipilih menjadi sebuah ideologi bangsa Indonesia

karena berakar dari nilai-nilai gotong royong,

kekeluargaan dan musyawarah mufakat yang

muncul dari masyarakat itu sendiri.

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia,

keberadaan Pancasila mengalami pasang surut

tergantung kondisi politik dan pemerintahan yang

ada pada eranya. Ketika rezim Orde Baru berkuasa,

upaya membumikan Pancasila dilakukan dengan

mencanangkan Pedoman Penghayatan dan

Pengalaman Pancasila (P4) atau Eka Prasetya

Pancakarsa sebagai sebuah panduan tentang

pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa

bernegara. Panduan P4 ini dibentuk dengan

Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 yang

menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi

36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi

pelaksanaan Pancasila.

Untuk semakin mengikat bangsa ini dengan

Pancasila dibuatlah Badan Pembina Pendidikan

Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan

Pengamalan Pancasila (BP7) sebagai satu lembaga

negara yang bertugas menjaga ideologi Pancasila.

BP7 bertugas merancang program-program

Membumikan Pancasila dari Masa ke Masa
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merujuk pada: (1) Pancasila; (2) Undang-Undang Negara Republik

Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945; (3) Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI); dan (4) Bhinneka Tunggal Ika. Empat Pilar ini

dimaknai MPR sebagai empat tiang penguat atau penyangga untuk

menjaga keutuhan berkehidupan kebangsaan Indonesia. Kendati

demikian, penyebutan empat pilar tidaklah dimaksudkan bahwa

keempat pilar tersebut memiliki kedudukan yang sederajat. Pancasila

tetap diposisikan sebagai dasar dan ideologi negara yang

berkedudukan di atas tiga pilar lainnya, yakni UUD NRI tahun 1945,

NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

MPR menilai sosialisasi Empat Pilar ini sangat efektif menanamkan

kembali nilai-nilai luhur yang perlu dijadikan acuan dan pedoman

bagi setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sosialisasi Empat Pilar ini berbeda dengan penataran P4 pada masa

Orde Baru. Sosialisasi Empat Pilar MPR adalah untuk menyegarkan

kembali ideologi Pancasila bagi yang sudah mengetahui dan

mengenalkannya kepada mereka yang belum mengetahuinya.

Selain itu, dalam sosialisasi Empat Pilar ini tidak semata

membumikan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang

mampu menangkal berbagai ideologi global maupun radikal, melainkan

juga menekankan pemahaman terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan

makna penting Bhinneka Tunggal Ika untuk menjaga keutuhan NKRI.

Sementara ditinjau dari aspek yuridis, sosialisasi Empat Pilar ini

pada hakekatnya merupakan tindak lanjut dari Ketetapan MPR No V/

MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional

dan kondisi bangsa Indonesia pada saat itu.

UKP-PIP

Pada tanggal 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo menerbitkan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit

Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Pembentukan UKP-PIP ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa

aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap

seluruh penyelenggara negara secara terencana, sistematis, dan

terpadu.

Dalam Perpres itu juga disebutkan bahwa UKP-PIP merupakan

lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung

jawab langsung kepada Presiden. Unit kerja yang dipimpin seorang

kepala ini bertugas membantu Presiden dalam merumuskan arah

kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan

koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi

Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Tugas lainnya adalah menyusun garis-garis besar haluan ideologi

Pancasila dan road map pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan

advokasi pembinaan ideologi Pancasila serta memantau,

mengevaluasi dan mengusulkan langkah dan strategi untuk

memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.

Pada tataran praksis, UKP-PIP mengupayakan perbaikan sistem

pembelajaran Pancasila di sekolah dan perguruan tinggi serta

memasukkan konten Pancasila ke dalam sistem karir dalam birokrasi

atau dikenal dengan penataran. Apa yang dilakukan UKP diharapkan

lebih terstruktur dan terencana sehingga Pancasila benar-benar

menjadi karakter bagi masyarakat dan penyelenggara negara.

UKP-PIP pun telah melakukan koordinasi dengan Pimpinan MPR RI

perihal program sosialisasi dan penerapan nilai Pancasila agar tidak

terjadi tumpang tindih tugas, mengingat Majelis sudah lama

melaksanakan tugas sosialisasi Empat Pilar MPR RI sejak tahun 2012.

Dengan demikian apa yang sudah dilaksanakan MPR selama ini

bisa dilanjutkan, sementara UKP-PIP mengambil porsi yang belum

dijalankan MPR, semisal menyiapkan materi Empat Pilar untuk

dimasukkan sebagai mata pelajaran dalam kurikulum di sekolah atau

universitas.

Mengingat ideologi Pancasila ini merupakan hal yang sangat

mendasar bagi keberlanjutan hidup bangsa Indonesia dalam jangka

panjang, maka Pemerintahan Presiden Joko Widodo pun mengubah

UKP-PIP menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang lebih

permanen.

Dengan statusnya yang permanen ini, maka kelembagaan Badan

Pembinaan Ideologi Pancasila akan tetap ada meskipun nantinya

Joko Widodo tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI. Tak hanya

permanen, badan ini juga bakal memiliki kewenangan yang lebih

kuat sebab posisinya yang setingkat dengan kementerian atau

anggota kabinet lainnya. ❏
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PDI Perjuangan, Partai Gerakan

Indonesia Raya (Gerindra) dan

Partai Kebangkitan Bangsa

(PKB) akan mendapat kursi di

pimpinan MPR. Penambahan

pimpinan MPR itu murni untuk

meningkatkan kualitas kerja

bukan untuk kepentingan lain.

Untuk Meningkatkan Kualitas Kerja
Penambahan Pimpinan MPR

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI - ISTIMEWA

AJELIS UTAMAM

R
UANG Rapat Pimpinan MPR di lantai 9 Gedung Nusantara III,

Kompleks Parlemen, Jakarta, sudah disiapkan. Di dalam ruang

rapat hidangan makan siang pun sudah tersedia. Jajaran

pejabat sekretariat jenderal MPR sudah hadir lengkap. Mereka sedang

menunggu lima pimpinan MPR. Senin siang, 12 Februari 2018,

memang akan digelar rapat Pimpinan MPR. Pada hari yang sama,

petang hari diagendakan juga Rapat Gabungan (Ragab) Pimpinan

MPR dan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di MPR.

Pimpinan dan jajaran Sekretariat Jenderal MPR sigap menyikapi

perkembangan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau dikenal UU MD3 yang dibahas DPR

bersama pemerintah. Padahal pada Senin 12 Februari 2018, DPR

baru membawa revisi UU MD3 itu untuk disahkan dalam rapat

paripurna.  Salah satu hasil revisi UU MD3 adalah penambahan tiga

pimpinan MPR. Menyikapi perkembangan itu Pimpinan MPR bergerak

cepat dengan menggelar rapat pimpinan.

Namun, akhirnya rapat pimpinan MPR diskors. Ketua MPR Zulkifli

Hasan mengakui, mengadakan Rapat Pimpinan MPR untuk membahas

penambahan tiga pimpinan yang baru. Rapat pimpinan itu akhirnya

diskors lantaran MPR belum menerima dokumen resmi UU MD3 yang

baru. “Dalam rapat pimpinan tadi diputuskan karena (dokumen resmi

UU MD3 yang baru) ini belum ada, jadi kami tunda. Kalau nanti kami

bahas, mana suratnya? Jangan katanya, kan susah. Jadi kami

tunggulah biar UU MD3 selesai,” kata Zulhasan, sapaannya, di

Kompleks Parlemen.

“Saya juga mau cepat. Kami kan mau reses, mau kemana-mana

(daerah pemilihan). Kalau UU MD3 selesai saya langsung jalan tugas.

Biar teman-teman (Pimpinan) membantu bekerja di MPR,”

sambungnya.

DPR bersama pemerintah saat itu memang sedang merampungkan

revisi UU MD3. Pada Senin petang, 12 Februari 2018, DPR menggelar

rapat paripurna untuk mengesahkan revisi UU MD3 menjadi undang-

undang. Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) revisi UU MD3 selesai

membahas perubahan dalam undang-undang itu, termasuk

penambahan pimpinan DPR, MPR, dan DPD. Ketua Panja, Supratman

Andi Agtas, mengungkapkan,  pimpinan DPR bertambah satu dan

diberikan kepada PDI Perjuangan sebagai partai pemenang Pemilu

2014.
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Penambahan pimpinan MPR diberikan

kepada tiga partai, yakni PDI Perjuangan,

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra),

dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Penambahan pimpinan itu murni untuk

meningkatkan kualitas kerja, bukan untuk

kepentingan lain. “Jadi semangat

penambahan pimpinan ini bisa meningkatkan

kualitas kerja yang lebih maksimal lagi,”

katanya usai rapat Panja, pada Kamis (8/2/

2018).

Ketiga fraksi tersebut masuk dalam lima

besar dengan perolehan suara saat Pemilu

2014. Supratman mengungkapkan,

pengambilan keputusan dalam rapat Panja

yang berlangsung hingga Kamis dini hari itu,

DPR dan pemerintah sepakat dengan

penambahan kursi pimpinan dewan itu.

“Sebenarnya  draf awal itu 1-1, terakhir

berubah menjadi 1-2, akhirnya jadi 1-3. Satu

di DPR, dan tiga di MPR,” jelasnya.

Keputusan itu, lanjut Supratman, hanya

berlaku hingga 2019. Setelah 2019, pimpinan

DPR akan ditentukan secara proporsional.

Jadi, partai pemenang Pemilu akan menjadi

ketua DPR, dan urutan kedua sampai kelima

menjadi wakil ketua DPR. “Berdasarkan

urutan-urutan itulah yang diputuskan

menempati posisi di DPR maupun MPR,” kata

Ketua Badan Legislasi DPR dari Fraksi Partai

Gerindra ini.

Dengan keputusan itu maka pimpinan DPR

menjadi enam orang, sementara pimpinan

MPR menjadi delapan orang. Delapan fraksi

menyetujui usulan penambahan jumlah kursi

pimpinan. Adapun dua fraksi, yakni Partai

Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai

Nasional Demokrat (Nasdem) menolak usulan

tersebut. Kesepakatan Badan Legislasi DPR

ini pun dibawa ke rapat paripurna DPR.

DPR akhirnya mengesahkan revisi UU

Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,

DPD, DPRD (MD3) dalam rapat paripurna.

Sebelum revisi UU itu disahkan, dua fraksi

yakni Fraksi PPP dan Fraksi Partai Nasdem

sempat memprotes lewat interupsi. Kedua

fraksi itu bahkan walk out dari rapat paripurna

tersebut. Namun, rapat terus berjalan dan

mendengarkan laporan Baleg DPR.

Setelah Ketua Baleg Supratman Andi

Agtas membacakan laporan, Wakil Ketua

DPR Fadli Zon selaku pemimpin rapat

menanyakan kepada forum. “Apakah revisi

Undang-Undang MD3 dapat disetujui?” tanya

Fadli Zon.

“Setuju….,” jawab anggota DPR yang

tersisa.
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Fadli pun mengetuk palu rapat tanda revisi

UU MD3 disetujui menjadi undang-undang.

Dalam UU MD3 yang baru disahkan itu diatur

soal penambahan wakil ketua DPR dan MPR.

Penambahan tiga kursi pimpinan MPR

diatur dalam Pasal 15 UU MD3. Pasal itu

menyebutkan, MPR dipimpin satu orang

ketua dan tujuh wakil ketua. Berikut bunyi

Pasal 15 ayat 1: “Pimpinan MPR terdiri atas 1

(satu) orang ketua dan 7 (tujuh) orang wakil

ketua yang dipilih dari dan oleh anggota

MPR.”

Selanjutnya, dalam Pasal 84 UU MD3,

disepakati jumlah pimpinan DPR menjadi 6.

Berikut bunyi pasal 84 ayat 1: “Pimpinan DPR

terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 5 (lima)

orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh

anggota DPR.”

Kandidat Wakil Ketua MPR

Meskipun revisi UU MD3 disahkan menjadi

UU, MPR belum bisa melakukan prosesi

pelantikan tiga pimpinan MPR yang baru. MPR

masih menunggu UU MD3 yang baru itu

ditandatangani presiden dan mendapat

nomor, serta dimasukkan dalam lembaran

negara. Semula diprediksi dalam dua atau

tiga hari setelah UU MD3 itu disahkan

langsung ditandatangani presiden, dan

mendapat nomor dari Sekretariat Negara

sehingga pelantikan tiga pimpinan MPR yang

baru bisa dilakukan sebelum masa reses

pada 15 Februari 2018.

Namun perkiraan itu meleset. Zulhasan

memastikan, UU MD3 yang baru itu belum

ditandatangani presiden dan memiliki nomor

registrasi. “Belum ada nomornya. Sehingga

DPR belum melantik (pimpinan baru). Nanti

begitu DPR melantik, lalu giliran kita melantik

(wakil ketua MPR yang baru) di hari yang

sama atau setelah pelantikan pimpinan DPR,”

katanya kepada pers pada Kamis (15/2/

2018).

Padahal MPR sudah mempersiapkan

segala sesuatunya untuk penambahan

pimpinan MPR itu. “Bagaimana teknisnya, kita

tunggu UU itu diundangkan. Kemarin ada

kabar UU itu sudah ada nomornya, sudah

disahkan. Ada berita 13 Februari UU itu

sudah diberi nomor, dan pada 14 Februari

DPR akan melantik pimpinan baru. Oleh

karena itu segera saya juga siapkan,” jelas

Zulhasan.

Ketika ditanya soal calon pimpinan MPR

yang baru, Zulhasan menyebut ada tiga

nama. “Saya meminta waktu itu kepada

mbak Mega, tolonglah mbak kalau bisa Ahmad

Basarah, kalau PKB kan sahabat saya Cak

Imin pasti, Gerindra mungkin Pak Muzani ya,

saya kira Pak Muzani,” sebutnya.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel

Johan memastikan Ketua Umum PKB,

Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bersedia

menjadi Wakil Ketua MPR.  “Cak Imin bersedia

menjadi Pimpinan MPR setelah para Pimpinan

MPR bertemu dan diskusi. Nanti pimpinan dan

Kesekjenan MPR RI yang akan menentukan

waktu pelantikannya,” kata Daniel Johan di

Jakarta, Rabu (13/2/2018) seperti dilansir

Antara.

Daniel Johan meyakini Cak Imin akan

memberi aura dan karya positif bagi kinerja

MPR ke depan.  Ada dua hal penting yang

akan dilakukan Cak Imin untuk sumbangsih

bagi bangsa dan negara. Dua hal itu adalah

menjaga konstitusi pemerintahan presidensial

dan membumikan Pancasila dalam kehidupan

kebangsaan kita. “Sehingga politik

kebangsaan di bawah panji Pancasila akan

tetap kuat mengakar dalam kehidupan sehari-

hari kebangsaan Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Umum Partai Gerindra

Prabowo Subianto menilai bahwa Sekretaris

Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani

Prabowo Subianto

Ahmad Basarah Ahmad Muzani Muhaimin Iskandar
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pantas untuk mengisi kursi Wakil Ketua MPR.

“Menurut kalian pantas enggak? Saya kira

pantaslah, dari segi senioritas, dari segi

rekam jejak,” tuturnya kepada pers usai

Perigatan Hari Ulang Tahun ke-10 Gerindra

di Kantor DPP Partai Gerindra, Sabtu (10/2/

2018).

Menurut Prabowo, mayoritas pengurus

Partai Gerindra juga berharap, Ketua Fraksi

Partai Gerindra DPR RI sekaligus anggota

Komisi I DPR RI itu menjadi pimpinan MPR RI.

“Tentunya harapan semua pengurus seperti

itu,” ungkap Prabowo.

Lalu, siapa calon Wakil Ketua MPR dari

Fraksi PDI Perjuangan? Nama Ahmad

Basarah menguat sebagai calon Wakil Ketua

MPR. Ketua DPP PDI Perjuangan, Hendrawan

Supratikno, mengungkapkan peluang Ahmad

Basarah sangat besar untuk menduduki

kursi Wakil Ketua MPR. “Kalau untuk pimpinan

MPR, Ahmad Basarah yang paling

berpeluang,” kata Hendrawan yang juga

anggota Badan Pengkajian MPR.

Menurut Hendrawan, Ahmad Basarah

saat ini sudah menjadi Ketua Badan

Sosialisasi MPR. Ahmad Basarah sudah

berperan lama di MPR. Namun, Hendrawan

mengembalikan keputusan soal pimpinan

MPR dari Fraksi PDI Perjuangan kepada

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati

Soekarnoputri. “Tapi semua kewenangan

ada di ketua umum. Itu menjadi ranah ketua

umum,” ujarnya.

Perubahan Tatib MPR

Hingga laporan utama Majelis ini ditulis,

Presiden Joko Widodo belum menanda-

tangani UU MD3 yang telah disahkan rapat

paripurna DPR. Walaupun belum

ditandatangani presiden, sesuai aturan

dalam jangka waktu 30 hari, UU MD3 ini tetap

berlaku. Bagi Ketua Fraksi Partai Golkar MPR

Rambe Kamarulzaman, biar bagaimana pun

UU itu harus dilaksakanan. “Apapun hasilnya

maka UU itu harus dilaksanakan,” kata Rambe

kepada Majelis.

Berkaitan dengan penambahan pimpinan

MPR, Rambe mengatakan, Tata Tertib (Tatib)

MPR harus menyesuaikan dengan UU MD3

yang baru.  “Bagaimana proses penambahan

pimpinan MPR, itu yang harus kita pelajari.

Sebagai ketua fraksi Partai Golkar di MPR,

saya kira apapun soalnya harus ada

mekanisme penyesuaian Tatib sesuai UU

yang telah disahkan. Bagaimana mekanisme

pengambilan keputusan setelah ada

penambahan pimpinan MPR, kita juga harus

tunggu perubahan Tatib,” tambah Rambe.

Rambe berharap, dengan penambahan

pimpinan MPR maka kerja dan program MPR

seperti Sosialisasi Empat Pilar bisa

dikerjakan secara gotong royong untuk

menanamkan pemahaman nilai luhur bangsa.

“Saya harap agar pelaksanaan kinerja MPR

menjadi lebih kuat dan target-target program

MPR akan tercapai dengan cepat dan

memuaskan rakyat,” harapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Mahyudin

mengatakan, MPR masih dalam posisi

menunggu UU MD3 diberlakukan. “MPR

sekarang ini dalam posisi menunggu paling

tidak sampai diundangkannya  UU MD3 yang

baru. Baru nanti MPR akan mengadakan

rapat pimpinan,” katanya kepada Majelis di

sela-sela kunjungan kerja ke Kutai Timur,

Jumat (16/2/2018).

Setelah UU MD3 diundangkan, MPR juga

akan menggelar rapat gabungan pimpinan

MPR dengan pimpinan fraksi dan kelompok

DPD untuk menindaklanjuti UU MD3 itu. “Nah,

apakah akan menunggu gugatan atau tidak,

nanti akan diputuskan dalam rapat pimpinan

dan rapat gabungan fraksi-fraksi,” jelasnya.

Seperti diketahui, saat ini sudah ada

kelompok masyarakat yang akan

mengajukan judicial review atau uji materi

UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sependapat dengan Rambe, Mahyudin

juga menjelaskan untuk menindaklanjuti UU

MD3 yang baru maka diperlukan

penyesuaian Tatib MPR. “Kita pasti akan buat

tata tertibnya dahulu, tidak serta merta

melantik. Karena Tatib yang dibikin harus

menyesuaikan dengan MD3 yang baru,”

ujarnya.

Menurut Mahyudin, mengubah Tatib di MPR

itu  tidak terlalu sulit. Atas dasar usulan dari

para anggota, perubahan Tatib itu dibawa

ke rapat gabungan. “Jika yang menjadi poin

itu disetujui, maka sudah sah jadi Tatib baru.

Tinggal ditandatangani oleh pimpinan. Tidak

harus melalui mekanisme paripurna seperti

di DPR,” jelasnya.

Meski demikian, Mahyudin menyarankan

agar MPR mau menunggu gugatan judicial

review UU MD3 ke MK.  “Tentu akan lebih

bijaksana kalau kita mau menunggu. Kalau

ada gugatan sebaiknya kita  menunggu

seluruh hasil gugatan selesai dahulu semua-

nya.  Karena itu kalau menurut saya, rencana

penambahan pimpinan MPR itu masih akan

memakan waktu yang panjang dan pasti

akan rumit. Karena ada potensi perubahan

terhadap UU tersebut,” katanya. ❏

M. Budiono/Deri Irawan/Budi Sucahyo

Hendrawan Supratikno

Rambe Kamarulzaman
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R
EVISI UU No. 17 Tahun 2017 tentang

MD3 telah disahkan DPR melalui Rapat

Paripurna pada Senin (12/2/2018).

Revisi UU MD3 ini membawa perubahan

dalam komposisi pimpinan di MPR, DPR dan

DPD. Pimpinan DPR bertambah satu orang,

pimpina MPR bertambah tiga orang, dan

pimpinan DPD bertambah satu orang.

Perubahan jumlah pimpinan ini hanya sampai

tahun 2019.

Merespon penambahan pimpinan MPR,

Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono

tegas mengatakan bahwa MPR siap

merealisasikan mandat UU MD3 tersebut.

“Pertama-tama ini adalah amanat UU MD3

perubahan. Tentu setelah semua prosedur

perundang-undangan dilakukan, termasuk

mengundangkannya, baru kita memiliki dasar

legitimasi untuk melakukan tindak lanjut

terhadap salah satu materi perubahannya

termasuk penambahan Pimpinan MPR,” kata

Ma’ruf Cahyono saat ditemui Majelis di

Ruang Kerjanya, Gedung Nusantara III,

Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu

(21/2/2018)

Ma’ruf mengungkapkan, dari draf UU MD3

sebelum ditandatangai Presiden dan sudah

diputuskan di paripurna DPR, MPR

mendapatkan tambahan tiga pimpinan MPR. 

Sebagai supporting system, Sekretariat

Jenderal MPR RI harus mempersiapkan

semuanya terkait layanan teknis serta

layanan administrasi, termasuk sumber daya

manusianya.

Masih ada  waktu yang cukup untuk

mempersiapkan sambil menunggu

diundangkannya UU MD3 sehingga upaya

dalam mempersiapkan, termasuk pelantikan

pimpinan memiliki dasar yang kuat. “Sehingga

mandat UU bisa terlaksana dengan baik dan

konstitusional tanpa ada masalah terkait UU

MD3, termasuk Tata Tertib (Tatib) MPR

sendiri.  Saya kira itulah yang harus kita

lakukan dalam merespon perubahan UU ini,”

ujar Ma’ruf Cahyono.

Dalam hal pelantikan pimpinan MPR,

menurut Ma’ruf Cahyono, MPR tentu saja

mengikuti mekanisme dan tata cara yang

diatur dalam Tatib MPR.  Secara rinci pasti

materi perubahan UU akan berdampak pada

peraturan Tatib itu sendiri, sehingga Tatib

MPR perlu diadakan perubahan,

penyesuaian, dan penyempurnaan.

Untuk melakukan perubahan tersebut,

dalam Tatib MPR disebutkan harus dibahas

dalam Rapat Gabungan (Ragab).  Dalam

prosesnya, sebelum Ragab digelar, pimpinan

pasti akan mengambil inisiatif menggelar

Rapat Pimpinan (Rapim).  Setelah Ragab

digelar akan muncul peraturan Tatib

perubahan yang merupakan kesepakatan

antara Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi

dan Kelompok DPD di MPR, salah satunya

mekanisme pelantikan Pimpinan MPR.

Seteah aturan main atau mekanisme

pelantikan Pimpinan MPR telah ada di Tatib,

barulah dengan memakai dasar itu bisa

dilakukan atau digelar pelantikan Pimpinan

MPR. “Intinya begitu, pelantikan dilakukan

ketika perubahan Tatib disahkan, karena

dalam Ragab tersebut nanti akan mengalir

berbagai pandangan, masukan, seputar

Tatib termasuk mekanisme pelantikan

pimpinan.  Soal calon Pimpinan MPR, setelah

Tatib disahkan nanti akan berproses secara

operasional bagaimana cara mengajukan

calon sehingga munculah calon-calon

pimpinan MPR baru,” jelas Ma’ruf Cahyono.

Memang, lanjut Ma’ruf, dalam UU

disebutkan siapa yang menjadi calon

pimpinan, salah satu adalah pemenang

Pemilu dan urutan pemenang Pemilu. Tapi

secara lebih eksplisit lagi akan disebutkan

Pimpinan MPR akan bertambah tiga, sehingga totalnya menjadi 8 orang. Bagaimana pengaturan

tugas dan wewenangnya? “Semuanya diatur di internal pimpinan,” jelas Sesjen MPR Ma’ruf Chayono.

Ma’ruf Cahyono: Kita Siapkan Layanan Teknis,
Administrasi dan SDM

Penambahan Pimpinan MPR

Ma’ruf Cahyono
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dalam Tatib yang disesuaikan dengan UU

MD3 yang baru.

“Saya kira tunggu keluar Tatib baru dari

hasil Ragab sehingga langkahnya selanjutnya

akan mudah,” kata Ma’ruf Cahyono.  Intinya,

lanjut Ma’ruf Cahyono, kalau dari Setjen MPR,

sejak UU itu diketok palu, kami sudah

merencanakan semuanya dan mulai bergerak

dari mulai fasilitas sarana prasarana, sumber

daya manusia, sehingga jika pimpinan baru

dilantik sudah siap semua dan pimpinan bisa

langsung bekerja.

Setelah Pimpinan baru MPR dilantik

sesuai mekanisme di Tatib yang baru, maka

total Pimpinan MPR menjadi 8 orang. Lalu,

bagaimana soal pembagian wewenang

dan tugas? Menurut Ma’ruf pembagian

tugas pimpinan MPR dan apa saja pem-

bidangannya semua diatur di internal

pimpinan. Selama ini pembagian tugas bisa

dengan keputusan pimpinan MPR. Ini soal

fleksibilitas kesepakatan antarpimpinan

karena menyangkut tugas pimpinan MPR,

bukan menyangkut tugas dan wewenang

kelembagaan MPR yang sudah jelas diatur

UU.

“Saya juga berharap pasca terpilihnya

Pimpinan MPR baru maka kerja-kerja dan

program-program MPR akan jauh lebih baik

lagi,” harap Ma’ruf Cahyono. Yang sekarang,

menurut Ma’ruf,  sudah sangat baik dan

dengan penambahan pimpinan akan jauh

lebih baik lagi.  “Jika satu pekerjaan bisa

dilakukan dengan sumber daya yang cukup

dengan pengaturan yang baik, saya kira

pekerjaan itu akan menjadi lebih ringan dan

kualitasnya lebih bagus seperti diamanatkan

UU MD3 di pasal 5, terkait sosialisasi Empat

Pilar MPR,” ujarnya.

Sosialisasi Empat Pilar MPR, lanjut Ma’ruf,

tidak hanya Pancasila, UUD NRI Tahun 1945,

NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, tapi TAP

MPR juga. Juga ada tugas pengkajian yang

sangat luas dinamikanya yang juga harus

didorong tidak hanya mengkaji soal sistem

ketatanegaraan semata, tapi bagaimana

mengkaji aspirasi masyarakat yang masuk,

lalu dikelola sehingga bisa mendekatkan

aspirasi masyarakat kepada pengambilan

kebijakan. Itulah namanya demokrasi, yakni

segala keputusan kebijakan berasal dari

aspirasi rakyat. ❏

DER/BSC

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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MAJELIS UTAMA

Dr. H. Mahyudin ST. MM, Wakil Ketua MPR RI

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

D
PR bersama pemerintah menye-

lesaikan revisi UU No. 17 Tahun 2014

tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

atau dikenal dengan UU MD3. Salah satu

hasil revisi terbatas UU MD3 ini adalah soal

penambahan pimpinan MPR, DPR, dan

DPD. Yaitu, penambahan satu pimpinan

DPR untuk partai pemenang pemilu, dan

tiga pimpinan MPR, serta satu pimpinan

DPD. Maka, pada masa persidangan

berikutnya pimpinan DPR dari lima menjadi

enam orang karena bertambah satu dari

PDI Perjuangan. Sementara pimpinan MPR

dari semula lima menjadi delapan  orang

dengan tambahan dari PDI Perjuangan,

Partai Gerinda, dan Partai Kebangkitan

Bangsa (PKB).

Untuk melihat lebih jauh penambahan

tiga pimpinan baru MPR ini, Majelis

mewawancarai Wakil Ketua MPR Dr. H.

Mahyudin, ST, MM. Wawancara

berlangsung di sela kunjungan kerjanya di

Kalimantan Timur beberapa waktu lalu.

Petikannya.

Revisi UU MD3 sudah selesai. Pim-

pinan MPR yang semula lima orang

bertambah tiga orang dari PDI Per-

juangan, Gerindra, dan PKB. Bagaimana

tangggapan Bapak dengan penambah-

an pimpinan MPR ini?

Hingga saat ini revisi UU MD3 itu belum

ditandatangai presiden. Jadi, kita belum bisa

melakukan pelantikan pimpinan MPR.

Demikian pula nanti kalau sudah ditandatangi

presiden, kita pasti akan buat tata tertibnya

dahulu, tidak serta merta melantik. Karena

Tatib yang dibikin harus menyesuaikan

dengan MD3 yang baru.

Intinya, pasti akan ada pembahasan

terlebih dahulu. Meskipun kalau di MPR

mengubah Tatib itu  tidak terlalu sulit, atas

dasar usulan dari para anggota baru dibawa

ke rapat gabungan. Jika yang menjadi poin

itu disetujui maka sudah sah jadi Tatib baru.

Tinggal ditandatangani oleh pimpinan. Tidak

harus melalui mekanisme paripurna seperti

di DPR.

Tapi, menurut saya, revisi UU MD3 itu

adalah  sebuah preseden yang tidak terlalu

bagus  dalam pelaksanaan sistem berbangsa

dan bernegara. Mestinya UU MD3 itu harus

berlaku lima tahun dalam satu periode.  Jadi

seharusnya,  sebelum periodenya berjalan,

sudah harus disiapkan UU MD3. Undang-

Undang  MD3 itu harus dibuat sebelum

dimulainya periode baru.

Ibaratnya, kalau kita mau bertanding

aturannya dahulu yang harus dibuat. Jangan

sudah bertanding aturannya baru dibuat, itu

WAWANCARAWAWANCARA

Soal Penambahan Pimpinan, Kita Akan Bahas
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pasti akan menimbulkan keributan. Misanya

soal pimpinan DPR. Harus ditentukan dahulu

apakah mau  seperti di daerah,  ketua DPRD

adalah hak pemenang pemilu, atau apakah mau

dipilih secara paket. Ini harus dibuat sebelum

pemilu. Sebelum bertanding dibuat rule-nya.

Jangan  setelah bertanding baru dibuat

aturannya. Itu namanya akal-akalan. Kalau

sudah bertanding baru dibikin rule-nya, pasti

aturannya itu sesuai selera pemenang. Ada

ketidakadilan di dalamnya yang bisa timbul.

Jadi sekali lagi, MD3 ini harus dibuat

sebelum pemilu. Karena itu  apakah revisi

UU MD3 ini sudah final nanti untuk sampai

2024, ini adalah pertanyaan tersendiri. Tapi

tidak menutup kemungkinan masih ada lagi

revisi UU MD3 untuk periode 2019-2024.

Intinya, UU MD3 itu  harus dibuat dulu

sebelum pemilu. Misalnya,  dulu waktu zaman

pemerintahan  Susilo Bambang Yudhoyono,

dalam UU MD3 berbunyi pemenang pemilu

langsung menjadi ketua DPR. Jadi tidak ribut,

pasti  kita terima semua, karena yang

membuat DPR sebelumnya dan belum tahu

siapa yang akan keluar sebagai pemenang

pemilu.

Apakah penambahan pimpinan MPR

menjadi genap (delapan orang) akan

berpengaruh pada pengambilan

keputusan di MPR?

Kalau di MPR pengambilan keputusan itu

dilakukan secara musyawarah mufakat.

MPR tidak berbicara voting, sehingga jumlah

pimpinan genap ganjil tidak terlalu signifikan

pengaruhnya.

Bagaimana rencana pembagian we-

wenang atau tugas masing-masing

wakil ketua MPR dengan adanya pe-

nambahan pimpinan MPR ini?

Penambahan pimpinan MPR ini bukan

karena kebutuhan tugas tapi karena

kompromi. Jadi tinggal dibagi-bagi saja

tugasnya. Beda kalau penambahan pimpinan

itu berdasarkan kebutuhan, ada tupoksi atau

tugas yang selama ini tidak terselesaikan

oleh pimpinan lalu tambah pimpinan lagi. Itu

namanya kebutuhan. Kalau ini bukan karena

kebutuhan itu, tetapi karena kompromi.

Meskipun penambahan itu nanti akan

menyebabkan kurang efisien.

Apakah rencana penambahan

pimpinan itu bisa mengubah program

dan kegiatan yang sudah disiapkan

MPR?

Saya kira tidak, karena sudah hampir

habis juga masa jabatan. Jadi, tidak terlalu

berpengaruh secara signifikan. Yang paling

berpengaruh adalah fasilitas yang harus

disiapkan untuk pimpinan.

Atau mungkin akan ada tugas dan

kewenangan baru untuk wakil ketua

MPR?

Tidak, nanti kita bisa bersama-sama. Jadi

misalnya di MPR itu kan ada tiga badan dan

satu lembaga, bisa saja nanti dua pimpinan

mengkoordinir satu badan, meski menjadi

kurang efisien. Sekali lagi ini kurang efisien.

Dalam  sisitem negara itu memang paling

bagus adalah miskin struktur kaya fungsi.

Tetapi ini  namanya politik. Politik  itu dinamis.

Politik adalah seni berkompromi, karena

pimpinan MPR ini kan jabatan politis.

Saat ini sudah ada tiga kelompok

yang mengajukan judicial review

terhadap revisi UU MD3 tersebut ke

MK, apa pendapat Bapak?

Tentu akan lebih bijaksana kalau kita mau

menunggu. Kalau ada gugatan sebaiknya

kita  menunggu seluruh hasil gugatan selesai

dahulu semuanya.  Karena itu kalau menurut

saya, rencana penambahan pimpinan MPR

itu masih akan memakan waktu yang

panjang dan pasti akan rumit. Karena ada

potensi perubahan terhadap UU tersebut.

Misalnya  yang menggugat menang, UU

itu harus disesuaikan dengan  hasil putusan

MK, dan itu repot. Karena itu menurut hemat

saya, sekali lagi sebaiknya kita  menunggu.

Pertama,  paling tidak menunggu hingga

revisi itu diundangkan lebih dahulu. Setelah

diundangkan mungkin MPR akan melakukan

rapat pimpinan, untuk ditindaklanjuti apakah

kita memerlukan rapat gabungan atau

menunggu gugatan, atau tidak menunggu

gugatan. Itu nanti diputuskan di dalam rapat

gabungan. ❏
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Press Gathering

Menggali Potensi Wisata
Membangun Perbatasan

A
LHAMDULILLAH hari ini kita berada di Pulau Bintan, Kepulauan

Riau,” ujar Wakil Ketua MPR Mahyudin saat memberi sambutan

pada acara pembukaan Press Gathering Koordinatoriat

Wartawan MPR/DPR/DPD di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau,

17 November 2017. “Kepulauan Riau merupakan daerah yang luas,

di mana luas lautnya hingga Pulau Natuna,” ujar legislator Partai

Golkar asal dapil Kalimantan Timur-Kalimantan Utara itu.

Sebagai wilayah kepulauan yang berbatasan dengan negara lain,

Kepulauan Riau memiliki banyak tantangan dan peluang. “Kita dengan

Singapura sangat dekat,” papar Mahyudin. Meski dekat, namun

perbedaan pembangunan dengan Singapura cukup jauh. “Untuk itu

kita harus mempercepat pembangunan di Kepulauan Riau,” ujarnya.

Mahyudin mengungkapkan, dia pernah keliling di pulau-pulau yang

ada di provinsi Kepulauan Riau ini. “Saya pernah ke Pulau Penyengat,”

aku Mahyudin. Dia juga pernah berkunjung ke tempat wisata lain,

yaitu Lagoi, yang disebutnya memiliki prospek investasi yang bagus.

Banyak wisatawan dari luar berkunjung ke Lagoi, di antaranya dari

Singapura. “Pokoknya, banyak resort yang bagus di sini,” ujarnya.

Untuk itu, Mahyudin berharap, media perlu mempublikasikan obyek

wisata di Kepulauan Riau ini.

Dalam acara press gathering yang diikuti 90 wartawan dari

berbagai media itu, Mahyudin menuturkan, wilayah perbatasan perlu

mendapat perhatian lebih. “Karena di perbatasan ada banyak

berbagai kejadian, seperti kriminalitas, peredaran narkoba, dan

penyelundupan,” ungkapnya. “Perbuatan ilegal itu dilakukan lewat

jalur tikus,” tambahnya. Menyikapi hal demikian, menurut Mahyudin,

negara harus menyiapkan pengawasan.

Tak hanya barang yang masuk secara ilegal, budaya asing pun

bisa masuk ke Indonesia lewat perbatasan. Mahyudin menceritakan,

dia pernah main golf di salah satu tempat di Kepulauan Riau. Selepas

main golf, dia ditarik biaya dengan mata uang dolar Singapura.

Diperlakukan demikian, Mahyudin marah karena dia merasa ini di

Indonesia maka pembayaran harus meng-gunakan mata uang ru-

piah.

Mahyudin sebenarnya memaklumi hal demikian sebab di Kepulauan

Riau banyak orang Singapura yang bermain golf. “Karena mereka

Kepulauan Riau mempunyai potensi wisata

yang mempesona. Untuk itu, potensi

wisata perlu dipublikasikan dan

pembangunan perbatasan perlu menjadi

prioritas.
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lebih kaya,” ungkapnya. Menghadapi

kesenjangan yang demikian, Mahyudin

mendorong agar pembangunan perbatasan

harus menjadi prioritas.

Dia mencontohkan di Kabupaten

Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, hampir

semua produk dan kebutuhan sehari-hari,

termasuk LPG, dipasok dari Malaysia.

Bahkan hasil perkebunan kelapa sawit dari

Pulau Sebatik dijual ke Malaysia. “Membuat

devisa kita berkurang,” ujarnya. “Militansi

masyarakat di perbatasan pun menjadi

berkurang,” tambah legislator asal dapil

Kaltim-Kaltara ini.

Mahyudin menjelaskan bahwa Kepulauan

Riau mempunyai beragam potensi, seperti

sumber daya alam (SDA), sumber daya

manusia (SDM), dan budaya. Untuk itu,

pembangunan di perbatasan harus menjadi

prioritas agar tak tertinggal dari negara

tetangga. “Sehingga orang perbatasan

menjadi bangga dengan Indonesia,”

tambahnya.

Dalam acara yang sekaligus diisi Sosiali-

sasi Empat Pilar itu, Mahyudin mengakui saat

ini makin banyak anak-anak muda yang

mencintai Pancasila. “Ini menunjukkan

bahwa kerja sosialisasi MPR berhasil,”

paparnya. Mahyudin menjelaskan, MPR telah

menyosialisasikan Empat Pilar MPR ke

berbagai lapisan masyarakat. “Pers perlu

juga berperan dalam sosialisasi,” ucapnya.

Sosialisasi menjadi penting, sebab di daerah

perbatasan berbagai hal bisa masuk. “Untuk

itu perlu ideologi yang kuat,” pungkasnya.

Sementara Sesjen MPR Ma’ruf Cahyono

dalam sambutannya mengatakan, Press

Gathering di Kota Tanjung Pinang ini

terselenggara berkat kerja sama yang baik

antara MPR dengan Koordinatoriat

Wartawan MPR/DPR/DPD. Kegiatan Press

Gathering ini bukan pertama kali di-

selenggarakan, tapi MPR sudah melaksana-

kannya beberapa kali.

Alasan Press Gathering kali ini diadakan

di Tanjung Pinang, menurut Ma’ruf Cahyono

karena, kota ini memiliki sumber daya alam

(SDA) yang layak dipublikasikan ke seluruh

Indonesia. “Dengan mengenalkan SDA di

wilayah perbatasan akan memunculkan

rasa bangga kepada Indonesia,” ujarnya. Bila

rasa bangga kepada Indonesia ada, tambah

Ma’ruf Cahyono, maka hal yang demikian

akan melahirkan nasionalisme.

Untuk itulah, 90 wartawan dari Jakarta

dibawa ke Tanjung Pinang untuk melihat

banyak hal terkait potensi wisata yang bisa

menjadi wisata unggulan di Indonesia.

“Potensi wisata yang ada kelak akan

meningkatkan apresiasi negara lain pada

Indonesia,” harap Ma’ruf Cahyono.

Hadirnya wartawan di Tanjung Pinang

juga dalam rangka melihat wilayah

perbatasan. Daerah perbatasan, menurut

Ma’ruf Cahyono, harus menjadi prioritas

pembangunan. “Tak hanya aspek ekonomi
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yang menyangkut kebutuhan masyarakat,

namun juga aspek pembangunan ideologi,”

paparnya.

Sebagai daerah dengan posisi terdepan,

daerah perbatasan memiliki kerawanan

dengan pengaruh ideologi asing. “Oleh

karena itu masyarakat perbatasan perlu

diberikan ketahanan ideologi. Tujuannya,

agar supaya jangan sampai terpengaruh

ideologi lain yang bisa melunturkan

pemahaman ideologi Pancasila.

Ketahan ideologi penting, menurut Ma’ruf

Cahyono,  sebagai modal masyarakat

perbatasan untuk bersaing dengan negara-

negara tetangga. “Dengan memiliki daya

saing yang tinggi kita mampu menjaga diri

dan kepribadian serta mampu berkompetisi,”

paparnya. “Kalau ideologi rapuh akan

berpengaruh pada aspek lain,” tambahnya.

Sebagai pihak yang dipilih sebagai tempat

acara, Misni, Kepala Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, dan

Keluarga Berencana, Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau, mengucapkan selamat

datang kepada Wakil Ketua MPR dan

rombongan. Misni yang dalam kesempatan

tersebut mewakili Gubernur Kepulauan Riau,

lebih lanjut mengatakan, Kepulauan Riau

mengucapkan terima kasih kepada MPR yang

telah memilih Tanjung Pinang sebagai tempat

acara press gathering. “Pilihan ini sangat

tepat,” ujarnya.

Misni menjelaskan, provinsi ini memiliki

19 pulau yang tersebar dan berbatasan

dengan negara lain. Kepulauan Riau

sebagai daerah di perbatasan dan memiliki

potensi wisata maka disebut pers memiliki

peran yang penting dalam menyampaikan

hal ini. “Pers menyampaikan berita

sekaligus kontrol,” ujarnya. Dia beharap,

pers mampu memberitakan kabar yang

konstruktif dan mengambil peran dalam

menyampaikan gagasan. “Kami berharap

pers juga memberi masukan kepada

Kepulauan Riau, karena perbatasan

menjadi isu penting,” ujarnya.

Dia mengakui, dalam perkembangan

teknologi digital hal demikian menjadi

tantangan dalam pemberitaan. Untuk itu,

menuntut kecerdasan dalam mengakses

berita apalagi di tengah maraknya hoax. “Kita

harus menggiring berita yang kredibel,”

tegasnya.

Para wartawan pada kesempatan itu

mengunjungi jejak-jejak Kesultanan Riau dan

obyek wisata yang ada di Kota Tanjung

Pinang dan Kabupaten Bintan. Antara lain.

berkunjung ke Masjid Raya Sultan Riau,

Makam Raja Hamidah (Engku Putri), Balai

Adat, dan Makam Raja Haji Fi Sabilillah.

Setelah mengunjungi obyek wisata di Pulau

Penyengat yang masih masuk dalam wilayah

Kota Tanjung Pinang, selanjutnya para

wartawan menuju ke Pantai Trikora III yang

berada di Kabupaten Bintan. ❏

AWG

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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M
ENGAKHIRI rangkaian roadshow di

Jawa Barat, Ketua MPR mengunjungi

Ma’had Al-Zaytun di Indramayu, Jawa

Barat, Jumat petang (19/1/2018).

Kedatangan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan

disambut puluhan ribu santri. Mereka tampak

sangat antusias dan berebut menyalami dan

meminta swafoto. Selain para santri, juga

ikut menyambut wali santri yang khusus

dihadirkan untuk menyambut Zulhasan—

sapaan Zulkifli.

Pemimpin Ma’had (pesantren) Al-Zaytun,

Syaikh Abdus Salam Panji Gumilang

memimpin langsung penyambutan didampingi

seluruh pengurus dan guru yang memakai

jas lengkap. Para santri juga memakai pakaian

seragam jas lengkap dan dasi.

Dalam sambutannya, Panji Gumilang

mengungkapkan bahwa dari hasil pertanian

Al-Zaytun bisa memenuhi seluruh

kebutuhan santri dan keluarga guru dengan

beras subsidi seharga Rp 7 ribu. Surplus

beras “diekspor” ke Cirebon dan Jakarta

dengan harga pasar sekarang mencapai Rp

13 ribu perkilo. “Kita sudah membuktikan bisa

Berdikari sebagaimana diamanatkan para

Pendiri Bangsa,” kata Panji Gumilang.

Zulhasan menyatakan kekaguman

terhadap pengelolaan Al-Zaytun yang

mampu menyediakan semua kebutuhan

hidup dari hasil olah tanah yang luas totalnya

mencapai 1.200 hektar. Untuk memenuhi

kebutuhan konsumsi santri dan guru setiap

hari, Al-Zaytun memasak satu ton beras.

Semua dihasilkan di sawah, kebun, dan

tambak yang dikelola sendiri. “Kalau Indo-

nesia dikelola seperti Al-Zaytun kita bisa

swasembada pangan, terutama beras,” kata

Zulhasan.

Kepada sekitar 12 ribu santri dan

mahasiswa, Zulhasan berpesan agar

demokrasi Pancasila memberikan

kesempatan dan peluang kepada siapa saja

Ma’had Al-Zaitun Indramayu

Puluhan Ribu Santri Antusias Sambut
Ketua MPR
Kepada para santri, Ketua MPR berpesan agar demokrasi Pancasila memberikan kesempatan dan
peluang kepada siapa saja untuk bisa menjadi apa saja.

untuk bisa menjadi apa saja. “Sistem

Demokrasi Pancasila jangan sampai

membuat kalian pesimistis, karena ada

kelebihannya juga. Sistem Demokrasi

Pancasila memberikan kesempatan dan

peluang kepada siapa saja untuk bisa

menjadi apa saja. Tergantung daya juang

masing-masing,” katanya.

Suka atau tidak suka, kata Zulhasan,

secara konstitusional, demokrasi terjadi.

Akibatnya terjadi persaingan secara terbuka.

Karena itu, generasi penerus saat ini harus

mempersiapkan diri untuk menghadapi era

persaingan terbuka. “Tantangannya lebih

berat. Siapa saja punya peluang dan

kesempatan sama,” katanya.

Zulhasan menekankan kepada para santri

dan mahasiswa untuk bersungguh-sungguh

dalam menuntut ilmu. Bila tak bersungguh-

sungguh maka generasi penerus menyia-

nyiakan masa depannya sendiri.

Sebelum ke Indramayu, pada Jumat pagi,

Zulhasan menyampaikan orasi kebangsaan

di Kuningan, Jawa Barat. Dalam orasinya,

Zulhasan mengatakan, demokrasi Pancasila

yang dianut Indonesia menjamin kesetaraan

dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa

kekayaan alam digunakan untuk semua

masyarakat bukan sekelompok orang. Itu

artinya demokrasi Pancasila menjamin

kesetaraan dan keadilan,” jelasnya.

Zulhasan mengingatkan bahwa per-

juangan mewujudkan agenda reformasi

belum selesai karena demokrasi yang

hendak dicapai bertujuan mewujudkan

kesetaraan, keadilan, keberpihakan kepada

rakyat tanpa kompromi. Masih terjadi

intoleransi dalam bidang ekonomi, misalnya

kesenjangan antara Pulau Jawa dan di luar

Pulau Jawa. “Coba bayangkan, satu persen

orang kaya di Indonesia menguasai 70%

tanah dalam bentuk konsesi, penguasaan

lahan tambang emas dan nikel,” ujarnya.

Kesenjangan tersebut bisa menunculkan

kecemburuan sehingga kalau tidak bisa

diatasi akan mengarah pada ketidak-

percayaan, sikap saling curiga, saling

menghujat, dan saling memecah belah. ❏

BSC

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Panen Raya di Air Saleh

D
I HAMPARAN sawah di Desa Upang

Marga, Kecamatan Air Saleh,

Kabupaten Banyuasin, Sumatera

Selatan, ratusan petani dan masyarakat dari

berbagai desa berkumpul di pinggir  sawah.

Di situ, mereka sedang untuk menyaksikan

acara panen raya, 29 Januari 2018.

Panen raya yang dilakukan pada hari itu

terasa sangat istimewa, sebab Ketua MPR

Zulkifli Hasan, Ketua DPR Bambang

Soesatyo, Menteri Pertanian Amran

Sulaiman, serta pejabat pemerintahan dari

tingkat pusat hingga kecamatan dan desa

hadir di tempat itu.

Banyaknya pejabat dari Jakarta yang

datang ke Upang Marga membuat desa-

desa di sana yang biasanya sepi menjadi

ramai. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat dan

petinggi Polri ikut hadir dalam acara itu

membuat aparatur Kodam Sriwijaya, Polda

Sumatera Selatan, Babinsa, dan Babinkam-

tibmas ikut mengamankan suasana.

Dalam panen raya itu, Zulkifli Hasan,

Bambang Soesatyo, dan Amran Sulaiman

secara bersama-sama memotong padi yang

Ketua MPR Menyemangati Para Petani
Panen raya padi di daerah Kecamatan Air Saleh, yang dikenal sebagai lumbung padi Sumatera
Selatan, dihadari Ketua MPR, Ketua DPR, dan Menteri Pertanian. Mereka sepakat menolak impor
beras, dan petani harus sejahtera.

sudah menguning sebagai simbol panen

raya telah dilakukan. Bahkan pada kesem-

patan itu, Zulkifli Hasan dan Bambang

Soesatyo naik traktor untuk memanen padi

di salah satu petak sawah.

Dalam sambutan, Zulkifli Hasan menyata-

kan, senang bisa bertatap muka dan

menghadiri panen raya bersama para petani.

Dia juga mengaku berasal dari keluarga

petani. “Ayah saya seorang petani,” ungkap

Zulkifli Hasan. Oleh karena ini Zulhasan,

begitu dia biasa dipanggil, tahu betul dunia

pertanian. Nasib petani saat ini, menurut

Zulhasan, belum seperti yang diharapkan.

“Kalau saat tanam harga beras bagus tetapi

saat panen harganya anjlok,” paparnya. Dia

menyesalkan harga gabah yang sebelumnya

Rp 5.500 per kg, tapi sekarang harganya

berada pada kisaran Rp 4.200 hingga Rp

4.500 kg. Harga itu, menurut Zulhasan, akan

lebih jatuh lagi kalau impor masuk. “Oleh

karena itu jangan impor,” ucapnya.

Zulhasan berharap, pemerintah mem-

batalkan rencana impor beras. “Jangan ada

yang mengambil keuntungan dari impor, petani

akan rugi,” tambahnya. Dia yakin, impor

dibatalkan, sebab dia percaya Menteri

Pertanian membela rakyat. “Pak Mentan

kekeh memperjuangkan petani,” ujarnya.

“Pak Mentan suka di lapangan jadi tahu

kondisi petani,” tambahnya.

Para petani beramai-beramai bertepuk

tangan, Zulhasan  menyatakan: “Petani

harus dimuliakan, petani harus disejahtera-

kan.” Pria asal Lampung itu menyatakan,

mempunyai kiat agar nasib petani lebih baik

dan sejahtera. Ini kiatnya, menurut Zulhasan,

di saat panen, pemerintah jangan impor

beras. Bila impor dilakukan maka harga padi

akan turun. Bila harga turun maka petani akan

bangkrut. “Ini kejadian yang terus menerus

dialami petani,” sesalnya.

Kepada petani, Zulkif l i  Hasan

mengatakan, masalah impor itu akan dia

sampaikan kepada Presiden. “Jangan impor,

kalau perlu kita ekspor,” harapnya. Dalam

kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan

mengharap agar Bulog menyerap hasil

panen petani. ❏

AWG
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P
ERAYAAN Natal 2017 dan Tahun Baru

2018 bersama (MPR, DPR, dan DPD)

pada 24 Januari 2018 terasa istimewa.

Dalam acara itu ketiga pimpinan lembaga

negara yang menaungi wakil rakyat itu, yaitu

Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR

Bambang Soesatyo, dan Ketua DPD Oesman

Sapta hadir, dan mereka berada di tengah-

tengah umat Kristiani yang menggelar acara

itu di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/

DPR/DPD Senayan, Jakarta.

Selain para ketua MPR, DPR dan DPD, juga

hadir Wakil Ketua MPR EE Mangindaan, Wakil

Ketua DPD Nono Sampono, Menteri ESDM

Ignatius Jonan, Menteri PUPR Basoeki

Hadimoeljono, Menteri Desa dan PDT Eko

Putro Sandjojo, Menteri Perhubungan Budi

Karya, Romo Magnis Suseno, dan wakil

rakyat yang beragama Kristiani lainnya.

Sebelum perayaan nasional dimulai,

beberapa kegiatan seperti misa bersama,

tarian daerah, paduan suara dari salah satu

gereja di Menteng, serta Parlement Choir,

memeriahkan dan menghimadkan acara itu.

Dalam sambutan, Zulkifli Hasan merasa

terhormat dan penuh suka cita bisa

menghadiri perayaan Natal ini. “Kita bisa

berkumpul karena anugrah Tuhan,” ujarnya.

Perayaan Natal yang digelar tiap tahun di

lingkungan Parlemen, menurut Zulkifli Hasan,

merupakan tradisi yang baik untuk

memperkokoh kebersamaan. “Selamat Na-

tal kepada Umat Kristiani,” ujar Zulhasan,

nama panggilan Zulkifli Hasan.

Lebih lanjut, Zulhasan mengatakan,

keragaman merupakan sunnatullah, hukum

Tuhan. Sejarah panjang Indonesia tak ada

pertentangan meski penuh dengan

keberagaman. “Sungguh membanggakan,”

ujarnya. Para pendahulu bangsa ini lebih

mendahulukan kepentingan bersama. Dalam

Kongres II Pemuda, meski mayoritas peserta

Senayan, Jakarta

Pimpinan Parlemen Meriahkan Natal Bersama
Pimpinan MPR, DPR, dan DPD hadir pada perayaan Natal dan Tahun Baru bersama. Mereka mengajak
untuk mendahulukan kepentingan bersama dan memperkokoh persatuan.

adalah pemuda dari Jawa, namun mereka

memilih bahasa Melayu sebagai bahasa

persatuan. “Demikian pula tokoh Islam sudi

mencoret tujuh kata dalam Piagam Jakarta,”

ucapnya.

Perjalanan Indonesia 72 tahun Merdeka,

menurut Zulkifli Hasan, diyakini sebagai

pelajaran berharga untuk bekal menghadapi

tantangan kebangsaan yang akan datang.

“Kita adalah bangsa yang beradab dan

penuh toleransi,” ujarnya. Sebagai bangsa

yang beragam, Zulkif l i  Hasan

mengungkapkan, tak membuat bangsa ini

membeda-bedakan. “Semua mempunyai hak

yang sama,” ujarnya. Oleh karena itu tak

boleh lagi ada pertentangan. “Musuh kita

adalah kemiskinan, kebodohan, dan

korupsi,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bambang

Soesatyo mengajak kepada semua untuk

menggaungkan kembali semangat cinta

damai yang penuh persaudaraan. “Mari kita

letakkan kepentingan bangsa dan negara di

atas kepentingan pribadi, kelompok dan

golongan,” ujarnya. Hanya dengan itu,

menurut Bambang Soesatyo, kita akan

mampu membangun Indonesia yang maju,

adil, makmur, sejahtera lahir dan batin.

Lebih lanjut, Bambang Soesatyo

menuturkan, kedamaian yang didambakan

tentu tidak ditujukan untuk damai individual

semata, tetapi sekaligus damai dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. “Keberagaman Indonesia

dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika

merupakan anugerah dari Tuhan yang patut

disyukuri, karena itu sebagai bukti Tuhan

mengasihi bangsa dan negara Indonesoa,”

ujarnya. “Dengan kata lain, mengingkari

kebinnekaan sama dengan mengingkari jati

diri bangsa Indonesia” ujarnya.

Sementara Oesman Sapta dalam sambut-

an menceritakan saat merebut kemerdekaan,

seluruh komponen masyarakat dari mana

pun asal usul, agama, dan warna kulitnya,

semua berjuang untuk merdeka. “Semua

berjasa untuk Indonesia,” paparnya. ❏

AWG
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Bogor, Jawa Barat

S
UNGGUH hari ini di luar dugaan saya,

mendapat kehormatan yang luar biasa

dari Merpati Putih,” ujar Ketua MPR Zulkifli

Hasan saat dikukuhkan menjadi anggota

Persatuan Pencak Silat Merpati Putih (MP) di

Lapangan Pusat Pendidikan Zeni TNI AD, Kota

Bogor, Jawa Barat, 10 Februari 2018.

Zulkifli Hasan Dikukuhkan Menjadi Anggota
Merpati Putih
Persatuan Pencak Silat Merpati Putih, 8-10 Februari lalu menggelar pertandingan laga, stamina
tenaga, serta kerapihan teknik dan getaran. Pada kesempatan itu Ketua MPR Zulkifli Hasan dikukuhkan
menjadi anggota Merpati Putih.

Sebagai anggota baru MP, maka dalam

kesempatan itu pula Zulkifli Hasan menyata-

kan komitmennya untuk mengabdikan diri

bagi perkembangan pencak silat di Indone-

sia. Zulkifli Hasan menyebutkan, pencak silat

merupakan kebudayaan bangsa, untuk itu

melestarikan pencak silat merupakan amanat

UUD NRI Tahun 1945. “Pasal 32 UUD

mengamanatkan pelestarian budaya

bangsa,” ujarnya.

Zulkifli Hasan mengatakan, sebagai

warga negara yang baik harus melaksana-

kan amanat konstitusi. “Kalau tak melestari-

kan pencak silat berarti melanggar

konstitusi,” tegasnya. “Kalau pencak silat

kalah dari cabang olahraga beladiri dari

negara lain, kita berdosa,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli

Hasan menyebut janji atlet dan janji pesilat

sesuai dengan apa yang selama ini

disosialisasikan, yakni Pancasila, UUD NRI

Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal

Ika. “MP adalah penjaga Pancasila dan NKRI,”

ujarnya. “Saya mengajak MP menjadi pelopor

persatuan bangsa,” tegasnya.

Sebanyak 561 pesilat MP mulai 8 hingga

11 Februari 2018 mengikuti Kejurnas VI di

Pusat Pendidikan Zeni TNI AD, Kota Bogor,

Jawa Barat. Ratusan pesilat itu mengikuti

pertandingan laga, stamina tenaga, serta

kerapihan teknik dan getaran.

Amos Priono Tri Nugroho, Ketua Umum MP,

menjelaskan, Kejurnas digelar untuk mencari

bibit-bibit atlet berprestasi, selain untuk

menciptakan jenjang kompetisi prestasi yang

sehat dan terukur bagi atlet MP mulai dari tingkat

cabang, provinsi hingga tingkat internasional.

Seluruh pesilat dari Sabang sampai Merauke

hadir dalam Kejurnas itu. Sementara peserta

dari luar negeri pesilat MP Cabang Korea

Selatan, Thailand, dan Jepang.

Ketua Panitia Kejurnas, Yuwono Darpito,

menjelaskan, karena kegiatan ini

dilaksanakan di pusat pendidikan TNI maka

semua peserta terikat aturan militer yang

ada. “Tidak hanya kebiasaan tidur dan

bangun, makan pagi hingga malam juga

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Seminar Golkar

W
AKIL Ketua MPR RI DR. Mahyudin,

ST, MM., menghadiri  Seminar dan

Launching Buku bertema ‘Meneguh-

kan Ideologi Pancasila   dalam Penguatan

Kiprah Partai Golkar’. Acara tersebut

berlangsung  di Gedung Nusantara IV,

Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta,

Golkar Harus Keluar dari Kebijakan
Berfikir Lama
Partai Golkar telah memilih jalan untuk tetap seiring dengan pemerintah. Karena itu, Golkar akan
terus mendukung program yang dicanangkan pemerintah.

Senin (12/2/2018).

Hadir dalam acara tersebut Pimpinan

Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar

Tandjung, Ketua Umum Partai Golkar

Airlangga Hartarto, dan Ketua Fraksi Partai

Golkar MPR RI Rambe Kamarul Zaman.

Tampak juga Menteri Sosial RI Idrus Marham,

Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI Rully

Chairul Azwar, serta ratusan tamu undangan

dan peserta seminar dari berbagai kampus

di Jabodetabek dan masyarakat umum.

Dalam sambutannya, Mahyudin antara lain

mengatakan, saat ini bangsa Indonesia  merasa

galau melihat  berbagai tantangan dan

dilakukan secara militer,” ujarnya. Menarik

dalam Kejurnas itu, wasit dan juri harus

menggunakan pakaian khas tradisional

Jawa, surjan, selama pertandingan.

Dalam pengukuhan tersebut digelar

berbagai atraksi kemahiran anggota MP

dalam olahraga, memecahkan beton, besi,

dan benda keras lainnya dengan tangan

kosong, serta kemampuan berjalan dan

berlari dengan mata tertutup. Dalam kegiatan

itu pula, MP mendapat Rekor Muri.

Penghargaan itu diperoleh setelah seluruh

anggota, termasuk Zulkifli Hasan, yang hadir

di lapangan hijau itu secara bersama-sama

mematahkan gagang besi.

MP merupakan perguruan pencak silat

yang berdiri pada 2 April 1963 di Jogjakarta,

didirikan oleh Hadi Poernomo bersama dua

anaknya, Poerwoto Hadi Poernomo dan Budi

Santoso Hadi Poernomo. Sekarang

diwariskan kepada dua putranya, Amos

Priono Tri Nugroho dan Nehemia Budi

Setyawan. ❏

AWG
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permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Karena

itu agar tidak berlarut-larut,  Golkar merasa perlu

mengingatkan bangsa Indonesia untuk kembali

dan berpegangan  pada Pancasila dalam

menghadapi tantangan   tersebut.

“Memang,  banyak sekali tantangan

kebangsaan yang terjadi di negara kita. Dan,

sejak Indonesia merdeka,  selalu ada  yang

mencoba menganggu ideologi negara

Pancasila.  Tapi, alhamdulillah saat ini muncul

semangat dari berbagai elemen bangsa

untuk kembali membumikan Pancasila di

seluruh wilayah Indonesia,” katanya. Intinya,

lanjut Mahyudin, semua elemen bangsa

harus   berupaya menyelesaikan persoalan

itu secara bersama-sama. Agar cita-cita

kemerdekaan, yaitu keadilan dan kemakmur-

an bersama bisa terwujud.

Seminar yang digagas Fraksi Partai Golkar

MPR RI itu menghadirkan dua narasumber,

yaitu: Pimpinan Dewan Kehormatan Partai

Golkar Akbar Tandjung, dan Ditektur Muzani

Consultan Sirojuddin Abbas.

Seminar tersebut didahului pidato

pengantar yang disampaikan Ketua Umum

DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. Menurut

Airlangga, Golkar telah memilih jalan untuk

tetap seiring dengan pemerintah. Karena itu,

Golkar akan terus mendukung seluruh  pro-

gram yang telah dicanangkan pemerintah.

 Menghadapi tahun politik, Airlangga

mengajak seluruh kader dan simpatisan

Partai Golkar agar menjadikan partai

berlambang pohon beringin itu lebih populis.

Salah satu caranya adalah lebih banyak

bergaul dengan masyarakat, mendengar

keluhan, dan menyerap serta memperjuang-

kan aspirasinya.  “Golkar Harus  keluar dari

kebijakan berfikir lama. Kini, berkarya  dalam

Golkar, harus dapat melibatkan masyarakat

lebih banyak”, ujar Airlangga.

Airlangga juga mengingatkan bahwa saat

ini zaman benar-benar telah berubah. Dunia

digital sudah merambah sampai ke pelosok

Tanah Air. Karena itu, Golkar juga harus

menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

Jangan sampai tertinggal dengan teknologi,

dan tidak boleh melawan arus teknologi.

 Sementara itu Akbar Tanjung, dalam

makalahnya, mengatakan, Golkar harus

terus   membela dan mempertahankan

Pancasila. Golkar juga harus menjadi salah

satu partai yang berada di garis depan dalam

menyosialisasikan dan mengamalkan

Pancasila. Karena itu, Golkar tidak boleh

meninggalkan sikap gotong-royong yang

menjadi nafas Pancasila.

“Tokoh-tokoh  Golkar di DPR  harus mampu

mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila.

Mereka harus menjadi teladan bagi seluruh

bangsa Indonesia bahwa Golkar adalah

pendukung dan pembela Pancasila”, ujar

Akbar Tanjung.

Sirojuddin Abbas menilai, Partai Golkar

harus mereaktualisasi prinsip-prinsip Partai

Golkar saat berdirinya. Ini penting karena

kapitalisme dan liberalisme sudah jelas

merusak tatanan kehidupan berbangsa dan

bernegara. Sementara sejak berdiri, Golkar

sudah menawarkan konsep Pancasila,

yang sudah ada sejak Indonesia merdeka.

“Golkar berhasil  melalui proses  demokrasi,

terbukti dengan keberhasilan Partai Golkar

melewati era reformasi. Kini Golkar mampu

berdiri tegak, setelah berhasil menghadapi tsu-

nami di era reformasi  yang nyaris menggelam-

kan Partai Golkar”, papar Sirojuddin.

Saat ini, menurut Sirojuddin, Golkar

dihadapkan pada tantangan arus  penguatan

populisme agama. Pada posisi itu, Golkar

memilih tetap dengan Pancasila, tidak silau

dengan isu sesaat penguatan agama.

Karena itu, Sirojuddin berharap, Golkar akan

terus eksis, termasuk setelah diterpa isu

korupsi. Karena bagi Sirojuddin, isu korupsi

yang menimpa Golkar  merupakan proses

pematangan Partai Golkar itu sendiri. ❏

MBO/DER
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I
NDONESIA adalah negara besar yang

terbentuk dari keberagaman rakyatnya.

Umat Islam adalah salah satu elemen

terbesar di Indonesia. Dalam perjalanan

sejarahnya hingga saat ini, Islam dan

demokrasi Indonesia mampu berjalan

beriringan menuju Indonesia yang maju dan

sejahtera. Sehingga jika ada sinyalemen atau

tuduhan yang menyebutkan bahwa Islam

tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai

dengan demokrasi Indonesia, itu adalah

sangkaan yang tak berdasar dan ngawur.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengungkap-

kan bahwa Islam dan demokrasi Indonesia

seiring sejalan, dan tidak ada keraguan akan

hal tersebut.  Karena umat Islam adalah

elemen terbesar di Indonesia maka memiliki

tanggung jawab yang besar pula.  Melalui

elemen-elemen organisasi Islam, seperti

Dewan Dakwah dan lainnya, umat Islam

harus buktikan bahwa Islam dan demokrasi

seiring sejalan.

“Kita harus buktikan itu dan kita tunjukkan

ke dunia internasional bahwa Islam adalah

rahmatan lil alamin, Islam adalah rahmat untuk

semesta alam. Caranya, ya semuanya

harus bersatu, bersatu untuk maju dalam

keberagaman bangsa. Saling hormat

menghormati, jadilah teladan,” katanya usai

menghadiri acara Rakernas Dewan Da’wah

Islamiyah Indonesia, di Wisma Arga Mulya

Kemendikbud, Cisarua, Jawa Barat, Sabtu

(20/1).

Zulkifli Hasan pada kesempatan tersebut

juga mengajak seluruh elemen Islam dan

elemen masyarakat lainnya di Indonesia

merajut kembali Merah Putih, apalagi saat ini

Indonesia menghadapi tahun politik yang luar

biasa.  Semua elemen bangsa harus

berupaya menjaga persatuan dengan

menolak semua upaya memecah belah,

memakai isu SARA, mengadi domba

antarsesama.

“Intinya, semua elemen bangsa mesti

bergandeng tangan, tetap menjaga

kebhinnekaan bangsa, tolak segala macam

bentuk yang berpotensi merusak sendi-

sendi persatuan bangsa,  Dan, saya

Rakernas Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia

Ketua MPR: Islam dan Demokrasi Seiring
Sejalan
Ketua MPR Zulkilfi Hasan mengajak seluruh elemen masyarakat merajut kembali Merah Putih demi
keutuhan bangsa.

meminta masyarakat dalam tahun politik ini

hati-hati, jangan hutang budi, jauhi politik

uang, memilih harus dengan kesadaran

penuh, pelajari calon-calonnya secara

seksama,” ujarnya.

Zulkifli Hasan berharap agar masyarakat

bijak dalam memilih, perhatikan track

recordnya, apakah keberpihakan calon

kepada rakyat jelas, apakah calon itu

sungguh-sungguh membawa kebaikan,

apakah diyakini bisa amanah, apakah betul-

betul anti dan tidak melakukan korupsi,

apakah calon itu bisa melakukan perubahan

menuju lebih baik.

“Nah, jika semua sudah, berdoalah

kepada Allah SWT minta petunjuk baru

tentukan pilihan.  Kalau itu dilakukan maka

percayalah kita akan mendapatkan pemimpin

yang baik, yang amanah, yang tidak korupsi

dan berpihak selalu kepada rakyat.  Jika kita

memilih dengan nilai luhur maka akan terpilih

pemimpin yang memiliki nilai luhur juga,”

tandasnya. ❏

DER
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Seminar Fraksi PKS

D
ARI tinjauan konstitusi, perilaku Les

bian, Gay, Biseksual, dan Transgender

(LGBT) dan perzinaan pada umumnya

sesungguhnya sudah jelas dan terang

benerang terlarang dan bertentangan

dengan norma-norma konstitusi.

Demikian dikatakan Wakil Ketua MPR

Hidayat Nur Wahid ketika berbicara sebagai

keynote speaker dalam seminar Fraksi Partai

Keadilan Sejahtera (PKS) MPR Tahun 2018

dan kuliah ke-7 Sekolah Konstitusi Fraksi

PKS MPR di Gedung Nusantara V, Kompleks

Parlemen Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Seminar dan kuliah bertema “Zina dan

LGBT dalam Tinjauan Konstitusi” ini

merupakan kerjasama Fraksi PKS MPR

dengan AILA (Aliansi Cinta Keluarga). Hadir

dalam seminar dan kuliah konstitusi ini Ketua

Fraksi PKS MPR Tiffatul Sembiring dan

Kordinator AILA Rita Subagyo, serta

narasumber antara lain Hamdan Zoelva, Prof.

Dr. Muzakir, Atip Latipulhayat, Ph.D.

Menurut Hidayat Nur Wahid, berdasarkan

Pasal 1 ayat (3), Pasal 29,  Pasal 28 huruf a

hingga j Indonesia adalah negara hukum yang

berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa

Hidayat Nur Wahid: LGBT Bertentangan Dengan
Konstitusi
Semua (ajaran) agama yang ada di Indonesia sudah sangat jelas dan tegas melarang zina dan
LGBT. Karena itu zina dan LGBT bertentangan dengan konstitusi.

yang juga memberi penghormatan pada hak

asasi manusia (HAM). Penghormatan pada

HAM yang diatur secara rinci dalam pada

Pasal 28 huruf a hingga j tersebut. Kata

kuncinya ada pada Pasal 28 huruf j ayat 2.

Pasal 28 huruf j ayat 2 berbunyi: “Dalam

menjalankan hak dan kebebasannya, setiap

orang wajib tunduk kepada pembatasan

yang ditetapkan dengan undang-undang

dengan maksud semata-mata untuk

menjamin pengakuan serta penghormatan

atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan

pertimbangan moral, nilai-nilai agama,

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu

masyarakat demokratis.”

“Dalam ayat itu disebutkan pemberlakuan

seluruh klaim hak asasi manusia dalam

konteks Indonesia mesti tunduk pada moral

(living law) dan (nilai-nilai) agama yang diakui

di Indonesia,” tegas Hidayat.

“Semua (ajaran) Agama yang ada di Indo-

nesia sudah sangat jelas dan tegas melarang

zina dan LGBT. Karena itu secara hak asasi

manusia dalam konstitusi kita, sejak awal

sesungguhnya masalah zina dan LGBT ini

sudah selesai. Yaitu tidak dibolehkannya zina

dan LGBT karena bertentangan dengan

konstitusi,” sambungnya.

Apalagi, lanjut Hidayat, bila dilihat dari

Pancasila, yaitu sila pertama Ketuhanan

Yang Maha Esa. Ketuhanan dalam agama

apapun pasti melarang zina dan LGBT.

“Jadi kalau masih ada yang ngotot,

khususnya tentang LGBT dan zina, maka

kita bisa bertanya, apakah Anda ada di In-

donesia atau di luar Indonesia? Kalau di luar

Indonesia, itu urusan Anda. Tapi kalau Anda

ada di Indonesia, Anda warga negara Indo-

nesia yang ber-Pancasila dan berkonstitusi

UUD NRI Tahun 1945, maka urusan zina dan

LGBT sudah jelas,” tandas Hidayat.

Dalam kasus LGBT, Hidayat memberi

contoh Rusia, negara yang tidak memiliki

Pancasila dan ber-Ketuhanan Yang Maha

Esa. Presiden Rusia, Vladimir Putin

menyetujui UU yang melarang LGBT karena

fraktor proxy war. Putin melihat kalau LGBT

dibiarkan akan menjadi sesuatu yang

melemahkan negara. Karena LGBT tidak lagi

memikirkan keturunan apalagi memikirkan

bangsa, tapi hanya memikirkan hawa

nafsunya.

“Tidak terbantahkan bahwa perzinaan &

LGBT merusak sistem keluarga dan tatanan

sosial sehingga pada akhirnya merusak

Negara. Kalau perilaku zina dan LGBT terus

dibiarkan, maka hal ini tentunya akan

mengangcam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Karena itu Putin menyetujui UU

yang melarang LGBT,” ujar Hidayat seraya

menambahkan Singapura juga sudah

mengkriminalkan perilaku gay.

Sekarang bola persoalan zina dan LGBT

ada di pembentuk UU, yakni DPR RI bersama-

sama Presiden. Untuk itu Hidayat meminta

AILA dan masyarakat luas untuk mengawasi

RUU KUHP. ❏
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UPI Bandung

K
ETUA MPR Zulkifli Hasan bergerak

cepat menghadapi maraknya upaya

adu domba antarumat beragama.

Bersama Mahasiswa dan elemen

masyarakat di Jawa Barat, Zulhasan

mendeklarasikan Gerakan Kami Indonesia.

Deklarasi dilaksanakan di Aula Ahmad

Sanusi Universitas Pendidikan Indonesia

(UPI) Bandung, Selasa (13/2/2018). Hadir

dalam deklarasi tersebut Mantan Ketua KPK

Abraham Samad, Anggota DPD Jawa Barat

Oni Suwarman, Anggota DPD Asri Anas,

Wakil Rektor UPI Dr. Solehuddin, Komedian

sekaligus pegiat budaya Deddy Miing

Gumilar, serta ratusan mahasiswa UPI dan

kampus lain di Bandung

Sebelum memimpin pengucapan ikrar

Deklarasi Kami Indonesia, Ketua MPR Zulkifli

Hasan menegaskan bahwa pengucapan

ikrar Deklarasi Kami Indonesia sebagai

respons atas kekerasan yang terjadi akhir-

akhir ini terhadap tokoh agama baik para

ustad, pastor, dan bhiksu, serta yang lainnya.

Di Jawa Barat terjadi penyerangan

terhadap KH. Emron Umar Basry (pengasuh

Ponpes Al Hidayah Cicalengka) dan Ustadz

Prawoto (tokoh Persis), kekerasan juga di

Gereja Lidwina di Jogjakarta, dan persekusi

bhiksu di Tangerang, serta perusakan

tempat ibadah.

Menurut Zulhasan, penyerangan

terhadap tokoh agama adalah upaya untuk

mengadu domba antarumat beragama. Meski

demikian Zulhasan meyakini bahwa bangsa

Indonesia adalah bangsa yang kuat, bangsa

yang umatnya tidak mudah terpancing untuk

diadu domba.

“Kami meyakini bangsa Indonesia adalah

bangsa yang kuat dan tidak akan terpancing.

Oleh karena itu saya bersama semuanya

menyampaikan ikrar Deklarasi Kami Indone-

sia ini,” kata Zulhasan.

CEO Kami Indonesia sekaligus anggota

DPD Asri Anas menyebutkan bahwa

pengucapan ikrar Deklarasi Kami Indonesia

merupakan ide dari Ketua MPR. “Ide

Ketua MPR Pimpin Deklarasi Gerakan
Kami Indonesia
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat, bangsa yang umatnya tidak mudah terpancing untuk
diadu domba.

Ikrar Deklarasi Kami Indonesia

KAMI INDONESIA

Kami generasi yang siap membumikan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar

NRI Tahun 1945. Pancasila adalah mata

air nilai dari semua gerak dan langkah

kami. Kami adalah pewaris sekaligus

perawat nilai Pancasila dalam semua

aktivitas kami sebagai generasi muda.

KAMI INDONESIA

Kami generasi yang akan selalu

berada di garis terdepan mereka yang

mencintai tanah air Indonesia.

Kecintaan pada bangsa adalah harga

mati. Kami akan selalu merapatkan

barisan untuk melawan segala

ancaman atas keutuhan bangsa.

KAMI INDONESIA

 Kami generasi yang berbeda suku,

tetapi akan selalu bersatu dalam ikatan

kebangsaan yang kuat. Semboyan

Bhinneka Tunggal Ika adalah identitas

kami. Biarpun suku bangsa kami

berbeda, kami diikat oleh rasa cinta

pada satu tanah air, satu bangsa, dan

satu bahasa.

mengucapkan ikrar Deklarasi Kami Indone-

sia ini langsung dari Ketua MPR. Ini komitmen

bersama untuk melawan gerakan yang ingin

adu domba umat beragama,” ujarnya.

Menurut Zulhasan, gerakan Kami Indone-

sia akan terus diperluas ke seluruh Indone-

sia untuk merajut kembali merah putih yang

hampir koyak. “Setelah Jawa Barat nanti

akan menyusul di Jakarta, Surabaya,

Makassar, Ambon, dan seluruh provinsi di

Indonesia. Lawan adu domba dengan

gerakan persatuan,” tegasnya. ❏
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Desa wisata Bi’ih

M
ENGISI libur panjang akhir tahun 2017

Wakil Ketua MPR RI Mahyudin

menghabiskan waktunya di Kecamat-

an Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kaliman-

tan Selatan. Di sana,  Mahyudin bernostalgia

dengan rekan-rekannya sesama alumni SMA

Negeri 2 Tanjung.

Kebetulan kehidirannya di sana bertepat-

an dengan buah. Salah satu kegiatannya

mengunjungi Desa Bi’ih, sebuh desa di

Kabupaten Banjar yang dikenal sebagai

desa wisata agro. Senin (25/12/2017),

Mahyudin bersama rekan-rekannya

melakukan kegiatan wisata agro, berupa

berburu durian jatuh.

Mahyudin Kagumi Inovasi Warga Desa Bi’ih
Wakil ketua MPR RI Mahyudin akhir 2017 lalu mengunjungi Desa Wisata Bi’ih di Kecamatan Karang
Intan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Di sini dia bisa melihat bagaimana potensi daerah
dikembangkan.

“Jadi kegiatannya, menunggu buah durian

matang di pohon jatuh sendiri ke tanah.

Menunggunya di pondokan, begitu ada yang

jatuh langsung dinikmati. Seru... Rasanya

lebih enak dan sensasional,” ujar mantan

Bupati Kutai Timur tentang kegiatan itu. Untuk

menunggu durian jatuh harus menginap di

pondokan yang berada di kebun durian.

Bukan tanpa alasan, kenapa Mahyudin

rela menginap di pondokan kebun durian

yang dingin dan gelap itu. “Di desa ini terkenal

durian Penyengat. Durian ini juara II kontes

durian tingkat nasional. Rasanya benar-

benar nikmat,” kata politisi Partai Golkar asal

dapil Kaltim-Kaltara ini.

Namun, Mahyudin menyayangkan tidak

ada peremajaan terharap pohon-pohon

durian di kebun itu yang kondisinya kini

banyak yang sudah berusia tua. “Mayoritas

pohon durian di sini  sudah tua, jadi buahnya

tak banyak. Maka, perlu perhatian dari Dinas

Perkebunan Pemkab  setempat untuk

melakukan pembibitan dan pelestariannya,”

harap Mahyudin.

Mahyudin juga sangat mengapresiasi

upaya warga Desa Bi’ih yang berhasil

melakukan inovasi dengan menyiapkan

kebun-kebun durian warga menjadi destinasi

wisata agro. “Hebat! Biasanya buah-buah

durian itu langsung mereka bawa ke pasar.

Tapi, kini wisatawan yang datang ke desa

untuk membeli atau mencicipi durian khas

Desa Bi’ih,” puji Mahyudian.

Dengan melakukan inovasi menjadikan

Desa Bi’ih menjadi distinasi wisata agro,

dapaknya ternyata cukup positif untuk

masyarakat setempat. Perekonomian warga

menjadi hidup.  “Dan, saya bangga Desa

Bi’ih kini jadi destinasi wisata, baik turis lokal

maupun mancanegara,” pujinya.

Melihat perkembangan Desa Bi’ih itu

sekarang, Mahyudin meminta para

pemangku kepentingan untuk memperhatikan

fasilitas yang ada di desa tersebut.

“Mengingat makin antusiasnya animo

masyarakat yang ingin berwisata ke Desa

Bi’ih maka perlu peningkatan kualitas fasilitas

bagi para wisatawan yang di desa itu,” pinta

Mahyudin.

“Saya rasa wisata agro ini bisa jadi

peluang investasi yang menarik. Contohnya,

pemerintah bisa memberdayakan

masyarakat menyediakan saung-saung

penginapan yang layak, memperbaiki akses

jalan, dan menata kedai-kedai cinderamata

yang menarik,” sarannya. ❏
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K
ETUA MPR Zulkifli Hasan menyam-

paikan kuliah umum di Universitas

Borneo Tarakan, Kalimantan Utara,

Minggu (4/2/2018). Zulkif l i  Hasan

menegaskan komitmen terhadap pem-

bangunan daerah perbatasan Indonesia di

Kalimantan Utara. Pembangunan di perbatas-

an perlu dipercepat untuk mengurangi

kesenjangan.

“Percepatan perlu dilakukan untuk

mengurangi kesenjangan,” kata Zulhasan,

sapaan Zulkifli.

Di depan ribuan mahasiswa, Zulhasan

mengatakan bahwa sejak masih menjadi

menteri kehutanan di era pemerintahan SBY,

ia sudah memahami permasalahan wilayah

perbatasan. “Saya pernah tiga hari

menyusuri perbatasan Indonesia-Malaysia

memakai helikopter,” kata Zulhasan.

Masalah utama di perbatasan, kata

Zulhasan, adalah kesenjangan pembangun-

an. “Kalau fasilitas di seberang lebih bagus

terjadilah kesenjangan,” ujarnya. Kesenjang-

an itu menimbulkan kecemburuan yang bisa

memengaruhi nasionalisme. “Selain kesen-

jangan dengan negara tetangga juga terjadi

kesenjangan dengan pembangunan di

Jawa,” kata Zulhasan.

Dia menambahkan masyarakat kampus

adalah garda depan nasionalisme dan NKRI

(Negara Kesatuan Republik Indonesia), tapi

fasilitas masih minim. Kampus seluas 130

hektar masih belum optimal pembangunannya.

Zulhasan mengungkapkan, ia sering

mendapatkan pertanyaan dari tokoh-tokoh

di luar Jawa mengapa kesenjangan belum

bisa diatasi. “Inti dari NKRI adalah siapa pun

dan di mana pun mempunyai hak dan

kewajiban yang sama,” pungkas Zulhasan.

Bermain Gasing

Pada Minggu petang, Ketua MPR Zulkifli

Hasan menyempatkan bertemu dengan

nelayan di Pantai Amal Lama dalam kunjungan

ke Tarakan, Kalimantan Utara. Di depan para

nelayan, Zulhasan juga mengungkapkan

potensi yang dimiliki Pantai Amal Lama di

Tarakan yang masih bisa dikembangkan, baik

potensi perikanan maupun potensi wisatanya.

“Bersama Walikota Tarakan nanti bisa

dipercepat pengembangan potensi

perikanan dan wisata yang indah di Pantai

Universitas Borneo Tarakan

Zulhasan: Saya Hafal Problem Perbatasan
Pembangunan di perbatasan perlu dipercepat untuk mengurangi kesenjangan.

Amal Lama ini,” ujar Zulhasan.

Dalam pertemuan itu Zulhasan

menyerahkan penghargaan di antaranya

kepada pelopor nelayan, pelopor kuliner,

tokoh adat, dan pelopor lainnya yang

berperan di masyarakat Pantai Amal Lama

Tarakan.

Sebelum meninggalkan lokasi Zulhasan

sempat mencoba permainan tradisional

gasing dengan nelayan setempat. Dalam

permainan gasing, Ketua MPR RI dua kali

gagal menjatuhkan gasing agar berputar di

papan.

Tapi pada lemparan gasing menggunakan

tali yang ketiga kali, Zulhasan berhasil

membuat gasing berputar dengan sempurna

di papan. Melihat gasing berputar, Zulhasan

loncat kegirangan. “Hahahaha, berhasil yah,

berhasil,” ucapnya sambil loncat kegirangan

dalam permainan gasing yang ditonton

masyarakat setempat.

Zulhasan mengaku, terakhir bermain

gasing ketika masih kecil, tepatnya masih

duduk di kelas 4 SD, sehingga sangat wajar

ia sudah lupa dengan permainan gasing. ❏
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Saat Kongres XXX HMI

U
NTUK ke-30 kalinya, Himpunan

Mahasiswa Islam (HMI) menggelar

pemilihan ketua umum melalui

kongres. Kongres kali ini digelar di Kota

Ambon, Maluku, 14 - 20 Februari 2018.

Sebagai acara puncak kegiatan HMI tingkat

nasional maka kongres selalu dihadiri ribuan

kader HMI dari ujung barat hingga ujung timur,

cabang dan badko, yang ada di Indonesia.

Bahkan mereka yang bukan sebagai utusan

atau peninjau pun rela datang ke arena

kongres dengan segala daya dan upaya.

Peran strategis HMI dan jaring-jaringnya

yang tersebar di berbagai penjuru Indone-

sia itulah yang membuat arena kongres

efektif untuk melakukan Sosialisasi Empat

Pilar MPR. Selepas pembukaan kongres yang

dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, 14

Februari 2018, di Auditorium Universitas

Pattimura, Ambon, Ketua MPR Zulkifli Hasan

memberi sosialisasi Empat Pilar kepada

ribuan kader HMI.

Di hadapan mereka, Zulkifli Hasan

mengucapkan selamat atas terselenggara-

nya Kongres XXX HMI, semoga melahirkan

konsep dan gagasan kebangsaan dan

keummatan yang cemerlang. Pria asal

Lampung itu menyebut kader HMI

merupakan kader umat, kader bangsa. “HMI

berada di mana-mana, kader HMI ada yang

menjadi Ketua RT hingga Ketua MPR, dan

wakil  presiden,” ujarnya. Sebagai

organisasi yang diikuti oleh mayoritas

mahasiswa Islam di Indonesia maka dirinya

menyebut HMI sebagai organisasi

mahasiswa terbesar, tidak hanya di Indo-

nesia namun juga dunia.

Dalam kesempatan tersebut, mantan

Menteri Kehutanan itu mengajak warga HMI

bersyukur karena bangsa ini telah 20 tahun

berada dalam era reformasi. Era reformasi

terjadi berkat peran mahasiswa. Diakui dalam

era ini banyak kemajuan yang terjadi seperti

pelaksanaan otonomi daerah, kebebasan

memilih dan dipilih, serta kebebasan

berpendapat. Meski demikian diakui banyak

hal di luar keinginan masyarakat terjadi. Hal

di luar keinginan tersebut adalah kesenjang-

an sosial, ekonomi, dan politik. “Semua

kesenjangan ini akan berbahaya bila sampai

melahirkan kecemburuan,” paparnya.

Dalam kesenjangan politik disebut antara

partai politik dan aspirasi rakyat kadang tidak

nyambung. Dari sinilah akan menyebabkan

ketidakpercayaan sosial. Menurut Zulkifli

Hasan, demokrasi yang ada seharusnya

melahirkan kesetaraan dan harmoni. “Namun

yang terjadi malah sebaliknya,” ujarnya.

Ketua MPR Sosialisasikan Empat Pilar
Untuk itu Zulkifli Hasan mengajak kader HMI

untuk ikut bersama membenahi kondisi

bangsa.  “Demokrasi bermakna bila rakyat

berdaulat,” tegasnya.

Ketua Umum PBHMI, Mulyadi Tamsir, dalam

sambutan pembukaan mengatakan, senang

kongres bisa dilaksanakan di Ambon.

Menurut pria asal Kalimantan Barat itu, Am-

bon secara sosiologi sangat majemuk. Meski

sebagai kota yang majemuk, namun di sini

hidup nilai-nilai toleransi. “Berbagai suku dan

peradaban dunia ada,” ujarnya. Dari sinilah

maka kota itu diakui sebagai miniatur tidak

hanya Indonesia, namun dunia. “Ambon

menjadi kota yang damai dan penuh kasih

sayang,” puji Tamsir. Untuk itulah dirinya

mengajak kepada seluruh kader untuk

belajar nilai-nilai toleransi pada masyarakat

Ambon. “Kita bawa nilai-nilai itu ke daerah

masing-masing,” ucapnya.

Gubernur Maluku, Said Assegaf,

mengatakan, provinsinya merasa terhormat

dipilih sebagai arena kongres. HMI diakui

telah memberi kontribusi pada bangsa dan

negara. Kadernya lahir dari proses yang

selektif dari LK I hingga LK III. “Kader HMI

harus mampu menjadi pemersatu,” harap

Said. ❏
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F
ENOMENA luar biasa saat ini

mengganggu ketenteraman dan

toleransi antarumat beragama.  Kasus

penganinayaan beberapa ulama di beberapa

daerah dan penganiayaan tokoh agama

Nasrani dan rumah ibadah membuat kaget

seluruh bangsa.

Potensi saling curiga dan menuduh

sesama agama dan antaragama dikhawatir-

kan akan memicu konflik antarsesama rakyat

Indonesia.  Beberapa elemen masyarakat

mengingatkan agar rakyat Indonesia jangan

terpancing dan terprovokasi.  Mulailah

memahami kembali Pancasila dan Bhinneka

Tunggal Ika. Menyadari dengan penuh

kesadaran bahwa Indonesia memang

terbentuk dari keberagaman rakyatnya.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengajak

umat Islam Indonesia dari berbagai organisasi

Islam di seluruh Indonesia untuk bersatu dan

tidak lagi berdebat panjang seputar

perbedaan-perbedaan yang ada. “Mulai saat

ini jangan mau lagi diadu domba saling

berkelahi antarsesama Islam karena

perbedaan yang ada.  Seperti yang kita tahu

adu domba itu ciptaan penjajah,” ujar Zulkifli

Hasan saat bertemu dengan Ketua Umum

DPP Badan Koordinasi Muballigh Indonesia

(Bakomubin) Prof. Dr. Deddy Ismatullah dan

delegasi, di ruang kerja Ketua MPR RI,

Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/

DPD Senayan, Jakarta, Selasa (16/1/2018).

Politisi PAN yang biasa dipanggil Zulhasan

ini lebih lanjut menegaskan, jika kita ikuti

upaya adu domba maka itu artinya kita

mundur ke belakang. “Jangan lagi diikuti

upaya-upaya adu domba tersebut,” kata

Zulhasan. Oleh karena itu, mulai sekarang

hendaknya umat Islam dan juga sebagai

bagian dari rakyat Indonesia memikirkan

kemajuan umat dan bangsa melalui

perkembangan perekonomian.

Zulhasan mengingatkan, sementara umat

Islam dibuat saling berselisih, sumber daya

Indonesia habis dikuras dan dieksploitasi.

Perekonomian Indonesia lambat laun habis

dikuasai asing. Namun, Zulkifli Hasan juga

melihat umat Islam saat ini mulai terbangun

kesadaran politik dan ekonominya, itu satu

lompatan yang sangat baik.

“Fokus kita sekarang selain mempersatu-

kan Islam juga mengembangkan perekonomi-

an umat, mengembangkan karakter

kewirausahaan dan membuat sumber daya

Audiensi DPP Bakomubin

Saatnya  Fokus Kembangkan Perekonomian
Umat Islam adalah umat yang besar dan memiliki potensi maju yang besar.  Gunakan potensi itu
untuk memajukan perekonomian umat dan bangsa.

manusia yang lebih baik.  Saya sangat

mengapresiasi upaya berbagai elemen

organisasi Islam yang menggelar berbagai

program dan acara untuk memajukan umat Is-

lam, salah satunya DPP Bakomubin,” katanya.

Ketua Umum Bakomubin Prof. Deddy

Ismatullah merasakan kegelisahan dan

kekhawatiran seputar berbagai perdebatan

yang mengarah kepada perbedaan. ‘Tapi

ditengah kegelisahan tersebut, kami sangat

apresiasi pernyataan-pernyataan berbagai

tokoh, salah satunya tokoh nasional Zulkifli

Hasan, sangat menyejukkan.  Itu bukan hanya

pandangan kami pribadi tapi pandangan

rakyat juga yang kami tangkap,” katanya.

Kepada Zulkifli Hasan, Prof. Deddy

Ismatullah juga mengungkapkan bahwa pro-

gram-program Bakomubin yang sudah

berjalan sampai saat ini adalah ingin

memajukan kesejahteraan umat atau

memajukan perekonomian umat melalui

gerakan ekonomi umat.

“Kami terus mengupayakan dengan

melakukan berbagai edukasi agar umat Is-

lam terutama generasi muda memiliki karakter

enterpreneurship,” pungkasnya. ❏

DER
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Milad YPI Al Azhar Jakarta

S
OSOK seorang tokoh yang bukan hanya

mumpuni dalam bidang agama, tapi juga

sangat menguasai bidang ilmu yang

lain, seperti ilmu pengetahuan, politik, dan

karakter yang sangat baik adalah sosok

yang dirindukan  dan patut untuk dijadikan

teladan. Di Indonesia, sosok teladan seperti

itu terbilang banyak, apalagi tokoh di era

lama. Salah seorang di antara adalah Haji

Abdul Malik Karim Amrullah, yang lebih dikenal

dengan Buya Hamka.

Buya Hamka adalah seorang tokoh yang

tak diragukan kulitas ilmu agamanya, juga

ilmu pengetahuan di luar agama Islam,

termasuk pengetahun politiknya. Maka wajar

kalau banyak yang mengidolakan beliau.

Tokoh nasional Dr (HC) Zulkifli Hasan, Ketua

MPR RI, termasuk salah seorang di

antaranya yang mengidolakan beliau

(Hamka).

Zulhasan, sapaan Zulkif l i  Hasan,

mengungkapkan kekagumanan kepada

sosok kharismatik Buya Hamka (almarhum)

dalam kesempatan tampil pada acara Milad

ke-66 Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al

Azhar sekaligus penyelenggaraan Seminar

Nasional bertema ‘Membedah pemikiran

Buya Hamka dalam Bidang Teologi, Fiqh,

“Buya Hamka Inspirasi Saya dalam Berpolitik”
Buya Hamka adalah sosok ulama kharismatik yang sangat dalam ilmu agama dan sangat memahami
politik

Harakah, Pendidikan dan Tasawuf’ di Aula

Buya Hamka, Masjid Agung Al Azhar, Jakarta

Selatan, Kamis (15/2/2018).

Dalam acara yang dihadiri Dewan

Pembina, Dewan Pengawas, Ketua Umum

YPI AL Azhar, beberapa tokoh nasional

sebagai narasumber antara lain Guru Besar

UIN Jakarta Prof. Azyumardi Azra,

Sastrawan Taufiq Ismail, dan Mubaligh KH.

Bachtiar Nasir, serta ratusan mahasiswa

serta civitas akademika Universitas Al Azhar

dan masyarakat umum itu, Zulkifli Hasan

menceritakan bagaimana awal mulanya ia

diperkenalkan dengan Buya Hamka.

“Sejak kecil saya sudah diperkenalkan

oleh ayah saya mengenai sosok Buya

Hamka.  Setiap pagi pasti saya mendengar

ceramah-ceramah luar biasa beliau.  Dari

situlah saya mengidolakan beliau, bahkan

buku-buku karya beliau sebagian besar

sudah saya baca,” cerita Zulhasan.

Dalam perkembangan dunia perpolitikan

Indonesia yang sudah berjalan selama ini,

menurut Zulhasan, pemikiran-pemikiran Buya

Hamka, terutama terkait politik sangat penting

untuk dikaji dan ditelaah, serta bisa menjadi

acuan dalam menghadapi kendala di dunia

perpolitikan Indonesia. Salah satunya

pemikiran mengenai perkembangan Islam

dan perkembangan negara, serta bangsa

yang banyak dipengaruhi oleh politik.

Dalam konteks demokrasi Indonesia,

Zulkifli  melihat perjalanan demokrasi Indo-

nesia sejak era reformasi bergulir hingga

saat ini faktanya, suka atau tidak suka, dalam

konteks perpolitikan Indonesia, bangsa ini

memasuki era persaingan bebas dan

pertarungan terbuka.  Dampaknya akan

banyak muncul kesenjangan politik.

“Kesenjangan politik akan mengakibatkan

kesenjangan sosial atau social distrust,”

ungkap Zulhasan.

Kenapa itu terjadi, karena masyarakat

merasakan adanya ketidakadilan. Apa yang

mereka (masyarakat) harapkan tidak

tercerminkan dalam keputusan atau kebijakan,

dan itu sangat menurut Zulhasan sangat

berbahaya.  Oleh karena itu, Zulhasan

berharap, hal itu harus diperhatikan betul oleh

seluruh elemen masyarakat Indonesia.

“Pemikiran-pemikiran yang brilian dari para

tokoh, seperti Buya Hamka, bisa menjadi

acuan dalam upaya mencari solusi yang

terbaik untuk perjalanan demokrasi bangsa,”

tandasnya.  ❏

DER
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S
EKITAR 1.000 lebih guru Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD) se Jabodetabek

hadir di Gedung Nusantara IV

Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (15/2/

2018). Kehadiran mereka dalam rangka

mengikuti Seminar Motivasi bersama Kak

Seto, Tung Desem Waringin, Ippho Santosa,

dan Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyapa guru

PAUD dan menyampaikan terima kasih atas

perannya membentuk Karakter Bangsa sejak

dini. “Di depan guru memberi teladan. Di

tengah, guru menciptakan prakarsa dan ide.

Guru PAUD se Jabodetabek

Dan, di belakang, guru memberikan dorongan

dan arahan. Salam hormat saya untuk guru

di seluruh Indonesia,” katanya.

Zulhasan, sapaan Zulkifli Hasan, juga

mengatakan bahwa guru adalah pelukis

masa depan anak bangsa. Guru menjadi

pelita dan penerang dalam kegelapan. “Guru

seperti matahari yang selalu memberi. Guru

seperti matahari yang selalu menyinari. Guru

seperti matahari tidak pernah ingkar janji.

Karena itu selama masih ada guru maka tidak

ada satu pun anak negeri ini yang akan

kehilangan harapan,” ujarnya.

Terima Kasih Pada Guru PAUD
Selama masih ada guru, maka tidak ada satu pun anak negeri ini
yang akan kehilangan harapan.

Kepada para Guru PAUD, Zulhasan

mengingatkan akhir-akhir ini ada upaya untuk

memecah-belah, mengadu-domba antarumat

beragama. Upaya itu memberi kesan bahwa

Indonesia bisa diadu dan dikoyak. “Itu harus

kita lawan. Kita katakan ‘tidak’ kepada or-

ang-orang yang merekayasa untuk

mengadu-domba itu,” tegasnya.

Zulhasan menambahkan bahwa bangsa

Indonesia bukanlah bangsa yang radikal dan

intoleran. Bangsa Indonesia adalah bangsa

yang toleran, ramah, saling menghormati dan

menghargai. “Orang yang hebat adalah or-

ang yang memiliki komitmen kuat untuk

memperkokoh NKRI. Itulah pahlawan-

pahlawan Indonesia,” ucapnya.

Jadi, lanjut Ketua Umum DPP Partai Amanat

Nasional (PAN) itu, orang hebat adalah

mereka yang memiliki komitmen kuat untuk

memperkokoh NKRI. “Bukan orang karena

kekayaan, jabatan dan lainnya. Mereka itulah

para pahlawan Indonesia,” ulang Zulhasan.

Pada bagian lain, Zulhasan mengatakan

demokrasi Pancasila output-nya adalah

harmoni, kesetaraan, keadilan dan

kesejahteraan. “Jadi, kalau rakyat sadar

maka dalam setiap Pilkada, Pemilu dan Pilpres,

tidak ada lagi perjanjian palsu, transaksional

dan politik uang. Sekarang ini banyak pejabat

yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT)

KPK, korupsi, suap menyuap,” kata wakil

rakyat dari Provinsi Lampung tersebut.

Karena itu, kata Zulhasan meminta jangan

sampai kedaulatan rakyat itu ditukar dengan

politik uang, transaksional, dan perjanjan

palsu. “Pilihlah calon pemimpin itu karena

kesadaran untuk kebaikan, pelayanan

masyarakat, yang tidak korupi, berintegraitas

dan bukan memilih karena uang dan

transaksional,” pintanya.

Kalau negara ini mau maju, lanjut

Zulhasan, harus ada trust, saling percaya

antara lembaga negara, masyarakat, dan

sebagainya. Untuk itu harus kembali kepada

nilai-nilai Pancasila. “Jangan sampai

Ketuhanan Yang Maha Esa diganti menjadi

Keuangan Yang Kuasa.”

Dengan demikian kita harus kembali ke

nilai-nilai luhur Pancasila, yang intinya adalah

kasih sayang, gotong-royong, saling

menghormati dan menghargai. “Nilai-nilai ini

melampaui nilai-nilai universal yang lainnya,”

tambahnya. ❏

BSC
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Rapat Pleno Lembaga Pengkajian MPR RI

T
AHUN politik 2018 dan menjelang 2019

sudah berjalan. Banyak elemen

masyarakat Indonesia apalagi partai politik

tujuan, fokus dan konsentrasinya semua ke

penyelenggaraan demokrasi di dua tahun itu.

Namun, ada satu hal penting yang sangat perlu

mendapatkan fokus yang sama untuk bangsa,

yakni soal perwujudan Haluan Negara yang

merupakan wujud demokrasi juga.

Berbicara soal demokrasi Indonesia,

banyak elemen masyarakat di berbagai fo-

rum diskusi mengungkapkan bahwa praktik

demokrasi di Indonesia sudah kebablasan

dan malah ada yang baik disengaja ataupun

tidak, membuat satu sama lain saling bertikai

dan berdebat sengit hingga menganggu

integrasi bangsa.

Namun, masih ada tokoh-tokoh nasional

yang menilai positif berjalannya demokrasi

di Indonesia, walau masih dengan catatan.

Salah satunya Ketua MPR RI Zulkifli Hasan

yang mengungkapkan bahwa sejak

reformasi bergulir hingga saat ini praktik

demokrasi Indonesia sudah berjalan baik.

Pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak

walaupun terjadi riak-riak di sana-sini, tapi

berjalan dengan sukses dan tidak terjadi

konflik yang menimbulkan banyak korban.

Namun, Ketua Umum PAN ini juga mengata-

kan, memang harus diakui praktik demokrasi

Indonesia masih ada ketidaksempurnaan dan

itu yang harus diperbaiki dan disempurnakan

bersama-sama.  Yang sudah berjalan baik

disyukuri dan diapresiasi dan yang belum

sempurna, sama-sama disempurnakan.

“Berbicara soal apakah budaya politik In-

donesia sudah sesuai dengan Pancasila,

saya katakan bahwa masih ada beberapa

hal yang perlu disempurnakan untuk ke

depannya,  contohnya saat ini marak sekali,

terutama saat menjelang pilkada dan pemilu,

informasi-informasi hoax dan bully-membully

Wujudkan Haluan Negara Sebagai Warisan
Terbaik Era Politik saat Ini
Haluan negara adalah sistem perencanaan pembangunan bangsa yang sangat tepat untuk di
implementasikan kembali di Indonesia.

yang menyinggung isu SARA sehingga

terjadi saling mencerca dan  memfitnah satu

sama lain,” katanya di hadapan para Pimpinan

dan anggota Lembaga Pengkajian MPR RI

(Lemkaji MPR) dalam Rapat Pleno ke-5

Lemkaji MPR dengan membahas tema:

“Mengkaji Budaya Polit ik Yang

BerPancasila,” di Ruang GBHN, Gedung

Nusantara V, Kompleks DPR/DPR/DPD,

Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Hal tersebut terjadi, lanjutnya, karena

kurang pemahaman yang benar akan

Pancasila. Contohnya, seorang umat Islam

memilih pemimpin Islam karena menjalankan

ajaran agamanya, itu bukan SARA, bukan

pula diskriminasi, itu adalah pengamalan sila

pertama Pancasial, yaitu Ketuhanan Yang

Maha Esa dan juga merupakan haknya

sebagai warga negara.

“Sama saja jika umat agama lain ingin

pemimpinnya beragama sama dengan dia,

i tu adalah hak. Yang salah adalah

melarang orang untuk maju mencalonkan

diri karena berbeda suku, agama dan ras,”

tegasnya.

Zulkifli Hasan mengajak agar era politik

sekarang tidak lagi meninggalkan sesuatu

yang menjadi masalah generasi mendatang.

Era politik saat ini harus meninggalkan

sesuatu yang baik atau meninggalkan

warisan kebijakan yang baik untuk generasi

mendatang.

“Setidaknya ada satu saja hal yang baik

untuk kita wariskan kepada generasi kita ke

depan, seperti kajian soal Haluan Negara

harus segera diselesaikan dan diwujudkan

sebab haluan negara adalah sesuatu yang

baik untuk bangsa generasi sekarang dan

yang akan datang,” tandasnya. ❏

DER
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B
OOMING film Dilan rupanya menarik

perhatian Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Bertempat di XXI Planet Hollywood

Jakarta, Selasa (20/2), Zulkifli Hasan

menyempatkan nonton Dilan bareng sang

istri, Soraya, dan dihadiri penulis novel Dilan

1990 Pidi Baiq dan Sutradara Fajar Bustomi.

“Penasaran banget sama Dilan, sama yang

namanya Milea. Nah, hari ini nonton filmnya

bareng Milea-nya aku alias mantan pacar

alias istri,” ujarnya.

Bagi Zulkifli Hasan, menonton Dilan seperti

melihat masa lalu saat bertemu sang istri

waktu SMA. “Pas banget saya juga ketemu

istri waktu SMA. Ya, sedikit sedikit bisa juga

ngerayu kayak Dilan. Pokoknya Dilan, kita

banget gitu looh....,” ujarnya.

“Dulu kita ingatnya film Gita Cinta Dari SMA

yang dibintangi oleh Rano Karno dan Yessi

Gusman,” ujarnya. “Juga ada film tentang

anak jalanan Ali Topan,” tambahnya. Secara

khusus Zulkilfi Hasan mengapresiasi sang

penulis novel Pidi Baiq yang menjadikan Dilan

sebagai sosok yang mengingatkan banyak

orang tentang kisah cinta masa lalunya.

“Apresiasi saya juga untuk Fajar Bustomi

yang bisa mengangkat novel Dilan ini jadi

film berkualitas, sederhana tapi sarat makna

dan kenangan,” katanya.

Zulkifli menyatakan, nakalnya anak masa

lalu adalah nakalnya remaja yang bisa

dipertanggungjawabkan. “Dulu kita naik

sepeda motor jalan ke Kebun Raya Bogor,

Cipanas, Tangkuban Perahu, dan tempat

lainnya,” ujarnya.”Dulu meski nakal tapi

hormat sama guru,” tambahnya. Tapi,

berbeda dengan masa sekarang. Untuk itu

dia mengharapkan agar para orangtua hati-

hati dengan anak-anaknya. Narkoba,

minuman keras, dan pergaulan bebas

mengancam anak-anak muda sekarang.

Dalam sinopsis film Dilan 1990,

www.21cineplex.com, dipaparkan, Milea

(Vanesha Prescilla) bertemu dengan Dilan

Nonton Dilan Bareng Istri

Zulkifli Hasan Teringat Cinta Masa SMA
Setiap masa ada film yang menggambarkan kisah remaja yang fenomenal, dan film-film itu
mengingatkan kisah kasih banyak orang.

(Iqbaal Ramadhan) di sebuah SMA di Bandung.

Itu adalah tahun 1990, saat Milea pindah dari

Jakarta ke Bandung. Perkenalan yang tidak

biasa kemudian membawa Milea mulai

mengenal keunikan Dilan lebih jauh. Dilan yang

pintar, baik hati dan romantis... semua dengan

caranya sendiri. Cara Dilan mendekati Milea

tidak sama dengan teman-teman lelakinya yang

lain, bahkan Beni, pacar Milea di Jakarta.

Bahkan cara berbicara Dilan yang

terdengar kaku, lambat laun justru membuat

Milea kerap merindukannya jika sehari saja ia

tak mendengar suara itu. Perjalanan

hubungan mereka tak selalu mulus. Beni, gank

motor, tawuran, Anhar, Kang Adi, semua

mewarnai perjalanan itu. Dan Dilan... dengan

caranya sendiri...selalu bisa membuat Milea

percaya ia bisa tiba di tujuan dengan selamat.

Tujuan dari perjalanan ini. Perjalanan mereka

berdua. Katanya, dunia SMA adalah dunia

paling indah. Dunia Milea dan Dilan satu tingkat

lebih indah daripada itu.

Film produksi MAX Pictures itu termasuk

dalam jenis film drama. Film yang disebut

memecahkan rekor jumlah penonton

terbanyak itu diproduseri oleh Ody Mulya

Hidayat. Pidi dalam film tak sekadar sebagai

penulis namun juga sebagai sutradara. ❏

AWG
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Kunjungan Delegasi KNPI

K
ETUA MPR RI Zulkifli Hasan menerima

dengan penuh kehangatan kunjungan

DPP Komite Nasional Pemuda Indone-

sia (KNPI) yang menyambangi ruang kerja-

nya, Gedung Nusantara III, lantai 9, Kompleks

MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, Kamis (22/

2). Seraya menyilakan tamunya untuk duduk,

Ketua MPR tak lupa menanyakan kabar dari

para pengurus DPP KNPI. Delegasi DPP KNPI

yang melakukan kunjungan ke Ketua MPR

itu dipimpin oleh ketua umumnya, M. Rifai

Darus.

Kunjungan DPP KNPI menemui Ketua MPR

dengan maksud mengundang Zulkifli Hasan

untuk membuka Rakernas KNPI 2018 yang

akan berlangsung di Ambon, pada April nanti.

Rencananya seluruh wilayah dan daerah

akan ikut serta dalam Rakernas pertama

pada 2018 tersebut.

 “Pada Rakernas itu KNPI akan meng-

umumkan  25 nama tokoh bangsa yang

dianggap layak untuk memimpin bangsa In-

donesia. Mereka itu memiliki prestasi dan

kelebihan masing-masing,” ujar M. Rifai Darus.

 Selain melaporkan dan mengundang

Ketua MPR untuk membuka acara Rakernas

KNPI, pada kesempatan itu  Rifai Darus juga

menyampaikan bahwa  pihaknya sudah

berhasil mendata seluruh jumlah pengurus

KNPI di Indonesia. Hasilnya, terdapat 1.175

pengurus KNPI dari tingkat nasional hingga

daerah.

Gotong Royong Adalah Kunci Persatuan
Kunci kokohnya persatuan Indonesia adalah  kerjasama dan tolong-menolong. Maka, kalau mau Indone-
sia tetap bersatu maka pertahankanlah kebiasaan saling kerjasama dan tolong-menolong itu.

Mendengar permohonan tamunya, Ketua

MPR tampak antusias, dan  berjanji akan

memenuhi undangan tersebut. Pada kesem-

patan itu Zulhasan tak lupa mengingatkan,

bangsa Indonesia adalah bangsa yang

sangat beragam. Karena itu, dalam hal

berpolitik, Indonesia  tidak bisa menang-

menangan. Apalagi sampai menyingkirkan

pihak lawan yang kalah.

“Kita harus selalu  ingat pesan Bung Hatta,

walaupun kecil tidak boleh ditinggalkan,

karena itulah rahasia persatuan Indonesia.

Semua harus dirangkul dan diikutsertakan

bekerjasama,” sebut Zulhasan, begitu Zulkifli

hasan biasa disapa.

Kunci kokohnya persatuan Indonesia,

menurut Zulhasan, adalah  kerjasama dan

tolong-menolong. Karena itu, kalau mau In-

donesia tetap bersatu maka pertahankanlah

kebiasaan saling kerjasama dan tolong-

menolong itu. Jangan sampai melihat lawan

itu seperti musuh yang harus dihancurkan.

Selain itu, dalam menyelesaikan segala

perbedaan pendapat harus melalui musya-

warah untuk mufakat.

“Menyingkirkan apalagi membumihangus-

kan pihak-pihak yang kalah, hanya akan

menimbulkan persoalan menjadi semakin

panjang. Karena itu, utamakan musyawa-

rah, karena akan menjadikan persoalan

semakin mudah untuk diselesaikan,” begitu

Zulhasan menyarankan.

Selanjutnya, Zulhasan menyarankan,

membahas persoalan politik harus dilakukan

dengan kepala dingin. Tidak boleh melibatkan

amarah dan emosi. Apalagi politik di Indone-

sia itu sangat cair, semua partai politik saling

berhubungan. Karena itu, politik harus

dibicarakan dengan baik tanpa melibatkan

kekerasan dan keributan.

“Dari sebelum lahir kita ini sudah beragam

dan berbeda-beda. Biarkan perbedaan itu

tetap ada, tidak usah disama-samakan. Yang

penting perbedaan itu bisa selalu

menyatukan kita semua”, katanya. ❏

MBO
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Museum yang menceritakan, memaparkan,

dan memberi fakta tentang perkembangan

peradaban manusia di Indonesia, itu sudah

banyak. Untuk museum yang mengupas sejarah

perkembangan demokrasi, politik, dan lembaga wakil

rakyat, bisa jadi baru ada di Museum DPR. Di museum ini

diceritakan bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia

yang terbentuk melalui berbagai tahap, mulai dari Volksraad, KNIP.

DPR RIS, hingga lembaga DPR seperti saat ini.
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SELINGAN

BEGITU masuk ke dalam ruang museum,

pengunjung langsung disuguhi papan

cerita (storyboard) tentang Volksraad.

Dalam papan cerita yang didominasi warna

putih dan merah itu mengungkapkan,

Volksraad adalah Dewan Rakyat yang

dibentuk pada masa penjajahan Belanda

pada 16 Desember 1916. Pembentukan

dewan itu diprakarsai oleh Gubernur

Jenderal J.P. Van Limburg Stirum dan Menteri

Urusan Kolonial Belanda Thomas Bastiaan

Pleyte.

Dalam papan cerita tersebut juga

terpampang para anggota Volksraad, seperti

Ario Ahmad Djojodiningrat, Albertus Lasut

Waworoentoe, Mas Ngabehi Dwidjo

Sewojo, R. Sastro Widjono, Sutardjo

Kartohadikusumo, Ario Prabu Prang

Wedono, dan Mohammad Hoesni Thamrin.

Sebagai anggota Volksraad, mereka ada

yang diangkat oleh Gubernur Jenderal, ada

pula yang dipilih secara terbatas. Para

anggota Volksraad itu ada yang berlatar

bupati, aktivis organisasi seperti Budi Utomo,

ada pula pegawai pemerintahan Belanda.

Melangkah dari papan cerita yang me-

maparkan soal Dewan Rakyat bentukan

Belanda itu, selanjutnya kita diperlihatkan

papan cerita yang mengisahkan Komite

Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Komite yang

dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemer-

dekaan Indonesia (PPKI) itu beranggotakan

137 orang. Komite yang dilantik pada 29

Agustus 1945 itu mempunyai tugas untuk

membantu Presiden dalam bidang legislatif.

Dalam papan cerita itu juga terpampang

pimpinan KNIP, Kasman Singodimedjo

sebagai Ketua; Soetardjo Kartohadikoe-

somo, Johannes Latuharhary, dan Adam

Malik, sebagai Wakil Ketua.

Selepas menatap papan cerita cikal bakal

lembaga wakil rakyat saat peralihan

Indonesia merdeka itu, di lembaga yang

berumur 5 tahun, 1945-1950, pengunjung

akan menyaksikan papan cerita tentang DPR

RIS dan Senator 1950. Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) ini menamakan dirinya RIS

(Republik Indonesia Serikat), sebab buah

dari perubahan bentuk negara Indonesia dari

kesatuan ke federal. Sebagai lembaga

perwakilan rakyat, lembaga ini memiliki

anggota sebanyak 150 orang.

Papan-papan cerita tersebut merupakan

penggalan-penggalan bagaimana demo-

krasi, perpolitikan, Pemilu hingga terbentuk

DPR seperti saat ini mengalami perubahan

bentuk karena situasi negara yang belum

stabil atau karena ada geojalak politik. Kisah-

kisah yang ada tersebut merupakan bagian

dari koleksi dan pemaparan dari apa yang

ada di Museum DPR tersebut.

Di museum yang berada di Gedung

Nusatara Lt. 2, Kompleks MPR/DPR/DPD,

Senayan, Jakarta, itu tidak hanya

memaparkan bagaimana proses politik,

demokrasi serta tata negara di Indonesia

terbentuk, namun juga menceritakan tentang

Pemilu mulai dari tahun 1955 hingga Pemilu

2014. Dalam papan cerita Pemilu 1955 terlihat

ada puluhan partai politik dengan aneka

nama dan tanda gambar. Dari papan cerita

tersebut menunjukkan pada masa itu meski

penduduk Indonesia masih di bawah 80 juta,

namun antusias politik demikian tinggi.

Di museum itu pula pengunjung bisa

melihat bagaimana gedung yang saat itu

diinjak dibangun. Dalam papan cerita

mengenai pembangunan gedung itu men-

ceritakan sejarah pembangunan Gedung

Nusantara MPR/DPR/DPD dibangun untuk
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CONEFO (Conference of the New Emerging

Forces). Sebagai kekuatan untuk menandingi

PBB, gedung itu dibangun untuk sekretariat

dan ruang bersidang anggota CONEFO.

Melalui Keppres No. 48/1965, Presiden

Soekarno menugaskan kepada Menteri

Pekerjaan Umum dan Tenaga (PUT) Soe-

prajogi untuk melaksanakan pembangunan

sarana pendukung CONEFO. Dari sinilah

Soeprajogi menerbitkan Peraturan Menteri

PUT No. 6/PRT/1965 tentang Komando

Pembangunan Proyek CONEFO.

Masih banyak penggalan sejarah di

museum itu yang mengupas dan

menceritakan perjalanan DPR, politik,

demokrasi, dan Pemilu di Indonesia.

Penggalan sejarah itu sampai saat Setya

Novanto masih menjadi Ketua DPR.

Pengelola Museum DPR, Surono

menjelaskan kepada wartawan Majelis

berkunjung ke sana akhir Januari 2018

bahwa museum ini dirintis pada masa DPR

periode 1987-1992 di bawah pimpinan Ketua

M. Kharis Suhud, dan wakilnya, R. Soekardi,

Saiful Sulun, dan H. J.Naro. Namun

selanjutnya mengalami masa vakum. “Pada

masa itu banyak juga pegawai yang tidak

tahu,” ujarnya.

Dalam www.dpr.go.id, disebutkan

pengembangan museum dilanjutkan ketika

DPR di masa Harmoko, 1997. Pada masa ini

museum dikembangkan dengan menambah

koleksi, baik barang, naskah, maupun foto

serta diupayakan menempati ruang dan

gedung yang representatif.

Surono menuturkan, setelah dikembang-

kan dan ditingkatkan pelayanannya maka

sekarang banyak yang tahu meseum ini.

“Ällhamdulillah,” ujarnya. Untuk memper-

kenalkan museum, Surono menjelaskan,

selain menyosialisasikan keberadaan

museum, juga memasang papan petunjuk di

titik-titik tertentu di Kompleks Parlemen

sehingga orang yang datang ke MPR, DPR,

dan DPD menjadi tahu. “Museum ini

menempati Lantai 2 Gedung Nusantara

sekitar empat tahun lalu,” ungkapnya.

Ia mengatakan, museum itu dinamakan

Museum DPR sebab koleksi yang ada milik

DPR. “Yang mendirikan dan mengurus juga

DPR sehingga kita namakan Museum DPR,”

ungkapnya. Meski demikian, Surono

mengakui, nama Kharis Suhud di prasasti

tertuang sebagai Ketua MPR/DPR.

Museum itu didirikan sebagai sarana untuk

pembelajaran politik, demokrasi, dan

keparlemenan. “Sasaran kita adalah

generasi muda,” ujarnya. Meski banyak anak

sekolah yang datang ke museum, namun

masyarakat umum juga tidak kalah jumlahnya.

“Tamu anggota ada juga yang menyempatkan

datang ke sini,” paparnya. Dikatakan dalam

sehari ada sekitar 600 orang datang ke

museum. “Jadi sebulan ada sampai 6000

sampai 7000 pengunjung,” ungkapnya.

Banyaknya pengunjung bisa jadi tempat itu

terbuka untuk umum dan bebas biaya.

Banyaknya orang berkunjung ke museum,

dalam waktu dua tahun terakhir ini, selain

upaya sosialisasi dilakukan oleh pihak

pengelola, juga karena orang yang sudah

pernah ke tempat itu mengabarkan kepada

yang lain. “Kebanyakan pengunjung men-

share ke temannya yang lain.  Jadi

allhamdulillah banyak,” ungkapnya. Museum

itu buka dari Senin sampai Kamis dari jam

08.00 hingga 15.00. Sedang Jumat buka jam

08.00 hingga 11.00 dan 13.30 hingga 16.00.

“Sabtu dan Minggu tutup karena masih

kekurangan SDM,” ujar Surono. Bila

pengunjung ke sana, pengelola menyediakan

pemandu. Pengunjung ada yang datang dari

lokal, ada pula datang dari luar negeri. Tamu

delegasi dari luar negeri ada yang

menyempatkan datang ke museum. “Kita juga

mempersiapkan pemandu buat pengunjung

asing,” ucapnya.

Surono mengatakan, museum yang ada

dari waktu ke waktu akan dikembangkan.

Dia mengakui koleksi yang ada di museum

ini masih sangat terbatas, bahkan kurang.

Untuk itu, ada keinginan untuk menambah

koleksi. “Koleksi yang ada juga kita akan

kembangkan dalam bentuk digital,” ujarnya.

Tak hanya itu, di museum ini juga dilengkapi

dengan diorama dan membuat semacam

bioskop untuk memutar film tentang DPR.

Surono ingin di museum itu juga ada ruangan

khusus menggambarkan dan mempraktikkan

bagaimana proses pemungutan suara di TPS.

“Kita ingin peragaan mencoblos di bilik suara.

Pengunjung sangat berminat,” paparnya.

“Untuk itu kita akan buat ruangan sendiri,”

tambahnya. ❏

AWG
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Podium, Kursi, dan Meja Sidang KNIP

Pada 7 hingga 12 Desember 1949, Komite

Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

menyelenggarakan sidang yang membahas

hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang

diselenggarakan di Den Haag, Belanda.

Jejak dari sidang tersebut dapat kita lihat

secara langsung di Museum DPR. Di museum

ada meja pimpinan sidang, kursi anggota,

podium, serta jam dinding yang menjadi saksi

bisu sidang KNIP.

Meja pimpinan sidang KNIP terlihat kursi

bagian tengah lebih tinggi dari bagian kanan-

kirinya. Bentuk seperti itu bisa jadi

dimaksudkan agar pimpinan sidang bisa

melihat anggota KNIP yang lain dengan

leluasa apalagi bila ada interupsi maka

pimpinan sidang bisa langsung merespon

dengan cepat.

Dalam meja sidang yang terbuat dari kayu

jati tersebut terlihat ada sebuah lubang mirip

asbak rokok, namun menurut pengelola

museum, Surono, lubang itu adalah tempat

air minum. Jumlah anggota KNIP sebanyak

137 orang namun kursi yang ada di museum

itu hanya dipajang 9 kursi.

Selain meja pimpinan dan kursi anggota,

juga ada podium. Podium berwarna hitam

dan terbuat dari kayu jati itu masih terlihat

kokoh. Tingginya 1,5 meter dan lebar 60 cm.

Di podium itu para pendiri bangsa

mengemukakan pendapatnya mengenai hasil

KMB.

Di area yang dibatasi tali merah ini juga

terpampang jam. Jam yang umurnya lebih

dari 75 tahun itu, menurut Surono, masih

hidup.

Mesin Tik Sidang Konstituante 1956-1959

Setelah Pemilu 1955 terbentuklah

Konstituante. Konstituante dibentuk untuk

membuat UUD. Sebagai institusi yang

membuat hal yang mendasar maka perlu alat

bantu untuk memperlancar catatan-catatan

yang ada. Nah, alat bantu dalam sidang yang

berlangsung di Bandung, Jawa Barat, itu

Saksi Bisu Sidang Rakyat
Dalam sidang yang digelar oleh DPR dan MPR, dibutuhkan berbagai perangkat dan piranti untuk mendukung acara itu.

Perangkat dan piranti pendukung sidang itu menjadi saksi bisu perjalanan besar demokrasi di Indonesia. Berikut perangkat

dan piranti yang pernah digunakan pendahulu kita dalam bersidang dan berdemokrasi.
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Bukti Politisi Kita Sukses Berdiplomasi
Tingkat Dunia
Politisi bangsa ini tidak hanya pandai berdebat dengan pemerintahan kolonial Belanda dan rival partai lainnya, namun

juga jago dalam menggalang kekuatan dunia. Mampu menggalang kekuatan dunia, buktinya bisa dilihat di Museum KAA.

DI MUSEUM DPR, ada palu yang

digunakan Menteri Luar Negeri Ali

Sastroamidjojo saat memimpin Sidang

Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1955

yang digelar di Bandung. Dalam konferensi

yang diikuti 29 negara dari Asia dan Afrika

tersebut, Indonesia sukses sebagai tuan

rumah dan konferensi itu mampu menjadi

penyemangat bagi bangsa Asia- Afrika

yang masih dijajah untuk merdeka.

Peristiwa tersebut menjadi monumental

dan selalu diperingati setiap tahun sebagai

bukti Indonesia mampu memainkan peran

politik internasional. Meski peristiwa itu

sudah terjadi pada 1955, namun keinginan

untuk menjadikan Gedung Merdeka sebagai

Museum KAA baru tercetus pada 1980 atau

25 tahun setelah KAA berlangsung.

Gedung Merdeka dijadikan Museum KAA

bisa jadi untuk menjawab keingintahuan

bangsa lain atas apa yang terjadi pada 1955.

Di saat Mochtar Kusumaatmadja menjadi

adalah sebuah mesin tik. Mesin tik Olympia

Werke ini merupakan buatan Jerman.

Kursi Presiden

Dalam Sidang Paripurna 1968, Presiden

Soeharto duduk di sebuah kursi yang memiliki

tinggi 50 cm dan lebar 60 cm serta sandaran

belakang yang memiliki tinggi 1,5 meter. Kursi

bersofa dengan warna merah bata itu di

sandaran bagian atasnya terukir lambang

burung Garuda. Kursi Presiden pada waktu

itu bukan barang baru sebab sebelumnya

sudah digunakan oleh Presiden Soekarno

dalam acara-acara yang sama.

Palu Sidang KAA

Sebagai negara yang pernah merasakan

pahitnya masa penjajahan maka Indonesia

menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika

(KAA) di Bandung pada 1955. Pada

konferensi itu Menteri Luar Negeri Ali

Sastroamidjojo mempunyai peran penting.

Dirinya tidak hanya sebagai pe-lobi, namun

juga sebagai pimpinan sidang konferensi. Di

museum ini ada jejak KAA dan Ali, yakni

berupa palu sidang. Palu sidang yang

berwarna hitam itu masih terlihat kuat dan

bagus.’

Telepon Sidang Umum MPR 1960-1965

Pada Sidang Umum MPRS 1960-1965

yang digelar di Gedung Societeit Concordia

(Gedung Merdeka) Bandung salah satu alat

komunikasi yang digunakan adalah sebuah

telepon. Telepon yang dipakai masa itu bisa

jadi sejenis dengan Model 302 Northern

Electric Mfg.Co.1945 dan atau Round Base

Rotary Dial Monophone Automate Electric

1934. Telepon model seperti ini sekarang

sudah menjadi barang antik. ❏

AWG
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Menteri Luar Negeri pada 1978-1983, ketika

dirinya berdiplomasi ke berbagai negara, pria

kelahiran Jakarta, 17 April 1929, itu sering

mendapat pertanyaan tentang KAA dari

petinggi negeri yang dikunjungi dan mereka

ingin mengetahui peristiwa itu.

Dari sinilah ide untuk membuat Museum

KAA. Ketika rapat Panitia Peringatan 25

Tahun KAA, Menteri Luar Negeri dua periode

itu mengusulkan agar gedung yang ber-

alamat di Jl. Asia Afrika itu dijadikan museum.

Keinginan Mochtar sampai ke telinga

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Direktur Jenderal Kebudayaan, Haryati

Soebadio. Keinginan Mochtar didukung

Haryati dan diteruskan ke Presiden Soeharto.

Pria yang akrab dipanggil Pak Harto itu pun

setuju, buktinya pada 24 April 1980, dia

meresmikan Gedung Merdeka menjadi

Museum KAA.

Dalam asianafricamuseum.org, dipapar-

kan pada 18 Juni 1986, kedudukan Museum

KAA dialihkan dari Departemen Pendidikan

dan Kebudayaan ke Departemen Luar Negeri

di bawah pengawasan Badan Penelitian dan

Pengembangan Masalah Luar Negeri.

Selanjutnya pada 2003 dilakukan

restrukturisasi di tubuh Departemen Luar

Negeri, dan museum itu dialihkan ke Ditjen

Informasi, Diplomasi Publik, dan Perjanjian

Internasional (sekarang Ditjen Informasi dan

Diplomasi Publik). Saat ini, UPT Museum KAA

berada di bawah koordinasi Direktorat

Diplomasi Publik.

Bila kita berkunjung ke sana, kita akan

melihat sejumlah koleksi benda-benda tiga

dimensi dan foto-foto dokumenter peristiwa

Pertemuan Tugu, Konferensi Kolombo,

Konferensi Bogor, dan KAA 1955. Peristiswa

yang ada didukung oleh foto-foto yang

melatarbelakangi lahirnya KAA, dampak KAA

bagi dunia internasional, juga ada cerita

Gedung Merdeka dari waktu ke waktu, serta

profil negara peserta, juga ada diorama

Pembukaan KAA.

Dalam web itu juga dijelaskan, museum

memiliki sarana penunjang seperti per-

pustakaan dan audio visual. Di perpustaka-

an, tersimpan buku mengenai sejarah,

sosial, politik, budaya negara-negara dunia;

dokumen-dokumen mengenai KAA, dan

konferensi-konferensi lanjutan-nya; serta

majalah dan suratkabar yang bersumber dari

sumbangan, hibah, dan pembelian.

Di ruang audio visual, pengunjung bisa

menikmati penayangan film-film dokumenter

mengenai kondisi dunia hingga 1950-an,

peristiwa KAA, konferensi-konferensi

lanjutannya, serta film-film mengenai

kebudayaan dari negara-negara Asia dan

Afrika.

Dari semua sarana dan pendukung yang

ada itu maka diharapkan Museum KAA

mampu memenuhi tujuan didirikan, yakni

menyajikan peninggalan-peninggalan,

informasi yang berkaitan dengan KAA,

termasuk latar belakang, perkembangan

konferensi tersebut, sosial budaya, dan

peran bangsa-bangsa Asia-Afrika, khusus-

nya bangsa Indonesia dalam percaturan

politik dan kehidupan dunia.

Mengumpulkan, mengolah, dan menyaji-

kan buku-buku, majalah, suratkabar, naskah,

dokumen, dan penerbitan lainnya yang berisi

uraian dan informasi mengenai kegiatan dan

peranan bangsa-bangsa Asia-Afrika dan

negara-negara berkembang dalam

percaturan politik dan kehidupan dunia, serta

tentang sosial budaya negara-negara

tersebut.

Melakukan penelitian tentang masalah

Asia-Afrika dan negara-negara berkembang

guna menunjang kegiatan pendidikan dan

penelitian ilmiah di kalangan pelajar,

mahasiswa, dosen, dan pemuda Indonesia

serta bangsa-bangsa Asia-Afrika pada
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Museum Satu Paket
Museum di Indonesia biasanya satu tempat memiliki satu tema atau babak sejarah sehingga bila ingin mengetahui semua

babak sejarah yang ada kita harus pergi dari satu museum ke museum. Tentu hal demikian membutuhkan waktu. Namun

jangan khawatir, di ANRI ada satu museum yang menceritakan seluruh babak sejarah bangsa, mulai dari kejayaan nusantara

hingga peristiwa lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Pada hari Minggu museum satu paket ini buka.

BILA kita mengunjungi museum yang ada
di Jakarta atau di berbagai daerah,
biasa yang kita lihat adalah peninggalan

dan bukti-bukti kejayaan nusantara. Museum
yang menyajikan hal demikian sangat bagus,
sebab memperlihatkan bahwa kita adalah

bangsa yang mempunyai peradaban yang
tinggi.

Namun, sebagai masyarakat yang ingin
tahu sejarah bangsa dari waktu ke waktu,
zaman ke zaman, diharapkan kita
mengunjungi museum yang menampilkan

sisi-sisi lain, seperti Museum Bank, Museum
Transportasi, Museum Demokrasi, Museum
Lukisan, Museum Wayang, dan lain
sebagainya. Tentu bila kita mengunjungi
museum-museum dengan tema yang
berbeda, masyarakat membutuhkan waktu
beberapa hari sebab harus berpindah dari
tempat yang satu ke tempat yang lain.

Namun bila ingin mengunjungi museum
dalam ‘satu paket’, kita bisa mendatangi Arsip
Nasional Republik Indonesia, disingkat ANRI.
Di lembaga yang beralamat di Jl Ampera Raya
No. 7 Jakarta itu ada Diaroma Sejarah

Perjalanan Bangsa. Diaroma Sejarah

Perjalanan Bangsa adalah ungkapan
dinamika proses berbangsa dan bernegara
dari masa ke masa yang ditampilkan melalui
perpaduan arsip, seni, dan teknologi.
Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa

menceriterakan rangkaian peristiwa yang
didasarkan kepada arsip, dimulai dari  masa
kejayaan nusantara, perjuangan melawan
penjajahan, kebangkitan nasional, prokla-
masi kemerdekaan, masa mempertahankan
dan mengisi kemerdekaan, masa reformasi,

umumnya, dan memberi masukan bagi

kebijakan pemerintah dalam kegiatan politik

luar negeri.

Menunjang upaya-upaya dalam rangka

pengembangan kebudayaan nasional,

pendidikan generasi muda, dan peningkatan

kepariwisataan serta menunjang upaya-

upaya untuk menciptakan saling pengertian

dan kesatuan pendapat serta meningkatkan

volume kerjasama di antara bangsa-bangsa

Asia-Afrika dan bangsa-bangsa lainnya di

dunia.

Museum yang berada di Kota Tua,

Bandung, itu sangat diminati oleh masyarakat

hingga pengelola pernah mengadakan Night

At The Museum. Bisa jadi pengelola

mengadakan acara di malam hari itu selain

membuat variasi kunjungan juga terinspirasi

film Nigth At Meseum. Film yang diputar di

bioskop-bioskop pada 2006 dan ada

sekuelnya yang mengisahkan sebuah

museum di mana koleksinya, bila malam tiba,

hidup kembali. Mereka, ‘penghuni meseum’

itu, yang hidup kembali itu menceritakan dan

melakukan apa yang pernah dilakukan pada

masa itu.

Inspirasi film itu diakui oleh Kepala Museum

KAA, saat itu dijabat Isman Pasha.

Menurutnya, layaknya film keluarga Night At

The Museum maka masyarakat juga bisa

merasakan sensasi mengunjungi museum di

malam hari.

Sebagai museum, Museum KAA tak

sekadar pasif menunggu pengunjung,

namun mereka juga aktif melakukan apa yang

dicita-citakan oleh KAA tahun 1955. Menurut

Kepala Museum KAA, Meinarti Fauzie,

museum yang didatangi lebih dari 200.000

orang itu juga menyosialisasikan pesan

perdamaian KAA kepada masyarakat luas.

Dalam menyosialisasikan pesan itu, pihak

museum menggandeng mitranya, SMKAA

(Sahabat Museum KAA). Mitra itu, bersama

pihak museum, disebut aktif menyampaikan

pesan perdamaian kepada masyarakat.

Dipaparkan Maret 2017 pengelola SMKAA

merekrut 230 relawan yang dipersiapkan

sebagai edukator nilai-nilai KAA, dan jumlah

relawan bertambah 215 orang pada Agustus

2017. ❏

AWG
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yang diakhiri dengan perenungan di dalam
ruang teater.

Dalam sebuah kesempatan saya
mengunjungi tempat itu. Ketika ke sana, saya
disambut langsung oleh Kepala ANRI yang
saat itu dijabat oleh M. Asichin. Dia
mengatakan, diorama itu diresmikan oleh
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada
31 Agustus 2009. Setelah resmi dibuka,
diaroma itu dipublikasikan kepada instansi
pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi
negeri maupun swasta, dosen, mahasiswa,
pelajar, dan masyarakat umum.

Dalam ruangan seluas 750 meter persegi
itu dibagi atas 8 hall (ruangan). Di mana di
masing-masing hall menceritakan sejarah
perjalanan bangsa dalam babak-babak
tertentu. Untuk menampilkan babak sejarah
ditampilkan dengan berbagai teknik,
perpaduan antara seni dan teknologi.

Dalam web www.anri.go.id dijelaskan:

HALL A
Hall A menyediakan fasilitas digital book

berupa katalog Diorama Sejarah Perjalanan

Bangsa di antaranya arsip khusus mengenai
berbagai peristiwa serta menampilkan profile
tokoh nasional yang berperan dalam sejarah
perjalanan bangsa.

HALL B
Masa kejayaan nusantara hingga masa

penjajahan Hindia Belanda di bumi pertiwi
ditampilkan pada Hall B yang
direpresentasikan oleh dua kerajaan yang
pada masanya berhasil menguasai wilayah
nusantara, yakni Sriwijaya dan Majapahit.
Adapun sub tema “Melawan Penjajahan di
Bumi Pertiwi” diwakili oleh display tokoh/
pahlawan di era pra kebangkitan nasional.
Sedangkan pemilihan tokoh didasarkan pada
pertimbangan sebaran lokasi perjuangan.

HALL C
Pada Hall C pengunjung dibawa ke

suasana yang bernuansakan pergerakan
tokoh-tokoh pemuda yang diawali 1908
hingga 1928. Catatan sejarah dalam bentuk
grafis ditampilkan pada panel-panel display

yang ditempatkan pada dinding dan kolom.
Naskah  Sumpah Pemuda merupakan salah
satu materi display.

Floating diorama (diorama dengan teknik

penempatan “mengambang”) yang
menggambarkan peristiwa Sumpah Pemuda
menjadi point of interest episode ini yang
dapat dilihat dari beberapa arah. Kisah
pergerakan kebangsaan ini berakhir
menjelang proklamasi kemerdekaan
Indonesia.

HALL D
Sajian diorama pada Hall D mengingatkan

pengunjung pada peristiwa sekitar
proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan
menampilkan Ibu Fatmawati yang sedang
menjahit Sang Saka Merah Putih. Setelah itu
dilanjutkan dengan menampilkan patung
Soekarno didampingi Mohammad Hatta saat
membacakan Proklamasi di depan

kediamannya Jl. Pegangsaan Timur No. 56
Jakarta serta beberapa foto peristiwa
seputar proklamasi.

HALL E
Pada episode pertama (Hall E),

pengunjung dapat menyaksikan betapa
negara dan bangsa yang baru merdeka ini
dihantam berbagai gangguan yang
mengancam keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Konflik internal maupun
eksternal tersebut terjadi pada rentang
1945-1965. Beberapa peristiwa heroik
sekitar 1945 diharapkan dapat menjadi
teladan jiwa kepahlawanan bagi generasi
penerus. Di sini ditampilkan pula potret
prestasi bangsa dalam membangun NKRI
baik nasional. regional maupun internasional.

HALL F
Mengawali perjalanan Hall F, pengunjung

diajak merenungi peristiwa bersejarah yang
terjadi pada 30 September 1965. Pengunjung
dibawa pada suasana ruang yang jauh
berbeda dengan sebelumnya. Sebuah
lorong dengan interior dramatis menjadi
pemandu psikologis sebelum menyaksikan
mini diorama Lubang Buaya.

HALL G
Hall  G memuat peristiwa terpil ih

sepanjang rentang waktu 1998 - 2008.
Dalam waktu sepuluh tahun itu, antara lain
terjadi empat kali pergantian Presiden RI,
perubahan/amandemen terhadap Undang
Undang Dasar Tahun  1945, terbitnya
undang-undang otonomi daerah, lepasnya
Provinsi Timor-Timur, dan tercapainya
kesepakatan damai antara Gerakan Aceh
Merdeka dengan Pemerintah Republik
Indonesia. Peristiwa penting lain adalah
bencana tsunami yang mendapat perhatian
internasional.

Dalam kerangka memupuk semangat
persatuan dan kesatuan bangsa, pada Hall

G juga ditampilkan contoh pakaian adat dan
lagu-lagu daerah yang mengapresiasikan
pengunjung akan kekayaan dan
keberagaman budaya bangsa serta
saratnya Bumi Pertiwi dengan kearifan lokal.
Lagu-lagu daerah dapat diperdengarkan
melalui pilihan judul lagu pada layar  monitor.

HALL H
Akhirnya, pengunjung diajak menyaksikan

film tentang sejarah perjuangan bangsa sejak
1942 hingga sekarang. Tayangan ini
diharapkan dapat menggugah hati nurani
anak bangsa sekaligus sebagai wahana
perenungan bahwa kejayaan bangsa hanya
bisa dicapai dengan kerja keras dan
pengorbanan.

Bila kita ingin mengetahui babak sejarah
perjalanan bangsa mulai dari kejayaan
nusantara hingga kondisi bangsa saat ini
maka pergi ke ANRI merupakan jawabannya.
Ke ANRI pada Senin hingga Jumat, pukul
09.00 hingga 15.00 WIB dan Sabtu-Minggu
pukul 09.300 sampai 13.00, merupakan
perjalanan ke museum dalam satu paket
sebab seluruh babak sejarah yang ada
tersaji dalam satu ruangan. ❏

AWG
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LGBT Tidak Sesuai Pancasila

SEBAGAI seorang warga negara, saya merasa sangat resah dengan

fenomena saat ini, terkait maraknya muncul dan merebak LGBT (lesbi,

gay, biseksual, dan transgender).  Bahkan, gilanya lagi, kaum LGBT

yang memiliki penyimpangan seksual itu ingin dilegalkan di bumi Indo-

nesia, termasuk melegalkan perkawinan sesama jenis.

Hal tersebut ternyata bukan hanya meresahkan kami, tapi juga

merisaukan sebagian besar rakyat Indonesia lintas suku dan agama.

Sekali lagi LGBT itu tidak mencerminkan Pancasila, terutama sila pertama

Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kami rasa negara harus berperan dalam hal ini, mengingat dampak

LGBT ini sangat luar biasa buat rakyat Indonesia. Sudah berapa banyak

contoh generasi muda Indonesia yang terpengaruh oleh kelainan atau

menyimpang tersebut, bahkan sampai banyak yang kena AIDS.

Saya ingin negara melalui lembaga-lembaga negara yang

berkompeten agar memahami hal ini secara serius.  Sosialisasikanlah

kepada masyaralat bahwa LGBT tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur

bangsa, bahkan bukan hanya tidak sesuai tapi mencederai nilai luhur

bangsa dengan membuat keputusan atau UU agar LGBT tidak ada lagi

di Indonesia. ❏

DER

Ashraf Ali

Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Bung Karno

Prof. Ahmad Satori Ismail

Ketua Umum Ikadi

PENGARUH tahun politik 2018 dan 2019, baik

yang sedang maupun yang akan berjalan,

agaknya  terasa luar biasa.  Saya melihat di

samping ada kegembiraan, juga terselip rasa

kekhawatiran akan terjadi konflik antarrakyat

karena perbedaan pilihan.

Ketika pertemuan dengan Ketua MPR RI

Zulkifli Hasan, saya sangat setuju agar

dimasifkan edukasi politik, agar di tahun politik

ini rakyat Indonesia bisa berperan aktif dalam

demokrasi Indonesia dengan bijak dan

menghindari bully membully dan

penyebaran informasi hoax.

Jangan Ada Konflik
Antarsesama di Tahun
Politik

Edukasi politik kepada rakyat sangat

penting, sebab akan membangkitkan

kesadaran rakyat bahwa suara mereka

sangat penting bagi rakyat  dan bangsa In-

donesia ke depan.  Upaya yang digencarkan

oleh MPR dengan Sosialisasi Empat Pilar MPR

ke berbagai daerah dan berbagai elemen

masyarakata Indonesia sangat baik

dilakukan agar bangsa ini menghargai

perbedaan.

Kerjasama yang baik antara negara dan

elemen masyarakat  dalam upaya menjaga

persaudaraan bangsa, saya rasa sangat

penting untuk dimunculkan. Jika hal itu sudah

ada maka harus terus dijaga dan ditingkatkan

kualitas serta kuantitasnya, seperti

kerjasama MPR dan Ikadi dalam hal

Sosialisasi Empat Pilar MPR. ❏

DER

FOTO-FOTO: ISTIMEWA



48 EDISI NO.02/TH.XII/FEBRUARI 2018

SELINGAN

Hiruk pikuk membangun koalisi

dalam Pilkada 2018 telah usai,

namun kegaduhan muncul saat

ada keinginan dari menteri

dalam negeri (Mendagri)

mengangkat Plt Gubernur di

Jawa Barat dan Sumatera Utara

dari anggota kepolisian aktif.

Pro kontra terjadi karena ada

sementara kalangan menilai

langkah Mendagri itu akan

memunculkan kekekhawatiran

terjadi ketidaknetralan

aparatur dalam proses Pilkada.

Sementara di pihak lain

menyebut hal itu tak masalah,

sebab ada aturannya dan

keterbatasan sumber daya

manusia di kementerian,

khususnya Kemendagri.

SAYA sarankan agar Menteri Dalam

Negeri mengurungkan niatnya

menunjuk perwira kepolisian aktid

sebagai Plt Gubernur, dan menunjuk Plt

Kepala Daerah dari pegawai negeri sipil yang

memenuhi kualifikasi sesuai peraturan

perundang-undangan sebagaimana yang

telah berlaku selama ini. Saya kira akan lebih

arif dan bijak jika Menteri Dalam Negeri

mengurungkan niatnya (mengangkat Plt dari

anggota Polri). Menteri Dalam Negeri tidak

perlu memantik polemik. Kembalikan saja

pengisian jabatan Plt sebagaimana yang

sudah berlangsung selama ini, yaitu dari

pejabat sipil atau PNS yang memenuhi

kualifikasi.

Saya justru khawatir jika polemik ini

berlanjut malah akan meningkatkan tensi

politik yang pada akhirnya justru akan

menambah rawan atau potensi konflik di

lapangan pada saat Pilkada. Terkait potensi

kerawanan yang diidentifikasi, Menteri Dalam

Negeri tidak perlu mengatasinya dengan

serta merta menunjuk Plt dari institusi Polri,

tapi cukup mengantisipasi dengan

memperkuat koordinasi dengan instansi

keamanan yang ada, baik dari unsur Intelijen

Negara maupun Kepolisian.

Di setiap daerah juga ada Kepolisian

Daerah dan Kodam yang siap memberikan

bantuan pengamanan untuk mendukung

terselenggaranya Pilkada yang tertib dan

aman. Jadi sudahlah tidak usah dilanjutkan

usulan tersebut. Kalau pun sudah terlanjur

diusulkan kepada Presiden, saya harap

Presiden tidak melaksanakan usulan tersebut

untuk selanjutnya mengembalikan penunjukan

Plt dari pejabat sipil yang berkompeten.

Aturan pengisian jabatan kepala daerah

yang habis masa jabatannya diatur dalam

Pasal 201 ayat 10 Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang

menyebutkan: “Untuk mengisi kekosongan

jabatan Gubernur, diangkat penjabat

Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan

tinggi madya sampai dengan pelantikan

Gubernur sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.”

Juga pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang

Cuti di Luar Tanggungan Negara yang

berbunyi: “Penjabat gubernur berasal dari

pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di

lingkup pemerintah pusat atau pemerintah

daerah provinsi.” ❏

AWG

Jazuli Juwaini

Anggota MPR Fraksi PKS

Pro-kontra Penunjukan Perwira Kepolisian Jadi Plt Kepala Daerah
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Rambe Kamarulzaman

Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR

PLT KEPALA DAERAH itu diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-

undangan. Plt dilakukan berdasarkan

kapan pergantiannya dan siapa yang harus

menggantikan. Bila petahana maju dan

wakilnya tidak, tentu wakilnya yang akan

menjadi Plt. Meskipun demikian semua

kebijakan tergantung politik pemerintahan.

Proses Plt itu ada beberapa pertimbangan.

Dari sisi waktu apakah memang sudah harus

ada Plt, itu juga harus dihitung. Misalnya,

masa jabatannya berakhir Oktober, sedang

kepala daerah tidak mencalonkan diri

sementara Pilkada dilaksanakan 27 Juni,

maka kepala daerah yang tidak mencalonkan

diri masa jabatannya akan tetap berakhir

pada Oktober, dan tak perlu ada Plt. Karena

masa jabatan itu tidak bisa dipotong meski

satu hari, kecuali beliau mengundurukan diri,

meninggal dunia, atau tersangkut masalah.

Kemudian siapa pengganti, menjadi Plt itu?

Menentukan siapa pengganti kepala daerah

sebagai Plt itu ada pertimbangan dan

ketentuannya. Ketentuannya bersumber

dari banyak undang-undang, seperti UU

Tentang Pemerintahan Daerah dan UU

Tentang Pilkada. Kalau penggantinya dari

anggota TNI maka harus mengacu UU

Tentang TNI. Kalau penggantinya dari

kepolisian maka mengacu pada UU Tentang

Polri. Itu diatur semua.

Dari perkembangan dan perdebatan yang

ada di publik, secara hukum kepala daerah

dapat diganti oleh siapa saja asal yang

menggantikan setingkat aparatur sipil negara.

Jadi, Plt Gubernur harus pejabat yang

ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri

atau pejabat dari provinsi yang sudah pejabat

tinggi madya.  Kalau bupati dan atau walikota

juga dengan ketentuan seperti itu.

Bila dalam Pilkada serentak 2018 ada 17

Provinsi melakukan Pilkada, berapa Plt yang

bisa diisi dari Kementerian Dalam Negeri yang

sesuai dengan standar, yang sesuai dengan

tingkatan jabatan yang akan diisi. Dari sini

perlu kita ingatkan jangan sampai kosong

jabatan di Kementerian Dalam Negeri untuk

menjadi Plt. Meski Kementerian Dalam Negeri

yang akan menunjuk Plt namun semua juga

harus dengan persetujuan Presiden.

Presiden adalah kepala pemerintahan

tertinggi.

Kita kekurangan SDM sehingga perlu

mengambil polisi dan TNI, itu mengemuka. Plt

Gubernur itu selevel eselon 1 dan di

Kementerian Dalam Negeri jabatan di level

itu pastinya terbatas. Kalau diambil dari

kementerian lain kurang pas, kecuali kalau

diambil dari Kementerian Politik Hukum dan

Keamanan yang ada relevansinya masih

tepat.

Bila Plt dari TNI atau Polri, dari segi hukum

ketatanegaraan memang tidak ada yang

dilanggar.  Itu boleh saja cuma harus dihitung

waktunya, kapan menjadi Plt dan sumbernya

sudah dihitung dari Kementerian Dalam Negeri.

Dalam konteks ini semua memang harus ada

pertimbangan-pertimbangan dan pemerintah

yang akan membuat pertimbangan itu.

Menjadi perbincangan masyarakat adalah

jangan sampai institusi ikut bermain dalam

proses Pilkada. Soal Plt yang hanya berapa

bulan apa memang mempunyai pengaruh?

Kalau dikhawatirkan institusi asal bisa

mengakibatkan ketidaknetralan, saya kira itu

pikiran yang lumrah. Sebagai institusi negara

pastinya mereka dituntut untuk netral. Jangan

sampai institusi negara ikut dalam permainan

Pilkada.

Pilkada Serentak, menurut UU, akan

dilaksanakan pada 2024. Bila demikian akan

dibutuhkan banyak Plt. Namun kondisi yang

demikian akan kita lihat aturannya dan akan

diatur lebih baik. Hal demikian masih panjang

dan konsolidasi demokrasi harus terus

diupayakan. ❏

AWG

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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NASIONAL

K
ETUA MPR RI Zulkifli Hasan menghadiri

peringatan Hari Pers Nasional (HPN)

Tahun 2018 di Padang, Sumatera Barat,

Jumat (9/2/2018). Berkaitan dengan peringat-

an HPN 2018, Zulkifli Hasan mengucapkan

selamat Hari Pers Nasional kepada seluruh

insan pers Indonesia dan mengharapkan

pers tetap menjadi perekat bangsa.

“Saat ini perubahan terjadi sangat cepat,

masyarakat berubah dengan cepat dan pers

juga berubah,” kata Zulhasan, sapaan Zulkifli

Hasan.

Menurut Zulhasan, kemajuan teknologi

yang berlangsung sangat pesat me-

mengaruhi hidup masyarakat. Teknologi

informasi yang berkembang cepat membuat

arus informasi bergerak sangat cepat.

“Ribuan informasi kita terima dalam hitungan

detik dan tidak semua informasi itu kita

butuhkan,” ujar Zulhasan.

Membanjirnya berita palsu (hoax) tidak

bisa dihindari dan masyarakat sering tidak

bisa membedakan mana berita yang benar

Hari Pers Nasional

Pers Harus Jadi Perekat Persatuan
Pers diharapkan berperan merekatkan kesatuan bangsa, karena berita yang potensial memecah
kesatuan bangsa sangat banyak bermunculan.

dan yang hoax. “Di sinilah peran pers

diharapkan bisa menjadi penyaring,” tambah

Zulhasan.

Pers, lanjut Zulhasan, diharapkan ber-

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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peran merekatkan kesatuan bangsa, karena

berita yang potensial memecah kesatuan

bangsa sangat banyak bermunculan. “Pers

nasional berperan penting memberikan

informasi positif untuk memperkuat

nasionalisme,” katanya.

Teknologi informasi dan digital membuat

pers berubah dari konvensional menjadi

online dan digital. Persaingan menjadi sangat

keras sehingga sering mengabaikan kode

etik. “Persaingan memang sangat keras,

tetapi idealisme dan kode etik wajib dijaga,”

pungkas Zulhasan.

Resmikan Islamic Center

Setelah menghadiri peringatan HPN di

Padang, Ketua MPR Zulkif l i  Hasan

didaulat meresmikan Islamic Center Kota

Padang Panjang. Peresmian dilaksanakan

di Koto Kaciak Padang Panjang, Sumatera

Barat. Hadir mendampingi Ketua MPR,

Walikota Padang Panjang Hendri Arnis,

dan ratusan warga yang menunggu sejak

Jum’at siang.

Sebagai Walikota, Hendri Arnis bangga

karena Islamic Center diresmikan oleh salah

seorang putra terbaik Sumatera. “Pak Zul

sekarang adalah kebanggaan Sumatera

karena mengemban amanah sebagai Ketua

MPR. Warga Padang Panjang bangga dengan

beliau,” kata Hendri Arnis

Menanggapi Walikota, Zulhasan me-

nyampaikan terima kasih atas kepercayaan

warga Padang Panjang. Bagi Ketua Umum

PAN ini, Sumatera Barat adalah tanahnya para

Ulama. “Dulu Ayah saya sering cerita tentang

Buya Hamka, dan ingin anaknya seperti Buya.

Sampai sekarang Buya Hamka adalah teladan

saya dalam segala hal mulai dari politik,

budaya, sampai agama,” katanya.

Zulhasan meyakini dari Sumatera Barat

akan lahir generasi baru yang mengikuti jejak

Buya Hamka. “Semoga dari tanah para ulama

ini, lahir sosok seperti Buya Hamka. Ulama

yang kepakarannya diakui oleh dunia,”

ujarnya.

Ia berharap, Islamic Center bisa menjadi

tempat ibadah sekaligus juga menggali

khazanah keilmuwan Islam dan Ilmu Umum.

“Umat Islam bisa maju kalau punya Ilmu. Nah

jadikan Islamic Center sebagai tempat

lahirnya ide, gagasan dan pemikiran yang

bermanfaat untuk umat,” tutupnya. ❏

BSC

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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NASIONAL

P
ERINGATAN Hari Pers Nasional (HPN) XVIII Tahun 2018 ini

berlangsung di Padang, Sumatera Barat. Dalam rangkaian

peringatan HPN, panitia menggelar beragam kegiatan. Salah

satunya adalah pameran. Pameran berlangsung 5 – 9 Februari 2018

di Kompleks Stadion Agus Salim Padang diikuti sejumlah instansi,

kementerian, dan lembaga negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat

(MPR) melalui Humas MPR ikut berpartisipasi dalam pameran ini.

Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah menjelaskan, keikutsertaan

Humas MPR dalam pameran HPN 2018 ini adalah untuk mengekspose

atau menyosialisasikan kegiatan, kerja, dan aktivitas anggota MPR.

“Banyak hal yang sudah dilakukan oleh para wakil rakyat, di

antaranya bersama insan pers secara rutin dan konsisten melakukan

acara Wakil Rakyat Bicara Buku yang diselenggarakan secara

terbuka,” ujar Siti Fauziah.

Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono juga menjelaskan bahwa

MPR ikut berpartisipasi dalam pameran HPN 2018 ini untuk

menyampaikan informasi tentang kinerja anggota MPR kepada

masyarakat umum. “Dengan pameran ini masyarakat bisa mengetahui

kinerja anggota MPR,” ujarnya.

Untuk itulah stan Humas MPR dalam pameran HPN 2018 yang

dibuka pada 5 Februari 2018 memamerkan semua rekaman kinerja

anggota MPR berupa 24 judul buku dan jurnal yang dihasilkan MPR

selama 2017. Selain itu, stan MPR juga memajang buku yang

membahas capture media terhadap berbagai bidang.

Agar lebih semarak, stan Humas MPR juga menggelar acara untuk

Humas MPR Berpartisipasi

Dalam Pameran HPN 2018

Keikutsertaan Humas MPR dalam pameran

HPN 2018 ini adalah untuk mengekspose atau

menyosialisasikan kegiatan, kerja, dan

aktivitas anggota MPR.

menarik pengunjung seperti “Bicara Buku dan Bicara Pustaka

Akademik”. Dalam acara itu dihadirkan narasumber anggota MPR

baik dari fraksi di MPR maupun kelompok DPD.

Ternyata, selama pameran HPN 2018, stan Humas MPR mendapat

perhatian dari pengunjung. Pada hari pertama, 6 Februari 2018,

stan Humas MPR sedikitnya dikunjungi 500 orang. Pada hari kedua

tercata 511 orang mengunjungi stan Humas MPR.

Pengunjung stan MPR antara lain pelajar, mahasiswa, guru, dosen,

dan masyarakat umum. Mereka tertarik dengan buku-buku terkait

kinerja anggota MPR dan Majalah serta Koran Majelis yang

dipamerkan. “Kita membutuhkan buku-buku dan jurnal seperti ini,

untuk menambah materi kita kepada anak didik,” ujar Zevilani Liza,

seorang guru dari Kabupaten Lima Puluh Koto yang datang di stan

Humas MPR bersama dengan sembilan guru lainnya.

Anggota MPR Marlinda Irwanti dan Kepala Biro Humas MPR Siti

Fauziah juga sempat berdialog dengan pengunjung. Melalui dialog

dan tanya jawab dengan pengunjung bisa diketahui seberapa jauh

pengetahuan tentang MPR dan produk yang dihasilkan MPR.

Dari dialog itu, Marlinda Irwanti dan Siti Fauziah menyimpulkan,

literasi wakil rakyat sangat perlu dilaksanakan dengan segera. “Ini

soal kebutuhan dan permintaan rakyat yang didukung oleh kemajuan

teknologi,” ujar Marlinda. Literasi wakil rakyat harus terbarukan

secara berkelanjutan dan transparan.

Peluncuran Buku
Bersamaan dengan pameran HPN 2018 ini, stan Humas MPR

meluncurkan dua buku. Buku pertama berjudul “Kesejahteraan Rakyat

dan Pengembangan Pariwisata. Derap Langkah Pimpinan dan Anggota

MPR dalam Konteks Media dan Khalayak” yang diterbitkan oleh Biro

Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal MPR RI.

Buku itu memuat tulisan dan liputan di berbagai media masa tentang

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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komitmen pimpinan MPR terhadap pariwisata dan kesejahteraan.

Buku ini sebagai rekam jejak langkah wakil rakyat dan pers dalam

membangun pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dalam buku ini, Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua MPR

Oesman Sapta menyebutkan bahwa pariwisata dan kesejahteraan

mempunyai hubungan yang erat dan saling berkaitan. Kesejahteraan

yang baik dan ekonomi yang kuat memungkinkan pengembangan

pariwisata.

Sedangkan buku kedua berjudul “Wisata Literasi Legislatif” yang

ditulis anggota MPR RI Marlinda Irwanti, Retno Intani sebagai praktisi

televisi dan Roosiah Yuniarsih, Kepala Bagian Perpustakaan Setjen

MPR RI. Editor buku ini adalah Siti Fauziah, Kepala Biro Humas MPR RI.

Dalam pengantarnya, Linda mengatakan, literasi legislatif atau

literasi wakil rakyat berbicara tentang informasi wakil rakyat secara

tertulis, audio, maupun dalam bentuk visualisasi. “Banyak warga

masyarakat yang kurang memahami literasi legislatif tersebut.

Sebenarnya, ada wakil rakyat yang memiliki kemampuan menuliskan

sendiri beragam informasi, juga pokok pikiran yang disampaikannya,

maupun yang dijadikan referensi,” tulis Linda.

Menurut Linda, literasi legislatif tidak dapat dilepaskan dari

maraknya media sosial. Dengan media sosial wakil rakyat bisa

berhubungan dengan konstituennya. “Literasi legislatif ini tidak

hanya wakil rakyat di Jakarta, tapi hendaknya juga dikenal wakil

rakyat di daerah. Penyebaran informasi untuk mencerdaskan

kehidupan bangsa memang menjadi tugas wakil rakyat,”

sebutnya.

Sangat Bermanfaat
Hingga di penghujung pameran Hari Pers Nasional (HPN) 2018,

Jumat (9/2/2018), tercatat sekitar 1.700 orang mengunjungi stan

Humas MPR RI. Salah seorang pengunjung, Wina, mahasiswi Ilmu

Komunikasi FISIP Unand mengaku tertarik dengan koleksi buku yang

dipamerkan stan Humas MPR. “Buku-buku koleksi yang dipamerkan

sangat bermanfaat dan berbobot,” ujarnya.

Pengunjung lainnya, Abidin Sinaro, PNS dari sebuah kantor dinas

juga berpendapat serupa. “Buku-buku yang dipamerkan menambah

pengetahuan tentang ketatanegaraan Indonesia,” katanya. ❏

D
I SELA pameran HPN 2018, Kepala Biro Humas MPR Siti

Fauziah mengadakan pertemuan informal dengan Menteri

Komunikasi dan Multi Media Malaysia Saleh Said Karuak,

pada Kamis (8/2/2018).

Dalam pertemuan informal itu Siti Fauziah dan Saleh Said

Karuak sepakat untuk meningkatkan hubungan Indonesia dan

Malaysia melalui pertukaran informasi dan publikasi. Khususnya

pertukaran informasi dan publikasi antarparlemen kedua negara.

Baik Siti Fauziah maupun Saleh Said Karuak mengakui bahwa

saat ini teknologi informasi telah berkembang dengan sangat

cepat. Kemajuan teknologi informasi itu memungkinkan Humas

MPR dan Kementerian Komunikasi Malaysia bisa saling mengisi

dan belajar dengan mudah.

“Perkembangan teknologi informasi yang cepat memungkinkan

kami bisa saling mengisi dan belajar dengan lebih mudah. Peluang

ini harus dimanfaatkan dengan seefektif dan seefisien mungkin,”

kata Siti Fauziah.

Selain dengan Malaysia, Humas MPR RI juga menjalin

kerjasama dengan Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat.

Kerjasama meliputi pertukaran informasi dan publikasi serta

sumber daya informasi legislatif.

Penandatanganan kerjasama telah dilakukan oleh Kepala Biro

Humas MPR Siti Fauziah dan Dekan Fakuktas Hukum Unand,

Prof Dr Zainal Daulay SH, MH, di sela pameran HPN 2018 di

Padang, Sumatera Barat, Jumat (9/2/2018). Turut menyaksikan

penandatanganan kerjasama ini Wakil Sesjen MPR Selfi Zaini

dan Ketua Pameran Hari Pers Nasional (HPN) 2018 Adi Trisnanto.

Dalam kesempatan penandatangan kerjasama itu juga

dilakukan diskusi pustaka akademik bersama Unand. Diskusi

pustaka akademik dengan tema “Penegakan Hukum dalam Kasus

Politik” menghadirkan pembicara utama Dekan Fakultas Hukum

Unand Zainal Daulay. ❏

Kerjasama dengan Malaysia dan
Universitas Andalas
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NASIONAL

Kadiyono untuk Anak Berkebutuhan Khusus

GEMA

PANCASILA

O
RANG yang baik hati mau membantu

meringankan beban sesama. Dia

kerap mengorbankan sebagian

kesenangan dunianya semata-mata agar

bisa menolong sesama. Mereka rela

menghamburkan kekayaanya untuk beramal.

Atau  mendermakan waktu serta  pikirannya

bagi kepentingan  orang lain. Sementara diri

dan keluarganya tak begitu dipikirkan.

Barangkali contoh yang paling pas untuk

itu adalah Kadiyono (49), warga Desa

Campurjo, Kecamatan Boja, Kabupaten

Kendal, Jawa Tengah. Setiap hari, Yono,

begitu ia bisa disapa, melakukan kegiatan

antar jemput anak-anak orang lain ke dan

dari sekolah secara gratis. Sementara

anaknya sendiri dibiarkan berjalan kaki

pulang dan pergi sekolah. Kadangkala ia

harus memandikan anak-anak orang lain,

sedangkan buat anaknya sendiri dia sudah

lupa kapan terakhir kali memandikannya.

 Itulah sebagian kecil pengorbanan yang

dilakukan Kadiyono untuk   menjaga agar

siswa-siswi di sekolah yang didirikannya,

yaitu: Sekolah Luar Biasa (SLB) Insan Tiara

Bangsa, di Kecamatan Boja, Kabupaten

Kendal, Jawa Tengah, mau terus bersekolah.

Kegiatan antar jemput itu dilakukan karena

sebagian orangtua siswanya harus bekerja,

sehingga tak sempat mengantar anaknya ke

sekolah.

Padahal, mengantar dan menjemput anak-

anak berkebutuhan khusus memakai

kendaraannya yang sudah butut bukan

tanpa risiko. Ia pernah kehabisan bahan

Pengabdian

bakar dan mengalami kempes ban sehingga

terpaksa menuntun motornya. Dia juga

sempat merasakan ditilang polisi, lantaran

anak-anak yang diboncengkannya itu tidak

mengenakan helm. Belum lagi risiko

kecelakaan yang bisa terjadi setiap saat.

Tetapi, rintangan itu tidak membuat

Kadiyono mundur. Sebaliknya, ia malah

bersemangat untuk terus memberikan bekal

kepada anak-anak disabilitas melalui jalur

pendidikan.

“Lelah, kadang mau putus asa, tetapi

kalau melihat anak-anak berkebutuhan

khusus itu tersenyum semua jadi hilang. Kita

menjadi bersemangat untuk terus membina

dan mendidik mereka   menjadi orang-orang

yang bisa mandiri,” kata pria kelahiran

Kendal, 16 maret 1969, ini   kepada Majalah

Majelis beberapa waktu lalu.

Padahal untuk merawat anak-anak

berkebutuhan khusus itu, Yono tidak

mendapat keuntungan materi.  Tak  jarang ia

harus merogoh koceknya sendiri. Pasalnya,

sebagian anak yang bersekolah di  SLB

Insan Tiara Bangsa berasal dari kalangan

tidak mampu. Mereka membayar uang

pendidikan bulanan, menurut kemampuan

mereka. Malah, sebagian di antaranya tidak

membayar sama sekali. Sehingga SLB Insan

Tiara Bangsa dikenal sebagai sekolah gratis.

“Kalau dipaksakan harus membayar

mungkin sebagian murid ini sudah tidak

bersekolah sejak lama. Tetapi karena niat

kami adalah membantu menjadikan anak-

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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anak ini mandiri, ya pokoknya jalan saja,

karena rezeki sudah ada yang ngatur, yaitu

Allah SWT”, ujar Kadiyono.

Yono berharap, satu hari kelak, sekolah

yang dirintisnya itu bisa  menjadi pesantren.

Dengan begitu dia bisa memberi bekal yang

cukup bagi siswa-siwinya untuk hidup

secara mandiri. Termasuk bekal ketrampilan,

dan pengetahuan agama.

Usaha Bengkel
Meski profesinya adalah montir di bengkel,

Yono memiliki pengetahuan yang cukup

mengenai pendidikan. Karena sebelum

mendirikan SLB Insan Tiara Bangsa,

Kadiyono sempat menjadi guru di beberapa

sekolah. Antara lain  di SD Muhammadiyah

Boja, dan Kepala SLB Surya Gemilang di

Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal.

Bahkan karena pengelamannya di SLB

Surya Gemilang, Yono memberanikan diri

mendirikan SLB di Boja. Apalagi pada saat

itu, di kawasan itu belum terdapat sekolah

bagi kalangan penderita disabilitas.  “Saya

banyak menemukan  kasus pendidikan yang

tidak pro pada anak-anak berkebutuhan

khusus. Banyak di antara mereka ditelantar-

kan, atau tidak mendapat pendidikan sebagai-

mana yang seharusnya,” tutur Yono.

Sejak itulah, tepatnya 2 Mei 2015, Yono

memberanikan diri mendirikan sekolah luar

biasa. Saat itu siswanya hanya belasan

orang. Selanjutnya, Yono meminta bantuan

kepada pengurus Taman Pendidikan Alquran

Fadhlullah agar bisa memanfaatkan  gedung

TPQ sebagai tepat belajar anak-anak

disabilitas.

Setelah berjalan hampir tiga tahun,

keberadaan SLB Insan Tiara Bangsa makin

dikenal masyarakat. Terlebih karena sekolah

ini dikenal sebagai sekolah gratis. Selain itu,

Insan Tiara Bangsa juga makin dikenal,

lantaran pengurusnya berprofesi sebagai

pekerja bengkel dan berpendidikan S2.

Meski berpendidikan hingga magister dan

berprofesi sebagai montir bengkel, Yono

tetap bangga dengan profesi yang

dijalaninya itu. Setiap sore sepulang

mengajar, bapak tiga anak ini bergumul

dengan berbagai merk sepeda motor yang

membutuhkan bantuannya. Pekerjaan itu dia

lakukan hingga jam 22.00 WIB.

“Saya jadi tukang bengkel dari umur 8

tahun, karena ayah saya juga tukang

bengkel. Tetapi alhamdulillah, bengkel ini juga

telah mengantar saya meraih gelar Magister

Pendidikan (M.Pd) dari Universitas

Muhammadiyah Surakarta,” cerita Yono.

Saat  lulus dari SMA Muhammadiyah 2 Boja

pada 1989 silam, Kadiyono  mengikuti kursus

montir.  Satu  tahun kemudian dia  melanjutkan

belajar ke perguruan tinggi di STIK Semarang.

Namun, perjuangannya sempat terhenti

setelah menikahi Mutmainah pada 1997,

karena kondisi keuangan yang tidak

memungkinkan membuat Kadiyono memilih

untuk cuti kuliah. Namun,  setelah kondisi

keuangannya membaik, ia melanjutkan kuliah

dan diwisuda pada 2001.

Kini, menurut Yono makin banyak orang yang

bersimpati kepada dirinya, dan sekolah yang

dia rintis. Sejak itu makin banyak pula orang

yang peduli, dan ikut menjadi dermawan untuk

membantu meringankan beban kebutuhan

biaya pendidikan yang semakin besar.

Meski begitu beban yang di tanggung

Kadiyono masih sangat besar. Setiap bulan

ia harus mencicil sebidang tanah yang

rencananya bakal dipakai sebagai lokasi

pendidikan SLB Insan Tiara Bangsa. Oleh

pemiliknya tanah seluas  572, yang akan

dipakai Yono sebagai lokasi pendidikan Insan

Tiara Bangsa boleh dicicil selama 200 bulan,

dengan angsuran Rp.1000.000 perbulan.

“Saat ini saya sudah mencicil selama 40

bulan, mudah-mudahan suatu saat ada

dermawan yang mau  membantu pembelian

dan pembangunan SLB itu”, kata Kadiono

menambahkan. ❏

MBO
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SOSIALISASISOSIALISASI

Kabupaten Belitung

di Bumi “Laskar Pelangi”

MPR

Sosialisasikan Empat Pilar

S
EBELUM mendarat di bandara H. AS. Hanandjoeddin Tanjung

Pandan, dari jendela pesawat tampak keindahan pulau Belitung,

sebuah pulau di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pegunungan yang mengitari pulau Belitung tampak begitu lebat, meski

di beberapa titik tampak bopeng, bekas galian tambang timah. Dari

celah-celah gumpalan awan yang memayunginya, pulau Belitung

tampak begitu mempesona.

Sejurus kemudian pesawatpun mendarat di landasan pacu Bandara

Hanandjoeddin di Tanjung Pandan, ibukota Kabupaten Belitung. Begitu

keluar dari badan pesawat udara sejuk pun menerpa. Lalu dengan

anggota panitia penyelenggara Sosialisasi Empat  MPR meninggalkan

bandara melaju jalan aspal yang terlihat mulus dan bersih. Lalu lintas

lengang, tak ada kemacetan kemacetan seperti halnya kota-kota lain

di Indonesia. Alamnya segar dan menenteramkan.

Nah, di Kota Tanjung Pandan inilah MPR RI bekerjasama dengan

Yayasan Rumpun Melayu Belitung menggelar pentas seni budaya

tradisional, sebagai salah satu metode Sosialisasi Empat Pilar MPR

RI. Sabtu malam (11/11/2018) itu berlangsung “Senandung Melayu

Untuk Negeri,” yang menampilkan sejumlah nomor seni budaya,

seperti Pantun Melayu, Tarian Tradisional Belitung, Senandung

Melayu Serojacoustic. Dan, acara itu diselenggarakan di Bahamas

Building Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung.

Pagelaran seni budaya di pulau “Laskar Pelangi” ini dihadiri

beberapa anggota MPR RI, yaitu: Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz, M.Si.,

(Fraksi PPP); Tellie Gozalie, SE., (Kelompok DPD); Ir. Firman

Mardanoes, MM., (Fraksi PPP);  Kepala Biro Keuangan Setjen MPR

Drs. Maifrizal, Akt., MM.; Kepala Bagian Pemberitaan Setjen MPR

Muhamad Jaya, S.IP., M.Si.; Wakil Bupati Belitung Drs. H. Erwandi A.

Arani; Wakil Ketua DPRD Provinsi Babel Amri Cahyadi, ST.; Tokoh

Masyarakat Babel H. Emron Pangkapi, Ketua Lembaga Adat, Alim

Ulama, dan para tokoh masyarakat Belitung.

Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz, M.Si. mewakili Pimpinan MPR dalam

sambutan dan sekaligus membuka pagelaran ini mengatakan, MPR

memanfaatkan seni budaya sebagai media sosialisasi karena melalui

pagelaran seni budaya Melayu yang megah ini memiliki peminat yang

fanatik dalam jumlah besar, mengandung nilai-nilai luhur bangsa In-

donesia sehingga pesan-pesan yang terkandung dalam Empat Pilar

dapat tersampaikan langsung kepada masyarakat. “Oleh karena itu
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mari kita dijadikan pagelaran ini sebagai

salah satu alat perekat NKRI,” ajak Irgan.

Pemahaman Empat Pilar sangat penting

sebagai benteng dari pengaruh negatif, baik

pengaruh interaksi yang datang dari dalam

maupun dari luar. Irgan mengajak warga

masyarakat untuk menangkal arus

modernisasi yang membawa efek negatif,

serta meminta kepada masyarakat agar lebih

berhati-hati dalam menerima informasi dari

media social. Hal ini penting disampaikan,

menurut Irgan, agar masyarakat terhindar

dari berita bohong yang balakangan ini mulai

marak di tengah masyarakat.

Selanjutnya, Irgan mengharapkan, melalui

Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI Tahun

1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika)

masyarakat Indonesia yang terdiri dari

berbagai suku, agama, dan budaya ini bisa

menjadikan kita sebagai bangsa yang besar.

Kepala Biro Keuangan Setjen MPR, Drs.

Maifrizal, Akt., MM., selaku  panitia pelaksana

pagelaran dalam laporanya mengatakan,

MPR melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar

MPR RI melalui seni budaya ini bekerjasama

dengan Yayasan Rumpun Melayu Belitung.

Pagelaran seni budaya ini dilaksanakan

bertujuan untuk memberikan pemahaman

dan  reaktualisasi nilai-nilai Pancasila kepada

masyarakat.

Maifrizal menambahkan, sosialisasi melalui

pentas seni budaya adalah salah satu bentuk

apresiasi dan langkah konkret MPR RI dalam

melestarikan warisan budaya, khususnya

seni budaya melayu yang telah menjadi

kekayaan intelektual bangsa Indonesia. Tapi,

yang terpenting, pesan-pesan Empat Pilar

MPR RI dapat tersampaikan ke masyarakat

melalui pagelaran seni budaya. Tidak hanya

untuk hiburan, tapi juga harus bisa

direalisasikan pada kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Wakil Bupati Belitung Drs.

H. Erwandi A. Arani dalam sambutannya

menyatakan, sosialisasi Empat Pilar MPR RI

melalui pagelaran seni budaya kiranya dapat

menggali potensi yang terkandung dalam

kesenian Melayu ini untuk dapat menjaga

keutuhan NKRI.

Selanjutnya, Erwandi mengucapkan terima-

kasih kepada MPR yang telah melaksanakan

“Sosialisasi Empat Pilar MPR RI melalui

pagelaran “Senandung Melayu Untuk Negeri”

di Belitung, serta mengajak hadirin dan

masyarakat Belitung untuk berpartisipasi

dengan harapan bisa melestarikan seni budaya

Melayu yang kita banggakan ini,” katanya. ❏

JAZ
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SOSIALISASI

B
UPATI Trenggalek Emil Dardak

menunjukkan kegembiraannya saat

Ketua MPR Zulkifli Hasan berkunjung

ke Pendopo Kabupaten Trenggalek, Jawa

Timur, pada 6 Februari 2018. “Ini pertama

kalinya Bapak Zulkifli Hasan datang ke

Trenggalek, sugeng rawuh....,” sapa Emil

Dardak sembari tersenyum. “Ini adalah

sebuah kebanggaan bagi kami, masyarakat

Trenggalek,” tambah Emil Dardak.

Kedatangan Zulkifli Hasan ke kabupaten

yang berada di wilayah selatan Pulau Jawa

itu untuk memberi Sosialisasi Empat Pilar

kepada warga Muhammadiyah di sana.

Acara Muhammadiyah yang digelar di

pendopo, menurut Emil Dardak, itu bukan kali

pertama. “Banyak sekali kegiatan Muham-

madiyah, seperti Pemuda Muhammadiyah,

Tapak Suci, Aisyiyah, digelar di sini,” ujarnya.

Suami Arumi Bachin itu memuji organisasi

yang didirikan oleh Ahmad Dahlan itu. Dia

mengatakan, Muhammadiyah ikut men-

cerdaskan kehidupan bangsa karena

banyak lembaga pendidikan yang didirikan.

Emil Dardak menjelaskan, di daerah

kabupaten yang dipimpinnya, tidak ada

masalah perbedaan. Meski demikian, dia tetap

melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya

menjaga kerukunan. “Tiap tahun kita adakan

doa bersama dengan semua pimpinan dan

umat beragama,” ujarnya. “Meski tak ada

masalah kerukunan namun tetap kita

tanamkan Empat Pilar,” tambahnya. Lebih

lanjut Emil Dardak mengatakan, dalam dunia

yang penuh keterbukaan informasi, dia ingin

Sosialisasi Empat Pilar untuk Warga
Muhammadiyah Trenggalek

Kabupaten Trenggalek

menjadikan masyarakat Trenggalek sebagai

duta-duta Pancasila yang menjaga

persatuan dan perdamaian.

Dalam sosialisasi yang dilakukan pada

sore hari itu, Zulkifli Hasan menuturkan,

bangsa Indonesia mempunyai nilai-nilai

kehidupan yang sangat mulia. “Nilai-nilai

yang digali dari bumi Indonesia itu diakui

oleh dunia,” ujarnya kepada 500 warga

Muhammadiyah yang datang dari berbagai

pelosok Trenggalek itu.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Menurut Zulkifli Hasan, suatu bangsa

akan maju bila mempunyai nilai-nilai. Meski

mempunyai nilai-nilai, namun di antara

masyarakat harus ada saling percaya antara

satu dengan yang lainnya. “Nyaman rasanya

kalau masyarakat percaya kepada bupati-

nya,” ujarnya. Kondisi saling percaya itu,

menurut Zulkifli Hasan, harus dipertahankan

dan dilanggengkan. “Kalau di antara kita

saling menghujat atau saling menista itu yang

membuat kita tak maju,” paparnya.

Zulkifli Hasan menegaskan, kalau kita

melaksanakan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI

Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal

Ika maka kita akan maju. “Pancasila adalah

ideologi yang menyatukan kita,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan juga

memuji kiprah Muhammadiyah. Dia menye-

butkan, lembaga pendidikan Muhammadiyah

tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Kehadiran Muhammadiyah di tengah

masyarakat diakui ikut mencerdaskan

kehidupan masyarakat tanpa pandang bulu.

Dia menyebut contoh lembaga pendidikan

Muhammadiyah yang ada di Sorong, Papua

Barat; di Kupang, Nusa Tenggara Timur,

mayoritas yang menuntut ilmu di sana adalah

pelajar dan mahasiswa non-Muslim. Dalam

melayani masyarakat, termasuk oleh lembaga

kesehatan, Muhammadiyah juga tanpa

pandang bulu. “Jadi, warga Muhammadiyah

sudah melaksanakan Empat Pilar,” ujarnya.

Ketua Muhammadiyah Trenggalek, Rohmat,

dalam sambutannya, mengharap-kan agar

warganya tak hanya berhenti pada pemaham-

an Empat Pilar,  namun yang paling penting

mengamalkannya. “Amalkan secara konsisten,

jangan hanya berslogan saja,” ujarnya. ❏

AWG

B
AKDA subuh, ribuan santri Pondok

Pesantren Wali Barokah, Kota Kediri,

Jawa Timur, pada 6 Februari 2018,

yang baru saja selesai menjalankan sholat

subuh di masjid besar yang berada di

kompleks pesantren itu diwajibkan untuk

tidak meninggalkan tempat atau tetap berada

masjid. Soalnya, pada subuh itu, akan datang

ke pesantren yang dikelola oleh Lembaga

Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII) itu tamu

dari Jakarta. Tamu itu adalah Ketua MPR RI

Zulkifli Hasan, berkunjung ke pesanteran itu

untuk bersilaturahim sekaligus melakukan

Sosialisasi Empat Pilar MPR.

Sosialisasi di pesantren  Wali Barokah itu

dikemas dalam bentuk kuliah tujuh menit alias

kultum. Meski waktunya singkat, banyak hal

yang disampaikan oleh pria asal Lampung

itu. Kepada para santri, Zulkifli Hasan

mengingatkan kembali peran ulama dalam

Di Hadapan Santri, Ketua MPR Paparkan
Peran Ulama

Kota Kediri

sejarah perjalanan bangsa. Tak bisa

dipungkiri, kata Zulkifli Hasan, berbagai

ormas Islam seperti Sarekat Islam, Jamiatul

Khair, Persis, Mathlaul Anwar,

Muhammadiyah, NU, Nahdlatul Wathan, dan

ormas Islam lainnya, memberi kontribusi

besar untuk memerdekakan,  mempertahan-

kan dan mengisi kemerdekaan Indonesia.

“Mereka dipimpin oleh ulama-ulama besar,”

ujar Zulkifli Hasan yang biasa dipanggil

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Zulhasan itu.

Untuk itu, Zulhasan juga berharap, umat

Islam di Indonesia bersatu dalam menghadapi

berbagai tantangan yang ada. “Kita harus

menghormati sesama umat beragama,”

harap Zulkifli Hasan. Sebab persatuan umat

Islam yang ada, menurut Zulhasan, dapat

dikonversikan menjadi kekuatan ekonomi dan

politik.

Kepada para santri, mantan Menteri

Kehutanan di masa pemerintahan Presiden

SBY itu menuturkan, dari jutaan santri di In-

donesia sudah pasti tidak semuanya akan

menjadi ustad, ulama, atau guru agama.

Untuk itu, dai berharap, para santri juga

menguasai ilmu pengetahuan, ilmu ekonomi,

dan mempunyai jaringan nasional dan

internasional.

Menurut Zulhasan, bangsa Indonesia

adalah bangsa yang kaya raya akan sumber

daya alam dan sumber daya manusianya,

namun kenapa negara yang lebih kecil

daripada Indonesia, seperti Singapura dan

Malaysia, ternyata bisa lebih kaya. “Karena

mereka menguasai ilmu,” ujar Zulhasan lebih

lanjut, “Karena ilmu tidak dikuasai maka

bangsa yang kaya ini malah mengimpor

garam, beras, daging, dan kebutuhan

pangan lainnya.”

Zulkifli Hasan lalu mengutip pendapat

Presiden Soekarno yang menyatakan,

kalau bangsa ini tak menguasai ilmu maka

bangsa ini akan selalu terbelakang. Dengan

ilmu, kata Zulhasan, juga membuat kita bisa

mem-prediksi apa yang akan terjadi di

masa akan datang. “Dengan ilmu kita bisa

memprediksi gerhana bulan secara tepat,”

paparnya.

Lebih lanjut dalam kultum tersebut, Zulkifli

Hasan mengajak para santri untuk meng-

uasai ilmu ekonomi. Zulhasan menyatakan,

menguasai ilmu ekonomi ini bisa juga sebagai

sarana dakwah. Dia lalu menunjuk contoh

para penyebar Islam di nusantara zaman

dulu. Mereka ternyata para penyebar Islam

itu juga adalah saudagar. “Kalau bahasa

sekarang, mereka dulu juga pengusaha,”

ungkap Zulhasan.

Selain menguasai ilmu, Zulkifli Hasan juga

mendorong agar para santri dan santriwati

memiliki jaringan dengan masyarakat lain, baik

nasional maupun internasional. Batas-batas

negara sekarang ini hanya sebagai

administatif saja. Dengan banyak jaringan

maka pintu-pintu rezeki dan informasi akan

terbuka luas.

Sebelum mengakhiri kultumnya, Zulkifli

Hasan mengingatkan kembali bahwa dalam

perjuangan bangsa, para ulama dan santri

mengorbankan jiwa dan raga untuk Indone-

sia. “Bila kita paham sejarah maka kita akan

mencintai Indonesia,” ujarnya. ❏

AWG

Rakor Bansos MPR

U
NIT Kerja Presiden Pembinaan Ideologi

Jl Pancasila (UKP-PIP) tak lama lagi

akan berubah status menjadi Badan

Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Kalau

sebelumnya kedudukan lembaga UKP-PIP ini

berada di bawah kementerian atau setingkat

eselon satu — persisnya di bawah

Kementerian Sekretariat Kabinet — untuk

selanjutnya levelnya naik menjadi sebuah

kelembagaan setingkat kementerian.

Informasi itu disampaikan oleh Ketua

Badan Sosialisasi MPR DR. Ahmad Basarah

pada saat membuka Rapat Koordinasi Badan

Sosialisasi MPR di Ruang Cendana Hotel The

Alana Surabaya, Senin sore (5/2/2018).

Dalam waktu tak lama lagi, lanjut Basarah,

akan keluar Perpres yang mengubah status

UKP-PIP menjadi sebuah kelembagaan

setingkat kementerian yang akan menangani

kegiatan pembinaan ideologi Pancasila.

Badan itu bernama Badan Pembinaan

Ideologi Pancasila. Basarah  mengakui

bersyukur bisa mengikuti proses

pembentukan badan tersebut, sehingga

Akan Bersinergi dengan Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila
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dalam satu  pasal di Perpres tentang Badan

itu isinya mewajibkan Badan Pembinaan

Ideologi Pancasila yang dipimpin Dr. Yudi

Latif itu untuk berkoordinasi dengan MPR,

dalam hal ini Badan Sosialisasi MPR.

“Jadi, keberadaan Badan Pembinaan

Ideologi Pancasila itu memiliki kewajiban akan

berkoordinasi secara kelembagaan dengan

MPR, terutama menyangkut narasumber

yang akan dilibatkan dalam setiap kegiatan

sosialisi yang dilaksanakan badan tersebut,”

ungkap Basarah. Dengan demikian, menurut

Basarah, kegiatan Badan Sosialisasi MPR

tidak akan terganggu, malah ketika kita bisa

bekerja sama dengan baik maka akan

semakin memperkuat eksistensi, peran,

fungsi, dan tanggung jawab Badan

Sosialisasi MPR.

Rapat Koordinasi Badan Sosialisasi MPR

yang dihadiri tiga pimpinan dan 26 anggota

itu memberi tanggapan yang positif terhadap

akan terbentuknya sebuah badan sebagai

mitra Badan Sosialisasi MPR. Supaya

nantinya ada sinergitas maka perlu

diselenggarakan rapat kerja antara Badan

Sosialisasi MPR dengan Badan Pembinaan

Ideologi Pancasila.

Bekaitan dengan pelaksanaan Sosialisasi

Empat Pilar MPR untuk 2018, Rapat Koordi-

nasi Badan Sosialisasi MPR memutuskan

untuk mempercepat pelaksanaan sosialisasi.

Rapat memutuskan awal Maret 2018

pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR

sudah harus dimulai. Percepatan ini perlu

dilakukan mengingat akhir 2018 akan ada

kesibukan luar biasa di tahun politik,

dimulainya tahapan pemilu Presiden.

Hal yang juga dianggap perlu dilakukan

adalah penyegaran terhadap anggota Badan

Sosialisasi. Jadi anggota Badan Sosialisasi

sebelum terjun ke lapangan perlu refresh,

dan agar anggota dalam melaksanakan so-

sialisasi tetap berpegang pada buku pegang-

an. Rapat kemudian memutuskan, penye-

garan dilaksanakan pada akhir Februari ini.

Perlu diketahui Rapat Koordinasi Badan

Sosialisasi ini dalam rangka memaksimalkan

pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Empat Pi-

lar MPR RI dengan berbagai metode. Tercatat

ada 11 metode yang dilaksanakan oleh

Badan Sosialisasi, dan  setiap metode telah

ditetapkan pula tim pelaksana dan jadwal

pelaksanaannya. ❏

SCH

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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W
AKIL Ketua MPR RI Dr. Oesman

Sapta, Selasa dan Rabu (26 dan

27 Desember 2017) melakukan

kunjungan kerja di Ternate, Malaku Utara.

Oesman Sapta yang biaya dipanggil OSO

tiba di Bandara Sultan Babullah Ternate

Selasa malam, sekitar pukul 19.45 WIT. Begitu

tiba OSO yang juga Ketua DPD RI langsung

disambut tarian Soya-soya -sebuah tarian

adat Ternate dalam menyambut tamu

kehormatan. Dalam sejarahnya, Soya-Soya

adalah tari dibawakan oleh tujuh orang

penari laki-laki.

Diiringi tetabuhan, para penari ini kemudian

mengantarkan tamu kehormatannya,

Oesman Sapta, menuju ke kursi diselimuti

kain putih. OSO kemudian dipersilahkan

duduk di kursi, dan di sinilah sang tamu

mengikuti ritual Jokokaha, yang berarti jejak

tanah. Untuk pelaksanaan ritual ini dibantu

oleh empat orang puteri Ternate yang

mengenakan pakaian adat. Ritual ini diakhiri

pembacaan Rorosa (doa) yang dipimpin

oleh tokoh adat Ternate asal Sumatera Barat,

yaitu Supriyadi.

Dengan berakhirnya ritual ini maka

Oesman Sapta secara resmi memulai

aktivitasnya selama kunjungan dua harinya 

di Ternate. Malam itu juga – seusai mengikuti

ritual penyambutan tamu kehormatan – OSO

langsung melaksanakan agenda acaranya.

Dari bandara, OSO mengawali kunjungan

kerjanya dengan menghadiri perayaan Na-

tal di Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH)

Jemaat Ebeen Haezer di Jl. Arnold Monotutu

Kota Ternate. Di gereja ini, Oesman Sapta

disambut oleh pendeta Abraham Ugu dan

para jemaat gereja.

Usai mengikuti acara itu, OSO diminta

komentarnya mengenai kehadirannya di

acara perayaan Natal tersebut. Dia

menegaskan bahwa pada waktu bangsa ini

berjuang di pentas 1945 tidak ditanya apa

agamamu, apa warna kulitmu, apa asal

usulmu. Tapi yang ada, menurut OSO, satu

keputusan rakyat Indonesia untuk tidak mau

dijajah dan mau merdeka. “Jadi, semuanya

berjuang untuk kemerdekaan Indonesia,”

tegas Oesman Sapta.

Tinjau Pasar Higienis

Besok harinya, sepanjang Rabu (27/12/

2017), Oesman Sapta melakukan serangkai-

an agenda acara, antara lain mengunjungi

Pasar Higienis “Bahari Berkesan” Kota Ter-

nate. Pasarnya awalnya adalah sebuah pasar

tenda terarah yang kemudian berubahnya

menjadi pasar tradisional semi modern di Kota

Ternate, Provinsi Maluku Utara.

OSO didampingi Walikota Ternate Dr. H.

Burhan Abdurahman, SH., MM., Wakil Ketua

MPR yang juga Ketua DPD RI Oesman Sapta

tiba di pasar itu sekitra pukul 09.300 WIT.

Begitu memasuki area pasar, kunjungan OSO

ini langsung menyita perhatian pada

pedagang dan juga para pengunjung pasar

Tarian Soya-Soya Sambut Oesman Sapta
di Ternate

Malaku Utara

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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tersebut.

Di tengah tatapan mata para pedagang

dan pengunjung pasar itu, OSO tiba-tiba

menghentikan langkahnya di kios pedagang

ikan asap milik Ibu Nursan Saban. Lalu terjadi

dialog singkat antara OSO dan pedagang.

“Ikan ini sudah masak?,” tanya OSO yang

dijawab oleh Ibu Nursan Saban, “Sudah.....”

Tapi, lanjut Ibu Nursan Saban, “Kalau mau

dimasak lagi bisa juga dengan bumbu

bawang merah, cabai, tomat dll.” “Berapa

harganya? kembali OSO bertanya. “Rp 35

ribu per kilo,” jawab Ibu Nursan Saba. “Beli

10 kilo,” kata OSO.

Mengetahui OSO membeli ikan di kios Bu

Nursan, pedagang ikan yang sama di

sebelahnya setengah berteriak. “Bapak juga

harus beli di tempat saya, biar adil,” ujar Bu

Tina, juga pedagang ikan asap. Lalu dengan

bijaksana OSO bergeser ke kios Bu Tina dan

membeli 10 kg lagi. Supaya adil, OSO juga

membeli ikan yang sama dari pedagang

lainnya.

Terus menyusuri kios pedagang ikan

kering, OSO selanjutnya mampir di kios ikan

teri milik H. Ade. Setelah mencicipi langsung

ikan teri yang dicomot dari tumpukannya,

OSO membeli 2 kg Rp 75,000 per kg.

Selanjutnya Oesman Sapta juga membeli 10

ikat kayu manis a Rp 10.000 dari kios Bu

Fatimah, dan membeli 2 kg ikan teri Ngapi-

ngapi a Rp 150.000. 

Keluar dari kios ikan kering, Oesman

Sapta beralih ke kios daging. Di sini OSO

mendapat penjelasan dari Ibrahim, salah

seorang pedagang daging. Bahwa setiap

harinya kebutuhan daging di Kota Ternate

sebanyak Rp 840 kg. Saat itu harga daging

per kilo Rp 110.000. “Apa bisa harganya

diturunkan lagi? “ tanya dan sekaligus

harapan dari OSO. Soal harga daging,

menurut Ibrahim, tergantung dari

ketersediaan sapi potong, yang berasal dari

luar daerah.

Setelah sempat menjenguk sekilas kios

sayur mayur, Oesman Sapta mengakhiri

kunjungannya di pasar higienis tersebut.

“Ternyata harga pangan di Ternate ini tidak 

berbeda jauh dengan harga di Jakarta,”

begitu komentar OSO. Itu artinya, katanya

lebih lanjut, pengendalian harga-harga di sini

cukup bagus.

Hal yang menarik, menurut Oesman Sapta,

tentang pengembangan pasar ini. Pasar ini

dulunya pasar tenda yang terarah, kemudian

berkembang menjadi pasar tradisional semi

modern. Hanya saja, kata Oesman Sapta

berharap, soal kebersihan harus

diperhatikan. “Saya lihat soal kebersihan di

pasar ini agak kurang,” ujar Oesman Sapta.

Berdiskusi dengan Redaksi Malut Post

Masih dalam kunjungan kerjanya di Kota

Ternate, Rabu siang (27/12/2017), Wakil

Ketua OSO melakukan kunjungan dan

berdiskusi dengan jajaran redaksi Harian

Malut Post di Kota Ternate. Oesman Sapta

didampingi Walikota Ternate Dr. H. Burhan

Abdurahman dan anggota MPR kelompok

DPD asal Maluku Utara Basri Salamah

diterima Pemimpin Redaksi Malut Pos Faisal

Djalaluddin beserta jajaran Redaksi Malut

Post di Aula Kantor Malut Pos.

Banyak hal yang didiskusikan, antara lain

bagaimana memajukan Maluku Utara yang

memiliki karateristik sebagai daerah

kepulauan. Tapi sebagai Wakil Ketua MPR

Oesman Sapta juga  menyinggung tugas

MPR dalam melakukan Sosialisasi Empat Pi-

lar, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945,

NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 

Oesman Sapta menjelaskan bahwa semua

anggota DPR dan seluruh anggota DPD

selaku anggota MPR wajib melakukan

sosialisasi Empat Pilar di dapilnya masing-

masing dengan biaya MPR. Selain itu,

menurut Oesman Sapta, MPR juga

mengusulkan agar sosialisasi Empat Pilat

MPR ini dimasukkan ke dalam kurikulum

sekolah.

Menurut Oesman Sapta, dalam 

omelakukan sosialisasi Empat Pilar tidak kalah

pentingnya peranan pers, baik cetak,

elektronik, televisi, maupun media online.

“Tanpa dukungan pers, kita tidak akan cepat

mengetahui apa yang terjadi,” ungkap OSO.

Oleh sebab itulah OSO selalu mengutamakan

pers. Buktinya, menurut Oesman Sapta,

semakin banyak saja pers yang berpihak

kepada Sosialisasi Empat Pilar.

Untuk itulah, Oesman Sapta mengajak

seluruh jajaran redaksi Malut Post untuk

bersama-sama membangun pers beretika,

pers bermartabat. “Pers sejatinya

mendorong kemajuan bagi rakyat Indonesia.

“Itulah pers yang dicintai oleh bangsa ini,”

ujar Oesman Sapta. ❏

SCH
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Medan, Sumatera Utara

W
AKIL Ketua MPR Dr. HM, Hidayat Nur

Wahid, MA., memberi pengantar

sekaligus membuka acara Sosiali-

sasi Empat Pilar MPR  RI yang dilaksanakan

bersamaan dengan Rapat Koordinasi

(Rakor) Jaringan Sekolah Islam Terpadu

(JSIT) Indonesia, Wilayah Sumatera Utara

Tahun 2018, di Gelora Ballroom Hotel Madani,

Medan Sumatera Utara, Jum’at (19/1/2018).

Menurut Hidayat, Sosialisasi Empat Pilar

MPR dengan JSIT adalah yang pertama kali

dilaksanakan pada tahun ini, dan rakor ini

merupakan salah satu metode sosialisasi

yang menarik. “Itu artinya, Sosialisasi Empat

Pilar MPR, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun

1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, bisa

bersama-sama dilakukan di semua kegiatan

masyarakat. Jadi, ini satu kondisi yang

penting untuk dikembangkan,” kata Hidayat.

 Sosialisasi Empat Pilar MPR, lanjut

Hidayat, merupakan bagian penting yang

bisa mengoreksi beragam pengaruh negatif,

seperti LGBT, radikalisme, terorisme, atheis,

komunis, separatis, yang semuanya

bertentangan dengan Pancasila, UUD NRI

Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal

Ika. “Sosialisasi ini sangat penting supaya

anak-anak bangsa memahami Indonesia,”

imbuhnya.

 Dalam melakukan Sosialisasi Empat Pilar

MPR RI, pada kenyataanya MPR tidak

mungkin sendiri sebab jumlah anggota MPR

terbatas. Walaupun anggota MPR adalah

anggota DPR dan DPD, namun aktivitas

kedua lembaga itu sangat luar biasa, padahal

yang harus disosialisasikan adalah hal

mendasar, sesuai amanat UU No. 17 Tahun

2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

(MD3) yang memerintahkan Pimpinan MPR

RI menyosialisasikan Empat Pilar MPR RI

kepada seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, ketika dia (Hidayat Nur

Wahid) menjabat Ketua MPR pada periode

2004-2009 dan pimpinan MPR periode 2014-

2019, sudah menyampaikan pentingnya

sosialisasi Pancasila kepada pemerintah.

Dan, bersyukur dalam masa Presiden SBY

dan Joko Widodo, usulan itu disambut

dengan baik dengan dikeluarkanya Kepres

serta dibentuknya Unit Kerja Presiden

Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP) oleh

Presiden Joko Widodo. Dia berharap, respon

baik pemerintah itu bisa semakin

mengokohkan Pancasila dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara.

Sosialisasi ini dihadiri oleh anggota MPR

Iskan Qolba Lubis (Fraksi PKS), Ketua JSIT

Indonesia Mohammad Zahri, M.Pd., Ketua

JSIT Wilayah Sumatera Utara Arbi Pasaribu,

M.Pd., dan 300 guru yang tergabung dalam

JSIT ini. Pada kesempatan itu, Hidayat Nur

Wahid mengungkapkan, masih adanya

upaya untuk mendikotomi Islam dan ke-Indo-

nesia-an. “Saya tidak setuju dengan

pendikotomian itu. Dikotomi itu mungkin

karena phobia terhadap Islam dan umat Is-

lam yang seolah-olah anti Pancasila, anti-

NKRI,” katanya.

Pada kenyataannya, menurut Hidayat Nur

Wahid, ke-Indonesia-an adalah juga ke-Is-

lam-an. Ini bisa dilihat dari bukti keterlibatan

umat Islam dalam perjalanan sejarah Indo-

nesia. “Indonesia adalah bagian yang tidak

terpisahkan dari pemikiran, para tokoh,

Mempelajari Pancasila dari Keteladanan Para
Pemimpin Pendiri Bangsa

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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pemimpin Islam,” katanya. Hidayat lalu

menyebut peran tokoh Islam, seperti K.H.

Wahid Hasyim, K.H. Kahar Muzakir, Moh.

Natsir, Ki Bagus Hadikusumo, dan lainnya.

“Mereka menyepakati tentang sila-sila pada

Pancasila serta ke-Indonesia-an kita. Inilah

yang perlu disampaikan kepada generasi

zaman now. Karena generasi zaman now

seringkali tidak paham,” jelasnya.

 Dengan pemahaman ini, Hidayat

berharap, ke depan agar tidak ada lagi

pemikiran mendikotomikan ke-Indonesia-an

dan ke-Islam-an. Hidayat meminta jangan ada

upaya mengadu-domba antara umat Islam dan

negara. Negara juga jangan mau diprovokasi

untuk memusuhi umat Islam, dan sebaliknya

umat Islam jangan memusuhi negara.

 “Adu domba itu hanya menguntungkan

mereka yang anti negara, yaitu kelompok LGBT,

liberalis, separatis, komunis. Sosialisasi ini

menghadirkan bahwa antara ke-Indonesia-an

dan ke-Islam-an sesungguhnya menyatu,”

ujarnya.

 Sosialisasi Empat Pilar MPR ini ditujukan

kepada semua elemen masyarakat,

termasuk penyelenggara negara, TNI, Polri,

mahasiswa. “Jadi jangan hanya rakyatnya

saja yang diminta melaksanakan Pancasila,

pemerintahnya juga harus melaksanakan

Pancasila,” ucapnya.

 Di akhir sambutanya, Hidayat Nur Wahid

mengatakan, tantangan para generasi

zaman now sangat kompleks. Untuk itu

diharapkan dalam menjaga kebhinnekaan ini

para guru terutama yang tergabung  di JSIT

dapat menggunakan cara-cara yang pernah

di lakukan oleh para para  founding

fathers dan mothers, yakni Pancasila. “Dan

kita harus mempelajari Pancasila dari

keteladanan para pemimpin pendiri bangsa

ini,” ujarnya. ❏

JAZ

K
UNJUNGAN Ketua MPR RI DR (HC)

Zulkifli Hasan di Bumi Lancang Kuning

Riau, Sabtu (27/1/2018), terasa begitu

istimewa. Hari itu, Lembaga Adat Melayu

(LAM) Riau sengaja mengundang Zulkifli

Hasan untuk menerima Tepuk Tepung Tawar

dalam sebuah upacara adat yang disebut

Majelis Tepuk Tepung Tawar Adat Melayu

Riau di Balai Adat Melayu Riau di Jl.

Kota Pekanbaru

Zulhasan Menerima Tepuk Tepung Tawar  Adat
Melayu Riau

Diponegoro, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Zulkifli Hasan, yang biasa dipanggil

Zulhasan, mengenakan pakaian adat Melayu

tiba di pintu gerbang Balai Adat Melayu Riau

sekitar pukul 9.30 WIB. Ia disambut Ketua

Umum Majelis Ketapatan Adat Melayu Riau

Datuk Sri Al Azhar beserta tokoh adat Riau

lainnya. Dari pintu gerbang menuju halaman

Balai Adat yang berjarak sekitar 20 meter,

Zulhasan diarak dengan diiringi musik Tetawa

atau musik pengiring silat. Begitu tiba di depan

Balai Adat disambut oleh pencak silat yang

dimainkan oleh dua orang pesilat.

Setelah itu, setelah itu Zulhasan

dipersilahkan masuk ke Balai Adat untuk

mengikuti acara inti Majelis Tepuk Tepung

Tawar. Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat

Melayu Riau. Datuk Sri Al Azhar, menjelaskan,

hakikat dari Tepuk Tepung Tawar ini adalah

bersilaturahim, kebersamaan, kolektifitas,

kemudian mendoakan kepada Allah supaya

orang yang ditepuk tepung tawar bisa aman,

berjaya, dan memiliki tingkat kepercayaan

lebih mantab.

Karena, menurut Datuk Sri Al Azhar,

Ketua MPR Zulhasan sudah tahu bahwa

dia sekarang memiliki komunitas yang baru,

yaitu masyarakat adat Melayu. “Untuk

penerimaan adat Melayu terhadap

seseorang sekaligus juga doa restu dari

masyarakat adat agar beliau berjaya,”

ungkap Datuk Sri Al Azhar.

Datuk Sri Al Azhar memang tidak memberi

alasan yang jelas kenapa Zulhasan

mendapat undangan untuk menerima Tepuk

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Tepung Tawar ini. Tapi, secara tersirat, Sri

Al Azhar menyebutkan betapa pentingnya

posisi Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR

yang berakar, tertanam dalam bumi Indone-

sia, bukan hanya budaya Melayu tapi juga

budaya Indonesia.

Datuk Sri AL-Azhar menampik kalau majelis

Tepuk Tepung Tawar ini diberikan kepada

Zulhasan karena statemennya menolak

LGBT. “Kami merencanakan pemberian Tepuk

Tepung Tawar jauh sebelum munculnya sta-

men Zulhasan itu,” ujar Datuk Sri AL-Azhar

lebih lanjut, “Tapi kalau toh ada alasan  itu

maka tidak ada yang salah, karena adat 

Melayu memang berpegang pada adat

bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah.”

 Setelah mendapatkan tepuk tepung tawar

berturut oleh pemuka adat yang diawali

Ketua Umum Majelis Ketapatan Adat Riau

Datuk Sri Al-Azhar, Zulhasan dalam sam-

butannya menyatakan bahwa ini merupakan

suatu kehormatan dan ia menyampaikan

ucapan terima kasih atas pemberian

kehormatan ini. Tentu, menurut Zulhasan, kita

harus bersungguh-sungguh memperjuang-

kan saudara-saudara kita, khususnya di

Provinsi Riau, dan juga berpihak jelas kepada

seluruh masyarakat Indonesia. “Sebagai

Ketua MPR harus berpihak kepada rakyat,

kepada masyarakatnya tanpa kompromi,”

jelas Zulhasan.

Selanjutnya, Zulhasan menyatakan, untuk

menjadi bangsa kokoh maka kita harus

mengenal daerah kita, mengenai tempat kita

dilahirkan, mengenal masyarakatnya, dan

juga mengenal budayanya. Dan, kita harus

mengenal sejarah bangsa kita. Itu, menurut

Zulhasan perintah konstitusi. Kalau tempat

lahir sudah kita lupakan, sejarah bangsa dan

budaya tidak tahu  maka yang akan terjadi

adalah munculnya LGBT dan sebagainya itu.

Itu berarti kita sudah tercerabut dari nilai-

nilai yang kita butuhkan. “Oleh karena itu

penting melestarikan adat dan budaya,

karena itu adalah perintah undang-undang,”

sebut Zulhasan.

Tatap muka dengan  Anak-anak Ber-

prestasi

Usai mengikuti acara adat Majelis Tepuk

Tepung Tawar oleh Lembaga Adat Melayu

Riau, siang harinya, Sabtu (27/1/2018),

Ketua MPR  Zulkifli Hasan bertatap muka dan

berdialog dengan 24 orang anak berprestasi

asal Provinsi Riau. Acara yang berlangsung

di Hotel Pangeran Kota Pekanbaru Riau itu

dikemas dalam sebuah acara bertajuk:

“Inspirasi Indonesia bersama Ketua MPR DR

(HC) Zulkifli Hasan.”

Anak-anak berprestasi ini terdiri dari para

siswa dan siswi tingkat SMA di Provinsi Riau.

Mereka ini peraih juara di berbagai even

nasional dan internasional. Menariknya, ada

satu anak berprestasi yang bukan siswa

SMA, yaitu seorang anak 11 tahun peraih

juara pertama dunia karate untuk nomor kata

di Belgia. Sang juara dunia ini bernama

Buffon Julianto Sinaga dari Kabupaten Siak,

Provinsi Riau. Di depan Ketua MPR, Buffon

sempat memperagakan kemahirannya dalam

olahraga karate ini.

Dalam dialog  ini, anak-anak berprestasi

yang menjadi Inspirasi Indonesia ini

menyampai usulan dan juga keluhan, karena

perhatian Pemerintah terhadap anak-anak

berprestasi terasa kurang. Menjawab

keluhan dan pertanyaan itu, Zulhasan,

panggilan akrab Zulkifli Hasan, menyarankan

agar pemerintah lebih banyak menyediakan

beasiswa untuk anak-anak berprestasi

untuk dikirim sekolah ke luar negeri. 

Zulkifli mengingatkan agar pemerintah

jangan hanya mengurus bagaimana untuk

bisa terpilih lagi. “Karena ada kontrak politik

yang harus dipenuhi, yaitu mengurus rakyat.

Bila pemerintah sudah tidak care pada

pemuda, ini bahaya,” tegas Zulhasan. Para

pemuda bisa terjerumus dalam perbuatan

yang terlarang. Bayangkan, menurut

Zulhasan, sekarang ini sudah tercatat 6 juta

pecandu narkoba, dan sebagainya.

Lalu kepada anak-anak berprestasi ini,

Zulhasan mengingatkan agar mengenal betul

daerah asalnya, baik geografis, jumlah

penduduknya, maupun budayanya. “Kalau

sudah kenal baru timbul cinta dan empati,”

ujar Zulhasan. Tidak cukup hanya itu, kata

politisi Partai Amanat Nasional ini, anak-anak

juga harus mengenai negerinya Indonesia.

Mengenal negerinya berarti mengenali nilai-

nilai Pancasila, mengenali keragaman yang

ada. Dengan demikian, akan timbul rasa cinta

terhadap negerinya dan berusaha untuk

berprestasi. 

Setelah mengenai negerinya, kata Zulhasan

lebih lanjut, para pemuda juga harus menguasai

ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita memiliki

sumber daya alam yang melimpah, tapi kita kalah

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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dari Singapura atau Malaysia. Meski tak memiliki

sumber daya alam, Singapura dan Malaysia

bisa maju karena mereka menguasai ilmu

pengetahuan dan teknologi.

Selain mengenal daerah asalnya, mengenal

negerinya, menguasai ilmu pengetahuan, juga

tak kalah pentingnya jaringan. Para pemuda

memiliki jaringan, atau anak-anak harus memiliki

teman yang banyak di berbagai daerah dan

luar negeri. “Dengan memiliki teman yang banyak

maka akan dengan mudah untuk mencapai

sesuatu atau keinginan,” ujar Zulhasan.

Menutup Pekan Raya Biologi 2018

Rangkaian kegiatan terakhir kunjungan di

Kota Pekanbaru, Riau, Ketua MPR Zulkifli Hasan

dan menyampaikan sosialisasi Empat Pilar di

Gedung Serbaguna Fakultas Keguruan Ilmu

Pendidikan (FKIP) Universitas Negeri Riau

(Unri) di Kampus Panam, Pekanbaru, Provinsi

Riau. Acara sosialisasi Sabtu sore (27/1/

2018), itu berbarengan dengan penutupan

Pekan Raya Biologi ke-3 tahun 2018.

Acara sosialisasi ini diikuti oleh 1500 lebih

peserta mahasiswa dan siswa SLTP dan

SLTA  memenuhi ruang gedung serba guna

tersebut. Tampak hadir dalam acara itu, Wakil

Rektor IV Unri Prof. Dr. Mashadi, Dekan FKIP

Prof. Dr. HM Nur Mustofa, serta para dosen

dan para siswa-siswi SMA dan SMP yang

menjadi peserta Pekan Raya Biologi 2018.

Dalam paparannya, Zulkifli Hasan yang

biasa dipanggil Zulhasan mengingatkan

bahwa Indonesia ini tidak tiba-tiba jadi seperti

sekarang ini. “Indonesia ini direbut melalui

perjuangan,” ungkap Zulhasan. Karena itu,

menurut Zulhasan, kita harus tahu asal

muasal negeri ini, setelah itu barulah kita

menjadi pribadi yang kokoh.

Para pendiri bangsa, lanjut Zulhasan, telah

meletakkan dasar yang kokoh untuk bangsa

ini, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945,

NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia

memiliki nilai-nilai agar kita mampu melawan

LGBT, melawan narkoba dan kejahatan

lainnya. “Kita melawan itu semua karena kita

memiliki sila Ketuhanan,” ungkap Zulhasan.

Kalau ada yang berpendapat, orang

beragama itu jauh dari Pancasila, menurut

Zulhasan, itu tidak betul. “Orang yang

beragama itulah Pancasilais sesungguh-

nya,” tegas Zulhasan yang dalam kesem-

patan itu menguraikan satu persatu nilai-nilai

yang terkandung dalam Empat Pilar, yaitu

Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan

Bhinneka Tunggal Ika.  ❏

SCH

W
AKIL Ketua MPR Oesman Sapta

meminta Pemuda Pancasila (PP)

untuk menjaga Pancasila. Pancasila

harus terus diingatkan dan tidak boleh

dilupakan. “Sebab masih ada yang lupa, tidak

mengingat, tidak belajar, dan tidak memahami

Pancasila, dan tidak masuk dalam hati

Padang, Sumatera Barat

Oso Minta Pemuda Pancasila Untuk Menjaga
Pancasila
Masih banyak orang yang lupa, tidak mengingat, tidak belajar, dan tidak memahami Pancasila, dan
tidak masuk dalam hati sanubari.
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sanubari,” kata Oesman Sapta dalam

Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada ratusan

kader organisasi Pemuda Pancasila di

Asrama Haji Padang, Sumatera Barat, Kamis

(8/2/2018).

Sosialisasi ini diselenggarakan oleh MPR

bekerjasama dengan Pemuda Pancasila

Sumatera Barat. Dihadiri antara lain, anggota

MPR Ema Yohana, Gede Pasek Suardika,

Kadek Arimbawan, dan Arief Suditomo.

Oesman Sapta, yang akrab disapa Oso,

menyebutkan bahwa organisasi Pemuda

Pancasila sebenarnya tidak perlu

mendapatkan sosialisasi tentang Pancasila.



68 EDISI NO.02/TH.XII/FEBRUARI 2018

SOSIALISASI

“Organisasi ini tidak perlu ditatar soal

Pancasila karena sejak lahir organisasi ini

sudah menggunakan nama Pancasila,” ujar

Oso.

Untuk mengingat dan memahami Pancasila,

lanjut Oso, harus dimulai dari lahir batin,

kemudian hatinya, baru kemudian pikirannya.

“Agar Pancasila bisa masuk dalam hati

sanubari, harus dimulai dari batinnya, hati

sanubari, baru pikirannnya. Jangan dibalik.

Kalau tidak dari batin dan hati sanubari,

Pancasila-nya tidak ada,” ucap Oso.

Selain meminta untuk memahami

Pancasila, Oso juga minta Pemuda Pancasila

untuk ikut menyosialisasikan Empat Pilar MPR.

“Agar mereka peka terhadap Pancasila dan

tidak melihat latar belakang dan asal usul

anak bangsa Indonesia,” katanya.

Lantik Pengurus Gebu Minang
Pada Kamis malam (8/2/2018), Wakil Ketua

MPR yang juga Ketua Umum DPP Gebu

(Gerakan Ekonomi dan Budaya) Minang,

Oso, menghadiri pelantikan Gebu Minang

Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat di Hotel

Kyriad, Padang. Kepada para pengurus

Gebu Minang se-Sumatera Barat, Oesman

Sapta mengingatkan besarnya potensi or-

ang Minang.

Oso mengungkapkan, orang Minang di

Indonesia dan di luar negeri mencapai 16

juta orang. “Saya pikir jumlah anggota Gebu

Minang hanya sekitar 5 sampai 6 juta orang.

Ternyata orang Minang di Indonesia dan di

luar negeri mencapai 16 juta orang,”

ungkapnya.

Menurut Oso, jumlah anggota Gebu

Minang yang besar itu turut mewarnai

kepentingan nasional. Dulu, anggota Gebu

Minang mengumpulkan uang Rp 1.000 untuk

membangun desa-desa di Sumatera Barat.

“Bayangkan. Sekarang iuran anggota Gebu

Minang Rp 10.000. Maka bisa terkumpul uang

sekitar Rp 150 miliar setiap tahun,” ujarnya.

Karena itu Oso menyebutkan, kebangkitan

Minang adalah juga kebangkitan nasional.

Dia berharap anggota Gebu Minang bisa

W
AKIL Ketua MPR Oesman Sapta

menyampaikan Sosialisasi Empat

Pilar MPR kepada civitas akademika

perguruan tinggi Mitra Lampung. Sosialisasi

yang diikuti sekitar 500 peserta berlangsung

di Gedung Graha Surya, Bandar Lampung,

Sabtu (17/2/2018). Dalam sosialisasi itu

Oesman Sapta mengungkapkan kerinduan-

nya pada nasionalisme yang dibangun atas

keragaman asal usul, suku, budaya.

“Itulah yang kita rindu sekarang ini,” kata

Oso, sapaan Oesman Sapta.

Oso memberi contoh daerah Lampung.

Kami Rindu Nasionalisme Dalam Keragaman
Sosialisasi Empat Pilar MPR menjadi benteng terakhir menghadapi berbagai ancaman kebangsaan.

Oesman Sapta

mewarisi semangat Bung Hatta sebagai

tokoh pergerakan nasional dari Minang.

“Organisasi Gebu Minang adalah organisasi

yang besar. Orang Minang bisa beradaptasi,

berkompetisi, dan berkawan. Itulah keunggulan

orang Minang. Orang Minang selalu

menghitung langkah ke depan,” katanya.

Melalui organisasi Gebu Minang, Oso ingin

Minangkabau menjadi maju dan mengem-

bangkan Minang sebagai pusat turisme.

“Kenapa Minang belum bisa menjadi pusat

turisme seperti Bali? Padahal Minang memiliki

potensi kekayaan alam dan budaya. Keda-

tangan wisatawan ke Minang bisa meng-

angkat perekonomian daerah,” katanya. ❏

BSC
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Menurut Oso, pembangunan di daerah

Lampung tidak lepas dari para pendatang.

“Banyak pendatang yang datang ke daerah

Lampung. Para pendatang itu pun

membangun nasionalisme,” katanya.

Dengan kedatangan para pendatang di

Lampung maka terdapat keragaman asal

usul, budaya, dan suku di daerah Lampung.

“(Nasionalisme) inilah yang kita rindu karena

keragaman asal usul, budaya, suku,”

ujarnya.

Kepada peserta sosialisasi Empat Pilar,

Oso juga mengingatkan ancaman dan

bahaya narkoba dari luar. “Kita sedang

mengalami ancaman dari luar. Mereka ingin

menguasai ekonomi kita. Mereka juga

mencoba mengubah aturan sehingga

menguntungkan mereka sebagai investor,”

jelasnya.

Namun, Oso mengatakan, upaya pihak luar

itu tidak terlalu berhasil. Maka pihak luar

menggunakan narkoba. “Karena tidak

mempan, mereka memasukan narkoba.

Mereka memasukkan berton-ton narkoba

untuk merusak anak muda kita,” katanya.

Menurut Oso, saat ini bangsa Indonesia

dalam ancaman karena generasi muda

banyak terjerat narkoba. Ia mengatakan,

untuk tidak terjerat dari ancaman narkoba

maka masyarakat perlu mendapatkan

pemahaman melalui Empat Pilar MPR, yakni

Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan

Bhineka Tunggal Ika.

“Narkoba adalah musuh negara karena

dapat membunuh anak bangsa. Bila sudah

terkena narkoba generasi menjadi lupa akan

keluarga dan negaranya. Melalui sosialisasi

Empat Pilar ini masyarakat akan menyadari

dari bahayanya narkoba,” ujar dia.

Untuk menghadapi ancaman bahaya

narkoba itu, Oso melihat sosialisasi Empat

Pilar MPR menjadi benteng terakhir.

“Pertahanan terakhir kita adalah (sosialisasi)

Empat Pilar ini, yaitu Pancasila, UUD NRI

tahun1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,”

tegasnya.

Sementara itu anggota MPR dari Lampung

yang juga Ketua Yayasan Mitra Lampung,

Andi Surya, mengatakan, sosialisasi Empat

Pilar MPR ditujukan kepada masyarakat

umum guna mendapatkan pencerahan

mengenai kehidupan berbangsa bernegara

sebagai bahan dalam melaksanakan

kehidupan di masa mendatang.

Bukan untuk Bersaing

Masih berada di Lampung, Wakil Ketua

MPR yang juga Ketua Umum Gerakan

Ekonomi dan Budaya Minang (Gebung) ini

melantik Dewan Pengurus Wilayah Gebu

Minang Provinsi Lampung Masa Bakti 2018 -

2023 di Hotel Horison, Bandar Lampung.

Dalam sambutannya, Oso menegaskan

bahwa keberadaan organisasi Gebu Minang

bukanlah ancaman, menandingi atau

bersaing dengan suku-suku lain. Sebaliknya,

Gebu Minang berkonsultasi, bersilaturahim

dan bersinergi dengan suku-suku lain di

suatu daerah.

“Organisasi Gebu Minang berkonsultasi

dan bersilaturahim dengan suku-suku lain.

Tidak ada perbedaan dengan suku-suku lain.

Kita semua adalah anak bangsa,” katanya.

Menurut Oso, orang Minang memiliki

filosofi “Dimana bumi dipijak, di sana langit

dijunjung”. Orang Minang sangat meng-

hormati dan menghargai warga setempat.

“Orang Minang bisa menyatu dan ber-

adaptasi dengan warga daerah di mana dia

berada. Orang Minang itu cerdas dan tidak

membuat keributan. Mereka pada umumnya

adalah pelaku usaha kecil dan menengah.”

kata Oso. ❏

BSC

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



70 EDISI NO.02/TH.XII/FEBRUARI 2018

SOSIALISASIAWANCARAW

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Supratman Andi Agtas, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR

R
APAT paripurna DPR pada Senin (12/

2/2018) sore telah mengesahkan

revisi Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2014  tentang MPR, DPR, DPD, dan

DPRD atau dikenal dengan revisi UU MD3.

Namun pengesahan revisi UU MD3 itu

justru memantik kontroversi di banyak

kalangan, terutama masyarakat sipil.

Dalam revisi UU MD3 yang telah disahkan

itu, selain soal penambahan pimpinan

MPR, DPR, dan DPD, ada beberapa pasal

yang dipermasalahkan masyarakat. Pasal-

pasal kontroversial itu adalah Pasal 122 K,

Pasal 73, dan Pasal 245 (liha boks).

Bagaimana duduk persoalan pasal-pasal

kontroversial itu, Majelis mewawancarai

Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman

Andi Agtas, sebelum streaming Catatan

Najwa di Pressroom DPR, Kamis (15/2/

2018). Berikut petikan wawancara dengan

Supratman yang juga Ketua Panja Revisi

UU MD3.

Revisi UU MD3 yang telah disahkan

dalam rapat paripurna DPR telah me-

nimbulkan kontroversi di masyarakat.

Apa tanggapan Bapak?

Sebenarnya polemik yang berkembang

berkaitan dengan UU MD3 ini hanyalah

karena banyak orang yang salah tafsir saja.

Sebab, semua (pasal-pasal) dalam UU MD3

yang dianggap kontroversi itu sesungguh-

nya tidak seperti yang dipikirkan oleh teman-

teman, terutama dari kelompok masyarakat

sipil. Jadi, polemik itu karena persepsi publik

yang sengaja dibuat sedemikian rupa untuk

menjatuhkan citra DPR. Menurut saya,

(polemik) ini keliru besar. Sekarang tunjukkan

dimana letak kontroversialnya.

Misalnya Pasal 122 K dalam UU MD3.

Banyak kalangan yang menyebutkan,

dengan pasal ini, DPR dikatakan anti

kritik. Bagaimana tanggapan Bapak?

Soal pasal 122 K yang dianggap sebagai

pasal yang anti kritik. Padahal pasal itu hanya

mengatur soal organisasi, manajemen, atau

job description yang ada di DPR. Pasal itu

adalah soal pembagian tugas. Jadi, apa yang

mau ditakutkan dengan pasal itu? Dalam

pasal itu tidak disebutkan ancaman pidana.

Pasal itu juga bukan rumusan delik pidana.

Pasal itu hanya mengatur kalau ada orang

yang melakukan penghinaan terhadap

anggota DPR atau lembaga DPR, maka

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang

akan mewakili anggota dan lembaga DPR

dalam melaporkan soal penghinaan itu. Lalu,

apa yang salah dengan hal ini?

Jadi orang boleh mengkritik tapi

tidak boleh menghina?

Bukan seperti itu. Pasal 122 K itu hanya

mengatur soal job description MKD saja

bahwa MKD diberi kewenangan untuk

mengambil langkah hukum dan melakukan

pelaporan. Lalu, apa yang dimaksud dengan

penghinaan? Itu sudah ada dalam UU KUHP

kita. KUHP kita mengatur soal penghinaan

dan pencemaran nama baik, yaitu pasal 310,

kalau menyangkut pribadi dan pasal 319

KUHP. Dalam pasal KUHP itu diatur soal

penghinaan terhadap pegawai negeri sipil,

pejabat pemerintah yang sedang melaksana-

kan tugas. Jadi, tidak ada urgensinya

mempersoalkan pasal 122 K.

Kecuali kalau pasal 122 K itu menyebut

bahwa barang siapa yang menghina

kehormatan DPR bisa dipidana dengan

pidana penjara. Kalau seperti itu orang boleh

khawatir. Tapi, pasal 122 K tidak menyebut-

kan seperti itu. Sederhananya, dalam pasal

122 K itu MKD menjadi pihak yang mewakili

DPR. Tidak lebih dari itu. Lalu, dimana letak

kontroversinya?

Barangkali karena menyangkut kehormat-

an DPR maka orang menjadi ragu untuk

mengkritik DPR. Disebutlah DPR anti kritik.

Tidak. DPR harus dikritik. Misalnya produkti-

vitas DPR rendah. Memang benar produk

legislasi rendah, kenapa DPR harus marah?

Tapi, kalau meme yang menggambarkan DPR

Banyak Orang Salah Tafsir Terhadap UU MD3
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seperti Firaun atau menyamakan anggota

DPR atau DPR dengan hewan tertentu, Anda

mau nggak dibilang Firaun atau seperti

hewan? Anda pasti marah karena di-

persepsikan dengan sesuatu yang tidak

pantas menurut norma-nomra ketimuran.

Nah, kalau itu terjadi maka menjadi tugas MKD

untuk melaporkan penghinaan itu. Karena

tidak mungkin 560 anggota DPR, masing-

masing melaporkan ke pihak berwajib.

Karena itu, tugas pelaporan diberikan kepada

MKD. Jadi, pasal 122 K sebatas itu.

Bagaimana MKD menindaklanjuti

penghinaan terhadap anggota dan DPR

itu?

Ya, MKD hanya melaporkan saja. MKD

mewakili angggota dan DPR untuk melapor-

kan kepada pihak berwajib. Pasal mana yang

akan dikenakan terhadap penghinaan itu,

kembali kepada KUHP. Ibaratnya, kalau Anda

ingin melaporkan seseorang tidak perlu

datang sendiri ke pihak berwajib, tapi boleh

diwakili pengacara.

Apakah posisi MKD seperti

pengacara?

Bukan pengacara, tapi kuasa kita

(anggota dan DPR) untuk melaporkan kepada

pihak berwajib. MKD memiliki tugas untuk

mengordinasikan pelaporan menyangkut

penghinaan terhadap martabat anggota dan

DPR. Apa yang salah dengan tugas ini? Tidak

ada yang salah kan. Itu pasal 122 K.

Lalu, soal aturan pemanggilan paksa.

Mengapa harus ada pemanggilan

paksa?

Itu universal. Seluruh dunia seperti itu.

Dalam pelaksanaan tugas ada hak-hak

istimewa DPR seperti hak angket, hak

menyatakan pendapat, atau pun hak

bertanya. Hak-hak dewan itu universal dan

berlaku di negara-negara lain di seluruh

dunia. Karena kalau tidak ada hak-hak

istimewa itu maka tidak perlu ada DPR.

Lantas, DPR minta bantuan kemana dalam

pelaksanaan hak-hak istimewa itu? Apakah

kita minta bantuan ke pengamanan dalam

(Pamdal) DPR atau Satpam DPR? Supaya

orang yang dimintai keterangannya harus

hadir di DPR, kita minta bantuan siapa?

Apakah anggota DPR datang sendiri untuk

memaksa? Ya, harus kepolisian. Begitu dia

hadir untuk memberi keterangan, persoalan-

nya menjadi selesai. Itu maksudnya.

Bagaimana mekanisme pemanggil-

an paksa itu?

Dengan pasal pemanggilan paksa ini maka

sudah ada hukum acara pemanggilan paksa.

Pertama, pimpinan DPR akan mengirim surat

ke Kapolri. Kemudian Kapolri akan menugas-

kan kepada kepolisian daerah setempat

untuk memanggil yang bersang-kutan.

Kepentingan DPR untuk melakukan pe-

manggilan paksa bukan untuk memenjara-

kan. Kepentingan DPR untuk memanggil

(paksa) seseorang adalah untuk mendengar-

kan keterangannya. Kalau dalam pemanggil-

an paksa itu, pada hari itu keterangannya

sudah kita dapatkan, maka yang bersangkut-

an tidak perlu disandera. Soal pemanggilan

paksa itu berlaku universal di negara-negara

lain di dunia.

Dengan adanya ketentuan ini maka

siapa pun yang dipanggil DPR harus

datang?

Bukan. Jadi kita di DPR berpendapat

concern-nya DPR adalah lembaga politik.

Ada hak-hak anggota dewan yang bisa

berujung pada hak menyatakan pendapat.

Nah, kalau orang yang dipanggil tidak mau

hadir, lantas bagaimana kekuatan kita?

Masak DPR harus pakai Pamdal untuk

memanggil orang lain? Kan Pamdal tidak

punya kekuasaan. Yang punya kekuasaan

memaksa adalah kepolisian.

Terakhir, soal pasal 245 UU MD3.

Bahwa izin presiden untuk memeriksa

anggota DPR harus melalui pertim-

bangan MKD. Bukankah ini akan meng-

hambat proses hukum dan untuk

melindungi anggota DPR?

Dalam UU MD3 dinyatakan izin dari

presiden untuk memeriksa anggota DPR

setelah mendapatkan pertimbangan MKD.

Pertimbangan MKD ini bukan sesuatu yang

mutlak. DPR adalah lembaga politik. Di DPR

ada partai-partai yang berseberangan

dengan pemerintah. Anggota DPR harus

dilindungi. Sebab, politisasi di negeri ini luar

buasa. Dengan  pertimbangan MKD tidak

berarti menghambat proses hukum terhadap

anggota DPR. Proses hukum pidana tetap

berjalan. Pertimbangan MKD hanyalah untuk

obyektivitas menilai sebuah kasus. Soal ini

nanti akan diatur lebih lanjut dalam peraturan

tata tertib. Tapi, kalau MKD tidak mengeluar-

kan pertimbangan selama maksimal 20 hari,

maka silakan presiden untuk mengeluarkan

izin pemeriksaan terhadap anggota DPR.

Pasal ini juga sempat dipersoalkan

KPK. Bagaimana penjelasan bapak?

Dalam pasal 245 ini ada beberapa

pengecualian untuk menggunakan hak

imunitas, yaitu dalam hal  tindak pidana

khusus. Tindak pidana khusus yang

dimaksud di dalam pasal ini adalah kategori

korupsi, kejahatan kemanusiaan, dan human

trafficking. Di dalam ketiga kategori itu,

anggota DPR tidak bisa menggunakan hak

imunitas dan tidak perlu mendapatkan izin

dari Presiden untuk dilakukan pemanggilan

terhadap yang bersangkutan. Bukan cuma

tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana

umum tidak perlu izin presiden kalau diancam

dengan pidana mati. ❏

Pasal Kontroversial dalam UU MD3

Pasal 122 poin K. Pasal ini berbunyi:

“Mengambil langkah hukum dan/atau

langkah lain terhadap orang perseorang-

an, kelompok orang, atau badan hukum

yang merendahkan kehormatan DPR dan

anggota DPR.”

Pasal 73 ayat 3: “Dalam hal setiap orang

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut

tanpa alasan yang patut dan sah, DPR

berhak melakukan panggilan paksa

dengan menggunakan Kepolisian Negara

Republik Indonesia.”

Pasal 245, ayat (1) berbunyi, “Pe-

manggilan dan permintaan keterangan

kepada anggota DPR sehubungan dengan

terjadinya tindak pidana yang tidak

sehubungan dengan pelaksanaan tugas

sebagaimana dimaksud Pasal 224 harus

mendapatkan persetujuan tertulis dari

Presiden setelah mendapat pertimbangan

dari MKD.” ❏



72 EDISI NO.02/TH.XII/FEBRUARI 2018

SOSIALISASI

SELASA (23/1/2018), suasana di lingkungan kerja Setjen MPR RI di

Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta,

tampak normal. Saat itu jam menunjukkan pukul 13.30 siang, dimana

sebagian pegawai di lingkungan Setjen MPR baru selesai istirahat

siang dan kembali melakukan rutinitas kerja.

Tiba-tiba empat menit kemudian gempa mengguncang Jakarta,

dan gedung parlemen pun ikut bergoyang selama lebih kurang 10

detik. Para karyawan yang bekerja di gedung-gedung yang berada

di kompleks parlemen itu panik seketika. Bersamaan dengan itu alarm

tanda bahaya pun langsung berbunyi, dan pasukan pengamanan

dalam (Pamdal) MPR sigap menyisir satu persatu lantai dan ruangan

untuk memandu para penghuni gedung menuju tangga evakuasi,

untuk segera keluar dari gedung.

Beberapa pegawai memuji respon cepat dan terarah sistem

evakuasi MPR. Sehingga di tengah kepanikan, tidak terjadi yang tak

diinginkan, seperti saling benturan satu sama lain, terjatuh atau

terinjak sehingga menimbulkan korban.  ❏

DER

Gempa Guncang Jakarta, Sistem Evakuasi
Setjen MPR Teruji Baik

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Rakor Setjen MPR
di Awal Februari 2018

SEKRETARIS Jenderal MPR RI Ma’ruf

Cahyono, awal Februari atau tepatnya Kamis

(1/2/2018), menghadiri Rapat Koordinasi

(Rakor) yang diikuti oleh seluruh unit kerja di

lingkungan Setjen MPR RI.

Masalah utama yang dibahas dalam Rakor

tersebut adalah seputar persiapan pe-

meriksaan BPK (Badan Pemeriksa

Keuangan).  Menurut Ma’ruf Cahyono,

transparansi dan kecakapan dalam penge-

lolaan anggaran di Setjen MPR RI adalah

faktor yang sangat menentukan dalam

pencapaian kualitas kerja-kerja di lingkungan

Setjen MPR RI.

Untuk itulah, semua prestasi yang diraih

harus dipertahankan dan segala kendala

serta kekuarangan yang dihadapi dan

dirasakan harus segera dibenahi sesegera

mungkin.  ❏

DER

Pameran Produk Unggulan IWAPI 2018

IKATAN Pengusha Wanita Indonesia ( IWAPI ) menggelar Pameran

Produk Unggulan IWAPI 2018 di lobi Nusantara IV MPR RI Jakarta.

Pameran yang digelar selama satu hari penuh ini, pada Senin (12/2/

2018) memperkenalkan produk-produk unggulan anggota IWAPI.

Lebih dari 50 anggota IWAPI berpartisipasi membuka stan produk

mereka, seperti beragam kuliner, produk garmen, tekstil, pakaian,

kerjainan tangan serta pernak-pernik perhiasan dan lain sebagainya

yang kebanyakan produk Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Pegawai di lingkungan Setjen MPR dan lainnya sangat antusias

menyambut pameran sekaligus bazar yang menampilkan produk-

produk berkulitas dengan harga terjangkau tersebut.  ❏

DER
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Bansos MPR Sangat Indah

Mohammad Farid Alfauzi

untuk Dikenang

D
I RUANG Cendana Hotel The Alana, Surabaya, Senin sore

(5/2/2018), berlangsung Rapat Koordinasi Badan Sosialisasi

(Bansos) MPR. Tiga pimpinan dan 26 anggota Bansos MPR

hadir dalam rakor yang membahas tentang pelaksanaan Sosialisasi

Empat Pilar MPR untuk 2018. Dr. Ahmad Basarah, Ketua Bansos

MPR, yang memimpin rapat itu, membacakan absensi pimpinan dan

anggota yang hadir.

Dalam kesempatan itu Basarah juga mengumumkan anggota

Bansos MPR yang segera akan berpamitan karena akan mengikuti

Pilkada 2018 sebagai calon kepala daerah. Drs. Mohammad Farid

Alfauzi, anggota Bansos MPR dari Fraksi Hanura termasuk yang

berpamitan. Farid Alfauzi pada Pilkada serentak 2018 ini tercatat

sebagai calon Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan, Madura.

Sebelum menutup Rapat Koordinasi Bansos MPR, Ahmad Basarah

selaku pimpinan sidang memberi kesempatan kepada Farid Alfauzi

menyampaikan kata-kata terakhirnya.  “Sejak saya dilantik menjadi

anggata MPR, kehidupan yang paling indah adalah mengikuti kegiatan

di Bansos ini,” ungkap Farid Alfauzi. Ia mengaku, banyak belajar dari

pimpinan Bansos MPR.

“Badan Sosialisasi ini paling indah untuk dikenang,” ungkap Farid

Alfauzi. Kata-kata Farid Alfauzi ini dikomentari oleh Ahmad Basarah.

“Wibawa MPR ini membuat kita berdiri tegak di tengah masyarakat,”

kata Ahmad Basarah. ❏

SCH
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Via  Vallen

“Menggoyang”
     Panggung Politik

P
ENGGEMAR musik dangdut Indonesia pasti mengenal dua

artis dangdut fenomenal dengan single-nya masing-masing.

Via Vallen menjadi beken se antero Indonesia berkat lagu

‘Sayang’, sementara Nella Kharisma menjadi  tenar dengan lagu

‘Jaran Goyang’.

Belakangan Via dan Nella mulai menyerempet dunia politik. Mau

nyalon kepala daerahkah? “Kami cuma mendukung saja kok. Bukan

apa-apa, kami kan warga negara juga punya hak mendukung calon

kepala daerah,” kata Via melalui jejaring sosialnya.

Pemilik nama asli Maulidia Octavia ini mengaku, dia bersama Nella

hanya mendukung salah satu calon Gubernur Jawa Timur pada

Pilkada 2018. “Sekalian belajar politik dari beberapa tokoh di sini.

Boleh dong kita belajar,” ungkap Via.

Via dan juga Nella juga mengingatkan agar masyarakat ikut

mencoblos pada Pilkada nanti,  jangan ikut-ikutan golput.

“Masyarakat jangan golput ya…ramein pilkada, pilih yang

berkualitas,” ujar keduanya kompak.

Woww..ternyata dua artis dangdut ini bukan hanya tenar karena

cantik dan bersuara emas, tapi juga ternyata ‘melek’ politik.  ❏

DER

Sejak Lama Ingin
       Terjun ke Politik

Arumi Bachsin

A
RTIS cantik Arumi Bachsin ternyata tidak mau ketinggalan

dari suaminya yang Bupati Trenggalek, Emil Dardak, untuk

maju secara riil ke panggung politik. Setelah menikah dengan

sang bupati di wilayah Jawa Timur itu, praktis Arumi meninggalkan

glamournya dunia selebritas.  Ia pun berkutat mengikuti agenda

kedinasan sang suami.

Tapi belakangan, Arumi ternyata tergiur untuk ikut terjun langsung

ke dunia politik dengan bergabung ke salah satu partai politik.  Ia

memilih Partai Amanat Nasional (PAN).  “Saya memang sejak lama

ingin terjun ke dunia politik, tapi nunggu momen yang pas,” katanya,

di Surabaya pertengahan Februari lalu.

Arumi mengaku, keinginannya terjun ke ranah politik karena

banyak sekali perempuan Indonesia yang diberi keleluasan untuk

berkiprah di jalur politik dan ternyata banyak yang sukses. “Saya

pikir kenapa saya tidak lakukan..,” ujar Arumi.

Sebagai politisi, Arumi tentunya juga berusaha membekali dirinya

dengan ilmu pengetahuan. Kabarnya, baru-baru ini Arumi

mengambil kuliah lagi di IAIN Tulungagung, dan di kampus ini dia

juga aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

Tulungagung.  ❏

DER

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Icon Baru di Kabupaten Kutai Timur
Masjid Agung Sangatta

I
NDAH dan megah, begitulah kesan yang

timbul saat menyaksikan Masjid Agung

Sangatta, masjid terbesar dan terindah di

Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan

Timur. Dari kejauhan, posisi kompleks Islamic

Centre Sangatta ini sudah bisa terlihat

lantaran di sana terdapat satu menara utama

yang menjulang  tinggi   mencapai 99 meter.

Ketinggian menara mencapai 99 meter

memiliki makna asmaul husna atau nama-

nama Allah yang berjumlah 99. Menara utama

itu berdiri tegak di atas pondasi setinggi 17

meter. Angka 17 pada pondasi menara utama

ini dimaksudkan sebagai pengingat  agar

umat Islam selalu menjaga dan melaksanakan

sholat sehari semalam yang jumlahnya 17

rakaat.

 Di dalam menara ini dilengkapi lift yang

berfungsi memudahkan jamaah mencapai

ketinggian. Dari ketinggian menara itu banyak

yang bisa disaksikan, antara lain

pemandangan sebagian kota Sangatta yang

menyerupai kawasan puncak Bogor atau

Lembang, Bandung.

Hanya saja yang membedakan kawasan

Sangatta dengan kawasan Puncak Bogor

dan Lembang Bandung adalah dari atas

menara itu  kita bisa menyaksikan hamparan

laut dengan pasir pantai yang tak hentinya

diterpa gulungan ombak. Selain itu, dari atas

menara masjid Agung Sangatta ini kita bisa

menyaksikan dengan mata telanjang

Pelabuhan Sangatta.

 Tidak itu saja, melalui menara utama itu,

pengunjung bisa menyaksikan betapa

Sangatta adalah negeri yang sangat kaya.

Wilayah Kabupaten Kutai Timur itu terdiri dari

perbukitan yang ditutupi rimbunnya

pepohonan yang luas menghijau. Di

perbukitan itulah tersimpan kekayaan bumi

Sangatta. Jutaan ton batubara terpendam di

kawasan perbukitan itu yang kalau

diekploitasi tak akan habis untuk selama

seratus tahun ke depan.

Sarat Filosofi

Selain menara utama, masjid Agung

Sangatta juga dilengkapi empat menara

setinggi 66 meter. Pada empat menara ini

terkandung filosofi menyerupai angka 6666,

yaitu jumlah seluruh ayat dalam Alquran.

Keberadaan menara ini diharapkan bisa

mengingatkan umat Islam akan ayat-ayat

yang terdapat dalam Alquran, sebagai

petunjuk dan pegangan hidup.  Karena itu

sudah seharusnya umat Islam membaca dan

mempelajarai kandungan kitab suci Al Quran.

Masjid Agung Sangatta dibangun selama

sembilan tahun. Dimulai pada 2006 dan

benar-benar rampung pada 2015.

Pembangunan masjid seluas 500 M2 di atas

lahan 10.000 M2 ini menggunakan dana

APBD Kutai Timur sebesar Rp 281,3 miliar.

Masjid Islamic Center  Sangatta yang mampu

menampung 5000 jamaah ini terletak di

kawasan perkantoran Bukit Pelangi, dan

bersebelahan dengan kantor Bupati Kutai

Timur. Bahkan antara gerbang utama masjid

dan kantor Bupati Kutai Timur berada pada

satu garis lurus yang saling berhadapan.

Posisi  ini mengingatkan kita pada arsitektur

kerajaan Islam tempo dulu. Di mana  masjid

dan keraton berada dalam satu garis,

dipisahkan oleh taman atau biasa dinamakan

alun-alun.

 Sejak berdirinya, Masjid Agung Sangatta

sudah menjelma menjadi  icon baru di

Kabupaten Sangatta. Selain tempat
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FOTO-FOTO: ISTIMEWA

beribadah dan memperingati hari besar Is-

lam, Masjid Agung Sangatta juga banyak

dikunjungi turis lokal yang hendak melakukan

wisata religius.

Selain ibadah shalat dan peringatan hari

besar Islam, masjid Agung Sangatta juga

memberikan kemudahan bagi masyarakat

untuk mempelajari tahapan pelaksanaan

ibadah haji. Karena di lingkungan masjid ini

dibangun miniatur Ka’bah menyerupai

aslinya. Sehingga sangat membantu

masyarakat melakukan latihan manasik

sebelum berangkat ke tanah haram.

Keberadaan miniatur Ka’bah ini membuat

Masjid Agung Sangatta tampak selalu ramai.

Selain dikunjungi oleh mereka yang ingin

belajar manasik, wartawan Majelis saat

berkunjung ke sana Februari lalu, juga

menyaksikan ramainya pengunjung hanya

sekedar menyaksikan minatur Ka’bah.

Di sana, wartawan Majelis menyaksikan

puluhan santri tengah menyiapkan makan

siang. Mereka menata piring yang telah berisi

nasi dan lauknya, berjajar hingga beberapa

meter panjangnya. Di sisi setiap piring

ditelakkan gelas yang sudah berisi air.

Mereka ini adalah rombongan murid sekolah

dasar yang tengah berwisata ke masjid

Agung Sangatta.

Sedangkan di sisi yang lain dari masjid itu

tampak beberapa orang pria tengah

beristirahat menunggu datangnya waktu

shalat zuhur. Mereka itu adalah beberapa

wisatawan yang sengaja datang dan ingin

berlama-lama menimati suasana masjid yang

tenang dengan semilir angin.

Icon Baru Sangatta

Intinya, keberadaan Masjid Agung

Sangatta benar-benar memberikan ke-

mudahan bagi masyarakat untuk me-

laksanakan peribadatan. Buktinya,  miniatur

Ka’bah di Masjid Agung Sangatta membuat

masyarakat Sangatta lebih mudah

melaksanakan manasik. Dulu, sebelum

berdirinya Islamic Centre Sangatta,

masyarakat harus pergi ke Balikpapan atau

Samarinda untuk melaksanakan manasik.

Padahal jarak antara Sangatta ke Balikpapan

atau Samarinda relatif jauh.

Karena itu sangatlah tepat jika  Masjid

Agung Sanggatta menjadi Islamic Centre

Sangatta. Karena sejak  berdirinya, masjid

ini mampu mengumpulkan ribuan

masyarakat muslim Sangatta di berbagai

kegiatan keagamaan. Mulai dari peringatan

hari besar Islam, kemeriahan bulan suci

Ramadhan, beserta shalat tarawih dan i’tikaf

di sepuluh hari terakhir. Selain itu juga shalat

Idul Fitri dan Idul Adha, manasik haji dan

penyembelihan hewan kurban.

Menarik juga untuk di simak, di salah satu

sudut masjid ini disediakan tempat khusus

untuk menyembelih hewan kurban. Tempat

ini menjadi istimewa, karena tidak semua

masjid menyediakan tempat khusus untuk

menyembelih binatang kurban.

Kini,  Masjid Agung Sangatta benar-benar

telah menjelma menjadi icon baru, sekaligus

primadona di kalangan masyarakat

Sangatta. Sebutan itu makin lengkap, karena

arsitektur Masjid Agung Sangatta tak kalah

dibanding masjid lainnya.

Kesejukan oleh hembusan angin sepoi,

ditambah pewarnaan yang serasi antara

kuning, kuning keemasn, dan hijau

menjadikan Islamic Centre Sangatta menjadi

tempat yang sangat layak untuk dikunjungi.

Baik untuk melaksanakan ibadah maupun

untuk wisata religius. ❏

MBO
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Berpolitik Karena Kagum

L
AHIR dan dibesarkan di lingkungan keluarga Jawa, Rinto Subekti

(40),  anggota Badan Sosialisasi MPR RI, ini  paham benar akan

makna prinsip hidup alon-alon waton kelakon (pelan-pelan asal

terlaksana). Itu dibuktikan dengan ketenangannya menapaki satu

demi satu tangga kehidupan, sebelum akhirnya sampai pada posisi

saat ini, yakni  anggota DPR RI dan juga Ketua Dewan Pimpinan

Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah.

Rinto, begitu ia disapa,   kerap terlihat  sangat tenang, apalagi

untuk ukuran seorang anggota legislatif. Ia  tak banyak berkata-

kata, kecuali  dibutuhkan. Pria kelahiran Jakarta 12 Oktober 1977 ini

jarang terlihat meledak-ledak.  Bagaikan alur dan perjalanan

hidupnya selalu tenang, laksana air tenang  di danau yang dalam.

Meski lahir di Jakarta,  sopan santun dan tatakramanya sebagai

Rinto Subekti, SE. MM.

pada Sosok SBY

orang Jawa masih terjaga utuh. Semua ini terjadi, salah satunya

mungkin karena Rinto lebih banyak menghabiskan waktunya di

Jogjakarta dan Karanganyar, Jawa Tengah,  meskipun ia terlahir

dan menempuh pendidikan mulai dari SD sampai SLTA di Jakarta.

“Hidup saya ini mengalir saja seperti air, saya tidak pernah

memasang target yang tinggi-tinggi, apa yang ada di hadapan,  saya

kerjakan, apa yang harus saya putuskan, saya ambil. Bahkan saya

juga tidak pernah membayangkan menjadi anggota DPR RI”, kata

suami dari Dyah Shintawati, S.E., ini  kepada Majalah Majelis yang

menyambangi ruang kerjanya, Gedung Nusantara I Kompleks

Parlemen Jakarta, beberapa waktu lalu.

Di temani beberapa jajanan tradisional di atas meja kerjanya, Rinto

pun bertutur sejak mula pertama bergabung dengan partai besutan

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Rinto,

dia tertarik bergabung dengan Partai Demokrat karena kagum

terhadap sosok seorang SBY. Di mata Rinto, SBY adalah pribadi 

yang mengagumkan. SBY berasal dari keluarga bersahaja, tetapi

mampu menyekolahkan anaknya dengan baik.  SBY   adalah prajurit

yang cerdas, dan loyal. Pendiri Partai Demokrat itu adalah sosok 

yang lurus, apa adanya  dan tidak suka neko-neko.

Kekaguman dan ketertarikan Rinto terhadap SBY dan Partai

Demokrat terjadi sejak 2004. Ceritanya, saat itu Rinto  memenuhi

ajakan temannya  mendatangi gedung pertemuan dekat lapangan

Sriwedari Solo, Jawa Tengah, tempat SBY menyampaikan orasi

politik pada kampanye capres.  Pandangan pertama langsung jatuh

cinta, begitulah kira-kira ketertarikan Rinto terhadap SBY.

“Beliau itu orangnya tenang, punya keinginan tapi tidak berambisi.

Satu-satunya yang mendorong beliau bercita-cita jadi presiden

adalah karena loyalitas, dan keinginannya mengabdi pada bangsa

dan negara”, cerita Rinto tentang sosok SBY.

Singkat cerita, Rinto pun tertarik dan ingin bergabung dengan

Partai Demokrat. Gayung pun bersambut. Pada   2006 ia melihat 

ada peluang jadi Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten

Karanganyar.  Rinto pun memberanikan diri menjadi kandidat ketua.

Keputusan yang diambilnya tepat, karena pada  musyawarah

cabang Partai Demokrat Kabupaten Karanganyar, ia terpilih menjadi

Ketua DPC.

Lalu, tiga tahun berselang, tepatnya pada Pileg 2009, semua kolega

Rinto di Karanganyar khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya
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profil

merasa bingung. Pasalnya, sang Ketua DPC ternyata tidak tertarik

mencalonkan diri menjadi anggota DPRD. Padahal. lumrahnya ketua

DPC pasti maju menjadi kandiddat, tetapi itu tidak terjadi pada diri

Rinto. Rupanya, meski menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat,

ia memang tidak memiliki keinginan menjadi anggota DPR, dan memilih

untuk terus melajutkan bisnisnya.

Saat kabar itu tersiar makin luas, turunlah perintah agar Rinto

mencoba-coba menjadi caleg DPR RI. Tujuannya adalah mengetes

kekuatan Rinto dan Partai Demokrat,  khususnya di dapil Jawa

Tengah IV, meliputi Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar,

dan Kabupaten Sragen.

“Saya masih menikmati keberhasilan menjadi pengusaha sehingga

tidak ingin jadi anggota DPRD. Tetapi karena ada perintah untuk

mencoba menjadi caleg DPR RI, sekaligus melihat potensi kekuatan

Partai Demokrat,  akhirnya saya maju. Betapa kagetnya, ternyata

saya terpilih dengan suara terbanyak”, ujar Rinto Sebekti.

Selain mengukur potensi kekuatan Partai Demokrat di dapil Jawa

Tengah IV, menurut Rinto, terbersit juga keinginan untuk berkumpul

dengan orangtuanya di Jakarta. Apalagi, sejak kuliah hingga membuat

usaha sendiri di Karanganyar, kesempatannya berkumpul dengan

orangtua praktis sangat terbatas. Karena itu ia membayangkan,

rasanya akan bahagia, jika bisa bekerja dekat dengan orangtua.

Di luar espektasinya sendiri,  terpilihnya  Rinto menjadi anggota

DPR RI  Fraksi Partai Demokrat dapil Jateng IV diikuti  perolehan

suaranya yang melebihi kontestan  lain. Ia mendapat dukungan suara

terbanyak dibanding calon lain, dari dapil yang sama.

Sejak itu keinginannya untuk berkumpul bersama orangtua

terpenuhi, meski dengan tumbal sebagian besar usahanya harus

FOTO-FOTO: ISTIMEWA



81EDISI NO.02/TH.XII/FEBRUARI 2018

gulung tikar. Padahal ada berbagai usaha dan perusahaan yang

sudah eksis, dan terpaksa harus di tutup. Tetapi ia  menganggap itu

risiko perjuangan. Karena itu, ia tidak terlalu kecewa, meskipun harus

meninggalkan jejak-jejak usaha yang sudah dirintis sejak nol.

Saat ini, nama dan eksistensi Rinto di ranah politik semakin

berkembang. Semakin hari makin banyak kepercayaan dari partai

yang   diterimanya. Di awal 2018 misalnya, ia dipercaya menjadi

bagian dari Badan Sosialisasi MPR. Capaian ini melengkapi suksesnya

menjadi Ketua Umum DPD Partai Demokrat yang diperoleh pada 2017.

Selain berbagai kepercayaan dari Partai Demokrat, peraih Magis-

ter Manajemen UGM  Jogjakarta ini juga dipercaya memegang jabatan

strategis, antara lain Manajer Tim Nasional Sepakbola U-14 (2012 –

2014), Ketua Dewan Pertimbangan UNNES (2015-2020), Ketua

Paguyuban Surukencono di Indonesia (2016 – sekarang), dan Ketua

Persatuan Rugby Union Indonesia Jawa Tengah (2017 – 2022).

Sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah, Rinto

harus segera melakukan konsolidasi untuk memenangkan pasangan

calon gubernur dan wakil gubernur yang mereka usung.  “Saya

akan turun langsung ikut memimpin kampanye untuk memenangkan

pasangan Pak Ganjar Pranowo dan Taj Yasin. Kami percaya,

keduanya adalah pasangan yang serasi. Apalagi, sebagai incum-

bent Pak Ganjar sangat berhasil memimpin Jawa Tengah ke arah

yang lebih baik”, tutur Rinto.

Rinto mengakui, pilihan partainya mendukung pasangan Ganjar

Pranowo di Pilgub Jawa Tengah membalikkan prediksi berbagai

kalangan. Semua itu tak lepas dari hubungan Mega-SBY yang dinilai

belum terlalu harmonis. Tetapi, melihat keberhasilan Ganjar memimpin

Jawa Tengah, dan hasil survei yang memihak ke pasangan petahana,

Rinto berhasil meyakinkan partainya untuk mendukung pasangan

Ganjar Pranowo dan Taj Yasin.

Meski kariernya di ranah politik semakin gemilang, Rinto mengaku

sesungguhnya ia tidak pernah bermimpi jadi politikus.   Satu-satunya

cita-cita sejak masih kecil adalah menjadi pemain sepakbola. Tetapi,

sejak  kecil, kedua orangtuanya sudah mengajari hidup mandiri dan

bekerja keras. Saat  beranjak  remaja  Rinto biasa membantu usaha

orangtuanya.

“Saya mengenal politik itu saat reformasi. Di Jogja saya ikut turun

di jalan menentang birokrasi yang saat itu saya rasakan kurang

kondusif. Tetapi saya tidak ikut terjun ke politik praktis, karena saat

itu saya sudah memiliki usaha sendiri,” ujar Rinto.  Kini, bersama

Partai Demokrat, Rinto bertekad untuk bisa menjadi salah satu partai

pemenang pemilu, seperti keberhasilan yang pernah dicapai di era

SBY.

Rinto yakin kehadiran Agus Harimurti Yodhoyono (AHY) mampu

mengembalikan  kejayaan  Partai Demokrat menjadi salah satu partai

yang disegani di Indonesia.  “Pak  AHY adalah sosok seperti Pak

SBY. Beliau menuruni kemampuan,  kepiawaian, dan kesantunan  

seperti Pak SBY. Bersama Pak AHY kami percaya Partai Demokrat

akan kembali bangkit,” kata Rinto dengan penuh keyakinan. ❏

MBO
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Oleh:

Oesman Sapta
Wakil Ketua MPR RI

D
INAMIKA kehidupan kebangsaan dan kenegaraan dalam

berbagai dimensinya penting kita cermati dengan seksama.

Upaya-upaya penguatan demokrasi ke arah yang lebih

berkualitas menuntut adanya peran dan partisipasi segenap elemen

bangsa, selain masyarakat, juga kita sebagai wakil rakyat.

Visi MPR adalah  “Menjadi Rumah Kebangsaan, Pengawal

Ideologi Pancasila, dan Kedaulatan Rakyat.” Dengan visi tersebut,

kita sebagai wakil rakyat harus senantiasa berperan aktif mengajak

dan bersinergi bersama-sama seluruh komponen bangsa dalam

memperkokoh ideologi bangsa, mewujudkan kedaulatan rakyat,

menegakkan demokrasi konstitusional.

MPR adalah lembaga perwakilan yang mengemban aspirasi

rakyat dan daerah. Sebagai lembaga yang merepresentasikan

keterwakilan rakyat dan daerah, idealnya dapat menjalankan

perannya dalam hal mewujudkan kehidupan berbangsa dan

bernegara yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai luhur

bangsa.

Menjadi kewajiban semua sebagai wakil rakyat untuk

mencurahkan seluruh perhatian untuk mengawal agar bangsa ini

tetap damai dalam keberagamannya. Tetap berpegang teguh pada

nilai-nilai luhur bangsa dalam era globalisasi, dan arus media massa

yang mengalir begitu cepat, serta senantiasa berjuang untuk

mewujudkan tercapainya tujuan berbangsa sebagaimana

termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

Pimpinan MPR menghimbau dan mengajak seluruh wakil rakyat

untuk bersama-sama menjalankan tugas dan kewenangan

konstitusional dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung

jawab sehingga apapun yang kita ikhtiarkan dapat memberikan

manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara tercinta.

Sebagai wakil rakyat diharapkan dapat berperan aktif dalam

mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seringnya wakil

rakyat bertemu dengan masyarakat akan semakin mendekatkan

dan tentunya dapat menyerap aspirasi seluas-luasnya yang

berguna untuk kemajuan demokrasi yang sedang kita bangun

bersama.

Jika mempelajari pikiran-pikiran para pendiri bangsa Indonesia

maka kita akan sangat mengerti bahwa nasionalisme Indonesia

bukanlah nasionalisme yang sempit. Bukan pula nasionalisme yang

progresif dan menyerang bangsa lain. Nasionalisme Indonesia

adalah nasionalisme yang berkemanusiaan dan hanya akan hidup

dalam susunan dunia internasional yang berkeadilan.

Ibarat sebuah rumah, Nasionalisme Indonesia  adalah rasa cinta

para penghuni terhadap rumahnya. Setiap penghuni akan selalu

menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan dari rumahnya.

Dan, yang terpenting, karena penghuni ini selalu ingin hidup dalam

lingkungan yang tenteram dan damai, maka para penghuni rumah

itu akan selalu menjaga hubungan baik dengan para tetangganya.

Itulah Nasionalisme Indonesia. Sebuah konsepsi politik bernegara

yang nilai-nilainya termaktub dalam Pancasila, UUD NRI Tahun 1945,

NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. ❏

Mempertahankan

Kerukunan Nasional


