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T
ANGGAL 1 Juni diperingati sebagai Hari

Lahir Pancasila. Terkait Pancasila, bulan

Juni juga diperingati sebagai bulan Bung

Karno. Bung Karno dan Pancasila tidak bisa

terpisahkan. Bung Karno adalah penggali nilai-

nilai Pancasila. Kemudian  Pancasila menjadi

dasar dan ideologi negara. Hingga kini MPR

terus menyosialisasikan Pancasila yang

termaktub dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR

(Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan

Bhineka Tunggal Ika).

Tapi, apakah Pancasila telah menjadi perilaku

setiap warga negara? Apakah nilai-nilai

Pancasila telah menjadi pedoman dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara? Rasanya

belum. Pancasila masih sebatas slogan.

Pancasila belum diimplementasikan secara utuh

dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak contoh

perilaku yang justru bertentangan dengan nilai-

nilai Pancasila. Sebut saja intoleransi,

radikalisme, pelanggaran HAM, hukum rimba,

main hakim sendiri, separatisme, dan masih

banyak contoh lain.

Satu nilai Pancasila yang kini sangat relevan

dengan kondisi masyarakat adalah keadilan

sosial. Betapa keadilan sosial jauh panggang

dari api. Kesenjangan ekonomi, kesenjangan

antardaerah, ketidakadilan dalam hukum,

ketidakadilan dalam politik, semakin nyata di

masyarakat. Tengok saja indeks gini ratio 0,39

menunjukkan adanya ketimpangan sosial,

penegakan hukum yang tajam ke bawah,

tumpul ke atas dan tebang pilih, dan lainnya.

Padahal keadilan sosial menjadi variabel

utama. Tanpa keadilan sosial tidak tercipta

kehidupan berketuhanan yang baik. Tanpa

keadilan sosial semakin banyak terjadi perilaku

yang tidak beradab. Tanpa keadilan sosial tidak

mungkin tercapai persatuan Indonesia. Dan

tanpa keadilan sosial, musyawarah tidak

mungkin terjadi.

Majelis pada edisi Juni, dalam rangka

memperingati Hari Lahir Pancasila, mengangkat

tema “keadilan sosial” dalam laporan utama. ❏
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ISTIMEWA

ISTIMEWA

D
UNIA transportasi Indonesia kembali mengalami insiden

mengerikan. Kapal Motor Sinar Bangun yang mengangkut

satusan penumpang tenggelam diterjang ombak besar di

perairan Danau Toba, Sumatera Utara, Senin 18 Juni 2018.  Insiden

yang terjadi di salah satu destinasi wisata terbesar di Indonesia itu

sontak menjadi viral, berita tidak hanya menyebar di seluruh Indone-

sia melainkan juga menjadi konsumsi berita di berbagai negara.

Dari berbagai keterangan sejumlah saksi dan penumpang yang

selamat, tenggelamnya KM Sinar Bangun tersebut dikarenakan

muatannya overload, jumlah penumpang dan barang yang diangkut

jauh melebihi kapasitas, selain memang cuaca saat itu memang buruk.

Meski dalam cuaca buruk, dan muatan kapal berlebihan, tapi nakhoda

kapal tetap nekad berlayar. Oleh karena itulah sasaran kesalahan

tertuju kepada nakhoda kapal dan kru.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam kunjungannya ke posko

Tigaras, Sumatera Utara, Kamis (21/6/2018) mengungkpakan bahwa

Polri masih menyelidiki dugaan kelalaian terkait tenggelamnya KM

Sinar Bangun di Danau Toba. Selain nakhoda, dugaan kesalahan

juga mengarah kepada pihak pengawas terkait pangaturan arus

lalu lintas kapal di Danau Toba.

Dugaan kelalaian yang terjadi di antaranya karena memaksakan

kapal diisi penumpang melebihi kapasitas. Lalu, tidak adanya manifes

penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Simanindo, Samosir, ke

Tigaras. Selain itu, KM Sinar Bangun tidak memenuhi standar

keselamatan karena tidak tersedianya jaket penyelamat. 

Presiden Joko Widodo dalam satu kesempatan menyatakan

keprihatinan mendalam atas insiden tersebut. “Atas nama pribadi

dan seluruh masyarakat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, kita

menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban yang meninggal

dunia dalam musibah tersebut,” ujarnya, di Istana Kepresidenan

Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/6/2018) dari laman Sekretariat Kabinet.

Jokowi juga memerintahkan kepada Basarnas, TNI, Polri dan BNPB

(Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk secepatnya

menyelamatkan korban insiden tersebut yang hingga kini masih

hilang. Presiden RI menegaskan, insiden tersebut merupakan

pelajaran penting dan tidak boleh terjadi lagi di masa mendatang. 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kemudian bertindak cepat

dengan membentuk tim kerja adhoc terdiri dari perwakilan KNKT dan

Basarnas untuk melakukan penyelidikan dan memberikan masukan

kepada Kementerian Perhubungan atas insiden Danau Toba.

Mudah-mudahan kerja keras pemerintah dan aparatur yang

berwenang bisa menuntaskan insiden Danau Toba, baik soal siapa

yang bertanggung jawab atas insiden tersebut dan penanganan

yang baik kepada para korban. Ke depan, insiden seperti ini tidak

perlu terjadi lagi.  Harus ada peraturan yang tegas juga

pangawasan serta sanksi tegas seputar dunia transportasi di In-

donesia.

Jangan sampai insiden tersebut mencoreng dunia wisata Indo-

nesia di mata internasional, sebab keamanan dan kenyamanan

transportasi adalah salah satu elemen utama majunya dunia wisata

Indonesia. Apalagi sampai sekarang, awal Juli 2018, pencarian

bangkai kapal KM Sinar Bangun dan para penumpang belum juga

tuntas. Lebih dari seratus korban belum ditemukan. ❏

DER

INDONESIA saat ini sedang menikmati tahun politik, Pilkada serentak

2018 dan Pileg serta Pilpres pada 2019.  Penyelenggaraan pilkada

serentak 2018 telah dilaksanakan dengan sukses pada 27 Juni 2018,

dan setelah ini pesta demokrasi Pileg dan Pilpres yang

diselenggarakan pada 2019.

Walaupun hari H pelaksanaan Pilpres 2019 kurang dari setahun

lagi, tapi perdebatan seputar pilpres sangat terasa.  Yang paling

banyak menyedot perhatian adalah polemik seputar jabatan Wakil

Presiden dua periode dan polemik makin kencang ketika banyak

wacana untuk memasangkan kembali Wapres petahana Jusuf Kalla

sebagai cawapres Joko Widodo yang akan dicalonkan kembali

menjadi capres dalam ajang Pilpres 2019.

Namun, keinginan memasang kembali JK menjadi cawapres pada

Pilpres 2019 terbentur UU Nomer 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

Umum, terutama Pasal 169 huruf (n) dan Pasal 227 huruf (i) yang

intinya mengikat bahwa untuk mencalonkan diri menjadi capres dan

cawapres harus sosok yang belum pernah menjabat sebagai

Presiden dan Wapres selama dua kali dalam jabatan yang sama.

Polemik makin kencang ketika ada beberapa pihak yang

menginginkan JK maju kembali sebagai cawapres pada Pilpres 2019,

dan mereka melakukan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi

(MK)  dengan objek Judicial Review UU No.7 Tahun 2017 Tentang

Pemilu, terutama Pasal 169 huruf (n) dan Pasal 227 huruf (i).

Para penggugat menganggap kedua pasal itu memiliki ketidakpastian

hukum. Mereka berharap supaya MK mengganti frasa atau

membatalkan pasal-pasal tersebut dan meminta agar ketentuan yang

Tragedi Danau Toba Sebuah Pembelajaran Pahit

Polemik Wapres Dua Periode
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mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya dua kali

tidak ditafsirkan secara berturut-turut. Para penggugat

mengemukakan alasan mengajukan gugatan karena merasa dirugikan

hak konstitusionalnya apabila JK tidak bisa maju lagi mendampingi

Jokowi dalam Pilpres 2019.

Namun permohonan para penggugat ditolak oleh Hakim MK.

Menurut Hakim MK I Dewa Gede Palguna saat membacakan

pertimbangan putusan, karena para penggugat tidak memiliki legal

standing, yakni tidak bisa menjelaskan kerugian konstitusional yang

nyata atau potensial dari berlakunya UU tersebut.  Selain itu, para

pemohon juga bukanlah orang yang menjabat sebagai Presiden atau

Wapres dalam dua kali masa jabatan yang sama secara tidak

berturut-turut.

Hal menarik datang dari Partai Golkar.  Ketua Umum Partai Golkar

Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pembatasan jabatan dua

periode adalah amanat konstitusi dan sejarah perjalanan bangsa

yang harus dihormati.

“Salah satu poin utama dan pentingnya lahirnya reformasi adalah

pembatasan jabatan Presiden dan Wapres menjadi dua periode,

dan batasan itu telah melalui kajian sangat mendalam sejak 35 tahun

lalu,’ ujarnya. JK sendiri dalam beberapa kesempatan mengatakan

bahwa dirinya menghormati ketentuan dalam UU tentang pencalonan

Presiden dan Wakil Presiden.

Benang merah yang bisa ditarik dari peristiwa tersebut sangat

luar biasa.  Apapun permasalahan bangsa ini, apapun konflik dan

perdebatannya semuanya dikembalikan kepada konstitusi dan

semangat reformasi, serta cita-cita bangsa yang luhur. Semua silang

pendapat akan cair begitu dikembalikan kepada konstitusi. ❏

DER

KEKHAWATIRAN masyarakat akan muncul berbagai potensi konflik

jelang, pada saat, dan pasca Pilkada serentak dan Pilpres 2019

terasa hambar begitu pelaksanaan pilkada serentak 27 Juni 2018

terlaksana di 171 daerah di Indonesia tanpa kendala berarti.  Pilkada

serentak 2018 diikuti 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota, serta

terdapat lebih dari 550 pasangan calon yang bertarung.

Pelaksanaan pilkada serentak yang damai sesuai dengan

rangkaian tahapan pelaksanaan pilkada serentak 2018 yang

dijadwalkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan

dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang

dimulai sejak Juli 2017.

Pemerintahpun memberikan kenyamanan kepada rakyat untuk

memilih dengan menetapkan 27 Juni 2018 sebagai hari libur nasional

yang ditandatangi Presiden RI Joko Widodo melalui Keppres Nomer

15 Tahun 2018.  Pihak Polripun memberikan garansi keamanan

maksimal dengan menurunkan sekitar 170 ribu petugas.

Hari H Pilkada, 27 Juni pun menjelang.  Rakyat berduyun-duyun

menuju ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang jumlahnya lebih

dari 300 ribu TPS yang berada di 171 daerah di Indonesia. Mereka

ternyata menggunakan hak dengan aman dan damai. Kesan seram,

potensi konflik dan gesekan antarpendukungpun seperti yang

tergambar sebelumnya menjadi sirna, dan suasana yang ada penuh

dengan keceriaan di berbagai TPS.

Apalagi di beberapa TPS dibuat sedemikian rupa dengan berbagai

tema yang sangat kreatif, seperti tema piala dunia di mana seluruh

petugasnya menggunakan seragam sepakbola bahkan pemilihpun

menggunakan jersey tim sepakbola kesayangannya.  Lalu ada TPS

yang mengusung tema super hero dari tim The Avenger yang sangat

menarik, sehingga banyak menarik perhatian masyarakat untuk

datang.  Alhasil, pelaksanaan pilkada serentak menjadi ajang pesta

rakyat yang meriah dan menyenangkan jauh dari kesan seram dan

mengkhawatirkan.

Saat quick count yang ditayangkan oleh berbagai televisi yang

bersumber dari berbagai lembaga survei, masyarakat tetap

menanggapinya dengan tenang, damai dan senang-senang saja,

walaupun pilihannya kalah telak menurut hasil hitungan cepat.

Suasana damai dan tenang dalam pelaksanaan pilkada serentak

ini juga menjadi perhatian pemerintah.  Menkopolhukam RI Wiranto

saat jumpa pers usai memimpin video conference pemantauan pilkada

serentak dengan Kapolda, Pangdam, dan Danrem di daerah-daerah

tempat pilkada serentak berlangsung di Pusat Pengendalian Krisis

(Pusdalsis) Mabes Polri, Jakarta, Rabu (27/6/2018) menyatakan,

gelaran pilkada serentak berjalan sukses.

“Penyelengaraan pilkada serentak di 171 daerah pemilihan

ternyata setelah kami hitung ada 387.586 TPS, yang bermasalah

tidak lebih dari 10 TPS. Memang ada penundaan di dua kabupaten.

Saya kira ini rasio yang sangat kecil dan kami bersyukur untuk itu.

Tapi secara umum pilkada serentak ini sukses, aman, damai

terkendali,” terangnya.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan pun sangat mengapresiasi dan

bersyukur penyelenggaraan pilkada serentak berlangsung lancar,

aman dan damai.  “Pilkada kemarin alhamdulillah berjalan sukses,

tanpa kendala berarti, tanpa konflik, damai-damai saja. Ini

kemenangan demokrasi dan kemenangan seluruh rakyat Indonesia.

Mudah-mudahan yang menang mampu melaksanakan amanah rakyat

dalam memimpin daerahnya masing-masing,” katanya, di Jakarta,

Kamis (28/6/2018).

  “Sekarang, yang menang dalam pilkada diharapkan mengemban

amanah dan menunaikan janji yang disampaikan saat kampanye.

Calon kepala daerah yang terpilih harus mewujudkan janji kampanye

dan melayani masyarakat,” tegasnya.

Melihat fakta tersebut, rakyat Indonesia boleh berbangga bahwa

pelaksanaan demokrasi di Indonesia semakin matang.  Hal ini menjadi

cermin agar pelaksanaan pileg dan pilpres 2019 juga berjalan sukses

dan damai seperti penyelenggaraan pilkada serentak 2018. ❏

DER

Pilkada Serentak Sukses Digelar di 171 Daerah ISTIMEWA
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Baharuddin Aritonang
Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI

Pancasila. Dimulai dari dikeluarkannya Ketetapan

(TAP) MPR. Lantas Presiden membentuk lembaga

yang khusus memasyarakatkan Pancasila, lengkap

dengan Tim Pengarahnya (Tim P7) serta lembaga

pemerintah non departemen (BP7) yang secara

intens menyelenggarakan berbagai kegiatan yang

terkait dengan pemasyarakatan Pancasila,

khususnya melalui Penataran P4. Kegiatan ini

diselenggarakan secara terstruktur, sampai ke tingkat

Kabupaten.

Begitu Orde Baru tumbang, salah satu yang

disasar adalah dicabutnya Ketetapan MPR tersebut.

Bersamaan dengan itu, lembaga BP7 dibubarkan.

Reformasi berjalan dengan mengenyampingkan

pemasyarakatan Pancasila. Sampai kemudian muncul

Sosialisasi 4 Pilar (Pancasila, UUD1945, NKRI, dan

Bhinneka Tunggal Ika). Kritikan terhadap langkah ini

juga cukup gencar. Mulai dari istilah 4 Pilar, khususnya

yang menyetarakan Pancasila dengan pilar lainnya.

Lagi pula langkah ini hanya di seputar anggota DPR

dan anggota DPD, yang kesemuanya menjadi

anggota MPR.

Sejalan dengan itu, perkembangkan kehidupan

masyarakat terasa kian menghadapi persoalan

dengan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara. Di antaranya pelaksanaan demokrasi

yang semakin menjauh dari kebersamaan sebagai

bangsa. Sementara bidang ekonomi dianggap

berkembang kearah yang semakin liberal dan kapitalis.

P
ANCASILA sebagai dasar negara

sesungguhnya sudah final. Terutama setelah

rumusannya menjadi bagian dari Pembukaan

UUD 1945, yang diputuskan oleh Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18

Agustus 1945. Termasuk tokoh Bung Karno yang

menyampaikannya dalam sidang Badan Penyelidik

Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (PPKI)

tanggal 1 Juni 1945. Lantas dengan berbagai usulan

dari para pendiri bangsa lainnya, menjadi rumusan

yang utuh sebagaimana yang dimuat di Pembukaan

UUD1945.

Kalaupun nuansa baru muncul, hanyalah di sekitar

penegasan siapa yang pertama menggagasnya. Tak

heran bila kemudian ditetapkan oleh Presiden, Hari

Lahir Pancasila itu tanggal 1 Juni 1945. Dan tokoh

penggagasnya tak lain adalah   Ir. Soekarno atau

Bung Karno. Bahkan Hari Lahir Pancasila pun

ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Yang tetap menjadi perdebatan adalah

pelaksanaannya di dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Di dalam semua aspek, baik melalui

kebijakan maupun dalam praktik hidup sehari-hari.

Karena itu, dalam setiap kurun waktu, perdebatan

tentang hal selalu muncul.

Di masa Orde Baru digulirkan program

Pemasayarakatan Pancasila berupa P4, yang tak

lain dari Pedoman Penghayatan dan Pengamalan

Pancasila. Tidak sedikit penentangnya. Termasuk

tuduhan yang mengatakannya sebagai tafsir tunggal

Pancasila
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Semakin jauh dari rasa keadilan sosial, sebagaimana bunyi sila kelima:

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelompok kaya semakin

kaya, sedang yang miskin belum juga berkurang secara siginfikan.

Persoalan itu menyangkut perbaikan dalam menyusun

kebijakan ke arah yang lebih berkadilan sosial. Sementara di

kalangan masyarakat dibutuhkan penyadaran akan masalah yang

dihadapi ini.

Itulah antara lain semakin kuatnya kebutuhan pemasyarakatan

nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara, termasuk

dalam kehidupan masyarakat. Karena itu Presiden membentuk

Unit Kerja Presiden tentang Pembinaan Ideologi Pancasila, dan

kemudian menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Sebuah badan yang setingkat Lembaga Pemerintah Non

Kementerian.

Lepas dari persoalan yang dihadapi oleh BPIP sendiri,

pemasyarakatan Pancasila bagaimanapun perlu dilanjutkan.

Sehubungan dengan itu MPR perlu terus mempelajari

perkembangan ini, karena memang prinsip dasar berbangsa dan

bernegara (khususnya melalui UUD NRI Tahun 1945) merupakan

kewenangan MPR, sebagaimana yang dirumuskan di Pasal 3 UUD

NRI Tahun 1945. Perlu dilakukan kajian yang terus-menerus, baik

yang menyangkut nilai-nilai Pancasila itu sendiri, juga

pelaksanaannya di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara.

Kajian yang menyeluruh ini menyangkut yang dilakukan oleh semua

unsur dalam penyelenggaraan negara, termasuk lembaga-lembaga

negara maupun di lingkungan pemerintahan. Seperti diketahui kajian

Pancasila juga dilakukan berbagai lembaga negara (lihatlah misalnya

Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial),

pemerintahan (BPIP, Kemendiknas, Perguruan Tinggi dan pusat pusat

studi Pancasila lainnya), dan lebih-lebih lagi di lingkungan lembaga

perwakilan (khususnya DPR dan DPD). Termasuk pelaksanaannya

di lingkungan  masyarakat, dari pusat sampai daerah. Kajian ini tidak

hanya menyangkut materi dan metode pemasyarakatannya, bahkan

sampai penerapannya.

Sementara itu MPR dilengkapi dengan Badan Sosialisasi, di

samping Badan Pengkajian. Bahkan kini dengan Lembaga

Pengkajian MPR. ❏
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MAJELIS UTAMA

Idealnya keadilan sosial bisa

tercapai apabila seluruh warga

negara Indonesia mendapat

perlakuan sama di bidang

ekonomi, politik, sosial, dan

budaya, serta di hadapan

hukum. Negara (pemerintah)

harus menjamin adanya

perlakuan yang sama itu.

Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Memaknai Keadilan Sosial

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI - ISTIMEWA

AJELIS UTAMAM

Hari Lahir Pancasila 1 Juni

S
ETIAP tanggal 1 Juni diperingati sebagai

Hari Lahir Pancasila. Bulan Juni juga

diperingati sebagai bulan Bung Karno.

Presiden pertama Republik Indonesia dan

Pancasila tidak dapat dipisahkan. Bung

Karno adalah penggali nilai-nilai Pancasila.

Hingga kemudian Pancasila menjadi dasar

dan ideologi negara. Tapi, apakah Pancasila

telah menjadi perilaku sehari-hari setiap

warga negara? Apakah nilai-nilai Pancasila

telah menjadi pedoman dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara?

Sebutlah, misalnya, satu sila dalam

Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia. Apakah sudah tercipta

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indone-

sia?  Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila

pada 1 Juni 2018 lalu, hanya Gubernur DKI

Jakarta Anies Baswedan yang berbicara

Zulkifli Hasan

soal keadilan sosial ini. Dia mengingatkan

pentingnya keadilan sosial. “Saya ingin

menggarisbawahi bahwa kesatuan itu

ditopang keadilan. Keadilan sosial yang akan

menjaga persatuan. Karena itu tugas

terbesar kita hari ini adalah memastikan hadir

keadilan sosial,” kata Anies saat peringatan

Hari Lahir Pancasila yang dihadiri Presiden

dan Wakil Presiden di kantor Kementerian

Luar Negeri, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat,

Jumat (1/6/2018).

Anies mengatakan, Indonesia pada masa

lalu dipersatukan oleh bahasa. Namun saat

ini, menurut Anies, persatuan bisa

diwujudkan dengan keadilan sosial. “Di masa

lalu disatukan dengan bahasa, disatukan

dengan semangat melawan penjajahan. Hari

ini resepnya adalah keadilan sosial,” katanya

seperti dikutip media.

Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan,

Ketua MPR Zulkifli Hasan juga berbicara

pentingnya keadilan sosial. Dia menyebutkan
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setelah 20 tahun reformasi memang telah

banyak keberhasilan yang dicapai, di

antaranya kebebasan pers, pemilihan

secara langsung, dan lainnya. Namun,

selain kemajuan yang dicapai, Zulkifli juga

mencatat satu kekurangan, yaitu semakin

mencoloknya kesenjangan. Bukan hanya

kesenjangan dalam ekonomi, tetapi juga

kesenjangan pusat-daerah, kesenjangan

politik, hukum, dan sosial. Artinya, keadilan

sosial belum tercipta untuk seluruh rakyat

Indonesia.

Bagaimana kita memaknai sila kelima

Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia itu? Wakil Ketua MPR Hidayat Nur

Wahid menyebutkan, secara prinsip sila

kelima Pancasila adalah sila yang sangat

spesifik. “Merujuk pada Pembukaan UUD NRI

Tahun 1945, yang menjadi rujukan Pancasila

kita, jelas penyebutan sila kelima tidak sama

dengan sila lainnya. Sila kelima itu dimulai

dengan ungkapan “serta dengan me-

wujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia”, jelas Hidayat Nur Wahid

kepada Majelis.

Artinya, Hidayat menambahkan, para

founding fathers dan mothers menekankan

bahwa kemerdekaan Indonesia adalah dalam

rangka untuk melindungi seluruh tumpah

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan

umum, karena itu prinsip keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia menjadi sangat

penting untuk diwujudkan. Inilah makna dari

kalimat “serta dengan mewujudkan keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

“Yaitu, bagaimana seluruh warga Indo-

nesia, tanpa adanya perbedaan, mendapat

keadilan sosial itu, baik menyangkut soal

ekonomi, sosial, pendidikan, kesejahteraan,

hukum, dan masalah lain dalam kehidupan

sehari-hari,” katanya.

Hidayat Nur Wahid
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Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI, Fary

Djemi Francis juga sependapat bahwa

keadilan sosial memiliki unsur pemerataan

dan persamaan. Keadilan Sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia mempunyai makna

bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapat-

kan perlakuan yang adil, baik dalam bidang

hukum, politik, ekonomi, kebudayaan,

maupun kebutuhan spiritual dan rohani. “Inti

sila kelima adalah adanya persamaan

manusia di dalam kehidupan bermasyarakat,

tidak ada perbedaan kedudukan ataupun

strata di dalamnya, semua masyarakat

mendapatkan hak-hak yang seharusnya

diperoleh dengan adil,” ujarnya.

Menurut Fary Djemi, nilai keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung

makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu

tercapainya masyarakat Indonesia yang adil

dan makmur secara lahiriah maupun batiniah.

“Kesejahteraan rakyat lahir batin, terutama

terjaminnya keadilan sosial bagi seluruh

rakyat, yaitu sandang, pangan, papan, rasa

keamanan dan keadilan, serta kebebasan

beragama/kepercayaan,” kata Fary kepada

Majelis.

Perilaku adil terhadap sesama, juga

menjadi perhatian Zainuttauhid Sa’adi,

anggota MPR dari Fraksi PPP. Bagi

Zainuttauhid, makna keadilan sosial adalah

amanah agar bangsa ini berlaku adil terhadap

sesama.  “Bangsa ini beragam. Indonesia

terbentuk dari keberagaman. Maka, untuk

mengikatnya keadilan harus diterapkan untuk

semua tanpa memandang bulu dalam

berbagai aspek, yakni keadilan ekonomi,

keadilan hukum, sosial , budaya dan lainnya,”

katanya kepada Majelis.

Paradoks Keadilan Sosial

Secara ideal, keadilan sosial bisa tercapai

apabila seluruh warga negara Indonesia

mendapat perlakuan yang sama di bidang

ekonomi, politik, sosial, dan budaya, serta

perlakuan sama di hadapan hukum. Negara

(pemerintah) menjamin dan memberikan hak-

hak dasar warga negara. Tetapi, bagaimana

kondisi faktualnya? “Konteks kita saat ini

masih sangat jauh dari ideal keadilan sosial.

Inilah yang disebut sebagai paradoks

keadilan sosial di negeri tercinta ini,”tegas

Fary Djemi Francis.

Ia lalu membeberkan sejumlah data.

Misalnya, menurut Credit Suisse, satu persen

orang kaya (sekitar 2,5 juta orang) di Indo-

nesia menguasai 49,3% kekayaan nasional.

Kalau angka itu dinaikkan menjadi 10% or-

ang kaya, maka penguasaan kekayaan

nasional mencapai 75,5% (Credit Suisse

Global Wealth Report, 2016) (lihat bagian

kedua, “Indonesia Masih Bergelut dengan

Ketimpangan”). “Ini adalah ketimpangan yang

luar biasa. Ketidakadilan ekonomi ini juga

dapat memicu konflik sosial, huru hara dan

perang saudara yang berkepanjangan,” ujar

Ketua Komisi V DPR ini.

Fary juga mengutip data dari Konsorsium

Pembaruan Agraria (2014) yang menyebut-

kan, rasio ketimpangan kepemilikan dan

penguasaan tanah saat ini 0,72. Artinya, satu

persen (sekitar 2,5 juta orang) menguasai

72% tanah di Indonesia. Juga data Bank

Dunia yang menyebutkan 68 juta orang In-

donesia terancam miskin (data 2015). Ini

belum termasuk 29 juta orang Indonesia yang

hidup di bawah garis kemiskinan.

Masih data dari Bank Dunia tahun 2016,

Fary mengungkapkan, 1 dari 3 anak Indone-

sia mengalami gagal tumbuh (stunting)

karena gizi buruk. Bahkan di NTT, 2 dari 3

anak mengalami stunting. Data lainnya, yaitu

BPS pada 2016 menyebutkan bahwa 40%

angkatan kerja atau 50 juta orang di atas 15

tahun hanya tamatan SD. Ada 21 juta orang

hanya tamatan SMP. Hanya 11,1 juta

angkatan kerja Indonesia yang telah

menyelesaikan bangku kuliah. “Sekitar 60%

dari lulusan SD putus sekolah. Enam dari 10

lulusan SD tidak bisa ke SMP di antaranya

karena jumlah ruang kelas dan guru yang

kurang,” katanya mengutip  data dari

Kemendikbud, pada 2016.

Dari data-data itu, Fary menyimpulkan

bahwa keadilan sosial semakin jauh dari

pemilik kedaulatan di republik ini. “Keadilan

sosial itu tidak bagi sebagian besar rakyat

Indonesia. Kita tidak ragu-ragu mengatakan

bahwa keadilan ekonomi masih jauh dari

rakyat pemilik bangsa ini. Hanya 1% orang

Indonesia yang menikmati kemerdekaan

ekonomi. Selebihnya masih terjajah secara

ekonomi,” paparnya.

Sosiolog Musni Umar memperkuat

pernyataan Fary Djemi. Menurut Musni Umar,

memaknai keadilan sosial tidak terbatas

hanya pada teks yang ada di Pancasila dan

konstitusi tapi juga pelaksanaannya, yaitu

bagaimana membuat rakyat Indonesia

semakin dekat dengan kesejahteraan.

“Angka kemiskinan diupayakan turun. Sebab

masih banyaknya kemiskinan menjadi

pertanda keadilan belum merata,” katanya

kepada Majelis.

Musni menjelaskan, keadilan sosial akan

terasa jika kemiskinan semakin turun,

kesejahteraan semakin naik.  Kemiskinan

adalah tolok ukur ketidakadilan. Sebab, or-Musni Umar

Zainuttauhid Sa’adi
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ang miskin tidak diperhatikan, tidak difasilitasi

dan sebagainya. Namun di sisi lain, ada or-

ang yang semakin kaya. Orang yang

semakin kaya ini memantik rasa ketidakadilan.

“Banyak yang mengatakan kemiskinan itu

nasib. Padahal kemiskinan bisa dihilangkan

dengan menjalankan sistem ekonomi yang

tepat untuk Indonesia. Konstitusi jelas

menjabarkan hal itu. Namun jika sistem

kapitalis liberal tetap dijalankan, ekonomi

diserahkan ke mekanisme pasar, kekayaan

alam dieksploitasi asing dan segelintir orang

saja maka akan mengakibatkan pemerintah

tidak berdaya,” urainya.

Ketidakadilan dari sisi hukum, Fary melihat

hukum di Indonesia masih timpang, “tajam ke

bawah dan tumpul ke atas”. “Ini adalah salah

satu sindiran nyata bahwa keadilan di negeri

ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas

menengah ke bawah,” katanya. Perkara-

perkara kecil yang sebenarnya bisa

diselesaikan secara kekeluargaan namun

dibawa ke pengadilan. Sebaliknya, banyak

koruptor yang berkeliaran dengan bebas

menikmati uang rakyat.

Penegakan hukum berbagai kasus di

negeri ini acapkali mengingkari rasa keadilan,

diskriminasi hukum kerap dipertontonkan

aparatur penegak hukum. Ketika ber-

hadapan dengan orang yang memiliki

kekuasaan, baik itu kekuasaan politik maupun

uang, maka hukum menjadi tumpul. Tetapi,

ketika berhadapan dengan orang lemah, yang

tidak mempunyai kekuasaan dan sebagai-

nya, hukum bisa sangat tajam.

Meluruskan Arah Ekonomi

Menurut Fary, untuk mewujudkan keadilan

sosial kita mesti meluruskan arah ekonomi

bangsa ini. Ekonomi kita bukan sosialisme,

bukan juga liberal. Ekonomi kita adalah ekonomi

konstitusi. “Arah kita saat ini sudah keliru.

Maka kita harus berani banting haluan. Kita

harus kembali ke cetak biru yang dibuat oleh

founding fathers, para pendiri bangsa kita,

yaitu Undang-Undang Dasar 1945,” katanya.

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sudah

sangat gamblang menjelaskan bahwa

ekonomi kita tidak menggunakan mazhab

pasar bebas, tetapi berasaskan

kekeluargaan. Ayat 2 Pasal 33 semakin

memperjelas bahwa semua “cabang-

cabang produksi yang penting harus

dikuasai oleh negara”.  Selanjutnya, “Bumi,

air, dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dikuasai oleh negara, dan

dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.”

“Inilah rancang bangun ekonomi kita. Inilah

sistem yang seharusnya kita jalankan.

Ekonomi konstitusi. Kalau kita konsekuen

menjalankan ini maka kita bisa menghentikan

mengalirnya kekayaan alam kita keluar,

mengalirnya kekayaan nasional kita keluar,”

ujarnya.

Sementara Musni Umar menilai, ketidak-

adilan dalam aspek ekonomi terjadi karena

APBN dan APBD tidak menjadi instrumen untuk

mewujudkan keadilan ekonomi. “Perekonomi-

an harus berpihak kepada rakyat sehingga

semua sumber daya, termasuk APBN dan

APBD, harus ditujukan untuk membangun

perekonomian rakyat,” pintanya.

“Ini tugas pemerintah. Pemerintah mesti

menjaga dan melindungi rakyat, berada di

pihak rakyat dan memberi keadilan kepada

rakyat. Jika ekonomi diserahkan kepada

mekanisme pasar, rakyat yang banyak

berusaha di sektor informal tidak bisa

bersaing dengan konglomerat dengan

segala fasilitasnya,” katanya.

Agak berbeda, Hidayat Nur Wahid

mengatakan, untuk merealisasikan keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

dibutuhkan keteladanan. Apalagi Indonesia

menganut sistem paternalistik.

“Jadi, kalau presiden, gubernur, walikota,

dan bupati memberi contoh. Lalu, Kapolri,

Mahkamah Agung, Kejaksaan, termasuk

juga pelaku usaha memberi contoh, maka

itu ibarat mata air yang menjadi sumber

mengalirkan kejernihan. Sehingga sampah-

sampah yang menghambat dan sudah

menjadi budaya akan terkoreksi terus-

menerus,” katanya.

Menghadapi tahun politik, Hidayat

mengingatkan bahwa proses keteladanan

dimulai pada saat pemilihan. Sebab, presiden

terpilih akan menghasilkan Kapolri, Panglima

TNI hingga para menteri. DPR dan presiden

terpilih akan menghasilkan KPK, MK, dan

seterusnya. Jadi proses keteladanan dimulai

dari Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden

pada 2019.

“Karena itu, rakyat tidak boleh abai. Rakyat

harus menentukan pilihannya secara bijak.

Kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan MPR

atau yang lainnya. Rakyat yang memilih

presiden dan wakil presiden serta anggota

dewan. Rakyat punya kesempatan untuk

menghadirkan solusi, dengan cara

mengenali para calon dan menentukan

pemimpinnya dari figur terbaik. Kita butuh

keteladanan yang lebih banyak dan masif

lagi,” pungkasnya. ❏

Tim Majelis

Fary Djemi Francis FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Indonesia Masih Bergelut Dengan Ketimpangan
Krisis moneter yang mendera Indonesia (1997 – 1988) sudah berlalu 20 tahun. Namun, Indonesia
masih bergelut dengan masalah ketimpangan kesejahteraan masyarakat.

S
EDIKIT demi sedikit Indonesia bangkit

dari krisis moneter yang terjadi pada

dua dasawarsa lalu. Tapi Indonesia

masih tertinggal dibanding dengan negara-

negara lain yang juga terkena krisis serupa

pada tahun 1997 – 1998, seperti Malaysia,

Korea Selatan, dan lainnya. Negara-negara

itu telah melewati krisis bahkan bisa bangkit

dengan cepat. Sebaliknya, setelah krisis

moneter 20 tahun berlalu, Indonesia justru

bergelut dengan ketimpangan kesejahteraan

masyarakat.

Tengok saja sejumlah catatan dari

beberapa lembaga dan organisasi tentang

ketimpangan yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan kajian Megawati Institute,

misalnya, selama periode 2006 – 2016

akumulasi kekayaan riil 40 orang terkaya di

Indonesia rata-rata tumbuh 17% setiap

tahunnya. Akumulasi pendapatan 40 orang

terkaya tersebut selama satu tahun bisa

mencapai US$ 16,8 miliar atau sekitar Rp

231 triliun.

Pertumbuhan kekayaan para konglomerat

itu jauh di atas rata-rata pertumbuhan

perekonomian nasional yang hanya tumbuh

6%. Pertumbuhan kekayaan orang kaya itu

juga melebihi rata-rata pertumbuhan

pendapatan per kapita sebesar 4% pada

periode yang sama. Akibatnya, jurang

antara si kaya dan si miskin bukannya

menyempit tetapi malah semakin lebar.

Pasalnya, kekayaan para konglomerat

melaju lebih cepat dibanding pertumbuhan

ekonomi.

Itulah sebabnya beberapa lembaga

mencatat indeks koefisien gini Indonesia

mengkhawatirkan. Jurang yang semakin

menganga dan kesenjangan yang semakin

lebar itu tercermin dari tingginya indeks

koefisien gini Indonesia selama dua dekade

terakhir. Dalam membaca koefisien gini, nol

menggambarkan pemerataan sempurna

sedangkan satu menggambarkan

ketimpangan sempurna.

Ambil contoh, berdasarkan kajian Bank

Dunia (2015), koefisien gini Indonesia di akhir

era 1990-an tercatat 0,30. Namun sejak tahun

2000, koefisien gini terus merangkak naik

hingga mencapai puncaknya pada 2014

sebesar 0,414 (September 2014). Tiga tahun

berikutnya, laporan Badan Pusat Statistik

(BPS) mencatat rasio gini pada September

2017 berada di angka 0,391. Angka ini

lumayan, sedikit berkurang dibanding Maret

2017 yang mencapai 0,393. Ini menunjukan

pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan

setiap tahun belum diikuti dengan pemerataan.

Melihat data itu, tak salah bila World Bank

dalam laporannya menyebutkan pertumbuh-

an ekonomi dalam satu dekade terakhir

hanya menguntungkan 20% orang paling

kaya di Indonesia. Artinya, sebagian terbesar

rakyat Indonesia tidak menikmati pertumbuh-

an ekonomi tersebut. Pada September 2017,

20% masyarakat golongan atas di Indone-

sia menguasai sekitar 46% dari total kue

perekonomian Indonesia. Sementara itu,

40% masyarakat golongan bawah hanya

menikmati 17,2%.

Tercatat pula bahwa kekayaan empat or-

ang terkaya di Indonesia setara dengan

gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin

(data Oxfam dan Infid pada 2017). Kondisi

ini membuat Indonesia berada di posisi enam

terburuk di dunia dalam hal ketimpangan

ekonomi. Bahkan, survei lembaga keuangan

Swiss, Credit Suisse, dalam laporannya

pada Januari 2017 mencatat satu persen

orang terkaya (sekitar 2,5 juta orang) di In-

donesia menguasai 49,3% kekayaan

nasional. Kalau angka itu dinaikkan menjadi

10% orang terkaya, maka penguasaan

kekayaan nasional mencapai 75,5% (Credit

Suisse Global Wealth Report, 2016).

Ingin melihat lebih jauh ketimpangan itu?

Tengok saja ketimpangan dalam keuangan

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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yang terlihat dari simpanan di bank dalam

bentuk rupiah. Data Otoritas Jasa Keuangan

menyebutkan dana masyarakat yang

disimpan dalam rupiah di bank umum dan

BPR mencapai Rp3.770 triliun dengan jumlah

rekening seluruhnya sebanyak 186.168.335

rekening.

Nah, jumlah rekening bank di Indonesia

yang memiliki dana di atas Rp 2 miliar

sebanyak 22.948 rekening, jumlah

simpanannya mencapai Rp 2.609 triliun.

Sementara jumlah rekening di bawah Rp 2

miliar sebanyak 185.936.387 dengan nilai

tabungan sebesar Rp 1.161 triliun (data

September 2016).

Data itu menunjukkan 1% pemilik rekening

bank menguasai 66% tabungan di bank.

Sebaliknya, 99% lebih pemilik rekening hanya

menguasai 34% tabungan di bank.

Sementara rata-rata nilai tabungan dari 1%

pemilik rekening yang menguasai 66%

tabungan di bank senilai Rp 11,4 miliar setiap

rekening. Sedangkan rata-rata tabungan

99% pemilik rekening yang menguasai 34%

tabungan di bank adalah senilai Rp 7,3 juta

setiap rekening.

Lebih jauh data di atas menggambarkan

adanya ketimpangan yang sangat besar

dalam struktur penguasaan tabungan dalam

bentuk rupiah di bank. Kurang dari 1%

penduduk Indonesia menguasai hampir 2/3

keuangan nasional. Sedangkan 99%

penduduk hanya menguasai sisanya. Dari

jumlah penduduk Indonesia tercatat sekitar

60 juta orang yang memiliki rekening di bank

atau hanya seperempat dari jumlah

penduduk. Mereka yang tidak mempunyai

rekening di bank patut diduga tidak memiliki

kemampuan keuangan sama sekali untuk

dapat berhubungan dengan sektor

perbankan.

Selain dalam bentuk uang, ketimpangan

juga terlihat dalam penguasaan tanah. Tanah

merupakan unsur paling penting dalam

ekonomi, karena tanah adalah faktor

produksi utama. Tanah juga merupakan

unsur bagi eksistensi suatu bangsa. Tanpa

tanah maka bangsa itu tidak ada. Dalam

filosofi Jawa disebutkan “sedumuk batuk,

senyari bumi” yang artinya sejengkal tanah

dipertahankan hingga tit ik darah

penghabisan. Negara harus menjamin

ketersediaan tanah untuk rakyatnya.

Bagaimana penguasaan tanah pada era

reformasi ini? Saat ini penguasaan tanah

berada dalam genggaman minoritas.  Tanah

telah berpindah dari negara ke tangan

segelintir orang melalui pemberian berbagai

hak penguasaan atas tanah yang diatur

dalam UU. Kini, penguasaan tanah melalui

hak penguasaan tanah oleh asing dan taipan

mencapai 178 juta hektar. Seluas 140 juta

hektar merupakan wilayah daratan atau

sekitar 73% dari luas daratan Indonesia.

Sementara, lebih dari separuh rakyat In-

donesia hidup dan bekerja di sektor pertanian

hanya menguasai lahan sekitar 13 juta

hektar. Sebanyak 26 juta rumah tangga petani

memiliki masing-masing lahan 0,5 hektar.

Itulah sebabnya tidak ada kegiatan usaha

tani yang dapat meraih keuntungan dengan

luas lahan yang sangat minim tersebut.

Penguasaan sebesar 73% tanah oleh 0,2%

penduduk Indonesia melalui kepemilikan

perorangan, korporat atau sekelompok or-

ang bahkan oleh asing tidak memenuhi rasa

keadilan sosial.

Dalam dua puluh terakhir, pemerintah

memang telah menjalankan program untuk

mengurangi berbagai ketimpangan. Namun,

persoalan kesenjangan ini tidak menjadi

fokus yang sangat kuat. Ini menjadi bukti

bahwa pertumbuhan ekonomi tidak ber-

dampak pada berkurangnya kesenjangan.

Meskipun dalam tiga tahun terakhir,

pemerintah berhasil menurunkan angka

koefisien gini, tapi tidak terlalu signifikan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik

(BPS), selama periode 2015 – 2017 koefisien

gini rata-rata turun 0,0045 per tahun, yaitu

dari 0,4 (September 2015) kemudian 0,394

(September 2016), dan 0,391 (September

2017).

Mengutip pernyataan ekonomi kenamaan

Amerika Serikat, Josep Stiglitz, jika

pemerintah terlalu fokus pada upaya

mengejar pertumbuhan ekonomi maka

ketimpangan bakal semakin melebar. Namun,

jika pemerintah fokus pada kebijakan yang

mendorong pemerataan, pertumbuhan

ekonomi dengan sendirinya akan tercipta.

Tak ayal, beberapa negara menyadari

pernyataan Josep Stiglitz itu. Beberapa

negara mulai berusaha mengerem

pertumbuhan ekonomi dan fokus untuk

meningkatkan kualitas pertumbuhannya.

Misalnya, Tiongkok mulai melakukan

transformasi perekonomian dari fokus pada

investasi ke arah meningkatkan konsumsi

warganya.

Untuk memperbaiki ketimpangan, peme-

rintah Indonesia memang perlu menciptakan

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Upaya pengurangan ketimpangan tidak

sekadar menurunkan angka kemiskinan, tapi

berusaha mengangkat kalangan ekonomi

terbawah agar bisa menikmati porsi kue

perekonomian yang lebih besar.

Pemerintah harus segera mengatasi

ketimpangan ini. Sebab, kondisi kesenjangan

bisa dimanfaatkan pihak-pihak atau kelompok

radikal untuk masuk dan menimbulkan gejolak

di suatu negara. Masalah kesenjangan

ekonomi yang ada saat ini (koefisien gini

0,39) tidak boleh dianggap enteng karena

bisa jadi merupakan bom waktu yang pada

saatnya nanti akan meledak. ❏

BS (dari berbagai sumber)
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MAJELIS UTAMA

Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

K
EADILAN sosial menjadi isu yang

sangat penting. Faktanya, saat ini

terjadi kesenjangan sosial, kesen-

jangan ekonomi, kesenjangan antardaerah,

juga kesenjangan dalam bidang hukum dan

politik di masyarakat. Padahal sila kelima

Pancasila yang merujuk pada Pembukaan

UUD NRI Tahun 1945, dengan tegas

menyebutkan perintah mewujudkan suatu

keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia. Berkaitan dengan isu keadilan

sosial ini, Majelis meminta pendapat salah

satu pimpinan MPR. Berikut percakapan

Majelis dengan Wakil Ketua MPR Hidayat

Nur Wahid yang berlangsung beberapa

waktu lalu di ruang kerjanya. Petikannya.

Bagaimana Bapak memaknai sila

kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia?

Secara prinsip, sila kelima Pancasila adalah

sila yang sangat spesifik. Merujuk pada

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang

menjadi rujukan Pancasila kita, jelas

penyebutan sila kelima tidak sama dengan

sila lainnya. Sila kelima itu dimulai dengan

ungkapan “serta dengan mewujudkan suatu

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Artinya, para founding fathers dan

mothers dulu menekankan betul bahwa

kemerdekaan Indonesia adalah dalam rangka

untuk melindungi seluruh tumpah darah

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

karenanya dipentingkan betul prinsip

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

agar betul-betul diwujudkan. Buktinya,

sebelum penyebutan sila kelima itu ada

kalimat pengantar yang menegaskan “serta

dengan mewujudkan”.

Memang nanti dalam UUD NRI Tahun 1945

dijabarkan pada Pasal 33 tentang upaya

negara untuk menyejahterakan rakyat

Indonesia. Lalu dalam perundang-undangan

juga muncul, salah satunya, tentang

Kementerian Sosial. Itu adalah salah satu sisi

bahwa keadilan sosial memang penting untuk

direalisasikan. Tapi di sisi lain, bagaimana

seluruh warga Indonesia, tanpa dibedakan,

betul-betul merasa mendapatkan keadilan

sosial itu, baik menyangkut soal ekonomi,

sosial, pendidikan, kesejahteraan, hukum, dan

masalah lain dalam kehidupan sehari-hari.

Bagaimana Bapak melihat nilai ke-

adilan sosial itu dalam konteks masya-

rakat Indonesia saat ini?

Dalam konteks kekinian, keadilan sosial

masih jauh dari harapan. Memang benar

terjadi pertumbuhan ekonomi, PDB-nya naik,

tapi siapa yang menikmati? Mereka yang

menikmati hanya segelintir orang saja, bukan

mayoritas bangsa Indonesia. Lihatlah petani,

mereka masih miskin. Sementara para

pengusahanya atau tengkulaknya kaya raya.

Petani tidak memiliki akses untuk modal,

informasi, dan komunikasi. Di sinilah

kewajiban negara untuk hadir. Negara

harus memastikan para petani pun tetap

mendapat keuntungan, tidak terlalu

njomplang dengan pengusaha, pengepul,

dan pemain bisnis. Negara harus hadir untuk

memastikan para tengkulak, pengepul,

pengusaha, melakukan prinsip keadilan

sosial, berbagi keuntungan dengan petani.

Faktanya, mereka tetap menjadi petani.

Ketika harga beras naik, petani tidak

merasakan keuntungan. Bahkan ketika

panen, harga malah jatuh. Apalagi tengkulak

bisa memainkan harga semaunya. Mekanisme

pasar membuat harga anjlok. Tapi, ada yang

membuka impor pangan yang hanya

memperkaya petani luar negeri. Karena itu,

negara harus hadir. Negara harus hadir dalam

konteks produk dan hasil pertanian.

Apalagi dikaitkan dengan penguasaan lahan.

Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Dibutuhkan
Keteladanan

WAWANCARAWAWANCARA
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Banyak orang mengatakan penguasaan lahan

terlalu njomplang. Segelintir warga Indonesia

menguasai lebih dari 70% lahan Indonesia.

Perkebunan membutuhkan lahan yang luas,

tetapi tidak harus atas nama satu orang. Bisa

saja melibatkan para petani dengan kepemilikan

bersama para pemodal. Kalau keadaan ini tidak

dikoreksi, selain tidak sesuai dengan sila kelima,

bisa membahayakan negara. Kalau para

pengusaha menguasai ribuan hektar lahan,

lalu mereka melakukan makar maka mereka

menguasai tanah dan orang-orang yang ada

di situ. Mereka juga memiliki modal, lalu

membuat kerajaan-kerajaan kecil. Tentu ini tidak

sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

Bagaimana Bapak melihat keadilan

sosial dalam bidang hukum?

Memang, dalam bidang hukum, telah dibuka

peluang bagi rakyat untuk menuntut keadilan

hukum. Ada judicial review baik ke MK maupun

MA. Ini sudah berjalan baik, tidak terjadi

intimidasi. Judicial review ada yang diterima

dan ada pula yang tidak. Ini juga patut terus

dicermati. Jadi, pada bidang hukum, ruang

untuk mendapatkan keadilan sosial memang

dibuka tetapi masih banyak juga yang tidak

mendapat respon semestinya.

Di sisi lain, ada juga kasus terkait umat

Islam yang menyuarakan penzaliman

terhadap umat Islam, misalnya pada kasus

warga yang tidak puas terhadap hasil Pilkada

di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

Calon gubernur mereka kalah, lalu mereka

membakar kios dan toko etnis tertentu dan

meneror sehingga 199 warga harus

mengungsi. Ini belum ada tindakan yang

cukup untuk memberikan keadilan sosial

bidang hukum bagi warga di sana. Ada

juga di Papua, misalnya, kelompok

bersenjata menyerang dan menembaki

warga. Warga belum mendapat

perlindungan yang memadai. Pada saat

yang lain, ada juga narapidana yang

dititipkan di Mako Brimob, bisa berpesta

ulang tahun, melibatkan seluruh

aparaturnya di situ. Ini adalah bagian-

bagian yang mencederai rasa keadilan

sosial kita di bidang hukum. Ini adalah

tantangan terbuka dari sisi keadilan sosial

bidang hukum, sekalipun dari sisi perangkat

dan komitmennya sudah bagus.

Menurut Bapak, bagaimana me-

wujudkan sila kelima, keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia?

Di Indonesia, seluruh aturannya sudah

jelas. Pancasila sudah jelas. UUD NRI Tahun

1945 sudah jelas. UU-nya pun sudah jelas.

Yang dibutuhkan selanjutnya adalah

keteladanan dalam merealisasikan keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keteladanan itu harus ditunjukkan. Apalagi

Indonesia sangat paternalistik, merujuk yang

ada di atasnya. Jadi, kalau presiden,

gubernur, walikota, dan bupati memberi

contoh. Lalu, Kapolri, Mahkamah Agung,

Kejaksaan, memberi contoh, termasuk pelaku

usaha menjadi contoh, maka itu ibarat mata

air yang menjadi sumber mengalirkan

kejernihan. Sehingga sampah-sampah yang

menghambat dan sudah menjadi budaya

akan terkoreksi terus menerus.

Saat ini kita menghadapi tahun politik.

Komitmen keteladanan itu sangat penting.

Rakyat harus mengetahui bahwa proses

keteladanan dimulai pada saat pemilihan.

Sebab, presiden terpilih akan menghasilkan

Kapolri, Panglima TNI hingga para menteri.

DPR dan presiden terpilih akan menghasilkan

KPK, MK, dan seterusnya. Jadi proses

keteladanan dimulai dari Pemilu Legislatif dan

Pemilu Presiden pada 2019.

Karena itu, rakyat tidak boleh abai. Rakyat

harus menentukan pilihannya secara bijak.

Kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan MPR

atau yang lainnya. Rakyat yang memilih

presiden dan wakil presiden serta anggota

dewan. Rakyat harus memilih. Jangan Golput

atau marah-marah saja. Rakyat punya

kesempatan untuk menghadirkan solusi,

dengan cara mengenali para calon dan

menentukan pemimpinnya dari figur terbaik.

Jadi keadilan sosial belum tercapai,

salah satunya karena kurangnya ke-

teladanan?

Ya. Kita butuh keteladanan yang lebih

banyak dan masif lagi. Sebab, kalau

ukurannya adalah kesejahteraan petani,

nelayan, dan buruh, berarti masih jauh. Kalau

ukurannya adalah kepemilikan terhadap

akses dan aset, kita masih jauh. Pancasila,

UUD, UU dan komitmen sudah ada, tinggal

bagaimana semua itu diwujudkan. Agar

karunia Allah terhadap bangsa Indonesia

yang memiliki kekayaan alam melimpah ini

bisa menghadirkan keadilan sosial.

Peran apa yang bisa dilakukan MPR

untuk mendukung tercapainya ke-

adilan sosial?

Dengan Sosialisasi Empat Pilar MPR kita

terus menjelaskan dan mengingatkan kembali

akan nilai-nilai luhur yang kita miliki. Kalau

semua anggota melakukan sosialisasi

dengan baik maka seluruh masyarakat akan

ingat dan sadar bahwa merealisasikan

keadilan sosial adalah perintah Pancasila.

Karena itu kalau ada yang berteriak “Aku

Pancacisa” seharusnya dia menjadi contoh

paling depan dalam melaksanakan sila kelima

itu. Atau, mereka yang berteriak soal NKRI

harga mati, mereka juga harus betul-betul

menghadirkan kesatuan, jangan sampai

yang kaya dibiarkan menjadi semakin kaya,

sementara buruh dan petani menjadi makin

miskin. Jadi, tugas kita di MPR adalah

melaksanakan sosialisasi dengan efisien dan

efektif dalam hal yang terkait dengan keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ❏
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Kunjungan PM Malaysia

Mahathir

Bicara Soal Ketergantungan

I
NDONESIA menjadi negara pertama yang dikunjungi Perdana

Menteri Malaysia Mahathir Mohamad  dalam lawatan resminya di

negara-negara Asia Tenggara usai terpilih kembali sebagai Kepala

Negara Kerajaan Malaysia.  Dalam dua hari kunjungannya di Indone-

sia itu, Mahathir antara lain bertemu Presiden Joko Widodo dan

Indonesia Malaysia Busines Council (IMBC).

Pertemuan dengan IMBC berlangsung di Hotel Grand Hyatt,

Jakarta, Jumat (29/6). Ikut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua

MPR RI Zulkifli Hasan, Menakertrans Hanif Dakiri, Menteri Agraria

Setelah terpilih kembali menjadi PM Malay-

sia, Mahathir Mohamad mulai melakukan

lawatan ke luar negeri. Negara pertama yang

dikunjunginya adalah Indonesia. Apa

agendanya di Indonesia?

dan Tata Ruang Sofyan Djalil, serta Ketua IMBC Tanri Abeng.

Usai pertemuan, kepada Wartawan, Ketua MPR mengatakan,

pertemuan dengan agenda utama diskusi bersama Perdana Menteri

Malaysia Dr. Mahathir Bin Mohamad sangat bagus. Karena mampu

membuka   pengetahuan menyangkut kondisi ekonomi kedua negara

pada khususnya dan dunia pada umumnya.

Kebijakan ekonomi yang diterapkan Mahathir, menurut Ketua MPR,

sangat bagus, layak ditiru di Indonesia.  Karena kebijakan yang

diterapkan oleh Mahathir itu mengutamakan kedaulatan pengusaha

lokal. Sudah  semestinya pemerintah mengutamakan kepentingan

produk dan para pengusaha lokal.

“Pemerintah harus memberi batasan kepada produk asing, tidak

boleh memberi peluang  sebebas-bebasnya, ini perlu dilakukan

semata-mata  untuk melindungi  produk  dan para pengusaha lokal,”

ujar Zulkifli.

 Tetapi, itu bukan berarti bangsa Indonesia menolak hubungan

perdagangan dengan negara lain. Menurut Ketua MPR, di zaman

Dolar
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globalisasi ini kerjasama dengan negara lain

merupakan satu keniscayaan. Apalagi,

memang tidak mungkin sebuah negara

menutup dirinya melakukan kerjasama

dengan dunia internasional. “Kita butuh

kerjasama tetapi harus dipilah, karena

sesungguhnya tidak semua produk asing itu

baik bagi kita”, kata Zulkifli lagi.

Kerjasama yang baik dan memberikan

keuntungan bagi Indonesia harus dijaga dan

ditingkatkan. Tetapi, kerjasama yang hanya

menguntungkan produk dan pengusaha

asing tanpa memberi manfaat bagi bangsa

Indonesia harus di batasi. Kalau perlu

disudahi sama sekali.

Sementara Tantri Abeng menyatakan

bahwa harapan Mahathir agara Indonesia

dan Malaysia meningkatkan kerjasama

ekonomi. Selain akan meningkatkan kesejah-

teraan masyarakat kedua negara, kerjama

ekonomi Indonesia dan Malaysia, menurut

pengusaha yang juga mantan Menteri

Negara Pendaya gunaan BUMN,  itu juga

akan mampu mengurangi ketergantungan

negara serumpun, itu terhadap mata uang

dolar Amerika.

Sayangnya, kata Tantri Abeng, hingga kini

hanya pengusaha dari Malaysia yang

tertarik menanamkan modalnya di Indone-

sia. Sementara pengusaha Indonesia yang

menanamkan modal di Malaysia, sangat

terbatas. “Ke depan harus didorong agar

terjadi kerjasama ekonomi yang lebih besar

antara Indonesia dan Malaysia. Di banding

dengan negara lain, kerjasama Malaysia-In-

donesia akan memberi dampak lebih besar,”

kata Tanri Abeng.

IMBC adalah lembaga perwakilan bisnis

antara Indonesia dan Malaysia. Lembaga

ini diresmikan pada 2003 di Tampak Siring

Bali, dan dihadiri Perdana Menteri Malaysia

Mahathir Mohamad beserta Presiden Indo-

nesia Megawati Soekarnoputri. IMBC

berkantor pusat di Jakarta, dan

berkomitmen menjadi lembaga strategis

dalam memberikan konsultasi dan

wawasan kepada pemerintah, pebisnis,

dan diplomatik. Serta mempromosikan dia-

log untuk meningkatkan hubungan kedua

negara. ❏

MBO
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U
SAI Idul Fitri, Ketua MPR Zulkifli Hasan

kembali mengundang tokoh-tokoh

nasional. Pada Senin (25/6/2018),

Zulkifli Hasan mengundang Ketua Umum

Partai Gerindra Prabowo Subianto ke Rumah

Dinas Ketua MPR di Kompleks Widya

Chandra IV No. 16, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Ketua MPR telah mengundang

tokoh nasional seperti Rizal Ramli, Jenderal

(Purn) Gatot Nurmantyo, Tuan Guru Bajang

Zainul Majdi, dan Muhaimin Iskandar.

Di tengah hujan, Prabowo Subianto tiba

di rumah dinas Zulkifli Hasan sekitar pukul

10.45 WIB. Turun dari mobil Lexsus putih

dengan nomor B 17 GRD, Prabowo memasuki

kediaman Zulkifli dipayungi ajudannya.

Prabowo  mengenakan kemeja lengan

pendek warna coklat yang selama ini menjadi

ciri khasnya.

Di teras rumah, ia disambut puluhan

wartawan yang sudah menunggu sejak

pagi. Prabowo sempat menyapa wartawan

di teras sebelum bertemu Zulkifli Hasan.

Sambil berjalan masuk ke rumah, Prabowo

menyalami beberapa awak media dan

mengucapkan mohon maaf lahir batin karena

masih dalam suasana Lebaran. “Minal aidin

wal faidzin ya, mohon maaf lahir batin,” ujar

Prabowo sambil tersenyum.

Ketua MPR Bertemu Prabowo Subianto

Pilihan Boleh Beda, Tapi Merah Putih Kita Sama
Masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan meski pilihan dalam Pilkada  berbeda.
Dalam Pilkada pilihan boleh berbeda, kandidat boleh berbeda tetapi Merah Putih kita sama.

“(Salaman) boleh, nyumbang juga boleh,”

ujar Prabowo.

Di dalam rumah, Prabowo disambut

Zulkifli Hasan. Tampak mendampingi Ketua

MPR, anggota DPR/MPR Yandri Susanto, dan

Mulfachri Harahap. Juga hadir Wakil Ketua

MPR Ahmad Muzani dan Sesjen MPR Ma’ruf

Cahyono. Pertemuan antara Ketua MPR dan

Prabowo Subianto berlangsung tertutup.

Awak media diperbolehkan mengambil

gambar selama beberapa menit sebelum

pertemuan tertutup dimulai.

Usai pertemuan tertutup yang ber-

langsung sekitar 15 menit, Zulkifli Hasan

menggelar konperensi pers. Mengawali

sambutan, Zulkifli Hasan menyapa Prabowo

Subianto dengan sebutan “capres kita”.

“Yang saya hormati, Bapak Prabowo

Subianto, capres kita,” ujar Zulkifli.

Pertemuan tertutup itu, menurut Zulkifli,

membahas sejumlah hal mulai dari pelaksanaan

Pilkada serentak hingga netralitas aparatur

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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penegak hukum dalam Pilkada serentak.

“Tadi saya dengan Pak Prabowo bertukar

pikiran apa yang kita hadapi hari-hari ini.

Tentu kita mengetahui  27 Juni nanti adalah

hari di mana seluruh rakyat Indonesia akan

menentukan pilihannya melalui Pilkada. Oleh

karena itu, sebagai pimpinan MPR, saya

meminta kepada para penyelenggara pemilu

agar melaksanakan Pilkada ini dengan jujur,

adil, transparan sesuai UU yang berlaku,”

kata Zulkifli.

Selain imbauan itu, Ketua Umum Partai

Amanat Nasional (PAN) ini juga menyinggung

soal netralitas aparatur penegak hukum, mulai

dari TNI, Polisi hingga BIN. Menurut Zukifli,

Kapolri dan Panglima TNI sudah menegaskan

aparatur harus netral. “Netralitas aparatur

itu harus dilakukan karena polisi kita adalah

polisi Merah Putih, dan TNI kita adalah TNI

Merah Putih. Bukan Polri atau TNI kandidat

tertentu,” tegas Zulkifli.

Zulhasan, sapaan Zulkifli Hasan, juga

meminta seluruh aparatur negara untuk

netral. “Agar Pilkada serentak ini bisa

berkualitas dan legitimate,” tuturnya.

Keberhasilan dalam penyelenggaraan

Pilkada ini akan menjadi tolok ukur dalam Pileg

atau Pilpres di 2019 mendatang. Zulkifli juga

meminta masyarakat untuk tetap menjaga

persatuan dan kesatuan meski pilihan dalam

Pilkada nanti berbeda.

“Pilkada pilihan boleh berbeda, kandidat

boleh berbeda tetapi Merah Putih kita sama.

Oleh karena itu, sebagai pimpinan MPR saya

berharap bisa menjaga persatuan dan

kesatuan kita. Itulah yang utama,” demikian

Zulkifli.

Prabowo Subianto mendukung pernyata-

an Ketua MPR. “Saya ikut memperkuat

imbauan Ketua MPR. Pilkada 27 Juni nanti

dan pemilihan-pemilihan selanjutnya adalah

wujud dari demokrasi,” ujarnya.

Demokrasi, menurut Prabowo, me-

mungkinkan pergantian pimpinan secara

damai dengan asas bisa memimpin dengan

izin rakyat. “Demokrasi memungkinkan ada

perbaikan dan koreksi. Pergantian pimpinan

yang damai. Kita hanya boleh memimpin dan

memerintah seizin rakyat. Kalau memimpin

tanpa keinginan rakyat maka tidak ada

legitimasi,” jelasnya.

Prabowo menegaskan  seorang pemimpin

tidak boleh memimpin berdasarkan mandat

yang bukan dari rakyat. Sebab, hal itu bisa

mencederai demokrasi itu sendiri. “Artinya

kalau yang memerintah tidak punya wibawa,

akibatnya keputusan dan kebijaksaan

pemerintah tidak bisa dijalankan,” jelasnya.

Koreksi dan kritik dalam berdemokrasi,

lanjut Prabowo, merupakan hal yang lumrah.

Jika tidak ada kritik dan koreksi, pemerintah

akan kebablasan. “Dalam demokrasi, debat

adalah baik. Ada gagasan, ada kontra

gagasan.  Itu tugas kami, pengawasan.

Mengkritik untuk mengkoreksi. Kalau tidak

dikoreksi nanti kebablasan,” tuturnya.

Prabowo percaya rakyat tidak mungkin

ditakut-takuti, diintimidasi dengan cara-cara

kekerasan. “Pergantian pimpinan adalah hal

yang biasa,” ujarnya.

Prabowo juga berharap jajaran kepolisian

dan TNI tidak membela salah satu pihak dalam

Pilkada serentak ini.  “Adik-adik saya yang

aktif di Polri dan TNI, adalah Bhayangkari

negara. Janganlah institusi dan lembaga

yang penting dan menentukan ini menjadi

pembela salah satu pihak,” harapnya. ❏

BS
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Jakarta

Pimpinan MPR Gelar Bukber dan Open House

A
CARA Buka Bersama yang digelar di

rumah dinas jabatan menteri dan ketua

lembaga negara, Kompleks Widya

Chandra, Jakarta, 27 Mei 2018, menurut Wakil

Ketua MPR Muhaimin Iskandar, merupakan

kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun.

“Kita mengundang masyarakat,” ujarnya.

Hadir dalam acara itu Menpora Imam

Nachrawi, Menristek dan Perguruan Tinggi

M. Nasir, anggota MPR Fraksi PKB Abdul

Karding, Arzenti Bilbina, Syaiful Bachri.

Menurut pria yang akrab dipanggil Cak Imin

ini, bukber merupakan tradisi khas Indone-

sia yang menunjukkan kebersamaan dan

kekeluargaan. “Dalam acara ini kita berbagi

dengan sesama,” paparnya.

Cak Imin mengungkapkan,  setelah

bukber bersama masyarakat, selanjutnya

pria asal Jombang, Jawa Timur, itu akan

mengundang ketua-ketua partai politik untuk

acara serupa. “Kita undang ketua partai

politik, baik yang mendukung pemerintah

maupun oposisi,” ujarnya. Acara kumpul-

kumpul, dia menye-butkan,  sebagai bentuk

kebersamaan. “Kumpul-kumpul baik untuk

Indonesia yang kompak, solid, dan ber-

satu,” tegasnya.

Sementara itu pada 28 Mei 2018, Ketua

MPR Zulkifli Hasan juga menyelenggarakan

bukber bersama Ikatan Alumni Resimen

Mahasiswa Indonesia (IARMI) di rumah

jabatannya, Kompleks Widya Chandra,

Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan

mengatakan, demokrasi dipilih oleh bangsa

Indonesia sebagai salah satu sarana dalam

berpolitik. Dalam demokrasi, kata Zulkifli

Hasan, rutin dilaksanakan Pemilu. “Ada

pilkada, pileg, dan pilpres,” ujarnya.

Pemilu lima tahunan disebut oleh Zulkifli

Hasan sebagai proses biasa. “Semangat

boleh, berantem tak boleh,” ujarnya. “Yang

mau ganti presiden boleh, yang mau lanjut

juga boleh,” tambahnya.

Dia mengakui, meski kita beda politik dan

pilihan, namun harus tetap menggaungkan

persatuan bangsa. Dalam situasi politik yang

dinamis bahkan cenderung panas, dia

mengajak IARMI untuk ikut menjadi pelopor

persatuan. Zulkifli yakin, alumni Menwa

mampu menjaga bangsa dan Negara, sebab

semasa Menwa sudah dilatih bela negara.

“Alumni Menwa kemampuan bela negaranya

di atas rata-rata,” paparnya.

Terkait tahun politik, Zulkifli Hasan

berharap, aparatur penegak hukum dan

pemerintah berlaku adil dan profesional. “Kita

Selama Ramadan, para pimpinan MPR mengadakan buka puasa bersama (bukber). Dalam acara itu
pesan kebangsaan disampaikan. Pada hari kemenangan Idul Fitri, Zulkifli Hasan menggelar halal bi halal.

Muhaimin IskandarZulkifli Hasan
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meminta yang demikian,” ujarnya. Ia

menyebut contoh ketidakadilan,  ketika

Kementerian Agama membuat blunder

dengan mengeluarkan 200 ulama yang

terekomendasi. “Ulama kita itu ribuan, lha

yang lain nanti kan marah,” ujarnya. Ia

meminta kementerian itu mengurus saja

pegawainya. Oleh karena itu, Zulkifli Hasan

kembali menegaskan,  aparatur hukum dan

pemerintah harus adil. “Hukum buat semua.

Jangan satu diberi hukum, sedang yang lain

tidak,” tambahnya.

Selanjutnya pada acara buka puasa

dengan anggota KAHMI, 30 Mei 2018, Zulkifli

Hasan menceritakan pada zaman dulu satu

kapal berbendera VOC masuk ke perairan

nusantara. Dampak dari masuknya kapal

kayu itu disebut sangat luar biasa. “Indone-

sia dijajah selama 350 tahun,” ujarnya.

Dari sejarah masa lalu, ia mengandaikan

bagaimana kalau yang datang itu orang satu

pulau. Untuk menangkal sejarah masa lalu

yang kelam dan tak terulang, kata Zulkifli

Hasan, bangsa ini membutuhkan pemimpin

yang tegas dan amanah. “Pemimpin yang

mampu menegakkan kedaulatan bangsa,”

ujarnya.

Sebagai organisasi yang secara

kuantitas dan kualitas bisa dibanggakan,

pria yang juga alumni HMI itu mengajak

KAHMI untuk ikut menjadi pelopor persatuan

dan kesatuan bangsa. Agar bangsa ini tak

mudah diadu domba seperti pada masa lalu.

“Peran organisasi ini sangat dibutuhkan

karena alumninya ada di mana-mana,”

ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan

menyatakan  senang menjadi tuan rumah

buka puasa yang dihadiri 500 orang itu.

“Kemarin kita buka puasa dengan alumni

Menwa dan organisasi wanita Islam,”

paparnya.

Dalam acara bukber yang juga dihadirin

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan,

mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo,

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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mantan Ketua DPR Akbar Tanjung, dan

mantan Ketua MPR Amien Rais itu,  pria asal

Lampung itu mengajak pada semua tamunya

untuk berdoa agar negeri ini tetap diberi

kekuatan oleh Allah.

Dalam sambutan, Koordinator Presidium

KAHMI Siti Zuhro mengatakan, belakangan

ini kita sebagai warga bangsa semakin

terusik karena penegakan hukum dan

keadilan yang tak kunjung tiba.

Untuk itu, KAHMI harus kritis mencermati

hal demikian. Sebagai salah satu elemen

bangsa, dirinya mengajak KAHMI mampu

menjadi penggerak dinamika bangsa. “Kita

jangan tidur agar kita tak terlena,” tegasnya.

Dia melihat proses kebangsaan yang terjadi

tak sesuai dengan Empat Pilar MPR. “Untuk

itu kita harus meluruskan agar republik ini

tak menjadi bangsa yang lemah,” tegas

perempuan asal Jember, Jawa Timur, itu.

Gelar Open House

Di saat hari-H Lebaran, 1 Syawal 1439 H

atau bertepatan dengan 15 Juni 2018 M,

Zulkifli Hasan menggelar open house untuk

berbagai kalangan di rumah jabatan,

Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Dalam

open house hadir Menteri Luar Negeri Retno

Marsudi, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur

Wahid, Ahmad Muzani, Gubernur DKI Jakarta

Anies Baswedan, dan undangan lainnya.

“Selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 H, Minal

Aidin Wal Faizin”, ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan

menyatakan mohon maaf lahir dan batin bila

selama ini ada kesalahan baik yang disengaja

atau pun kekhilafan yang dilakukan. Dia

berharap, selepas umat Islam melakukan

puasa selama satu bulan, kita bisa melahirkan

pribadi-pribadi yang mempunyai kesalehan

sosial. Dipaparkan kesalehan sosial itu

adalah pribadi yang suka berbagi, tenggang

rasa, dan tak mau menang sendiri. “Saling

memaafkan dan memperkuat silaturahim”,

tegasnya.

Sebagai pribadi yang mencerminkan

kesalehan sosial maka dia berharap, kita

mau berbagi kepada sesamanya yang

kurang beruntung. “Kalau ada kelebihan mari

kita berbagi”, ajak pria asal Lampung itu.

Dengan perilaku yang demikian maka Idul Fitri

mempunyai makna yang dalam. “Sehingga

semua akan berbahagia di hari yang fitri ini”,

ujarnya. “Kita doakan saudara kita yang

mudik jalannya lancar”, tambahnya. Dengan

paparan di atas, Zulkifli Hasan berharap,

meski di tahun politik kita bisa menjaga

persatuan bangsa.

Begitu pentingnya arti persatuan maka

Zulkifli Hasan mendukung usulan Komisi VIII

DPR untuk membikin kalender hijriyah agar

tak terjadi perbedaan penentuan awal

puasa dan lebaran. Setiap menjelang puasa

dan lebaran biasa terjadi perbedaan awal

puasa dan lebaran di antara umat Islam.

“Saya setuju usulan dibuatkan kalender

hijriyah”, ujarnya.

Zulkifli Hasan menyayangkan masalah

perbedaan awal puasa dan lebaran masih

saja menjadi saling sengketa di antara umat

Islam. Untuk itu, menurutnya, perlu disepakati

cara hisab dan rukyatnya. “Disepakati batas-

batas derajadnya”, ungkapnya.

Selanjutnya, dia memaparkan, di zaman

modern ini dengan penggunaan teknologi

semua bisa diukur dengan sangat persis.

“Bahkan kita bisa mengetahui 50 tahun

hingga 100 tahun ke depan mengenai

terjadinya gerhana bulan dan matahari yang

tak satupun meleset”, ujarnya. Untuk itu

dirinya sepakat dibuat kalender hijriyah agar

tak terjadi perbedaan awal puasa dan

lebaran. ❏

AWG

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Hidayat Nur Wahid:

Terorisme Bertentangan dengan Ajaran Islam
Dengan menghayati puasa dan kegiatannya di bulan Ramadan maka kita akan mendapati Islam
yang sangat manusiawi, humanis, dan sosiologis yang jauh dari segala yang bisa dilekatkan dengan
terorisme.

W
AKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid

mengadakan acara buka puasa

bersama dengan Pimpinan MPR,

Pimpinan Badan dan Lembaga di MPR, duta

besar, organisasi kemasyarakatan di

kediamannya, Kemang, Jakarta Selatan,

Sabtu (26/5/2018). Di sela-sela kegiatan

buka puasa bersama, Hidayat mengatakan,

Islam di Indonesia tidak bisa dipisahkan

dengan tradisi yang ada, seperti buka puasa

bersama.

“Dengan mengadakan kegiatan buka

puasa bersama ini kami ingin melanjutkan

tradisi yang baik ini,” katanya. Tampak hadir

dalam kegiatan buka puasa bersama ini, di

antaranya Pimpinan Lembaga Pengkajian

MPR, Ahmad Farhan Hamid, Ketua Majelis

Syuro PKS Salim Assegaf, dan para duta

besar negara sahabat.

Menurut Hidayat,  buka puasa bersama

merupakan tradisi Islam di Indonesia yang

baik dan harus dilestarikan. Kegiatan sosial,

seperti buka puasa bersama anak yatim dan

kaum duafa menunjukkan bahwa Islam

adalah agama yang selalu menebarkan

kedamaian.

“Di dalam puasa itu terjadi begitu banyak

ibadah sosial, yang menandakan betapa Is-

lam ramah, betapa sosiologisnya Islam, betapa

Islam itu bukan agama yang menyeramkan,

bukan agama yang egoistik, bukan agama

yang menang-menangan,” katanya.

Hidayat menegaskan bahwa dengan

menghayati puasa dan kegiatannya di bulan

Ramadan maka kita akan mendapati Islam

yang sangat manusiawi, humanis, dan

sosiologis yang jauh dari segala yang bisa

dilekatkan dengan terorisme. “Terorisme

bertentangan dengan ajaran Islam,”

katanya.

Hidayat melanjutkan dengan memper-

timbangkan puasa dan tradisinya di bulan

Ramadan tampak jelas bahwa Islam dan umat

Islam tidak pernah mengajarkan terorisme.

“Bahkan ajaran Islam mengembangkan

silaturahim, kepedulian, dan saling berkunjung.

Itu pasti bukan perilaku teroris tapi perilaku

humanis, ukhuwah,” imbuhnya.

Karena itu, lanjut Hidayat, dengan

memahami puasa dan aktivitasnya di bulan

Ramadan seharusnya tidak terjadi salah

paham tentang Islam, seolah-olah Islam

identik dengan terorisme. “Saya mengatakan

bahwa mereka yang melakukan teror sedang

tidak melaksanakan ajaran agama Islam.

Karena itu korbannya selain saudara-

saudara kita, juga Islam. Karena orang

kemudian salah paham tentang Islam. Salah

paham tentang takbir, dan lainnya,” jelas

Hidayat.

“Jadi, sekali lagi marilah kita hayati puasa

di bulan Ramadan dan kegiatan di dalamnya

maka kita akan mendapati Islam yang sangat

manusiawi, humanis, sosiologis, jauh dari

segala yang bisa dilekatkan dengan

terorisme,” sambungnya.

Menyinggung aksi teror yang belakangan

terjadi dengan melibatkan keluarga, Hidayat

menegaskan kembali hal itu sangat berten-

tangan dengan ajaran Islam.  “Kalau

kemudian belakangan ini ada terorisme

melibatkan keluarga, anak-anak, ibu,

sungguh ini tidak sesuai dengan ajaran Is-

lam,” kata politikus PKS itu.

Hidayat mengatakan, MPR telah meng-

usulkan draf aturan yang mengatur tentang

ketahanan keluarga. Ia berharap aturan

tersebut dapat menyelamatkan keluarga dari

ajaran dan paham radikal. “Keluarga harus

kita selamatkan. Keluarga sebagai benteng

dalam menghadirkan kebaikan, ber-

masyarakat, dan berbangsa, bernegara,”

paparnya. ❏

BS
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HNW Open House

Bawalah Kedamaian Ramadan dan Idul Fitri
Menjadi Kesadaran Politik

W
AKIL Ketua MPR RI Hidayat Nur

Wahid (HNW), Sabtu (16/6/2018),

menggelar open house silaturahim

hari ke-2 Idul Fitri 1439 H untuk berbagai

kalangan masyarakat. Bersama istri, di

rumah jabatan Wakil Ketua MPR RI Jakarta,

HNW menyambut kedatangan tamu untuk

bersilaturahim merayakan Idul Fitri.

Di tengah-tengah acara, HNW menyata-

kan bahwa momen Ramadan dan Idul Fitri

adalah saat di mana masyarakat Indonesia

diperlihatkan tentang Islam yang sesungguh-

nya, yakni Islam yang sangat menyejukkan

dan damai.

“Lihat saja dari mulai hari pertama

Ramadan sampai hari kedua Idul Fitri ini, yang

dikerjakan umat Islam adalah hal-hal yang

mempersatukan dan menyejukkan. Antara

Islam adalah agama yang membawa kedamaian, rahmatan lil alamin. Momen Ramadan dan Idul
Fitri adalah realitas sesungguhnya Islam

lain, acara buka puasa bersama dengan

mengundang berbagai kalangan masyarakat,

bagi-bagi ta’jil, berbagi kepada kaum dhuafa

dan anak-anak yatim. Lalu mengerjakan

sholat tarawih, i’tikaf di masjid, membayar

zakat, serta menggelar open house terbuka

kepada masyarakat luas, mengadakan

silaturahim dan bermaaf-maafan,” ujarnya.

Jadi, lanjut HNW, banyak sekali umat Is-

lam yang menyebar ke berbagai daerah,

pulang kampung dengan satu tujuan

bersilaturahim, halal bi halal, saling meminta

dan memberi maaf. Ternyata, menurut HNW,

beragama itu sangat penuh keramahan,

kegembiraan, kesejukan, tidak ada sama

sekali kegiatan-kegiatan radikal, ekstrim,

terorisme yang menganggu masyarakat.

 “Dari fakta-fakta tersebut, siapapun yang

mengkait-kaitkan Islam dengan kekerasan,

radikal, terorisme berhentilah. Lihatlah

kesejukan yang Islam tampilkan selama

Ramadan dan Idul Fitri,” ungkap NHW.

HNW juga mengingatkan bahwa ber-

agama itu dalam konteks Indonesia adalah

faktor yang menguatkan kehidupan bangsa

Indonesia sebagai manusia, sebagai

anggota masyarakat dan negara. Meng-

hadapi tahun politik, kesadaran ini sangat

penting dikapitalisasi. Sehingga begitu tiba

waktunya Pilkada, Pileg, dan Pilpres, bangsa

ini telah memiliki bekal sosial dan spiritual,

bahwa seluruh anak bangsa bersaudara,

apapun latar belakang politik dan apapun

pilihan politik tapi tetap sejuk dan damai.

Sekali lagi, HNW mengingatkan, bawalah

kesadaran ini dalam politik. Pilihan boleh

beda tapi tidak harus konflik, semua

bersaudara jangan saling bermusuhan,

jangan menyebarkan hoax dan fitnah. Kalau

itu tercapai maka masyarakat akan meng-

gunakan hak politiknya dengan rasional.

Kompetisi ini bukanlah mencari musuh tapi

mencari yang lebih baik untuk kemajuan

bangsa dan negara,” tandasnya. ❏

DER

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Kuliah Umum Sesjen MPR RI

Konstitusi Memiliki Dimensi Sangat Luas

S
EKRETARIS Jenderal MPR RI Ma’ruf

Cahyono mengungkapkan, jika bangsa

ini ingin melihat bagaimana Indonesia

di masa depan nanti, maka bangsa Indone-

sia mesti memahami instrumen-instrumen

dasar dan pengaman bangsa ini.

UUD NRI Tahun 1945 dan peundangan di

bawahnya, seluruh pasal-pasalnya,

sebenarnya adalah perangkat pengaman

dan instrumen bangsa Indonesia dalam

upaya mewujudkan tujuan negara Indone-

sia, yang kemudian juga dilapisi lagi dengan

Tap-Tap MPR sebagai instrumen pengaman

juga.  Hal-hal tersebut tidak boleh hilang dari

diri setiap anak bangsa.

Untuk itulah, setiap anak bangsa terutama

generasi muda, mahasiswa dan civitas

akademika apapun bidang keilmuannya,

seberapun sibuknya, harus menyempatkan

diri untuk mempelajari instrumen-instrumen

tersebut.

Ma’ruf Cahyonmo menyatakan hal itu saat

berbicara di hadapan ratusan mahasiswa

Institut STIAMI Jakarta dalam acara Kuliah

Umum dan Bicara Buku Bersama Wakil

Rakyat dengan tema: ‘Manajemen Strategis

dan Isu-Isu Kekinian dalam Konteks

Konstitusi dan Ketahanan Bangsa.’ Acara

ini dirangkai dengan Peluncuran Pusat Studi

Pancasila dan Konstitusi Institut STIAMI

Konstitusi selain sebagai pondasi dalam bernegara dan sebagai sumber hukum, juga sebagai ‘rujukan’
semua bidang keilmuan.

Jakarta di Auditorium Institut STIAMI Jakarta,

Selasa (5/6/2018).

Hadir dalam acara tersebut Kepala Biro

Humas Setjen MPR RI Siti Fauziah, Wakil

Rektor IV STIAMI Dr. Hasim A. Abdullah,

dosen dan penulis buku Widiyono, serta para

dekan dan dosen STIAMI Jakarta.

Menurut Ma’ruf Cahyono, apapun nanti

yang akan dijalani mahasiswa di masa

depannya, dalam menapaki profesi dan karir,

baik itu pengacara atau akuntan profesional

atau lainnya pasti rujukannya tak akan lepas

dari ‘buku saku’ UUD dan peraturan

perundangan lainnya.

“Intinya, konstitusi kompatibel dengan

semua bidang keilmuan.  Konstitusi juga

berperan dan bertugas sebagai penjaga

bangsa ini dari pengaruh luar yang nega-

tive, termasuk memelihara internal bangsa

Indonesia,” katanya.

Ma’ruf menekankan, betapa penting dan

berperannya konstitusi dalam menjaga

kehidupan dan keutuhan bangsa Indone-

sia. Upaya pemahaman konstitusi yang

benar dan baik serta implementasinya

sangatlah perlu dilakukan oleh seluruh anak

bangsa.  Mengikuti, meramaikan Sosialisasi

Empat Pilar MPR adalah salah satu upaya

tersebut.

Berbicara seputar Sosialisasi Empat Pilar

MPR, Kabiro Humas Setjen MPR RI Siti Fauziah

mengungkapkan bahwa Sosialisasi Empat

Pilar MPR diselenggarakan MPR dengan

berbagai metode penyampaian yang

disesuaikan dengan peserta. Dan, selama

ini, kegiatan tersebut mendapatkan respon

luarbiasa dari berbagai elemen masyarakat.

“MPR juga memiliki fasilitas informasi terkait

MPR, UUD, dan perundangan lainnya yang

kesemuanya menggunakan teknologi

informasi yang baik.  Seperti, MPR memiliki

ruangan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID).  Masyarakat bisa

mengakses secara langsung di MPR dan

bisa juga via online.  Hal ini terbukti sangat

memudahkan masyarakat memperoleh akses

informasi tentang MPR,” tandasnya. ❏

DER
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Kunker Ketua MPR RI di Jogjakarta

Hindari Politik Gincu Pakailah Politik Garam

K
ETUA MPR RI Zulkifli Hasan (Zulhasan)

mengungkapkan bahwa kiprah dan

peran umat Islam dalam sejarah

perjuangan bangsa sangat luar biasa.

Pekikan takbir adalah penyemangat dalam

berjuang sampai fatwa jihad oleh Hadratus

Syekh Hasyim As’ari dalam berjuang

melawan penjajah, serta mosi integral

Mohammad Natsir adalah fakta kiprah yang

nyata.

Kiprah dan peran Islam dalam mengisi

kemerdekaan dalam konteks kekinian juga

harus sama kuatnya dengan kiprah zaman

perjuangan.  Jika ingin kehidupan berbangsa

dan bernegara itu pilar utamanya nilai-nilai

Islam dalam wadah demokrasi Pancasila dan

NKRI gunakanlah isyarat Buya Hamka, yakni

hindari politik gincu tapi pakai politik garam,

bukan cuma warna tapi rasa.

Hal tersebut diungkapkan Zulhasan dalam

dialog atau  diskusi yang diikuti para pengajar

dan ratusan santri Ponpes Budi Mulia

Jogjakarta sebagai peserta Pengajian I’tikaf

Ramadan ke-36, di Masjid Abubakar, Pondok

Pesantren Budi Mulia, Jogjakarta, Kamis (7/

6/2018). Acara ini bertema ‘Islam Sebagai

Pilar Utama dalam Kehidupan Berbangsa dan

Bernegara.’

 “Tapi, sayangnya banyak juga kita yang

memakai politik gak mau tau, nurut aja, ikut

aja, terserah aja.  Kalau ingin nilai Islam

masuk mewarnai bangsa, ya upayakan

Generasi muda jangan hanya di luar ‘pagar’ untuk berkiprah memajukan bangsa dan janga  hanya
‘demo’ tapi masuklah ke dalam, terjunlah dalam politik dengan baik.

secara riil dengan sungguh-sungguh, rebut

dengan cara demokratis dan secara baik-

baik sesuai ajaran Islam,” katanya.

Jika politik ‘gak mau tau’ itu terjadi lanjut

Zulhasan,  maka yang akan muncul adalah

oknum penguasa yang korup, menghalalkan

segala cara dan pada akhirnya akan muncul

kesengsaraan rakyat, ketidakdilan, kesen-

jangan, dan gaduh.  Padahal, demokrasi

Pancasila seharusnya menghasilkan ke-

setaraan, keadilan, dan harmoni yang sesuai

nilai-nilai Islam.

“Fakta, banyak sekali negara yang

memakai Islam hanya sebagai gincu/warna,

tapi tidak dengan nilai-nilainya. Malah ada

negara seperti Amerika Serikat yang tidak

menggunakan Islam, tapi memakai nilai-nilai

Islam, seperti kebebasan dalam berpendapat,

bebas menyampaikan pikiran, bebas dari

rasa takut, bebas dari lapar, dan negaranya

maju,” ungkapnya.

Maka dari itulah, Zulkifli Hasan berharap,

dalam konteks kekinian, seluruh umat Islam

Indonesia memaksimalkan kekuatan Islam

dan dikonversikan menjadi kekuatan politik,

kekuatan ekonomi serta mengaktualisasikan

nilai-nilai Islam dalam negara yang

berdemokrasi Pancasila.

Waspadai segala bentuk pecah belah
Setelah menggelar diskusi dan dialog di

Ponpes Budi Mulia, Ketua MPR RI

menyambangi mahasiswa dan mahasiswi

Universitas Islam Indonesia (UII),  dan diskusi

berlangsung di Masjid Ulil Albab, Kompleks

UII Jogjakarta. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan

mengingatkan agar generasi muda,

mahasiswa, harus berupaya berperan aktif

dalam memajukan bangsa dengan terjun ke

dunia politik, sehingga perjuangan menuju

Indonesia sejahtera lebih terasa.

“Energi generasi muda sangat luar biasa

untuk disalurkan ke hal-hal yang positif,

namun generasi muda juga sangat rentan

masuk berbagai upaya negatif yang malah

akan menghancurkan bangsa, seperti paham

radikalisme, terorisme, narkoba, pergaulan

bebas, berita hoax dan berita-berita serta

kabar mengadu domba” ungkap Zulhasan.

Zulhasan memberikan contoh, baru-baru

ini masyarakat Indonesia, terutama umat Is-

lam Indonesia, kaget bukan kepalang dan

geram dengan munculnya isu bahwa ada

sekitar 40 masjid yang diduga menyebarkan

ajaran radikalisme dan intoleransi.  Penolakan

keras soal tersebut datang dari berbagai

elemen masyarakat.  Zulhasan merespon

keras hal tersebut dan meminta masyarakat

tidak terpengaruh dan terpancing kabar yang

mengadu domba tersebut.

“Kabar tersebut dihembuskan oleh pihak

yang hanya membuat gaduh. “Saya tidak

setuju isu tersebut, mana ada masjid

mengajarkan radikalisme dan intoleransi. Gak
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ada!!!,” tegas Zulhasan di tengah-tengah

diskusi.

Menurut Zulhasan, masjid adalah tempat

ibadah, tempat kebaikan berasal dan dikaji.

“Kalau memang ada oknum yang melanggar

hukum atau ‘gak beres’ harus ditangkap dan

diproses, jangan masjidnya yang dicap

radikal,” katanya.

“Yang menyebarkan isu masjid radikal itu

cuma buat gaduh.  Kalau ada oknum yang

gak beres tangkap saja jangan salahin

masjidnya,” katanya.

Berbicara aksi radikalisme, seperti bom

bunuh diri, Zulhasan menegaskan bahwa

dirinya seratus persen menolak aksi

tersebut.  Aksi tersebut melanggar prinsip-

prinsip dalam Islam dan kemanusiaan, dan

harus dilawan.  Tapi, sekali lagi jangan

dibilang masjidnya radikal, nanti persepsi

masyarakat akan terbentuk ke masjidnya,

padahal masjid adalah tempat kebaikan.

Berkeadaban Berawal dari Masjid dan
Kampus

Lokasi terakhir, yang disambangi Ketua

MPR RI Zulkifli Hasan selama berada di

Jogjakarta itu adalah Masjid di lingkungan

Kampus UGM Jogjakarta. Di sini, Zulhasan

menjadi salah seorang penyampai materi di

acara Ramadan Tabligh Lecture, setelah

sholat Tarawih. Acara ini diikuti oleh para

mahasiswa dan mahasiswi Universitas

Gadjah Mada (UGM).

Dalam kesempatan itu,  Zulhasan

menyebut bahwa untuk membangun Indo-

nesia dengan  masa depan yang

berkeadaban perlu instrumen yang tepat.

Awal rancang bangun Indonesia masa

depan yang berkeadaban adalah dari Masjid

dan Kampus, sebab keduanya mewakili sisi

keagamaan dan keilmuwan, serta kesalehan

pribadi dan kesalehan sosial.

“Masjid kampus UGM ini sesuai dengan

hal tersebut.  Masjid UGM merupakan masjid

bersejarah di mana banyak tokoh bangsa

yang berproses dari masjid ini. Maka dari

itulah mahasiswa generasi sekarang harus

lebih maju dan lebih baik, serta lebih berperan

dari pendahulu-pendahulunya,” katanya.

Rasulullah SAW sendiri, jelas Zulhasan,

memulai perjuangannya dari masjid. Dari

Masjid Nabawi yang dulu sederhana, muncul

peradaban Islam yang berhasil menaklukan

Romawi di Barat dan Persia di Timur.

Begitu pula sejarawan Karen Armstrong,

kata Zulhasan, memberikan gambaran

menarik tentang Persia di zaman Rasulullah.

Persia kerajaan kaya, wilayah jajahannya

luas, dari Iran sampai Rusia. Kavalerinya

lengkap. Armstrong menyebutnya seperti

Peradaban China sekarang.

Juga Romawi Byzantium. Armstrong

menyebut, Romawi zaman Rasulullah

seperti Amerika sekarang, dominan di semua

sector, mulai dari ekonomi, budaya, sampai

wilayah jajahan. Bisa dibayangkan, dua

peradaban besar dan berkuasa tersebut

takluk kepada peradaban yang baru muncul

yang dibawa Rasulullah SAW.

“Kenapa peradaban Islam yang baru itu

mampu menaklukkan dua peradaban besar

dan mampu meluas hingga sekarang,

karena masjid selain sebagai tempat ibadah

dan ritual agama, juga sebagai penempaan

sumber daya manusia,” katanya.

Makanya, lanjut Zulhasan, di zaman

Rasulullah dulu potensi sahabat diperkuat di

masjid dengan dasar-dasar keilmuwan yang

kuat.  Ada Abubakar yang diarahkan

Rasulullah menjadi seorang pemimpin

kharismatik. Lalu, Umar Bin Khattab jadi

panglima perang dengan gaya kepemimpinan

ekspansif, ada juga Utsman yang menguasai

perniagaan dan sektor ekonomi. Dan, Ali bin

Abi Thalib pemimpin dengan kapasitas

keilmuan yang luas.

Sampai 700 tahun setelahnya, masjid

tetap menjadi Center of Excellence

peradaban Islam. Maka lahirlah pemimpin

seperti Umar bin Abdul Azis, Panglima dan

Ahli strategi seperti Shalahuddin al Ayubbi,

dan Ilmuwan seperti Al Khawarizmi, Al

Farabi, Ibnu Khaldun, dan lainnya.

“Karena itu kurang tepat kalau ada yang

memisahkan Islam dan politik. Apalagi

memisahkan masjid dan politik. Kalau ada

yang seperti itu, sepertinya harus belajar

sejarah lagi,” tandasnya. ❏

DER

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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K
EINGINAN Indonesia menjadi negara

yang maju, adil, dan makmur, juga

menjadi harapan bagi orang-orang In-

donesia yang tinggal di luar negeri

(Diaspora). Hal demikian disampaikan oleh

Ketua Diaspora Indonesia Dino Pati Djalal

saat bertemu dengan Ketua MPR Zulkifli

Hasan, di Lt. 9, Gedung Nusantara III,

Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta,

29 Juni 2018.

Sebagai wujud dari kepedulian

masyarakat Diaspora Indonesia, mereka akan

menggelar Conference of Indonesian

Diaspora Youth 2018 atau Konferensi

Pemuda Diaspora Indonesia pada 13 hingga

15 Agustus 2018 di Jakarta.

Menurut Dino, pertemuan tersebut selain

dihadiri oleh para pemuda yang saat ini

sedang belajar atau bekerja di berbagai

belahan dunia, juga akan diikuti oleh berbagai

pemuda dari berbagai provinsi dan

organisasi yang ada di Indoneisa. Dalam

pertemuan tersebut akan dibahas mengenai

gagasan dan konsep Indonesia 2045.

 Dino mengatakan, generasi pada masa itu

(2045) berbeda dengan masa saat ini. Pada

masa itu anak-anak bangsa Indonesia akan

memasuki usia produktif. “Kita mendorong

generasi muda untuk fokus pada saat Indo-

nesia berusia 100  tahun”, ujarnya.

Pria yang juga menjadi diplomat itu

mengatakan, kegiatan yang demikian jarang

dilakukan. Untuk itu hasil dari konferensi para

generasi muda itu akan diserahkan kepada

Ketua MPR, Presiden, Ketua DPR, para

gubernur, dan institusi atau lembaga lainnya.

Dino menyatakan, apa yang dilakukan ini

disebut sebagai kelanjutan dari Kongres II

Sumpah Pemuda Tahun 1928.

Mendengar apa yang dipaparkan Dino

beserta anggota delegasi lainnya, Zulkifli

Hasan menyatakan dukungannya. “Nah,

para kepala daerah harus mengirimkan

Pemuda Diaspora untuk Indonesia
Ketua MPR Zulkifli Hasan mendukung kegiatan pemuda diaspora Indonesia. Pertengahan Agustus,
mereka akan menggelar konferensi untuk para pemuda.

Senayan, Jakarta

pemudanya ke acara itu”, ujar Zulhasan,

sapaan Zulkifli Hasan. Dia mengapresiasi

acara yang akan diselenggarakan di salah

satu hotel di Jakarta itu. “Saya mendukung

Konferensi Pemuda Diaspora Indonesia

karena memikirkan Indonesia ke depan”, ucap

pria asal Lampung itu.

Masyarakat diaspora yang menemuinya

itu, menurut Zulkifli Hasan, merupakan

komunitas yang bebas kepentingan sektoral

atau kelompok. “Mereka semata-mata

memikirkan Indonesia menjadi negara maju”,

paparnya. Mereka mempunyai pandangan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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jauh ke depan. “Oleh sebab itu saya

mendukung”, tambahnya. Dia berharap, para

pemuda yang berkumpul dalam acara itu

mampu membuat konsep dan gagasan

bagaimana Indonesia dalam menatap 100

tahun ke depan. “Kalau kita mempunyai

konsep, kita tak akan kalah dengan negara

lain”, tutur Zulkifli Hasan.

Para diaspora yang menjadi tamu Ketua

MPR itu ada yang datang dari Inggris,

Belanda, Swedia, Myanmar, Kuwait,

Canada, China, dan negara lainnya. “Kalian

boleh bekerja dan belajar di mana saja, yang

penting hati tetap Indonesia”, harap mantan

Menteri Kehutanan itu.

Menurut Wikipedia, diaspora terjadi sejak

zaman dulu di mana banyak orang nusantara

pergi meninggalkan kampung halamannya ke

berbagai wilayah untuk mencari kehidupan

yang lebih baik. Mereka ada yang berasal

dari etnis Aceh, Banjar, Bugis, Jawa, Madura,

Mandailing, Minangkabau, dan lainnya yang

merantau dan berkembang di tanah

semenanjung, yang kemudian menjadi Ma-

laysia dan Singapura bahkan sampai ke

Filipina, Thailand, Kamboja, dan lainnya. Pada

masa modern banyak warga negara Indone-

sia pergi ke luar negeri sebagai profesional,

akademisi, mahasiswa, atau tenaga kerja.

Mereka tersebar di berbagai belahan dunia.

Faktor dari migrasi itu karena adanya

perdagangan, peperangan, dan globalisasi

di mana sekat antarbangsa menjadi tanpa

batas sebagai akibat dari kemajuan

transportasi, informasi, dan teknologi. ❏

AWG

Televisi Muhammadiyah

K
ETUA MPR Zulkifli Hasan bersyukur

Pilkada serentak di 117 daerah, 27 Juni

2018, berlangsung secara aman dan

damai, tanpa terjadi hal-hal yang tak

diingingkan. “Ini kemenangan demokrasi dan

kemenangan seluruh rakyat Indonesia,” ujar

Zulkilfli Hasan kepada awak media TV MU

(Televisi Muhammadiyah), Jakarta, 28 Juni

2018.

Dalam kesempatan tersebut Zulhasan,

begitu dia biasa disapa, mengucapkan terima

kasih kepada KPU, Bawaslu, aparatur

keamanan, dan semua pihak yang terlibat

dalam Pilkada. “Mereka perlu diapresiasi

karena bertugas dengan baik”, paparnya.

Zulkifli Hasan menegaskan, bagi calon-

calon yang terpilih, menang dalam Pilkada,

diharapkan mengemban amanah dan

menunaikan janji yang disampaikan saat

kampanye. “Calon kepala daerah yang

terpilih harus mewujudkan janji kampanye

dan melayani masyarakat”, tegasnya. Dia

mengingatkan, mereka yang menang jangan

sampai berpikir bahwa jabatan yang diraih

untuk meraih kekayaan.

Kepada media, pria asal Lampung itu

Zulkifli Hasan: Tunaikan Janji Kampanye Pilkada
Ketua MPR Zulkifli Hasan bersyukur Pilkada serentak 2018 berlangsung aman dan damai. Dia berharap,
calon terpilih dalam Pilkada menunaikan janji kampanye.

menuturkan, kemenangan calon dalam

Pilkada selain ditentukan oleh figur yang

dikehendaki rakyat juga karena mesin partai

politik pendukung benar-benar bekerja. Di

beberapa daerah diakui peran tokoh agama

sangat menentukan. Di daerah yang nuansa

keislamannya sangat kuat, Zulkifli Hasan

menyebut himbauan ulama didengar oleh

masyarakat. “Himbauan ulama juga menjadi

faktor kemenangan”, ujarnya. “Jadi keliru

kalau partai politik memusuhi ulama”,

tambahnya. Tokoh agama non-Muslim di

daerah-daerah Indonesia timur pun disebut

juga punya pengaruh dalam keterpilihan calon

dalam Pilkada di sana.

Dalam Pilkada 2018, koalisi yang

terbangun sangat beragam. Tak terbatas

oleh ideologi dan agama. Melihat hal

demikian, Zulkifli Hasan membenarkan

bahwa Pilkada 2018 tak bisa hanya

dibentuk oleh koalisi yang kaku. Koalisi

yang terbangun disebut sebagai kombinasi

yang besar. Koalisi yang terjadi, menurut

Zulhasan, sebagai  bentuk sal ing

membutuhkan antara partai yang satu

dengan partai yang lain. “Dukungan

berbaur sehingga koalisi tanpa batas tak

bisa dihindari”, ungkapnya.

Meski dalam Pilkada ada kemenangan

kepala daerah, gubernur, yang merupakan

salah satu kader partai pengusung salah satu

calon Presiden, namun menurut Zulkifli

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Hasan, kemenangan itu belum tentu

berpengaruh pada kemenangan di Pemilu

Presiden. “Tidak otomatis”, ungkapnya. Dia

menyebutkan, hal demikian hanya merupakan

salah satu faktor. Dalam Pilpres masih akan

ditentukan oleh koalisi yang besar.

Ketika ditanya sosok Presiden dalam

Pilpres 2019, Zulkifli Hasan mengatakan,

bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin

yang berjiwa patriot yang bisa menjadikan

Indonesia berdaulat, adil, makmur, dan

setara. “Presiden harus mempunyai visi dan

B
ERDASARKAN Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) atas Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

tahun 2017, BPK (Badan Pemeriksa Keuang-

an) memberikan opini WTP kepada 80

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

dan Laporan Keuangan Bendahara Umum

Negara (LKKL dan LKBUN). Dari LHP BPK

itu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

kembali mendapat opini WTP.

LHP atas laporan keuangan kementerian

dan lembaga diserahkan BPK kepada

Presiden Joko Widodo di Istana Negara,

Jakarta, Senin (4/6/2018) pagi. Sekretaris

Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono ikut meng-

hadiri penyerahan LHP itu.

Dengan LHP itu maka untuk ke-tujuh

kalinya secara berturut-turut MPR meraih

WTP. Sebelumnya MPR mendapat

penghargaan dari Menteri Keuangan karena

mendapat opini WTP dari BPK minimal lima

kali berturut-turut. Pada waktu itu, Piagam

penghargaan dan tropi diberikan langsung

secara simbolik oleh Menteri Keuangan RI

Sri Mulyani kepada Sekretaris Jenderal MPR

RI Ma’ruf Cahyono.

WTP merupakan kualifikasi tertinggi dari

penilaian pengelolaan keuangan negara

yang dilakukan oleh BPK, lembaga negara

yang mempunyai tugas untuk audit

pengelolaan dan tanggungjawab keuangan

negara. Kualitas pengelolaan keuangan

masing-masing Kementerian/Lembaga,

indikatornya tercermin dari laporan

keuangannya.

Meraih WTP tujuh kali berturut-turut, bagi

MPR Raih Opini WTP

Sesjen MPR: Kuncinya Laksanakan Aturan
Secara Konsisten
MPR telah melakukan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sesuai peraturan perundang-
undangan dan sudah melalui standar pengawasan internal.

Sesjen MPR Ma’ruf Cahyono, itu telah

menunjukkan bahwa MPR telah melakukan

pengelolaan dan tanggungjawab keuangan

Negara, khususnya APBN 2017, sesuai

dengan peraturan perundang-undangan

dan sudah melalui standar pengawasan in-

ternal.

“Jadi saya kira dua hal itu, yakni ketaatan

pada peraturan perundang-undangan, dan

sistem pengawasan internal (SPI) di MPR

sudah berjalan bagus dan kita pertahankan

dari tahun ke tahun,” katanya, di Jakarta,

Selasa (5/6/2018).

Ma’ruf Cahyono mengungkapkan, “resep”

untuk meraih opini WTP secara berturut-turut

adalah konsisten melaksanakan aturan

perundang-undangan. “Kita konsisten

melihat peraturan yang ada dan kita

laksanakan,” ujarnya.

Namun dalam pelaksanaan, lanjut Ma’ruf,

kembali pada pemahaman aparatur terkait

aturan-aturan yang ada dan kesadaran

untuk bekerja dengan penuh tanggung-

jawab dan tidak menyimpang dari aturan

yang ada. “Hal itu sangat penting,” tuturnya.

Bagi Ma’ruf, opini WTP tidak hanya

formalitas, ke depan WTP adalah sesuatu

materil yang benar-benar dirasakan. “Jadi

ke depan opini WTP diharapkan materilnya

benar-benar dilaksanakan sesuai dengan

aturan yang ada sehingga pemerintahan

yang bersih dan bebas KKN bisa terwujud.

Tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Itu

yang penting,” harapnya. ❏

BS

tim yang kuat”, paparnya. Presiden yang

akan datang dikatakan harus mempunyai

pandangan untuk kepentingan Merah Putih.

“Semua kepentingan untuk rakyat Indone-

sia”, tegasnya. ❏

AWG
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Audiensi DP BKPRMI

Ketua MPR Apresiasi Kesuksesan Pilkada
Serentak 2018
Penyelenggaraan Pilkada Serentak yang minim dan bahkan zero konfllik merupakan  pertanda
demokrasi semakin matang.

S
UDAH 73 tahun Indonesia merdeka.

Banyak pihak yang masih meng-

khawatirkan kedewasaan demokrasi

di Indonesia.  Hal tersebut bisa dimaklumi

apalagi pasca hiruk pikuk Pilkada DKI Jakarta

yang lalu yang ‘dibumbui’ kasus penistaan

agama. Melihat fakta tersebut, rakyat

khawatir pilkada serentak 2018 akan

mengalami suasana yang sama.

Tapi, ternyata penyelenggaraan pilkada

serentak 2018 yang berlangsung pada 27

Juni 2018 di 171 daerah berjalan aman,

damai, tanpa konflik berarti. Hal tersebut

mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai

elemen masyarakat. Dan,  Ketua MPR RI

Zukilfli Hasan (Zulhasan) termasuk salah

seorang tokoh nasional yang memberikan

apresiasinya.

Dalam perbincangan dengan delegasi

Dewan Pimpinan Pusat Badan Komunikasi

Pemuda Remaja Masjid Indonesia ( DPP

BKPRMI ) yang dipimpin Ketua Umum DPP

BKPRMI Said Aldi Al Idrus di ruang kerja

Ketua MPR RI, Kompleks MPR/DPR/DPD

Senayan, Jakarta, Kamis (28/6/2018),

Zulhasan juga menyinggung soal pilkada

serentak.

“Pilkada kemarin alhamdulillah berjalan

sukses tanpa kendala berarti, tanpa konflik,

damai-damai saja.  Mudah-mudahan yang

menang mampu melaksanakan amanah

rakyat dalam memimpin daerahnya masing-

masing,” ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, selain

berbincang seputar pilkada serentak, Ketua

Umum DPP BKPRMI Said Aldi Al Idrus

menyampaikan undangan kepada Ketua MPR

RI sebagai tamu kehormatan untuk hadir

dalam acara Pengukuhan dan Orientasi

BKPRMI yang akan diselenggarakan di

Masjid Istiqlal pada 6 Juli 2018.

“Dalam rangkaian acara tersebut juga

akan digelar Sosialisasi Empat Pilar MPR

RI.  Sosialisasi tersebut menurut kami

sangat penting untuk lebih memahami

kembali nilai-nilai luhur bangsa kita dan kami

sangat mendukung upaya MPR tersebut,”

katanya.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan memberikan

apresiasi kegiatan yang diselenggarakan

oleh BKPRMI, apalagi mendukung program

MPR seperti Sosialisasi Empat Pilar MPR.

“Sosialisasi Empat Pilar memang diper-

untukan bagi seluruh elemen masyarakat,

termasuk generasi muda. Jadi, kami sangat

apresiasi jika ada elemen masyarakat,

terutama generasi muda, yang sangat

mendukung sosialisasi,” ungkapnya. ❏

DER

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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FGD DPP IARMI Jakarta

K
ETUA MPR RI Zulkifli Hasan (Zulhasan)

mengungkapkan bahwa radikalisme

masih menjadi masalah bangsa yang

serius dan harus ditangani dengan hati-hati.

Radikalisme muncul dan makin subur karena

selama duapuluh tahun era reformasi

bangsa ini sempat alpa pada Pancasila.

Radikalisme Bisa Masuk Karena Kita Sempat
Alpa Pancasila
Jangan menyepelekan masalah radikalisme, karena jika kita menyelekan maka radikalisme akan
kan tumbuh subur jika Pancasila dilupakan.

Hal tersebut diungkapkan Zulhasan,

sapaan Zulkifli Hasan,  di hadapan  pimpinan

dan ratusan anggota Dewan Pimpinan Pusat

Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indone-

sia (DPP IARMI) DKI Jakarta yang menjadi

peserta Focus Group Discussion (FGD) DPP

IARMI DKI Jakarta. FGD yang berlangsung

Sabtu (30/6/2018) di Auditorium PT. Pelni

Pusat Jakarta, bertema ‘Menetralisasi

Gerakan Radikalisme di Kampus.’

“Terus terang kita lalai. Banyak hal yang

baik dan bagus di era Orde Baru kita hapus,

seperti penataran P4, BP7 bubar, pendidikan

Pancasila hilang.  Praktis selama 20 tahun

hal-hal baik itu hilang, sehingga bangsa ini

tak lagi ‘ngeh’ untuk melatih wawasan

kebangsaan. Karena itu, masuklah berbagai

macam pemahaman radikal.  Pantas saja

banyak anak muda yang lahir setelah

reformasi menjadi sasaran paham radikal,

karena belum diajari wawasan

kebangsaan,” katanya.

Melihat hal itu, lanjut Zulhasan, bangsa ini

perlu gerakan dan upaya ekstra keras dan

tepat untuk menumbuhkan kembali semangat

memahami dan mengimplementasikan

Pancasila. “Pemahaman radikal perlu

dilawan dengan upaya keras pula dari

rakyat Indonesia untuk menumbuhkan

karakter Pancasila dalam diri dan perbuatan.

Upaya keras dan tepat itu sangat diperlukan,

sebab seluruh bangsa Indonesia wajib

menjiwai Pancasila,” tegasnya.

Zulhasan menegaskan sekali lagi kenapa

rakyat menggunakan Pancasila  dalam

melakukan perlawanan terhadap

radikalisme, sebab negara Indonesia adalah

negara kesepakatan, dan itu yang harus

dicamkan.  “Pancasila adalah kesepakatan

kolektif. Semua perbedaan dan ke-

beragaman disatukan dengan satu visi dan

misi, yakni kesatuan Indonesia dan menuju

cita-cita bersama.”  Masalah perbedaan

Suku, Agama, Ras, Antargolongan sudah

bukan masalah lagi.  Semua sudah selesai

diperdebatkan 70 tahun silam.

“Hal-hal itulah yang harus dipahami dan

dilatih kembali oleh rakyat Indonesia dan

diperkenalkan secara baik kepada generasi

muda yang lahir pasca reformasi,” tandas

Zulhasan. ❏

DER

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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P
ILKADA serentak 2018 yang digelar

pada Rabu (27/6/2018) meninggalkan

banyak kejutan. Antara lain, potensi

konflik dan rusuh yang selama ini dikhawatir-

kan masyarakat luas ternyata tak terbukti.

Yang ada hanyalah kegembiraan rakyat

menyambut Pilkada, dan bahkan banyak TPS

menciptakan tema-tema unik dan lucu untuk

menarik minat warga datang ke TPS.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid

(HNW) adalah salah satu tokoh yang sangat

mengapresiasi pilkada serentak yang

Audiensi FKRJ

Pilkada Serentak Momen Persatuan Bangsa
Suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak belum lama ini diharapkan menjadi contoh di masa
datang.

berlangsung damai dan sukses tanpa konflik.

Dalam berbagai kesempatan itu, HNW

menerima berbagai elemen masyarakat untuk

bertemu dan berdiskusi. Kebanyakan

membicarakan soal pilkada serentak yang

sukses dan damai.

Di antara tamu yang datang beraudiensi

dengan HNW itu adalah delegasi Forum

Komunikasi Rakyat Jakarta (FKRJ). Delegasi

FKRJ ini diterima oleh HNW di ruang kerjanya,

di Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/

DPD, Senayan, Jakarta, Senin (2/7/2018).

“Saya rasa banyak hikmah positif yang

dapat diambil dari penyelenggaraan pilkada

serentak  bagi bangsa dan umat Islam.

Bahwa suara rakyat sangat penting,

termasuk suara umat Islam, karena suara

mereka sangat efekt i f  dan mampu

mewarnai kepemimpinan serta perjalanan

bangsa, dan hal ini berlaku pula dalam

pilpres 2019 nanti,” katanya dalam

pertemuan tersebut.

Dalam setiap kontestasi, apalagi pilkada

serentak, lanjut HNW, pasti semua pihak ingin

menang. Ingin calonnya menang, namun

menang yang sesuai dengan aturan dan

asas demokrasi.  Demikan juga umat Islam

Indonesia pasti ingin menang dalam

kontestasi, tapi kemenangan diraih harus

dengan syarat bersatu dan melupakan

semua perbedaan. Hindari berbagai potensi

perpecahan, seperti saling membid’ahkan

atau mengkafirkan.

“Hal tersebut bisa sangat luar biasa jika

ditarik ke konteks yang lebih luas, yakni

negara.  Lupakan segala perbedaan yang

ada, fokus pada satu cita-cita bersama, yaitu

membangun Indonesia yang sejahtera,”

ujarnya. ❏

DER
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Ada Ketegasan di Balik Kelembutan

GEMA

PANCASILA

I
NDONESIA patut berbangga pernah

punya sosok seorang hakim seperti

Bismar Siregar. Karena Bismar adalah

hakim yang mengutamakan keadilan. Ia

sanggup menerobos kebuntuan sistem

hukum dalam mewujudkan keadilan. Se-

hingga wajar, jika   Bismar kerap dijadikan

rujukan oleh para akademisi dan praktisi

hukum. Padahal, selain sebagai hakim, Bismar

dikenal sebagai da’i yang memilki tutur kata

yang lembut.

Di saat seperti sekarang, ketika pengadilan

dianggap gagal memenuhi rasa keadilan.

Hukum  dinilai hanya tajam ke bawah tapi

tumpul ke atas. Karena itu meski dia sudah

meninggal pada  19 April 2012, tetapi nama

Bismar, salah serang hakim yang gemar

melukis, itu masih meninggalkan kenangan

dan bau harum, laksana aroma mawar di

taman.

Keberanian Bismar memutus perkara di

luar mainstream telah membantu menjaga

marwah peradilan.  Meskipun akibatnya, ia

kerap dijuluki sebagai sosok hakim yang

kontroversial. Anggapan seperti itu salah

satunya disampaikan Guru Besar UIN

Jakarta, M. Bambang Pramono. Menurut

Bambang, putusan Bismar seringkali me-

lawan arus. “Selama menjadi hakim, beliau

memutuskan perkara dengan pertimbangan-

pertimbangan yang ‘tidak biasa’ dilakukan

oleh penegak hukum saat itu,” katanya.

Sedangkan Prof. Busthanul Arifin, senior

sekaligus kolega Bismar di Mahkamah

Agung, pun memberikan pujian. “Apapun

yang dilakukan Bismar, dia lakukan dengan

keimanan yang kukuh,” tulis Prof. Busthanul

Arifin. “Bismar adalah orang yang istiqomah,”

ujarnya.

Salah satu putusan Bismar yang dinilai

Bismar Siregar (Almarhum)

penuh kontroversi, dan melambungkan

namanya  ke pusaran perdebatan hukum

nasional terjadi pada 1983.  Ketika itu Bismar

duduk sebagai hakim tunggal pada

Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, mengadili

kasus  pelecehan seksual.

Kala itu Bismar mengoreksi putusan

pengadilan tingkat pertama. Ia menyatakan,

terdakwa MR Sidabutar terbukti melakukan

tindak pidana penipuan. Dalam amar

putusannya,  Bismar  menjatuhkan hukuman

3 tahun penjara, yang berarti 10 kali lipat

dari vonis hakim tingkat pertama.

Sidabutar di meja hijaukan karena menolak

bertanggung jawab atas perbuatannya

terhadap saksi korban K Boru Siahaan.

Sidabutar dituduh  berbuat cabul dengan

orang di bawah umur (Pasal 293 KUHP). Ia

juga didakwa melakukan  penipuan (Pasal

378 KUHP), dan menyebabkan   perasaan

tidak senang (Pasal 335 KUHP). Atas

kesalahannya itu Pengadilan Negeri Medan

menjatuhkan hukuman tiga bulan penjara,

karena terdakwa terbukti bersalah me-

lakukan perbuatan cabul dengan perempuan

yang bukan isterinya.

Yang membuat putusan Bismar bahan

perdebatan adalah dia selaku hakim meng-

analogikan alat kelamin perempuan sebagai

barang. Dalam putusannya Bismar me-

lakukan perluasan penafsiran kata “barang”.

Ia  merujuk bahasa Tapanuli, daerah asal

terdakwa dan korban, yakni bonda yang

berarti barang. Dalam bahasa Tapanuli,

bonda sering dipakai untuk menyebut

kemaluan. Sehingga ketika saksi korban

menyerahkan kehormatannya akibat bujuk

rayu terdakwa, berarti sama dengan

menyerahkan barang.

Perdebatan atas putusan Bismar ini

berlangsung berkepanjangan hingga ber-

tahun lamanya. Bahkan akibat perdebatan

tentang penafsiran barang, putusan ini

sering disebut putusan “Barang Bismar.”  Di

belakang hari putusan itu  dianggap sebagai

peringatan bagi  pria perayu gombal’. Bismar

memberi warning kepada setiap laki-laki

perayu yang  tak mau bertanggung jawab

atas perbuatan asusila yang dilakukannya.

Namun, ditingkat kasasi, putusan Bismar

Tutur Katanya
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itu dimentahkan oleh Mahkamah Agung.

Adalah  Ketua Muda Pidana MA, Adi Andojo

Soetjipto, yang membatalkan putusan Bismar

di tingkat Kasasi. Ia menolak tegas

penafsiran Bismar soal kemaluan menjadi

barang.  Pada putusan itu  MR Sidabutar

dibebaskan. Karena perbuatan yang di-

dakwakan kepadanya,  dinilai tidak terbukti.

Meski berbeda pendapat dengan  Adi

Andojo tapi hubungan Bismar dengan Adi

Andojo tidak terciderai. Itu diungkapkan

sendiri oleh Adi Andojo. Ia menyebut Bismar

tetap selalu ramah terhadap dirinya. Padahal,

selain dalam perkara “Barang Bismar,” selaku

Ketua Muda MA, Adi Andojo-lah yang

melantik Bismar sewaktu diangkat menjadi

Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara.

Selain itu, Bismar juga bisa menyusul Adi

Andojo menjadi hakim agung.

Bismar adalah sosok hakim yang akan

terus dikenang, antara lain karena  ke-

tegasan dan penolakannya terhadap praktik

suap.  Bagi Prof. Satjipto Rahardjo, Guru

Besar Fakultas Hukum Undip,  Bismar adalah

orang yang lurus. Setiap kali memutus

perkara, ia selalu bertanya pada hati

nuraninya. Setelah itu, dia mencari pasal

hukum untuk mendasari keputusannya. Tak

hanya nurani dan UU, putusan yang

dikeluarkan Bismar juga berpatok pada

ajaran dan kitab suci agama terdakwa.

Selain itu Bismar adalah sosok bersahaja.

Tutur bicaranya lembut dan menyejukkan.

Dia dikenal sebagai orang yang kerap

memberikan petuah-petuah bijak.  Sebagai

putera  seorang guru SD dan petani, Bismar

melewati masa kecilnya dengan berat.

Saking beratnya, sampai-sampai, ia pernah

merasakan makan nasi sekali dalam sehari.

Bismar tidak tamat sekolah dasar. Namun

karena kegigihannya, ia bisa diterima di  SMP.

Karena kondisi keuangan yang buruk, maka

dia dapat menyelesaikan pendidikan SMA di

Bandung, dan dia baru dapat menyelesaikan

pendidikannya setelah sepuluh tahun. Nasib

baik mengiringinya hingga diterima di Fakultas

Hukum Universitas Indonesia. Itulah yang

membuka jalan baginya dalam memenuhi

keinginan orangtuanya, agar Bismar menjadi

seorang hakim.

Kariernya diawali dengan menjadi jaksa di

Kejaksaan Negeri (Kejari)  Palembang. Lalu

pada 1961 impiannya menjadi hakim terwujud

di Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Pada

1969 nama Bismar tercantum sebagai

panitera di Mahkamah Agung. Kariernya makin

menanjak  saat menjadi Ketua Pengadilan

Negeri Jakarta Utara 1971-1980. Ia terpilih

menjadi Hakim Agung pada 1984.

Selama menjadi hakim,  Bismar sempat

membuat beberapa keputusan yang  meng-

gemparkan.  Pada 1976  dia menjatuhkan

hukuman mati kepada terdakwa Albert To-

gas,  karyawan PT. Bogasari karena terbukti

membunuh Nurdin Kotto, staf ahli per-

usahaan. Aksi pembunuhan itu dilakukan oleh

Albert dengan sangat sadis, jasad almahum

Nurdin dipotong-potong. Padahal, sebelum-

nya korban (Nurdin) banyak memberi per-

tolongan di saat Albert masih menganggur.

Putusan lainnya yang dinilai cukup berani,

ketika Bismar menjadi Ketua Pengadilan

Tinggi di Medan. Saat itu, Bismar melipat-

gandakan hukuman seorang terdakwa

pengedar ganja. Kala itu, jaksa penuntut

umum menuntut terdakwa dengan hukuman

10 bulan penjara, tapi oleh hakim Bismar

memvonis terdakwa dengan hukuman 10

tahun penjara. Sedangkan terdakwa lainnya

yang dituntut 15 bulan divonis 15 tahun.

Itulah Bismar Siregar (Almarhum) di masanya

menjadi hakim yang berintegritas, tegas, dan

jujur, namun lembut tutur katanya. ❏

MBO
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Perang Melawan Korupsi
Ala Pangeran Diponegoro

S
EJARAH pemberantasan korupsi di Indonesia semangat

besarnya muncul seiring dengan tuntutan era reformasi.

Terbukti dalam era ini, di masa Presiden BJ. Habibie, disahkan

UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang

Bersih dan Bebas dari KKN. Untuk menjalankan tugas tersebut pada

saat itu dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara

(KPKPN) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Selanjutnya, dalam masa Presiden

Abdurrahman Wahid, muncul Tim

Gabungan Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (TGPTPK).

Meski sebelumnya sudah ada UU

No. 28 Tahun 1999, namun di masa

Presiden Megawati muncul undang-

undang sejenis, yakni UU No. 30 Tahun

20012 Tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi. Dari sinilah

muncul lembaga Komisi Pembe-

rantasan Korupsi (KPK).

Kalau kita membaca atau menyimak

buku berjudul Korupsi, Dalam Silang

Sejarah Indonesia, karya Peter Carey

yang dibantu oleh Suhardiyoto

Haryadi, sesungguhnya pergulatan

pemberantasan korupsi terjadi sejak

ratusan tahun yang lalu, sebelum In-

donesia ada. Carey membatasi karya-

nya itu dalam masa Daendels (1808-

1811) sampai era reformasi.

Dalam buku yang diterbitkan oleh Komunitas Bambu, Carey

menceritakan bagaimana korupsi dan pemberantasannya yang terjadi

di Inggris, Perancis, Belanda, dan negara Eropa lainnya. Ia

menceritakan, apa yang terjadi di Eropa tersebut menjadi sebab

negara-negara itu selanjutnya melakukan penjajahan di Indonesia

dan membentuk pemerintahan. Pastinya pemerintahan yang

berlangsung di Indonesia bisa serupa dengan apa yang terjadi

Eropa. Hal demikian bisa dibaca dalam Bab II, Korupsi di Indonesia

Kontemporer dan Pengalaman Sejarah Inggris 1660-1830.

Dalam buku ini Carey sepertinya masih terpengaruh dari karya

besarnya yang berjudul Kuasa Ramalan. Sebuah buku yang

mengisahkan secara detail bagaimana Perang Jawa, 1825-1830,

Pangeran Diponegoro terjadi. Bahkan dalam buku itu kisah hidup

sang pangeran juga dibeberkan dengan jelas.

Bukti dari Kuasa Ramalan masih memengaruhi buku Korupsi,

Dalam Silang Sejarah Indonesia terlihat dalam prakata. Dalam

prakata, Carey dengan jelas memaparkan bagaimana Diponegoro

marah kepada Patih Danurejo IV. Saking marahnya, Diponegoro

mempermalukan Danurejo IV dengan menampar mukanya dengan

selop, alas kaki, sepatu, di hadapan para sentono (keluarga Sultan

Jogjakarta). Danurejo IV mendapat perlakuan demikian sebab ia

memperkaya diri dari penyewaan

tanah kesultanan kepada orang-or-

ang Eropa.

Menghadapi Danurejo IV, Dipone-

goro melancarkan serangan terhadap

seluruh kebijakan main serong dengan

penyewa tanah bangsa asing dengan

memberi peringatan kepada dewan

pemerintahan Jogja. “Haruskah kita

terus membebani rakyat kita yang

menderita begitu banyak dengan

menyewakan tanah mereka (sedang

kita elit Jogja) diam-diam sepakat

dengan mereka yang menyewanya,”

ujar Diponegoro.

Danurejo IV melakukan tindak

korupsi juga bisa diketahui dari

ungkapan Bupati Karanganyar

(Banyumas), 1832-1864, Raden

Adipati Joyodiningrat, selepas Perang

Jawa. Pendukung Diponegoro itu

menuturkan, “agar perkara selesai,

segalanya tergantung kehendak Raden Adipati Danurejo IV. Barang

siapa yang menyerahkan sogok dan upeti paling banyak berupa

uang atau barang atau khususnya perempuan cantik, dialah yang

akan dibuat menang...”

Anti korupsi yang ditunjukan oleh Diponegoro tak hanya saat

dirinya marah kepada sang koruptor, Danurejo IV, namun juga

diwujudkan sikap keseharian hidupnya. Di halaman xxxvii, Carey

memuji Diponegoro dengan mengatakan, Diponegoro terkenal sangat

hemat dengan uang, meskipun ia adalah pangeran terkaya di Jogja.

Itu bisa dicapai karena ia sangat telaten dengan urusan administrasi.

Namun demikian, saat meninggal dalam pengasingan di Fort

Rotterdam, Makassar, Diponegoro dilaporkan sedang hidup ‘nyaris

dalam kemiskinan. ❏

AWG

Buku sejarah korupsi ditulis Peter Carey. Buku yang ada dipengaruhi buku yang berjudul
Kuasa Ramalan. Oleh penulis, Pangeran Diponegoro dianggap sosok anti korupsi dan hidup

penuh kesederhanaan.

ISTIMEWA
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Agar kaum priyayi dan masyarakat tak

terjebak pada rentenir, Aria Wiria Atmaja

merintis sistem ekonomi secara berkelompok.

Keinginannya itu dilanjutkan oleh Westerrrode.

Antusiasme kaum terpelajar dan organisasi

pergerakan ekonomi berkelompok ini membuat

pemerintah kolonial menerbitkan aturan koperasi.

Pada masa kolonial Belanda, gerakan koperasi tersendat-

sendat karena aturan yang sulit dipenuhi. Pada masa Jepang,

Kumiyai, dijadikan pengepul untuk logistik Perang Dunia II. Setelah

Indonesia merdeka, keberadaan koperasi menjadi tegas adanya. Aturannya

sangat kuat, langsung tertuang dalam UU NRI Tahun 1945. Hatta menginginkan,

dengan koperasi mengupayakan kekayaan alam yang ada untuk kemakmuran rakyat.
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SELINGAN

T
INGGINYA kebutuhan masyarakat di

Jawa, khususnya di Purwokerto, pada

1890-an, membuat beban hidup

semakin berat. Gaji yang diterima oleh

pegawai pemerintahan Belanda tidak cukup

untuk menopang hidup selama satu bulan,

apalagi masyarakat biasa. Akibatnya,

masyarakat mencari biaya tambahan berupa

pinjaman kepada rentenir. Proses pinjam

dana ke rentenir dilakukan dengan sangat

mudah dan cepat cair.

Uang yang disodorkan kepada para

peminjam mampu menutupi biaya hidup,

namun sayangnya masyarakat tidak

menyadari apa yang dilakukan itu malah

membuat mereka terbebani dengan masalah

keuangan, sebab rentenir meminta bunga

yang tinggi. Bunga tinggi yang menjadi syarat

peminjaman membuat kaum renternir ini

disebut sebagai lintah darat, menghisap

darah manusia yang bisa berakibat pada

kematian.

Masalah keuangan tersebut rupanya

menjadi kegundahan seorang ningrat dan

priyayi yang bernama Raden Aria Wiria

Atmaja. Dirinya sedih melihat masyarakat

dan pegawai pemerintahan yang gajinya

tidak cukup. Sebagai Patih di Purwokerto,

Raden Aria Wiria Atmaja berpikir bagaimana

cara atau metoda yang bisa mengatasi

masalah keuangan masyarakat.

Aria Wiria Atmaja yang pernah membaca

dan mendengar sebuah gerakan ekonomi di

Jerman dengan model koperasi kredit. Dari

situlah timbul keinginannya untuk membentuk

sistem keuangan dengan model koperasi,

namun sayangnya pada masa itu belum ada

instansi pemerintah ataupun lembaga

masyarakat yang paham tentang koperasi.

Di samping itu, pemerintah kolonial Belanda

tidak memiliki perangkat hukum atau undang-

undang tentang koperasi. Kesulitan lain yang

dihadapi oleh Aria Wiria Atmaja adalah

adanya kekhawatiran pemerintah kolonial

kalau-kalau koperasi akan digunakan oleh

kaum pribumi untuk berpolitik yang

membahayakan kekuasan, sehingga

kegiatan perekonomin seperti ini tak

diperhatikan.

Mengingat faktor yang demikian, Aria

Wiria Atmaja lalu menggunakan sistem

perputaran keuangan yang lain, yakni bank.

Untuk itulah pada 1895 dirinya mendirikan

De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank

der Inlandsche Hoofden atau Bank Bantuan

dan Simpanan Kaum Priyayi Purwokerto.

Lewat bank yang disebut sebagai cikal bakal

bank BRI inilah pejabat lokal di sana bisa

meminjam atau menyimpan uangnya. Dari

bank ini pula diharapkan masyarakat,

terutama kaum priyayi, tidak lagi meminjam

uang kepada rentenir.

Apa yang dibuat oleh Aria Wiria Atmaja itu

diteruskan oleh pegawai kolonial Belanda,

De Wolffvan Westerrode. Agar dirinya bisa

mengembangkan apa yang sudah dibuat oleh

Aria Wiria Atmaja, ia melakukan studi banding

ke Jerman saat cuti. Di Jerman, Westerrode

bisa jadi tidak hanya belajar soal bank,

namun juga koperasi.

Sepulang dari Jerman, Westerrode

memperlebar segmen De Poerwokertosche

Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden

tak hanya bergerak pada  simpan-pinjam,

namun juga mengurusi masalah

perekonomian dunia pertanian. Nasabahnya

juga tidak hanya kaum priyayi, namun

dikembangkan kepada petani yang

problemnya juga sama, didera  kaum

rentenur. Sebab petani ikut dilibatkan maka

Westerrode dan para pegawai bank meminta

kepada petani yang telah menjadi nasabah
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untuk mendirikan lumbung hasil bumi di mana

hasil bumi itu kelak bisa dipinjamkan bila saat

paceklik.

Dari sinilah Westerrode ingin menjadikan

lumbung-lumbung hasil bumi yang dimiliki

para petani dihimpun dan dijadikan satu

usaha, Koperasi Kredit Padi. Namun, seperti

paparan di atas, karena belum ada aturan

mengenai koperasi maka pemerintah kolonial

mendorong bank itu untuk lebih

mengembangkan lumbung hasil bumi di

setiap desa.

Keinginan untuk membentuk koperasi tidak

hanya menjadi impian Aria Wiria Atmaja,

Westerrode, dan lainnya, namun juga menjadi

cita-cita kaum terpelajar yang sekolah di

STOVIA. Organisasi yang didirikan oleh

Soetomo pada 20 Mei 1908, Budi Utomo,

salah satu tujuannya adalah pergerakan di

bidang ekonomi. Untuk itu organisasi yang

didirikan di Batavia ini menjadikan koperasi

sebagai sarana memperjuangkan ekonomi

masyarakat.

Gerak usaha dari masyarakat dalam

usaha membantu dan mengembangkan

perekonomian pada masa-masa itu sangat

masif. Haji Samanhudi, pengusaha batik di

Surakarta, yang mendirikan Sarekat Dagang

Islam, pada 1905 atau tiga tahun sebelum

Budi Utomo lahir, juga mempunyai tujuan

memberdayakan perekonomian kaumnya.

Untuk itulah salah satu tujuan Sarekat

Dagang Islam didirikan adalah untuk

membantu anggota bila mengalami kesulitan

berwirausaha.

Namun lagi-lagi seperti paparan di atas,

masih belum adanya penyuluh koperasi, baik

dari pemerintah maupun lembaga

masyarakat, membuat nasib koperasi yang

dikembangkan tak sesuai dengan harapan.

Disebut Koperasi Rumah Tangga yang

didirikan Budi Utomo tak mampu bertahan

dalam kegiatan. Rendahnya kesadaran

masyarakat untuk berkoperasi menjadi

penyebabnya. Pun demikian apa yang terjadi

pada Sarekat Dagang Islam. Koperasi yang

dibentuk, Koperasi Industri Kecil dan

Kerajinan, juga ambruk.

Antusiasme masyarakat menginginkan

koperasi meski tak dibarengi kemampuan

sumber daya manusia tak menghalangi

pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan

tentang koperasi. Aturan koperasi pertama

kali adalah Peraturan Perkumpulan Koperasi

No. 43 Tahun 1915. Aturan ini diperuntukkan

bagi semua, baik penduduk Eropa, Timur

Asing, maupun kaum pribumi. Diharapkan

dengan adanya peraturan ini masyarakat

bisa paham dan mengerti manfaat koperasi.

Namun, dengan adanya ketakutan

pemerintah kolonial, koperasi  akan dijadikan

sebagai alat politik maka untuk mendirikan

koperasi pada masa itu sangat sulit dan

berat, karena aturan yang ada tak bisa

dipenuhi oleh kaum pribumi. Apa aturan yang

sangat sulit dipenuhi oleh kaum pribumi

adalah: Pertama, akte pendirian harus dibuat

dengan perantaraan notaris yang tentu saja

memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kedua,

biaya materai sekurang-kurangnya 50

gulden. Ketiga, hak atas tanah harus diatur

menurut aturan hukum Eropa. 

Dalam perjalanan waktu, pemerintah

sadar bahwa aturan itu menghambat kaum

pribumi untuk berkoperasi. Untuk ‘menebus

dosa’ pemerintah menerbitkan Peraturan

Koperasi No. 91 Tahun 1927 yang isinya

mengatur koperasi bagi kaum Bumiputera.

Peraturan Koperasi No. 91 itu rupanya

menimbulkan masalah bagi pemerintah

kolonial, mungkin aturan yang ada tak

memberi keuntungan. Untuk itu pada 1933

diterbitkan Peraturan Umum Perkumpulan

Koperasi No. 21 Tahun 1933. Peraturan yang

baru ini diberlakukan bagi golongan yang

mengacu pada hukum Eropa.

Pada saat Jepang menduduki wilayah

Indonesia, segala aturan yang berbau

Belanda semua diganti. Masa pendudukan

Jepang dan Belanda sama-sama pahitnya,

semua kegiatan diawasi dengan ketat.

Jepang mengeluarkan UU No. 23 Tahun 1942

yang isinya untuk mendirikan perkumpulan

dan mengadakan rapat harus minta izin

terlebih dahulu  pada  syuutjokan (residen).

Kehadiran Jepang juga berimbas pada

keberadaan koperasi. Koperasi yang sudah

berkembang di masyarakat, oleh Jepang

diganti dengan Kumiyai, koperasi ala Jepang.

Fungsi kumiyai adalah sebagai ‘toko’ untuk

mendistribusikan barang-barang kebutuhan

masyarakat. Hal demikian menarik sehingga

berdirilah kumiyai di desa-desa. Namun,

dalam perjalanan waktu, kumiyai digunakan

oleh negeri matahari terbit itu sebagai

pengepul barang-barang untuk kebutuhan

Jepang dalam Perang Dunia II. Akibatnya,

masyarakat tak percaya pada kumiyai.

Setelah Indonesia merdeka, keberadaan

koperasi menjadi tegas adanya. Pemerintah

pun dengan antusias mendukung ke-

beradaannya. Awal mula wajah per-

koperasian di Indonesia ketika di-

selenggarakan Kongres I Koperasi. Kongres

ini digelar di Tasikmalaya, Jawa Barat, dari

11 hingga 14 Juli 1947.
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SELINGAN

Dibina Oleh Penguasa
Koperasi tak sekadar sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jaring-jaring organisasi dan jumlah anggotanya membuat

organisasi ini selalu mendapat perhatian pemerintah dari masa ke masa. Dari masa pendudukan Belanda, Jepang, Orde

Lama, Orde Baru, serta saat ini, selalu ada perhatian dan kebijakan tentang koperasi.

S
ETAHUN setelah Indonesia merdeka,

jumlah koperasi yang ada di masya-

rakat mencapai 2500 badan. Jumlah

itu yang tercatat di Pulau Jawa. Pastinya

jumlahnya akan lebih banyak lagi bila

ditambah dengan yand ada di Sumatera,

Kalimantan, Madura, Sulawesi, Bali, dan

daerah lainnya.

Paham semakin banyak koperasi,

pemerintah pun mulai berpikir bagaimana

koperasi yang ada dapat diatur oleh hukum

dari bangsa sendiri. Selama itu gerak badan

ekonomi ini masih mengacu pada aturan-

aturan warisan kolonial. Untuk mengganti

aturan lama maka pada 1949, Soekarno

mengeluarkan Peraturan No. 179 Tahun 1949

Tentang Koperasi. Dalam peratuan anyar itu

disebutkan, koperasi merupakan perkumpul-

an orang-orang atau badan-badan hukum

Indonesia yang memberi kebebasan kepada

setiap orang atas dasar persamaan untuk

menjadi anggota dan atau menyatakan

berhenti.

Tujuan utama mereka berhimpun dalam

wadah koperasi adalah untuk  memajukan

tingkat kesejahteraan lahiriah para anggota

dengan melakukan usaha-usaha bersama

di bidang perdagangan, usaha kerajinan,

pembelian/pengadaan barang-barang

keperluan, tanggung menanggung kerugian

yang diderita, pemberian pinjaman,

pembentukan koperasi harus diperkuat

dengan akta dan harus didaftarkan serta

diumumkan menurut cara-cara yang telah

ditentukan pemerintah.

Meski sudah ada aturan tersendiri, gerak

Acara yang digelar di aula pabrik tenun,

Jl. Ciamis No. 40, itu diikuti oleh 500 peserta

yang datang dari berbagai kota di Jawa,

Madura, Kalimantan, Sumatera, dan

Sulawesi. Meski kesadaran berkoperasi

tumbuh nyata pada masa itu, namun untuk

menjalankan roda organisasi dan ekonomi

masih berjalan belum mulus. Situasi republik

yang belum stabil karena Belanda masih ingin

mencaplok jajahannya membuat gerakan

koperasi menjadi tersendat-sendat, bahkan

terhenti ketika terjadi Pemberontakan PKI

Madiun dan Agresi Militer Belanda II pada

1948. Padahal jumlah koperasi pada masa

itu sudah mencapai 2.160.

Mulai 1950, selepas Pemerintah Belanda

mengakui kedaulatan Indonesia pada

Desember 1949, situasi Indonesia menjadi

stabil. Di sinilah koperasi mulai dapat

menjalankan aktivitasnya secara normal.

Buktinya, pada 12 Juli 1951, bangsa ini

memperingati Hari Koperasi. Dalam

peringatan Hari Koperasi masa itu, hadir

Wakil Presiden Mohammad Hatta. Dalam

sambutan Hatta mengatakan,  Pasal 33 UUD

Tahun 1945 (sebelum diamandemen)

mengamanatkan kepada pemerintah dan

rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan

sosial.

Lebih lanjut dikatakan, pasal ini selain

menganjurkan berkoperasi juga menegaskan

cabang-cabang produksi yang penting bagi

negara dan yang menguasai hajat hidup

orang banyak dikuasai oleh negara; dan bumi

dan air dan kekayaan alam yang terkandung

di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

Hatta menjelaskan ayat (3) Pasal 33 UUD

Tahun 1945 menggunakan kata ‘dikuasai’

tidak berarti pemerintah sendiri menjadi

pengusaha dalam segala rupa. Dikuasai bisa

berarti pemerintah mengatur jalannya

produksi supaya menguntungkan

kemakmuran rakyat. Dari Pasal 33 inilah Hatta

menegaskan: “Dengan koperasi kita

upayakan bumi dan air dan kekayaan yang

terkandung di dalamnya dipergunakan untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,”

ujarnya. ❏

AWG/dari berbagai sumber
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usaha koperasi tetap saja belum bisa

berjalan mulus. Faktor belum stabilnya gerak

koperasi pada masa itu karena sistem

pemerintahan negara Indonesia yang

berubah-ubah. Misalnya, saat Indonesia

berbentuk serikat (RIS), bentuk organisasi

koperasi yang awalnya terstruktur ke pusat

harus tercerai berai karena mereka harus

menginduk pada badan koperasi di masing-

masing negara. Ketika Indonesia kembali ke

bentuk NKRI, pada 1950, maka koperasi-

koperasi yang ada di setiap negara bagian

dihimpun kembali dalam satu struktur yang

terpusat.

Tak hanya perubahan sistem dan bentuk

negara yang menyebabkan koperasi

terpontang-panting. Ketika Indonesia

menggunakan sistem parlementer, 1946-

1949, yang menyebabkan kabinet gonta-

ganti, membuat kebijakan pemerintah kepada

koperasi pun  demikian, berubah-ubah.

Untuk mengevaluasi jalannya perkope-

rasian yang demikian maka diselenggarakan

Kongres II Koperasi di Bandung, Jawa Barat,

15 hingga 17 Juli 1953. Alasan kongres di

Kota Kembang itu dilakukan karena Sentral

Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia

(SOKRI) tak mampu menjalankan amanah

dari Kongres I Koperasi. Tak hanya itu,

Peraturan No. 179 Tahun 1949 Tentang

Koperasi dinilai sudah tak mampu mengikuti

perkembangan zaman. Aturan ini dinilia tak

sesuai dengan semangat kemerdekaan.

Kongres II tak kalah seru dengan Kongres

I.  Dikuti lebih dari 2000 orang peserta yang

datang dari 83 pusat-pusat koperasi di

Indonesia. Dalam kongres tersebut peserta

tak hanya bersibuk-sibuk diri di ruang siding,

namun mereka juga mendapat pembekalan

dari para ekonom dan ahli koperasi, seperti

Menteri Perekonomian Sumitro Djojo-

hardikusumo, Menteri Perburuhan Iskandar

Tejasukmana, Pengurus Gabungan Koperasi

Batik Indonesia (GKBI) R. Moh. Abiyah

Hadiwinoto, Kepala Koperasi Pusat Roesli

Rahim, dan Kepala Direktorat Perekonomian

Rakyat R. S. Soeria Atmadja.

Dari kongres ini lahirlah puluhan ke-

sepakatan. Beberapa keputusan yang

monumental itu adalah membentuk Dewan

Koperasi Indonesia (Dekopin), mengangkat

Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi

Indonesia, dan menjadikan Koperasi sebagai

mata pelajaran di sekolah-sekolah.

Pada 1958, terbitlah UU No. 79 Tahun 1958

Tentang Perkumpulan Koperasi. Setahun

setelah undang-undang ini lahir, sistem

pemerintahan Indonesia di bawah Soekarno

berbentuk Demokrasi Terpimpin. Sistem yang

demikian mengimbas pada keberadaan

koperasi. Lewat Peraturan Pemerintah No.

60 Tahun 1959 membuat koperasi berfungsi

sebagai alat untuk melaksanakan ekonomi

terpimpin dengan Manipol sebagai landasan

ideologi koperasi.

Untuk menjabarkan peraturan tersebut

dilakukan Musyawarah Kerja Koperasi di

Jakarta pada 25 hingga 28 Mei 1960.

Hasilnya? Segala kegiatan koperasi harus

mengikuti garis yang dikehendaki Presiden

Soekarno. Ini mengakibatkan  koperasi

dikuasai oleh pemerintah. Kondisi yang

demikian berpuncak dengan terbitnya UU No.

14 Tahun 1965 Tentang Koperasi. Dalam

undang-undang ini definisi koperasi menjadi,

organisasi ekonomi dan alat revolusi yang

berfungsi sebagai tempat pesemaian insan

masyarakat serta wahana menuju

sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila.

Ketika terjadi peralihan kekuasaan dari
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SELINGAN

Pidato Si Bung Membawa Harapan Baru
Bung Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi, selain karena ide, gagasan, dan mendorong masyarakat untuk berkoperasi,

juga karena pidatonya saat memperingati Hari Koperasi IV Tahun 1951. Dalam pidato yang dipancarkan radio, seolah-olah

masyarakat dibawa menuju harapan baru.

A
NTARA 1921 hingga 1932, Mohammad

Hatta menempuh studi di Negeri

Belanda. Meski dia berada di negeri

orang, namun Hatta tetap memerhatikan dan

memikirkan nasib bangsanya. Bung Hatta

tidak hanya berpikir bagaimana asal-usulnya

Indonesia merdeka, namun juga kesejah-

teraan di dalamnya. Di masa-masa itu, sistem

perekonomian yang terjadi di tanah air begitu

buruk. Aturan koperasi meski sudah ada,

namun dirasa terlalu sulit bagi kaum bumi

putera untuk mendirikan badan ekonomi itu.

Hatta yang tertarik dengan model koperasi,

di tengah kesibukan kuliah, berkunjung ke

negara-negara Skandinavia, khususnya

Denmark, 1930. Di negeri pendongeng itu

dia melihat kegiatan koperasi yang tumbuh

di desa-desa. Anak pasangan Muhammad

Djamil dan Siti Saleha itu melihat model

koperasi sangat cocok dikembangkan di

tanah air, sebab masyarakat desa di tanah

air dan Skandinavia, Denmark, sama, yakni

menganut prinsip kebersamaan, ke-

keluargaan, dan kekerabatan.

Inspirasi awal koperasi selain diperoleh

dari perkembangan koperasi di Purwokerto

juga dari kegiatan kakeknya, Pak Gaek.

Kakeknya adalah seorang pelaku usaha di

Bukittinggi, Sumatera. Sebagai seorang

pemimpin usaha, Pak Gaek memberi

kepercayaan kepada karyawan. Tak hanya

itu, para karyawan diberi kebebasan

berinisiatif dan kepada  mereka juga diberi

tanggung jawab. Budaya rantau Minang

yang disebut menguntungkan bagi pekerja

dan pemilik usaha diakui sama seperti

koperasi, sehingga menambah keyakinan

terhadap sistem koperasi.

Soekarno ke Soeharto, diikuti pula peralihan

fungsi dan ideologi pada koperasi.

Pemerintahan baru ini memandang UU No.

14 Tahun 1965 yang menjadikan koperasi

sebagai alat kepentingan politik dianggap

mengingkari landasan, asas, sendi, dan

dasar koperasi dari tujuan awal didirikan.

Untuk itu, pemerintahan Soeharto

memadang undang-undang itu perlu diganti.

Soeharto berpikiran perlu dibuat undang-

undang koperasi baru yang sesuai dengan

semangat dan jiwa Orde Baru, seperti yang

tertuang di Ketepatan-ketepatan MPRS

Sidang IV dan Sidang Istimewa. Harapan

dari mengacu pada Ketetapan MPR dan

sidang istimewa agar koperasi sebagai

organisasi perjuangan ekonomi rakyat

dengan watak sosial dan sebagai alat

pendemokrasian ekonomi nasional.

Cita-cita Orde Baru tentang koperasi kali

pertama dituangkan ke dalam UU No. 12

Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Per-

koperasian. Dalam pasal 3 undang-undang

itu disebutkan, koperasi Indonesia adalah

organisasi ekonomi rakyat yang berwatak

sosial, beranggotakan orang-orang atau

badan hukum koperasi yang merupakan tata

asas kekeluargaan. Penjelasan undang-

undang yang terkait pada pasal 3 menyebut,

koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-

orang yang sebagai manusia secara

bersamaan, bekerja untuk memajukan

kepentingan-kepentingan ekonomi mereka

dan kepentingan masyarakat.

Sebelum UU. No. 12 Tahun 1967 ada,

sebenarnya Soeharto lewat Kementerian

Perdagangan mengeluarkan Surat Edaran

No. 1 dan No. 2 Tahun 1966. Surat edaran

itu mengatur bahwa koperasi harus bekerja

berdasarkan asas dan sendi dasar yang

sebenarnya, koperasi sebagai alat

demokrasi ekonomi harus menegakkan asas

demokrasi dengan kekuasaan tertinggi pada

rapat anggota.

Sejak 1967 di bawah kendali pemerintah-

an Soeharto, situasi politik stabil sehingga

keberadaan koperasi juga anteng. Meski

demikian, di masa Soeharto juga lahir undang-

undang tentang koperasi, yakni UU No.25

tahun 1992 Tentang Perkoperasian. ❏

AWG/dari berbagai sumber
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Mencetak Tenaga Terampil Koperasi
Untuk mengelola koperasi agar mampu mengikuti perkembangan jaman, dibutuhkan tenaga terampil. Kawah candradimuka

tenaga koperasi telah dirintis sejak tahun 1964. Kawah candradimuka itu sekarang menjadi kampus elit, IKOPIN, di

Jatinangor.

S
ALAH satu keputusan Kongres I dan II

Koperasi adalah menjadikan koperasi

sebagai mata pelajaran di sekolah-

sekolah dan perguruan tinggi. Keputusan

kongres yang dilaksanakan pada 1947 dan

1953 itu baru bisa wujudkan pada 1964

dengan pendirian Akademi Koperasi 12 Juli

Bandung di Bandung, Jawa Barat. Lembaga

pendidikan yang popular dengan sebutan

AKOP Bandung itu berdiri atas prakarsa

Gerakan Koperasi Indonesia Wilayah Jawa

Barat. Untuk operasional AKOP dibentuk

Setelah pulang ke Indonesia dengan

berbagai macam aktivitas perjuangan

diplomasi dan politik, Hatta tak lupa pada

koperasi. Saat UUD Tahun 1945 disusun,

dia memperjuangkan agar sistem ekonomi

kekeluargaan diatur dengan jelas. Dari sinilah

tertuang

Pasal 33 UUD Tahun 1945 ayat 1,

perekonomian disusun sebagai usaha

bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Ketegasan Hatta sebagai Wakil Presiden

kepada koperasi terlihat saat memperingati

Hari Koperasi IV pada 12 Juli 1951. Dalam

sambutan yang dipancarkan lewat radio,

Hatta menganjurkan masyarakat untuk

berkoperasi. Dalam sambutan itu, dia

menegaskan bahwa koperasi merupakan

sistem ekonomi yang dikembangkan oleh

pemerintah.

Saat dilangsungkan Kongres II Koperasi, di

Bandung, Jawa Barat, 15 hingga 17 Juli 1953,

Hatta diangkat oleh peserta kongres menjadi

Bapak Koperasi. Pengangkatan dia menjadi

Bapak Koperasi selain karena kuatnya ide dan

gagasan serta jasanya dalam mendorong

masyarakat dalam gerakan koperasi,  juga

karena pidato Bung Hatta pada Hari Koperasi

IV yang disiarkan oleh radio itu seolah

membawa Indonesia menuju harapan baru.

Dalam pemikirannya tentang koperasi,

yang tersebar di berbagai media, pria

kelahiran 12 Agustus 1902 itu menyebut

tujuan koperasi bukan mencari laba yang

sebesar-besarnya, namun melayani

kebutuhan bersama. Koperasi merupakan

wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil

meski koperasi tidak berarti identik dengan

usaha skala kecil.

Meski dikelola secara kekeluargaan dan

kekerabatan, namun Hatta menegaskan,

kalau koperasi bukan badan ekonomi yang

anti pasar. Lebih jauh dikatakan, koperasi

merupakan lembaga swadaya (self-help)

masyarakat lemah atau rakyat kecil untuk

mengendalikan pasar. Dari sinilah maka

koperasi tidak anti pasar, namun harus bisa

bekerja dalam sistem pasar, dengan cara

menerapkan prinsip efisiensi.

Meski sebagai badan ekonomi yang

keanggotaannya jelas namun koperasi,

menurut Hatta, bukan sebagai lembaga yang

tertutup. Koperasi tetap terbuka sehingga

bisa melayani masyarakat di luar anggota.

Melayani masyarakat merupakan kiat untuk

menarik menjadi anggota setelah merasa

manfaat dari aktivitas usaha. ❏

AWG/dari berbagai sumber

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Yayasan Badan Pembina AKOP 12 Juli

Bandung. Kali pertama yayasan itu dipimpin

oleh H. Nitisomantri.

Kehadiran AKOP mendapat sambutan

positif dari kalangan perkoperasian.

Sayangnya dalam kurun waktu 1966 hingga

1976 pendidikan koperasi mengalami

kemunduran. Akibatnya perguruan tinggi

yang khusus berfokus pada koperasi

sekarat, bahkan mati. Banyak AKOP di

berbagai kota tutup. Masih bertahan adalah

AKOP Bandung.

Melihat kondisi yang demikian membuat

pemerintah turun tangan. Pada 1977,

pemerintah menguncurkan bantuan pada

AKOP sehingga lembaga pendidikan

koperasi ini menggeliat kembali. Di tahun

1979, ada keinginan untuk meningkatkan

status AKOP menjadi universitas atau

institut. Keinginan didasari alasan pendidikan

tinggi tingkat akademi kurang mampu

menghasilkan tenaga terampil yang sesuai

dengan tuntutan perkembangan koperasi

yang semakin luas. Selain itu gerakan

koperasi membutuhkan tenaga-tenaga

pimpinan, pendidik, pemikir dan peneliti yang

memiliki kemampuan untuk mengembangkan

cita-cita dan konsepsi-konsepsi

perkoperasian.

Gagasan itu didukung Menteri Muda

Urusan Koperasi Bustanil Arifin. Bustanil

Arifin menyarankan agar AKOP ditingkatkan

menjadi Institut Koperasi Indonesia. Untuk

mengelola lembaga pendidikan yang baru ini

maka yayasan dibentuk agar bisa

menyesuaikan. Dari sini muncul Yayasan

Badan Pembina.

Untuk merealisasikan Institut Koperasi

Indonesia maka disusunlah kepanitiaan

yang terdiri dari Universitas Padjadjaran,

alumni ITB, dan AKOP Bandung sendiri. Agar

peningkatkan status itu tak menimbulkan

masalah di kelak kemudian hari maka pada

10 hingga 11 Maret 1982 diselenggarakan

Seminar Nasional Persiapan Institut

Koperasi Indonesia di Jakarta. Hasil dari

seminar itu adalah, perlu dan layak

kebaradaan Institut Koperasi Indonesia

(IKOPIN).

Yayasan yang mengelola IKOPIN

selanjutnya mengajukan pengesahan status

kepada Koordinator Perguruan Tinggi

Swasta (Kopertis) Wilayah IV Jawa Barat.

Tak lama kemudian, pengurus himpunan

perguruan tinggi swasta itu mengeluarkan

surat tertanggal 7 Mei 1982 dengan Nomor

039/1982. Tanggal surat inilah yang

selanjutnya menjadi hari jadi IKOPIN. Pada 7

Mei 1982 pula, status mahasiswa AKOP

menjadi mahasiswa IKOPIN.

Di masa transisi, IKOPIN dipimpin oleh

Mayjen (Purn) Drs. Haryo Suroso. Ia adalah

Sekjen DEKOPIN. Selanjutnya pada 21

Agustus 1983, Bustanil Arifin melantik Prof.

Dr. Ir. Herman Soewardi menjadi Rektor I

IKOPIN. Dalam perkembangan, IKOPIN

menjadi kampus elit. Kampus yang saat ini

berada di Jatinangor, Kabupaten Sumedang,

Jawa Barat, diresmikan oleh Presiden

Soeharto pada 12 Juli 1984.

Dalam sambutannya, Soeharto

mengatakan: “Koperasi harus benar-benar

diarahkan menjadi organisasi yang mampu

menghadapi perkembangan kemajuan

ekonomi dan pembangunan. Untuk menjawab

tantangan itu, tidak dapat lain koperasi harus

dapat dikelola secara modern dan

memperhatikan hukum-hukum ekonomi.

Untuk itu pendidikan koperasi perlu terus-

menerus ditingkatkan dan diperluas,  tanpa

pendidikan koperasi yang baik sulit diperoleh

tenaga-tenaga kader koperasi yang mampu

dan terampil mengelola koperasi secara

modern.”

Setelah berproses, pada 3 Mei 1986 kali

pertama IKOPIN melaksanakan wisuda

sekaligus merayakan Dies Natalis IV.

Kampus yang beralamat di Kawasan

Pendidikan Tinggi Jatinangor, Sumedang,

Jawa Barat, pada 2016 menambah 3

program studi, yakni: Diploma-3 Keuangan

& Perbankan, Strata-1 Akuntansi, dan Strata-

1 Ekonomi Syariah. Semua program studi

Manajemen untuk semua jenjang studi di

IKOPIN telah terakreditasi B. ❏

AWG/dari berbagai sumber

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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SAYA merasa Sosialisasi Empat Pilar yang digaungkan MPR RI selama ini

menjawab berbagai pertanyaan dan kebimbangaan masyarakat tentang

permasalahan bangsa.  Semua jawabannya ternyata ada di Pancasila, UUD

NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Bahkan Sosialisasi Empat Pilar juga menjawab berbagai pertanyaan

mahasiswa Indonesia tentang mau dibawa kemana bangsa ini.  Sosialisasi

Empat Pilar sangat sesuai dengan dinamika mahasiswa yang datang dan

pergi saat ini di Indonesia.  Saya merasa dalam perjalanan bangsa ini tampaknya

menuntut signifikansi sosialisasi 4 Pilar perlu terus digaungkan secara meluas.

Jatidiri dan pola pikir bangsa kita termaktub dalam Pancasila sebagai ideologi

bangsa Indonesia, UUD 1945 sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia,

NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan

negara.

Membangun jatidiri tidaklah cukup dengan hanya membaca buku atau

mengikuti seminar atau pelatihan semata, dibutuhkan sebuah mekanisme

pembiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terarah agar

membudaya.

Saya berharap, melalui sosialisasi ini rasa kebangsaan akan semakin

mengakar bagi generasi saat ini dan mendatang, serta dengan terbentuknya

jiwa nasionalisme, kita dapat menghadapi era persaingan bebas secara

bersama sebagai suatu bangsa. ❏

DER

Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA.
Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado

Sosialisasi Empat Pilar Sesuai Dinamika Mahasiswa

Said Al Idrus
Ketua Umum BKPRMI

NEGARA sebesar Indonesia dengan banyak sekali keragaman pasti menghasilkan

cara berpikir dan berpendapat yang berbeda pula.  Tapi, dengan silaturahim,

dalam hal ini saling bicara, diskusi, musyawarah, pasti akan ketemu satu titik

persamaan yang menyenangkan semuanya.

Silaturahim adalah satu kegiatan yang kelihatan sepele, namun dampaknya

sangatlah besar, terutama dampak positif.  Dalam konteks lebih besar lagi, yakni

negara dan bangsa, silaturahim adalah satu keniscayaan bahkan keharusan

yang harus dilakukan seluruh elemen bangsa.

Kami melihat Ketua MPR RI Zulkifli Hasan adalah satu sosok yang sangat

luarbiasa menjaga silaturahim.  Sosialisasi Empat Pilar adalah salah satu bentuk

silaturahim tersebut.  Kami sebagai generasi muda melihat hal tersebut sangat

patut menjadi teladan kami sebagai generasi muda.

Saat kami melakukan silaturahim dengan beliau sangat terasa sekali nuansa

kebangsaannya, nuansa NKRI-nya, satu tujuan yang sama yakni Merah Putih,

dan cita-cita Indonesia menuju kesejahteraan bersama. ❏

DER

Silaturahim Salah Satu Solusi Masalah Bangsa

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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B
ANYAK tindakan yang di dalam UU No.

15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana

Terorisme belum disebut sebagai tindak

pidana teroris. Kemudian, dalam revisi

undang-undang Tindak Pidana Teroris hal

demikian dibahas dan selanjutnya disebut

sebagai tindak pidana teroris, seperti aktor

intelektual, mengikuti pelatihan militer atau

paramiliter, ikut merekrut orang untuk ikut

pelatihan teroris; memasukkan, menjual, dan

mengekspor bahan peledak tanpa izin. Kita

harapkan dengan pasal-pasal baru itu

semakin mempersempit ruang gerak teroris

yang akan beraksi.

Perlu juga dicatat dalam UU Tindak Pidana

Teroris yang baru, yang disahkan pada 25

Mei 2018, ada perlindungan HAM yang

sebelumnya tidak diatur dalam UU. No. 15

tahun 2003. Di dalam undang-undang ini

tersangka tidak boleh diperlakukan secara

kejam, tapi harus diperlakukan secara

manusiawi, tidak boleh dihina harkat dan

martabatnya. Selain itu, tersangka juga

berhak didampingi pengacara dan bisa

ditemui pihak keluarga, kecuali dalam skala

kejahatan tertentu.

Di undang-undang hasil revisi ini ada

pasal yang menjerat aparatur yang me-

lakukan abuse of power. Bila aparatur tidak

meperlakukan tersangka sebagaimana yang

diatur, yakni harus memperlakukan secara

manusiawi dan tak kejam, aparatur bisa

dikenakan pemberatan hukuman seperti

yang tertuang KHUP.Misalnya, kalau orang

biasa kena hukuman 9 tahun maka aparatur

ditambah sepertiganya, menjadi 12 tahun.

Jadi dalam undang-undang ini ada per-

imbangan, di satu sisi mempersempit ruang

gerak pelaku teror, di sisi yang lain makin

mengawal HAM yang dijunjung tinggi dalam

Muhammad Syafi’i Anggota MPR Fraksi Partai Gerindra

Koopssusgab Akan Diawasi DPR

Trauma pada masa Orde Baru membuat pelibatan TNI, Koopssusgab, dalam penanganan tindak teoris menimbulkan

sikap pro dan kontra di masyarakat. Namun, karena pada Mei 2018 terjadi rentetan tindak teroris di berbagai

kota membuat DPR merasa perlu melibatkan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI dalam

pemberantasan terorisme agar penanganannya tuntas. Bagaimana sebenarnya posisi TNI dalam pemberantasan

terorisme? Dan, bagaimana pula isi revisi UU. No. 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme? Berikut

pendapat dua anggota MPR:

penangann teroris.

Kalau setiap orang pulang dari Suriah

dianggap teroris, undang-undang ini tak

memberi landasan hukumnya. Oleh sebab

itu undang-undang ini membutuhkan definisi.

Definisi dari terorisme adalah tindak kejahat-

an atau ancaman kekerasan yang bisa me-

nimbulkan teror atau rasa takut yang meluas,

bisa menimbulkan korban massal; merusak

objek vital strategis, lingkungan hidup, dan

fasilitas internasional dengan motif ideologi,

politik, dan gangguan keamanan.

Jadi kalau orang pulang dari Suriah, perlu

dinilai dulu. Yang berhak melakukan penilaian

adalah BNPT (Badan Nasional Penang-

gulangan Teroris). Kalau memang belum

terpapar, bisa diikutkan dalam program kontra

radikalisasi. Kalau terpapar, dia bisa

diikutkan dalam program deradikalisasi.

Kalau sudah terbukti melakukan kejahatan

baru dikenakan hukuman. Sehingga adalah

sebuah tindakan tidak manusiawi dan

melanggar HAM bila menilai orang pulang

dari Suriah di mana kita tidak tahu mereka di

sana ngapain, lalu kita menyebutnya sebagai

teroris.

Ada hal yang baru lagi dalam undang-

undang ini, yakni pelibatan TNI. TNI dalam

UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI memiliki

hak melakukan operasi militer, selain perang

untuk memberantas teroris. Dalam UU Tindak

Pidana Terorisme hasl revisi kita

memasukkan peranan TNI. Cuma bagaimana

bentuk pelibatan dan di mana TNI harus

terlibat, itu diserahkan kepada Peraturan

Presiden. Dalam menyusun Peraturan

Presiden maka Presiden harus berkonsultasi

dengan DPR

Dalam undang-undang ini juga ada

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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K
OMANDO Operasi Khusus Gabungan

(Koopssusgab) TNI itu beroperasi

berdasarkan keputusan polit ik.

Keputusan politik itu dilakukan oleh Presiden.

Hal demikian sesuai dengan UU No. 34

Tentang TNI Pasal 7 Ayat 2 (b) Operasi militer

selain perang, (3) Mengatasi aksi terorisme.

Koopssusgab sebenarnya bisa bisa

masuk ke mana saja, misalnya ketika ada

pembajakan pesawat, wilayah separatis,

dan ancaman lainnya. Dari UU No. 34

Tentang TNI  sebenarnya Koopssusgab bisa

melakukan operasi militer selain perang,

meski tanpa UU Tindak Pidana Terorisme.

Meski demikian hal itu bisa dilakukan kalau

Presiden memintanya.

Agar tidak setiap ada kejadian kita meminta

tolong Presiden untuk membuat keputusan

maka DPR meminta operasionalisasi dari

Koopssusgab itu lebih bagus diatur oleh

Peraturan Pemerintah (PP). Namun setelah

UU No. 34 Tentang Tentang TNI yang

disahkan pada 2004, sampai sekarang kita

tidak pernah mempunyai PP-nya, padahal

sekarang sudah 2018.

Bila PP sulit dikeluarkan dan suatu ketika

dibutuhkan, besok misalnya, maka Presiden

bisa mengeluarkan Peraturan Presiden. Di

Peratuan Presiden itulah yang mengatur

keputusan politik Presiden. Dari Peraturan

Presiden inilah ketika Koopssusgab

beroperasi, dia bergerak berdasarkan

peraturan yang ada tanpa kita meminta lagi

kebijakan kepada Presiden sebab sudah ada

aturan hukumnya. Meski demikian Peraturan

Presiden yang ada harus dikonsultasikan

dengan DPR.

Sekarang telah disahkan UU Tindak

Pidana Terorisme. Di undang-undang hasil

revisi UU NO. 15 Tahun 2003 Tentang Tindak

Pidana Terorisme itu ada pelibatan TNI.

Koopssusgab yang dilindungi oleh UU No.

34 Tentang TNI dalam UU Tindak Pidana

Terorisme hasil revisi bisa dioperasionalkan

dalam penanggulangan terror, tetapi dalam

aspek penindakan. Dalam aturan yang ada,

Koopssusgab berada di bawah kendali

operasi (BKO) satuan tugas Polisi.

Keberadaan Koopssusgab kelak dapat

membantu penanganan terorisme di wilayah

hilir. Karena sifatnya reaksi terhadap aksi

teror maka lebih berupa penindakan. Saya

berharap pembentukan Koopssusgab bisa

memberikan rasa aman bagi masyarakat. Tak

hanya itu, Koopssusgab juga harus bisa

memberikan dampak jera bagi pelaku teror.

Bila Koopssusgab dioperasionalkan dalam

penindakan maka dalam aspek pencegahan

dilakukan oleh intelijen. Dunia intelijen kita ada

BAIS, BIN, dan intelijen polisi. Kita meminta

mereka agar berkoordinasi. Intelijen yang

ada bisa mengindentifikasi, misalnya siapa

yang pulang dari Suriah. Nah, dari dunia

intelijen TNI, misalnya, aparatur TNI dengan

Babinsa-nya bisa tahu di mana rumah dan

bagaimana perilaku orang selepas pulang

dari Suriah. Sayangnya hal demikian belum

juga hidup dalam UU No. 34 Tentang TNI,

sebab lagi-lagi PP dari undang-undang itu

belum ada.

Pencegahan terorisme itu dari hulu dan

hilir. Dalam soal pencegahan, wilayahnya

adalah dunia intelijen. Untuk itu perlu

koordinasi antarlembaga intelijen di bawah

BIN, sesuai dengan UU. No. 17 Tahun 2011

Tentang Intelijen Negara. Kita berharap, BIN

bisa bekerja baik untuk pencegahan. Bila BIN

bisa membagi informasi kepada BAIS dan

badan intelijen lainnya maka mestinya

kejadian seperti teror tak akan terjadi. ❏

AWG

Satya Widya Yudha Anggota MPR Fraksi Partai Golkar

Koopssusgab Sebenarnya Sudah Diatur Dalam UU TNI

Lembaga/Tim Pengawas. Tim Pengawas

terdiri dari anggota Komisi I dan III DPR.

Memang DPR mempunyai tugas melakukan

pengawasan, namun dalam Tim Pengawas-

an ini, anggota DPR juga memiliki ke-

wenangan untuk setiap hari terus meng-

update data-data perkembangan terorisme

dan bentuk penanganan yang dilakukan

oleh aparatur penegak hukum. Pengawasan

itu misalnya, apa yang menyebabkan

peristiwa teror di Mako Brimob terjadi dan

bagaimana penanganannya. Kalau pe-

nanganan masih lemah, mungkin kita akan

memberi rekomen-dasi seperti apa. Kalau

penanganannya cukup baik, namun ada

kelalaian, kita akan mengeluarkan reko-

mendasi seperti apa. Kalau penanganannya

berlebihan, hukumannya seperti apa. Itu

semua akan menjadi tugas Tim Pengawas.

Pihak yang diawasi oleh DPR lewat Tim

Pengawas adalah BNPT, Densus 88 Polri,

dan Komando Operasi Khusus Gabungan

(Koopssusgab) TNI. ❏

AWG
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SOSIALISASISOSIALISASI
Kajian Ramadan di UNY

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

M
ENGHADAPI tuduhan terorisme atau radikalisme terhadap

agama Islam tidak perlu dihadapi dengan sikap reaktif dan main

hakim sendiri. Kalau perlu kita ajak mereka berdiskusi, kita

paparkan fakta dan data-data bahwa umat Islam itu bukan teroris, dan

kepada mereka kita jelaskan bahwa Islam bukan seperti Anda katakan.

Adalah Wakil Ketua MPR Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid menyatakan

hal itu dalam ceramahnya pada acara Kajian Ramadan UNY 1439 H

di Masjid Al-Mujahidin Kampus Universitas Negeri Yogyakarta, Kamis

sore (7/6/2018). Hadir dalam acara itu Rektor UNY Prof. Dr. Sutrisna

Wibawa, M.Pd., dan para jamaah masjid Al-Mujahidin UNY.

Hidayat Nur Wahid memaparkan hal itu menjawab keprihatinan

seorang jamaah muslimah bahwa dari banyak agama di Indonesia

hanya Islam yang sering dituduh teroris. Contohnya, memakai cadar

saja sudah diindikasi terorisme.

Bukan hanya cadar, tapi orang berjenggot panjang, meneriakkan

Allahu Akbar, serta menyatakan solidaritas terhadap Palestina juga

dituduh sebagai tanda terorisme atau radikalisme. “Simbol-simbol itu

tidak ada kaitannya dengan terorisme Karena bersumber dari nilai

Islam,” jelas Hidayat Nur Wahid seraya memaparkan bahwa tuduhan

itu tidak beralasan.

Cadar misalnya, dituduh terorisme karena ada pelaku teror memakai

cadar. Padahal istri seorang anggota polisi di Polda Riau yang menjadi

korban teror beberapa waktu lalu ternyata juga memakai cadar.

HNW:

Kemudian soal jenggot panjang, tidak sedikit tokoh dan pejuang

kemerdekaan berjenggot. Contohnya, Kiai Agus Salim, seorang

pejuang dan pendiri bangsa juga berjenggot. “Apakah Agus Salim

termasuk terorisme, tentu saja tidak,” katanya.

Contoh lainnya soal solidaritas Palestina. Justru Presiden RI Bung

Karno yang pertama kali menunjukkan solidaritas terhadap rakyat

dan bangsa Palestina. Buktinya, Bung Karno menolak Israel menjadi

peserta KTT Asia Afrika di Bandung, 1955, dengan alasan Israel

menjajah Palestina. “Selama Israel menjajah Palestina maka selama

itu pula Indonesia tak akan membuka hubungan diplomatik dengan

Israel,” kata Bung Karno seperti dikutip Hidayat Nur Wahid.

Bukan itu saja, Bung Karno juga pernah melarang tim sepakbola

Indonesia bertanding dengan kesebelasan Israel dengan alasan

yang sama. Bung Karno memegang prinsip lebih baik tidak ikut Piala

Dunia daripada bertanding dengan Israel. Jadi tidak alasan menyebut

solidaritas terhadap Palestina sebagai berindikasi radikalisme atau

terorisme.

“Kalau mau jujur pelaku teror terbesar di dunia itu bukan karena

agama dan bukan pula pengikut agama,” ungkap Hidayat Nur Wahid.

Dia menunjuk contoh peristiwa yang terjadi di berbagai tempat dunia

ini, seperti dalam Perang Dunia I dan II dimana jutaan orang meninggal

dunia, termasuk juga kudeta yang dilakukan oleh komunis.

“Teror tidak mendatangkan keuntungan bagi agama apa pun,”

Islam Justru Korban Teroris
Terbesar Sepanjang Sejarah
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jelas Hidayat dalam ceramahnya berjudul:

‘Menumbuhkan rasa cinta Tanah Air sebagai

Implementasi dalam Menjalankan Syariat Is-

lam’. Dan, “Kalau mau jujur justru umat

Islamlah yang menjadi korban teror terbesar

sepanjang sejarah,” ungkap Hidayat Nur

Wahid.

Oleh karena itu, ungkap Hidayat Nur

Wahid, tuduhan terhadap Islam sebagai

pelaku radikalisme atau terorisme tak perlu

ditanggapi dengan melakukan penghakiman

jalanan. “Tapi kita perlu mengajak mereka

berdiskusi, kita ajukan fakta atau data

bahwa Islam bukan teroris, bukan radikalis,

dan Islam tidak seperti mereka bayangkan,”

katanya.

Artinya, kita mengomunikasikan atau

berdialog dengan mereka yang melakukan

fitnah terhadap Islam dan umat Islam.

Tentunya, Hidayat Nur Wahid berharap, umat

Islam perlu memiliki wawasan yang lebih

hebat atau lebih bagus. “Sehingga kita bisa

menjawab dan mengalahkan argumentasi

mereka, dan mereka bisa terkoreksi,”

katanya.

Dalam menyelesaikan masalah kita perlu

mencontoh Rasulullah. Bahwa sikap dasar

Rasulullah adalah tidak menghadirkan konflik,

tidak menghadirkan permusuhan, tidak

membunuh, dan tidak pula melakukan teror,

walau Rasulullah sendiri mendapat teror luar

biasa. ❏

SCH
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SOSIALISASI

K
EDIAMAN Drs. H. Abdul Ghoni, Ketua

Harian DPP Forkabi, dan Ketua DPD

Forkabi Jakarta Selatan, di kawasan

Cipete, Jakarta Selatan, sangat ramai dipenuhi

ratusan warga. Mereka berseragam Forum

Komunikasi Anak Betawi (Forkabi). Tenda

Merah Putih sudah berdiri, karpet merah pun

sudah digelar. Di rumah inilah dilakukan

Sosialisasi Empat Pilar MPR yang dihadiri Wakil

Ketua MPR H. Ahmad Muzani.

Kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR ini

juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies

Baswedan, perwakilan Walikota Jakarta

Selatan, dan tokoh ulama, serta anggota

Forkabi di lingkungan Jakarta Selatan. Dalam

sosialisasi Empat Pilar MPR ini, Ahmad Muzani

membahas soal pluralisme.

Untuk memahami pluralisme, kata Muzani,

belajarlah dari masyarakat Betawi. Dia

menilai, masyarakat Betawi memiliki toleransi

dan pluralisme yang luar biasa. “Untuk belajar

pluralisme tidak perlu jauh-jauh. Belajarlah

pluralisme dari masyarakat (orang) Betawi,”

kata Muzani saat menyampaikan Sosialisasi

Empat Pilar MPR.

Dalam sosialisasi itu, Muzani menjelaskan

tentang pilar Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan

suku, agama, dan ras, merupakan sebuah

takdir yang tidak perlu dipermasalahkan.

“Perbedaan dan kebhinnekaan Indonesia

merupakan kekuatan,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Muzani, bangsa Indone-

sia jangan mudah dipecah belah dan

diadudomba karena keragaman dan

kebhinnekaan. “Kita tidak boleh dipecah

belah hanya karena keragaman dan

kebhinnekaan. Sebab, memang ada usaha-

usaha untuk memecah belah,” tandasnya.

Dalam konteks kebhinnekaan itulah,

Muzani memberi contoh masyarakat (orang)

Betawi. Menurut Muzani, masyarakat

Betawi sangat terbuka dan menerima

perbedaan suku, ras, dan bahasa. “Di

Betawi (Jakarta) orang (pendatang) dari

berbagai suku bisa hidup damai,” ujarnya.

Muzani juga menilai, masyarakat (orang)

Betawi tidak pernah iri dengan orang dari

daerah lain (pendatang). “Inilah contoh

pluralisme masyarakat (orang) Betawi yang

luar biasa,” katanya.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan

pada tahun 1945, penduduk Jakarta saat itu

sekitar 500.000 jiwa. Sekarang, penduduk

Jakarta diperkirakan sekitar 8 juta jiwa. “Or-

Forkabi, Jakarta Selatan

Belajarlah Pluralisme dari Orang Betawi
Untuk memahami pluralisme, belajarlah dari masyarakat Betawi. Orang Betawi memiliki toleransi
dan pluralisme yang luar biasa.

ang Betawi senang menerima suku lain,”

ucapnya.

Karena itu Muzani mengajak untuk belajar

pluralisme dan toleransi dari masyarakat

(orang) Betawi. “Tidak usah jauh-jauh belajar

tentang pluralisme, belajarlah dari

masyarakat (orang) Betawi,” tuturnya.

Sosialisasi Empat Pilar MPR ini, lanjut

Muzani, bertepatan dengan peringatan Hari

Lahir Pancasila yang dilakukan Forkabi.

“Sosialisasi ini untuk menanamkan

kesadaran yang kuat tentang Pancasila pada

anggota Forkabi agar sebagai warga negara

memiliki bangsa ini,” katanya.

Sementara itu, Abdul Ghoni menyampaikan

terima kasihnya kepada Wakil Ketua MPR H.

Ahmad Muzani yang telah berkenan melakukan

sosialisasi Empat Pilar MPR kepada masyarakat

di kediamannya, yang juga menjadi markas dari

DPC Forkabi Jakarta Selatan.

Menurut Abdul Ghoni, Sosialisasi Empat

Pilar MPR sasarannya tidak hanya kepada

masyarakat intelektual, tapi juga kepada

masyarakat bawah. Agar memahami nilai-nilai

dalam Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI,

dan Bhinneka Tunggal Ika. ❏

BS
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Samarinda, Kalimantan Timur

Safari Ramadhan Mahyudin di Kota Tepian

M
ENGAPA Pancasila perlu disosiali-

sasikan?” Itu adalah pertanyaan

diajukan oleh Wakil Ketua MPR

Mahyudin ditujukan kepada ratusan

mahasiswa yang memenuhi Aula Rumah

Jabatan Walikota Samarinda, Samarinda,

Kalimantan Timur, 2 Juni 2018. Pertanyaan

itu dijawab sendiri oleh Mahyudin  dengan

mengatakan, “karena bangsa ini gampang

lupa”.

Lebih lanjut Mahyudin memaparkan, bukti-

nya kita sudah lupa bahwa kita pernah dijajah

oleh Belanda selama 350 tahun. Akibat lupa

maka kita tidak pernah merasakan bagai-

mana rasanya dijajah. Menurut Mahyudin,

sebenarnya bangsa penjajah bukan bangsa

yang hebat. “Tapi, kita yang beragam suku

dan bahasa saat itu memang mudah dihasut

dan diadudomba,” ungkapnya.

Pria asal Kalimantan Timur itu bersyukur

akhirnya bangsa kita merdeka. Ia mengutip

pidato Soekarno di depan anggota BPUPKI,

1 Juni 1945, bahwa untuk merdeka kita tak

perlu memikirkan hal-hal yang njlimet. “Kita

harus merdeka sekarang juga”, ujarnya

mengutip pidato Soekarno. Saat itu bangsa

Indonesia masih dalam kondisi miskin dan

bodoh. Meski demikian, Mahyudin menyebut

hal yang demikian bukan halangan. “Arab

Saudi merdeka, kondisinya juga sama,”

ungkapnya. Dalam keadaan miskin tak punya

uang malah membuat kepedulian dari

masyarakat sendiri. “Masyarakat Aceh

mengumpulkan uang, emas, dan barang

berharga lainnya untuk membeli pesawat”,

ucapnya.

Sebagai bangsa dari negeri yang berumur

73 tahun, dibanding dengan Amerika Serikat

dan negara maju lainnya yang sudah ratusan

tahun merdeka, dia mengakui bangsa Indo-

nesia masih tertinggal di beberapa bidang.

“Mereka maju wajar, karena kita baru

merdeka,” paparnya. “Akibatnya kita juga

baru belajar demokrasi”, tambahnya. Banyak

kekurangan yang ada diharapkan dimaklumi.

Dalam kemerdekaan, alumni Universitas

Mulawarman mengajak semua untuk mengisi

pembangunan. “Dalam era kemerdekaan kita

harus cerdaskan kehidupan bangsa,”

tegasnya. Dengan mencerdaskan kehidupan

bangsa diharapkan anak bangsa menjadi

cerdas. Untuk meningkatkan bangsa Indo-

nesia dari bangsa berkembang menjadi

bangsa yang maju, pria yang menyandang

gelar sarjana teknik itu mendorong agar

pendidikan masuk dalam area riset agar

mampu men-ciptakan teknologi. Untuk itu dia

berharap, perguruan tinggi harus

memikirkan riset. Agar menjadi bangsa yang

mampu menciptakan teknologi baginya

sangat penting. “Agar kita tak menjadi

bangsa konsumtif,” ungkapnya.

Mahyudin juga menyindir masyarakat

yang sedikit sedikit membeli handphone jenis

baru. “Akibatnya uangnya lari ke luar negeri,”

sesalnya. Dengan menjadi bangsa produsen

teknologi membuat bangsa ini tak silau

dengan budaya Barat. Pentingnya bangsa

ini mengedepankan sumber daya manusia

lewat pendidikan, sebab sumber daya alam

akan habis. “Batu bara dan tambang lainnya

di Kalimantan Timur kelak akan habis”, ucap

mantan Bupati Kutai Timur itu.

Untuk mendukung semua paparan di

atas, bangsa ini harus paham dengan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



ideologi Pancasila. Sebagai bangsa yang

menjadikan Pancasila sebagai dasar negara,

dia ingin Pancasila menjadi perilaku

keseharian. “Mahasiswa di Samarinda harus

menjadikan Pancasila sebagai sebagai

perilaku,” tegas-nya. Pancasila, menurut

Mahyudin, sangat istimewa sebab

melindungi semua. Kehebat-an Pancasila ini

menjadi pujian bagi bangsa lain. “Soekarno

pun menyosialisasikan Pancasila di saat

Sidang Majelis Umum PBB tahun 1950”,

paparnya.

Soal Pancasila bagi Mahyudin tak perlu

diperdebatkan lagi. Pancasila mulai 1 Juni

1945, 22 Juni 1945, dan 18 Agustus 1945,

merupakan satu rangkaian proses. “Jadi 1

Juni sampai 18 Agustus merupakan bulan

Pancasila,” tegasnya.

Anggota MPR Fraksi Partai Golkar, Heti

Latifah, dalam sosialisasi tersebut menyebut

Pancasila merupakan ideologi yang cocok

bagi Indonesia. Untuk itu, Heti Latifah

mengajak para mahasiswa untuk

menjadikan Pancasila sebagai perilaku

keseharian. “Dengan Pancasila kita tangkal

ideologi yang tak sesuai dengan nilai-nilai

luhur bangsa,” ujar alumni ITB itu.

Selepas memberi sosialisasi kepada para

mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi

di kota tepian itu, Mahyudin melaksanakan

sholat taraweh di Masjid Raya Samarinda,

Darussalam. Dalam kesempatan tersebut, ia

didaulat untuk menjadi penceramah dalam

tauziah Ramadan. Di hadapan ratusan

jamaah, Mahyudin menyatakan,  bulan

puasa merupakan bulan penuh berkah. “Al-

lah mewajibkan puasa kepada orang-orang

beriman agar menjadi taqwa”, paparnya.

Orang beriman, menurut Mahyudin,  adalah

orang ketika disebut nama Allah, hatinya akan

bergetar.

Untuk mendapatkan predikat taqwa tak

otomatis, namun perlu perlu amalan yang

kuat. Diungkapkan banyak orang yang

berpuasa namun hanya mendapat rasa

haus dan lapar. “Sebab selama puasa

mereka tetap melakukan gibah dan fitnah”,

ungkapnya. Maka, dia berharap, bulan puasa

dijadikan latihan bagi ummat Islam. Puasa tak

hanya menahan makan dan minum namun

semua panca indera yang ada harus mampu

menahan diri. “Karena godaan puasa bukan

hanya sekadar makan dan minum, melihat

sesuatu yang tak pantas juga harus

dihindari,” tuturnya.

Ciri orang beriman yang lain, kata

Mahyudin, orang itu suka berinfaq. Harta

adalah titipan dari Allah, kelak penggunaan

harta akan diminta pertanggungjawaban.

Oleh karena itu harta yang ada harus

digunakan untuk hal-hal yang maslahat. Ia

senang saat bulan puasa, tingkat ibadah umat

Islam meningkat. Masjid penuh dan banyak

orang membaca Alquran. Diharapkan apa-

apa yang dilakukan di bulan puasa

diteruskan di bulan-bulan biasa. “Orang yang

sukses di bulan puasa adalah orang yang

hidupnya lebih baik daripada sebelumnya”,

paparnya. “Mari kita puasa seperti kupu-

kupu, berubah bentuk menjadi lebih baik.

“Jangan puasa seperti ular, hanya kulitnya

saja berubah tapi bentuknya tidak,” ujarnya.

Selain itu, menurut Mahyudin, bulan puasa

mengandung makna persatuan dan

membangun rasa toleransi. “Dengan bukber

masyarakat berkumpul dan bersatu,”

ucapnya. “Dari itu tumbuh rasa toleransi.

Saya diundang umat lain untuk bukber

sebagai rasa penghormatan”, tambahnya.

Tausiyah di MTs Negeri Samarinda
Hari kedua safari Ramadhannya, 3 Juni

2018, Mahyudin  memberi sosialisasi kepada

pelajar MTsN Samarinda. “Tak cocok bila
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doktrin digunakan untuk Sosialisasi Empat

Pilar”, ujarnya di hadapan ratusan generasi

muda itu. Dia menuturkan, untuk

memasyarakatkan Pancasila generasi muda

perlu diajak dialog. “Metoda yang humanis

agar anak muda ikut mempunyai tanggung

jawab terhadap bangsa dan negara,”

ujarnya.

Menurut Mahyudin, bila masyarakat paham

dan sadar akan pentingnya Empat Pilar maka

sosialisasi Pancasila tidak hanya menjadi

tanggung jawab MPR, namun juga menjadi

tanggung jawab semua. “Memahami

Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan

Bhinneka Tunggal Ika untuk merawat dan

menjaga Indonesia,” paparnya.

Sosialisasi diberikan kepada anak muda

diakui penting. Selain mereka sebagai

penerus bangsa, sifat anak muda seperti

tak sabaran, jiwa muda, menjadi faktor

mengapa sosialisasi diberikan kepada

mereka. “Hidup itu harus sabar karena semua

tak ada yang instan”, paparnya. “Semua

harus berproses”, tambahnya.

Sosialisasi Empat Pilar, menurut Mahyudin,

merupakan amanat UU. No. 17 Tahun 2014.

Tugas ini dianggap penting apalagi setelah

20 tahun perjalanan reformasi. Di masa

reformasi, bangsa ini tak memiliki haluan

negara. Akibatnya ketika presiden, gubernur,

dan bupati beda partai politik membuat

pembangunan antara pusat dan daerah tak

nyambung. “Sekarang pembangunan hanya

berdasarkan visi dan misi presiden atau

kepala daerah”, ungkapnya. Dari sini ada

keinginan untuk menghidupkan kembali

haluan Negara, seperti GBHN. “Dengan

adanya haluan negara maka pembangunan

tak dilakukan semaunya sendiri,” papar

politisi dari Partai Golkar itu.

Kesadaran masyarakat lainnya dalam

mengevaluasi reformasi adalah keinginan

kembali mengangkat nilai-nilai Pancasila.

Dalam masa reformasi, lembaga BP7

dibubarkan, Penataran P4 dan PMP

ditiadakan. “Sekarang kita sadar hal yang

demikian perlu,” ungkapnya. Disebut pada

masa Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR,

lembaga ini menghidupkan kembali Pancasila

lewat sosialisasi.

Sering disampaikan dalam sosialisasi

bahwa bangsa ini adalah bangsa yang

majemuk. Untuk itu dalam sosialisasi di

hadapan pelajar MTsN, tutur Mahyudin,

perbedaan itu ada agar saling kenal.

“Dengan perbedaan mari kita saling dukung

bukan saling hujat dan fitnah”, tegasnya.

Membentuk generasi muda harapan

bangsa selain diberi sosialisasi, nilai-nilai

agama juga wajib diberikan kepada mereka.

Pendidikan agama harus diberikan secara

kaffah. “Yang tergoda paham radikal adalah

mereka yang sedikit memahami agama”,

ucapnya.

Selepas melakukan sosialisasi, acara

dilanjutkan sholat taraweh di Masjid Baittul

Muttaqien, Islamic Center. Di salah satu

masjid terbesar di Indonesia itu, Mahyudin

memberi tausiyah kepada jamaah sholat

taraweh. “Sampaikan keindahan Islam pada

semua”, ujarnya. Dipaparkan, ketika agama

Islam masuk ke nusantara di mana saat itu

sudah ada agama Hindhu dan Budha, Islam

disebarkan dengan cara damai. “Sunan

Kalijaga menyebarkan Islam lewat wayang

kulit,” ungkapnya.

Penyebar Islam yang lain juga

menyebarkan Islam lewat seni dan budaya.

“Beberapa waktu yang lalu saya ziarah di

makam Syeh Maulana Malik Ibrahim”,

ungkapnya. Mahyudin pun mempunyai

pengalaman yang sama. Dirinya tak pernah

memaksa orang lain masuk Islam, namun

dengan  kesadaran sendiri, istri, saudara

istri, serta sopirnya, menjadi mualaf. “Bagi

Islam, tak ada pemaksaan dalam beragama”,

tegasnya.

Dalam soal keindahan Islam, ia

menceritakan bagaimana Piagam Madinah

semasa Nabi Muhammad disepakati. Dalam

piagam tersebut ada perjanjian perdamaian

antara umat Islam, Yahudi, dan Nasrani.

Menurutnya, Sila I Pancasila juga mengatur

hal yang demikian ketika antarumat beragama

berbangsa dan bernegara.

Dirinya menyayangkan bila ada sikap

radikal. Ia menyarankan agar semua belajar

agama secara tuntas. Jangan separo-

separo. “Kadang-kadang kita merasa pintar.

Bisa satu, dua ayat saja sudah merasa

pintar”, ujarnya. Kalau hendak berjihad, me-

nurutnya, lebih utama kalau mendahulukan

harta daripada jiwa. “Kalau ada orang yang

tak punya beras, beri dia beras”, paparnya.

Dalam tausiyah ia mengajak umat Islam untuk

meningkatkan ibadah puasa. Disebut bulan

puasa bulan penuh berkah. “Bila tahu

keutamaan puasa, kita ingin semua bulan

adalah bulan puasa,” tuturnya. Dalam bulan

puasa, seluruh pahala dilipatgandakan. ❏

AWG
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SOSIALISASI

S
UDAH lazim, pada bulan puasa umat

Islam melaksanakan kegiatan Safari

Ramadan.  Demikian  pula Wakil Ketua

MPR RI Abdul Muhaimin Iskandar.  Pada  bulan

Puasa pada 2018 atau Ramadan 1439 H.,

Cak Imin melangsung Safari Ramadan,

bahkan  hingga diakhir-akhir bulan suci.

Wilayah yang menjadi sasaran Cak Imim

dalam malaksanakan Safari Ramadan pada

dua hari menjelang Idul Fitri adalah

Kabupaten Lamongan Jawa Timur.  Dalam

kegiatan Safari Ramadan pada Rabu (13/6),

Wakil Ketua MPR RI melakukan beberapa

kegiatan sekaligus. Yaitu,   Sosialisasi Empat

Pilar MPR RI untuk kalangan Jamaah Masjid

Agung Lamongan, kunjungan ke Pasar

Sidoharjo dan ngabuburit sembari berkeliling

Lamongan menggunakan becak motor.

Ikut serta dalam acara tersebut Ketua

Fraksi PKB MPR Jazilul Fawaid,  Menristek

Dikti Muhammad Nasir, Bupati Lamongan Fadli

SH, serta Ketua Ta’mir Masjid Agung

Lamongan KH. Aziz Khoiri.

Saat menyampaikan sosialisasi Empat Pi-

lar di hadapan jamaah Masjid Agung

Lamongan,  Cak Imin antara lain mengatakan,

bangsa Indonesia memiliki pondasi yang

kuat, dalam melaksanakan pembangunan.

Pondasi itu  berbentuk nilai-nilai kemasya-

rakatan dan nilai-nilai Ketuhanan. Karena

Pondasi itulah, kata Cak Imin,  bangsa Indo-

nesia tidak  gampang goyah dalam meng-

hadapi cobaan. Yang lebih istimewa, kata

Muhaimin,  kedua pondasi itu  tidak dimiliki

negara-negara lain di dunia.

“Di Eropa mereka hanya mempunyai nilai-

nilai kemasyarakatan, tetapi tidak memiliki

nilai-nilai Ketuhanan. Karena itu saat pemain

Liverpool Mohammad Salah melakukan sujud

syukur setelah mencetak gol mereka kagum

dan simpati, dan setelah itu ramai-ramai

mempelajari Islam, sebelum akhirnya

memeluk agama Islam”, kata Wakil Ketua MPR

RI Abdul Muhaimin Iskandar.

Sayangnya, kata Cak Imin, kedua pondasi

itu belum dimanfaatkan secara baik. Ibarat

raksasa yang masih tertidur, sehingga

potensinya belum muncul dan memberikan

kebaikan bagi masyarakat. Padahal, kalau

kedua pondasi itu dimanfaatkan secara baik,

niscaya Indonesia akan menjadi kekuatan

dunia yang sangat diperhitungkan.

“Islam yang Rahmatan lil ‘alamin, Islam yang

ahli Sunnah wal  Jamaah, ramah, toleran,

dan saling menghormati, bisa menjadi

kekuatan dunia, seperti yang saat sekarang

ini tengah terjadi di Eropa. Saat ini, Islam

menjadi kekuatan yang makin diperhitungkan

Kabupaten Lamongan Jawa Timur

Safari Ramadan Gaya Cak Imin

di Eropa dan Amerika”, ujar  Cak Imin.

Selesai memberikan materi Sosialisasi

Empat Pilar, Muhaimin Iskandar melakukan

peninjauan ke Pasar Sidoharjo. Di tempat

ini, Cak Imin menanyakan perihal gejolak

harga yang terjadi jelang Idul Fitri. Beberapa

pedagang yang dimintai keterangan oleh

Wakil Ketua MPR mengatakan, terjadi

gejolak harga jelang Idul Fitri, tetapi

angkanya tidak terlalu besar.  Dan, itu sudah

terjadi secara terus-menerus mendekati

lebaran. Sembari menanyakan gejolak

harga, kepada pedagang yang ditemuinya,

Muhaimin juga membeli beberapa barang

kebutuhan pokok. Antara lain, kelapa,

sayur mayur, dan ayam.

Setelah selesai meninjau Pasar Sidoharjo,

Muhaimin melanjutkan kegiatan safari

Ramadan di Kabupaten Lamongan, dengan

melakukan ngabuburit. Pada kesempatan itu

Cak Imin berkeliling Kota Lamongan dengan

mengendarai becak motor. Ada puluhan

becak motor yang mengiringi kegiatan

ngabuburit tersebut. Di tengah jalan, sesekali

Muhaimin melambaikan tangan, atau

membalas salam dari masyarakat yang

mengenalnya. Kegiatan ini berlangsung

hingga acara buka bersama. ❏

MBO
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K
AMPUNG Beting adalah nama yang

sudah terkenal di kota Pontianak,

Kalimantan Barat (Kalbar). Kampung ini

dikenal dengan stigma negatif yang

dilekatkan dengan nakoba dan kejahatan

terkait lainnya. Tapi kini, Kampung Beting

mulai mengikis stigma negatif itu. Di kampung

inilah Wakil Ketua MPR Oesman Sapta

menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR

kepada masyarakat kampung Beting, Senin

(28/5/2018).

Sosialisasi Empat Pilar MPR ini berlangsung

di perkampungan penduduk dengan membuat

tenda sederhana. Ketua panitia dari Forum

Masyarakat Anti Narkoba dalam

sambutannya menyampaikan bahwa selama

ini Kampung Beting memang mendapat stigma

negatif. Bahkan, stigma negatif kampung

yang berada di pinggir sungai ini sudah

terdengar sampai di tingkat nasional. “Kami

mulai sedikit demi sedikit mengubah stigma

negatif itu. Kami ingin membuat kampung

Beting ini menjadi lokasi pendidikan agama

Islam, seperti pesantren,” ujarnya.

Kampung Beting, Kalimantan Barat

Oesman Sapta Sosialisasi Empat Pilar
Di Kampung Beting

Memulai sosialisasi, Wakil Ketua MPR

Oesman Sapta menyebutkan tidak akan lama

berada di tengah-tengah warga kampung

Beting. Oesman hanya memberi waktu 20

menit. Pasalnya, dia sudah  memiliki agenda

buka puasa bersama dengan Sinta Nuriyah,

istri Almarhum KH Abdurrahman Wahid, di

Masjid Raya Mujahidin Pontianak. “Beliau

sudah menunggu saya. Tapi saya bilang tadi

sudah janji ke kampung Beting, jadi saya ke

sini dulu,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, kepada masyarakat

kampung Beting, Oesman Sapta meng-

ingatkan tentang bahaya narkoba. “Saya

sedih mendengar cerita tentang kesan

terhadap kampung ini yang jelek. Tapi

sekarang (kesan itu) mulai surut dan

menyusut. Karena banyak orangtua yang

tidak rela anaknya terkena narkoba,” katanya.

Menurut Oesman, narkoba adalah barang

jahanam. “Karena itu kalau saya menyebut

narkoba, jawabannya ‘hancurkan’,” kata

Oesman.

Oesman pun berteriak lantang, “narkoba”

yang dijawab “Hancurkan,” oleh masyarakat

Beting. “Narkoba,” kata Oesman. “Hancur-

kan,” jawab masyarakat.

“Hanya dengan menghancurkan narkoba,

anak-anak bisa selamat,” tegas Oesman.

Menurut Oesman Sapta, negara kita

sedang dirongrong oleh negara asing yang

ingin merebut kekayaan alam dan sumber

daya Indonesia. Mereka melakukan intervensi

melalui narkoba. “Tapi saya yakin dengan hati

nurani kita dapat menghancurkan narkoba.

Saya percaya masyarakat Beting sangat

mencintai anak cucunya,” ucapnya.

Dia berharap, kampung Beting bisa

berubah menjadi kampung yang ramah dan

santun. “Kembalikan stigma kampung Beting

ini menjadi kampung yang ramah dan santun,

mengingat di wilayah kelurahan Kampung

dalam Bugis ini terdapat Cagar Budaya Kraton

dan Masjid Jami,” katanya. Keraton kesultanan

Pontianak dan Masjid Jami’ ini merupakan

simbul berdirinya Kota Pontianak.

Sosialisasi Empat Pilar MPR di kampung

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Kota Depok, Jawa Barat

Ketahanan Keluarga Penting untuk Menangkal
Terorisme

A
KSI terorisme di Surabaya beberapa

waktu lalu telah membuat banyak

kalangan tersentak dan sekaligus juga

prihatin. Karena, ternyata pelaku terorisme

tidak hanya dari kalangan orang dewasa,

tapi sudah melibatkan anak-anak dalam satu

keluarga. Bertolak dari peristiwa itulah

Aliansi Perempuan Peduli Indonesia (Alppin)

menganggap perlu  menyelenggarakan

Focuss Group Discussion (FGD) dengan

tema: ‘Menangkal Terorisme melalui

Ketahanan Keluarga.”

FGD itu berlangsung di Hotel Santika, Jl.

Margonda Kota Depok, Jawa Barat, Jumat

(1/6/2018). “Sangat benar kita membicarakan

masalah ketahanan keluarga untuk

menangkal terorisme, agar di dalam diri

keluarga terjadi harmonisasi yang luar biasa,

dan terjadilah apa yang mereka harapkan

ketika membentuk keluarga,” ujar Hidayat Nur

Wahid ketika menyampaikan sambutan kunci

dan sekaligus membuka FGD yang diikuti

sekitar 30 peserta atau aktivis dari berbagai

organisasi sosial, hukum, dan institusi

pemerintah tersebut.

Dengan ketahanan keluarga, lanjut

Hidayat, mereka akan berada di garda

terdepan untuk menyelamatkan keluarga

masing-masing dari kemungkinan terkena

terorisme. Maka, penguatan  lembaga

keluarga ini  penting  karena yang terkena

dampak mengerikan bila terjadi terorisme

adalah keluarga, baik ayah, ibu, maupun

anak-anak, sebelum yang lainnya.

“Karena itu, kalau dalam keluarga ada yang

terkena terorisme maka akan terasa bagai

neraka dunia bagi keluarga itu,” ungkap

Hidayat. “Akibatnya keluarga itu menjadi tidak

harmonis, relasi keluarga dengan masyarakat

juja akan bermasalah, imbal baliknya keluarga

menjadi tidak sejahtera,” katanya.

Apalagi Indonesia adalah Negara yang

beragama. Agama apapun, kata Hidayat

Nur Wahid, pasti menentang  terorisme.

Masya-rakat yang beragama adalah

masyarakat yang sangat mementingkan

keluarga. Maka, dengan beragama  maka

institusi keluarga menjadi amat sangat

penting. Karena keluarga jualah yang

sangat mengetahui kondisi masing-masing

anggota keluarganya pada setiap waktu.

Apakah mereka tetap berada pada jalur

istiqomah, kesalehan, atau mulai terlihat ada

keanehan.

Oleh karena itu, Hidayat Nur Wahid yakin,

keluarga yang harmonis adalah keluarga

yang sakinah, mawaddah, warohmah. Di

keluarga yang harmonis, antara suami, istri,

dan anak-anak akan menghadirkan sikap

saling sayang, saling mengasihi, saling

peduli, saling empati, dan sikap saling

mengajak berkominikasi. Sehingga bila ada

anggota keluarganya  bertingkah  macam-

macam maka akan segera terdeteksi atau

cepat  diketahui.

Untuk menguatkan institusi keluarga,

menurut Hidayat, kehadiran Negara  juga

sangat dibutuhkan. Mengingat terorisme

bukan kegiatan yang bersifat lokal, tapi

kegiatan bersifat antarnegara. “Negara tidak

boleh absen untuk menjadi bagian dari yang

menguatkan ketahanan keluarga, menjaga

keluarga, supaya keluarga tidak kehilangan

jatidirinya,  tetap bersemangat,” ujar Hidayat

Nur Wahid.

Melihat situasi akhir-akhir ini, Hidayat Nur

Wahid menyatakan, ada keinginan untuk

mengajukan kembali RUU tentang Ketahanan

Keluarga yang sebelumnya pernah diajukan

tapi mandeg.  Dengan harapan, melalui

undang-undang ini terorisme bisa diatasi,

atau bisa dihadapi dan diperangi secara

menyeluruh, dari hulu sampai hilir. “Dan,

negara  juga harus menghadirkan kebijakan

yang dapat menguatkan ketahanan keluarga,

tidak membiarkan kebijakan yang justru

melemahnya lembaga keluarga,” ungkap

Hidayat Nur Wahid. ❏

SCH

Beting ini merupakan kerjasama MPR dengan

Forum Masyarakat Anti Narkoba. Narasumber

sosialisasi ini adalah Zainuttauhid Sa’adi dari

Fraksi PPP. Oesman sengaja membawa

Zainuttauhid yang juga tokoh NU untuk

menyampaikan sosialisasi Empat Pilar MPR

kepada masyarakat di Beting berkaitan

dengan bahaya narkoba dan umat Islam.

Menurut Oesman, Islam merupakan agama

yang damai, yang tidak mengajarkan untuk

membunuh dan mencelakakan orang lain.

“Islam itu indah, Islam itu adalah sebuah

rumah yang besar yang ada di seluruh

dunia, yang kiblatnya ke Ka’bah. Ka’bah

dikatakannya merupakan simbol per-

damaian, simbol kejujuran dan simbol

kejujuran,” ucap Oesman. ❏

BS
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Kutai Kartanegara

Menjelang Buka, Mahyudin Menyampaikan
Sosialisasi di Tenggarong

D
I HADAPAN 400 mahasiswa dari

berbagai perguruan tinggi di

Tenggarong, Kabupaten Kutai

Kartanegara, Kalimantan Timur, 4 Juni 2018,

Wakil Ketua MPR Mahyudin menceritakan

bahwa pada masa lalu ada pelajaran

Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Dalam

mata pelajaran itu, jelas Mahyudin,  kita

diberikan materi mengenai hormat-

menghormati, tenggang rasa, dan toleransi.

Dalam masa reformasi, PMP dihilangkan

dan sebagai gantinya ada mata pelajaran

Pendidikan Pancasila dan Ketatanegaraan

(PPKn). “Kata moral dihilangkan”, ujarnya.

Mata pelajaran ini kemudian diganti menjadi

Pendidikan Kewarganegaraan. Melihat hal

yang demikian, dirinya mengatakan, “satu

persatu kata Pancasila dihilangkan”.

Mahyudin menyebut bahaya bila warga

negara tak mengerti ideologinya. Melihat

kekosongan pemasyarakatan Pancasila

maka MPR mengambil inisiatif untuk

menyosialisasikan Pancasila. Dasar hukum

dari MPR untuk melakukan sosialisasi, kata

Mahyudin, sangat kuat, yaitu UU No. 17

Tahun 2014. Untuk melakukan sosialisasi,

pria asal Kalimantan Timur menyebut tak

boleh dilakukan seperti masa lalu.

“Sosialisasi saat ini harus dilakukan dengan

cara humanis, bukan doktrin”, paparnya.

Untuk melakukan sosialisasi, menurut

Mahyudin, tak mudah. “Tak semua mampu

untuk memasyarakatkan Pancasila”,

tuturnya. Tak mudah, menjadi aneh kalau

membicarakan hal yang baik, namun yang

membicarakannya itu tak melakukan. “Orang

berdakwah tapi tak melakukan apa yang

didakwahkan, kan lucu”, kata Mahyudin

mengibaratkan. Demikian pula saat

membicarakan Pancasila, menjadi aneh

kalau tidak melaksanakan Pancasila. “Orang

yang tertangkap KPK itu bukti tak mampu

melakukan sosialisasi”, tegasnya.

Ketika sosialisasi dilakukan ada saja yang

mempermasalahkan Pancasila. Diuraikan

Soekarno pada 1 Juni 1945 di depan sidang

BPUPKI menyampaikan gagasan tentang

dasar negara. Dalam pidato itu lahir kata

Pancasila. Setelah berproses maka lahir

Pancasila 22 Juni 1945 dan Pancasila 18

Agustus 1945. Menurut Mahyudin, proses

Pancasila dari 1 Juni 1945, 22 Juni 1945,

dan 18 Juni 1945, merupakan satu

rangkaian.

Dalam proses lahirnya Pancasila, ia

memuji langkah politik umat Islam. Ketika

Pancasila 22 Juni 1945 ada keberatan dari

orang non-Muslim, politisi dari kelompok Is-

lam rela menghapus tujuh kata dalam Sila I.

“Dari sini saya mengatakan, Indonesia bisa

berdiri merupakan hadiah dari umat Islam”,

paparnya.

Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun

1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,

menurutnya, merupakan tanggung jawab

semua. “Menjaga Empat Pilar untuk menjaga

keberlangsungan Indonesia”, tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, Empat Pilar membuat

Indonesia ada. Empat Pilar disebut sebagai

alat pemersatu. “Indonesia bubar tanpa

Empat Pilar”, paparnya.

Sosialisasi perlu dilakukan, sebab ada

tantangan kebangsaan. “Tantangan itu

seperti lemahnya pemahaman keagamaan”,

ungkapnya. Lemahnya pemahamaan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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keagamaan membuat orang menjadi sempit

dalam beragama. “Pemahaman yang salah

terhadap agama membuat seseorang

menjadi radikal”, ungkapnya.

Tantangan kebangsaan lainnya yang

perlu dijawab adalah kurangnya pengharga-

an terhadap keberagaman. “Dari sini muncul

masalah suku, agama, dan ras”, ujarnya.

Isu SARA menurut Mahyudin, tak boleh

muncul dalam Pilkada Kalimantan Timur.

Masalah SARA memang terjadi di banyak

tempat. “Setelah 200 tahun lebih, Amerika

Serikat baru bisa memiliki presiden dari ras

lain, yakni Obama”, ungkapnya. Untuk

menghilangkan primodialisme SARA langkah

yang perlu dilakukan adalah mencerdaskan

kehidupan bangsa. “Bila masyarakat sudah

pintar maka SARA bisa dihilangkan”,

ucapnya.

Dalam soal keberagaman, hal demikian

disebut sebagai sunnatullah. “Allah bisa saja

menjadikan semua menjadi Islam”, paparnya.

Namun Allah menjadikan umat manusia

beragam agar saling mengenal.

Selepas bertatap muka dirinya melanjut-

kan sholat taraweh di Masjid Jami Amir

Hasanoedin. Di masjid peninggalan Kesultan-

an Kutai ini, ia memberi tausiyah selepas

sholat isya. Dalam tausiyahnya, Mahyudin

mengajak jamaah untuk gemar berinfaq atau

bersedekah.

Sedekah yang dianjurkan oleh Allah,

menurutnya, tak semua harta namun sebagai-

an saja. “Sedekah yang kita lakukan tak akan

membuat miskin”, ujarnya. Keutamaan

sedekah yang dilakukan adalah mampu

menolak bala. Bila tak ingin mendapat bala

maka dianjurkan kita sering bersedekah.

Bersedekah disebut sebagai bentuk jihad.

Menurutnya, jihad lebih diutamakan dengan

harta. “Bila tetanggamu tak punya beras, beri

dia beras”, paparnya.

Dengan cara-cara seperti ini maka akan

membawa kedamaian. Diungkapkan dulu

nusantara itu mayoritas adalah umat Hindhu

dan Budha. Namun Islam bisa berkembang

karena para wali menyebarkan agama

dengan penuh kemanusiaan. “Tak ada wali

berdakwah menggunakan bom”, tuturnya.

Dia mengungkapkan, wali berdakwah

sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Misalnya di sebuah desa ada kekeringan

maka wali sholat istiqo, sholat minta hujan.

Setelah doanya dikabulkan, hujan pun turun.

“Setelah kejadian itu, orang-orang pun masuk

Islam”, ujarnya. Politisi Partai Golkar itu

mengatakan, MPR saat ini gencar melakukan

sosialisasi Pancasila. Diakui bangsa ini

banyak mendapat tantangan, seperti adanya

pemahaman agama yang sempit. Akibatnya

terjadi radikalisasi hingga munculnya teror.

Dirinya berharap hal-hal demikian tak terjadi

di Tenggarong. “Mudah-mudahan Teng-

garong aman”, harapnya.

Mantan Bupati Kutai Timur itu berkata,

ketika kita belajar agama diharapkan secara

kaffah. “Dalam berdakwah kita gunakan

kedamaian dan menawarkan kelebihan Is-

lam”, tuturnya.

Sosialisasi di Tenggarong Seberang
Pada hari kedua sosialisasi di Kutai

Kartanegara, 5 Juni 2018, giliran masyarakat

Kecamatan Tenggarong Seberang yang

disambangi. Dalam silaturrahim itu, Mahyudin

menekankan pentingnya implementasi Sila

V Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi

Seluruh Rakyat Indonesia. “Prinsipnya

negara berkewajiban untuk menciptakan

kesejahteraan”, ujarnya.

Diakui setelah 73 tahun Indonesia

merdeka, di tengah masyarakat masih ada

saja kejadian seperti gizi buruk, busung lapar,

masyarakat yang tak menikmati listrik,

pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

“Terjadi disparitas antara Jawa dengan luar

Jawa”, paparnya. Menurut Mahyudin, prob-

lem seperti itu harus diselesaikan. Ditegas-

kan negara harus mampu mengentaskan

problem sosial yang ada. “Kebutuhan pokok,

seperti sandang, pangan, dan papan harus

sama, tak boleh terjadi kesenjangan antara

Jawa dan luar Jawa”, ucapnya.

Bila rakyat menjadi makmur dan sejahtera

maka orang akan beribadah dengan tenang

dan nyaman. Problem sosial seperti kemis-

kinan akan menjadi masalah. “Kefakiran akan

menyebabkan kekufuran”, ungkapnya.

Kemiskinan yang terjadi, menurut Mahyudin,

bisa membuat orang melakukan tindakan

kriminal. “Itulah tugas negara untuk menye-

lesaikan masalah kemiskinan dan ke-

senjangan”, paparnya.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan

pesan bahwa Pancasila adalah pondasi

negara Indonesia. Dikatakan, tanpa Pancasila

negara ini akan bubar. “Nilai-nilai Pancasila

harus jadi perilaku keseharian”, tegasnya.

Sosialisasi Empat Pilar gencar dilakukan agar

masyarakat tahu ideologi negara. Dengan

Ideologi negara itulah bangsa Indonesia bisa

menjawab tantangan. “Dengan Pancasila kita

bisa mempertahankan NKRI”, tegasnya.

Tantangan yang muncul disebut seperti
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adanya adu domba dari pihak-pihak tertentu.

“Kita jangan mau diadudomba”, ujarnya.

Umat Islam harus memperkuat ukhuwah. Ia

menyebut adu domba bisa muncul dari me-

dia sosial. Untuk itu dirinya mengharap agar

masyarakat bijak menggunakan media sosial,

jangan menyebar hoax dan fitnah. “Apalagi

di tengah keberagaman masyarakat”,

harapnya.

Setelah beberapa hari melakukan

sosialisasi, Mahyudin merasa masyarakat

antusias mengikuti acara. “Allhamdulillah

semua berjalan lancar bahkan pesertanya

melebihi target”, ujarnya. Membludagnya

peserta bagi pria asal Kalimantan Timur itu

memberi kabar gembira dan semangat bahwa

masyarakat antusias ketika mendengar

penyampaian dan penguatan ideologi

Pancasila. “Ini menunjukkan masyarakat butuh

penguatan Pancasila”, ungkapnya.

Dikatakan, sosialisasi diberikan kepada

semua lapisan masyarakat. Kemarin dise-

lenggarakan untuk mahasiswa, hari ini untuk

ibu-ibu pengajian. Selain di kota, tempat

sosialisasi juga dilakukan seperti di

Tenggarong Seberang. Kecamatan ini jauh

dari Jakarta. Dirinya tidak yakin daerah

seperti ini akan dijangkau oleh angggota MPR

lainnya. “Kita pilih daerah seperti ini agar

sosialisasi lebih merata”, ungkapnya.

Dengan meratanya sosialisai dia yakin

masyarakat akan lebih baik. Mahyudin

mengatakan, bangsa ini mengalami krisis

keteladanan, lemahnya keteladanan dari

pejabat dan tokoh bangsa. “Tokoh bangsa

dan pejabat harus menjadi teladan”, ujarnya.

Sebab saat ini tontonan akan menjadi

tuntunan bagi masyarakat awam. Dirinya

menyesalkan saat ini banyak pejabat yang

ditangkap oleh KPK.

Seperti biasa, selepas sosialisasi dirinya

melakukan sholat taraweh bersama warga

setempat. Seperti biasa pula dirinya menjadi

penceramah selepas sholat isya. Di

Tenggarong Seberang, dia mengikuti sholat

taraweh di Masjid Ulil Ijtihad.

Di hadapan jamaah, saat menjadi

penceramah, ia mengatakan, “sebentar lagi

kita akan meninggalkan bulan Ramadan”.

Lebih lanjut mantan Bupati Kutai Timur itu

menuturkan tak ada jaminan kita bisa

menikmati Ramadan di tahun depan. “Tak ada

jaminan”, tuturnya.

Baginya umur manusia tak bisa diprediksi.

“Teman saya yang berumur lebih muda dari

saya, beberapa waktu lalu meninggal”,

ungkapnya. Untuk itulah dia mengharap agar

dalam bulan puasa ini, kita memaksimalkan

ibadah. “Jangan bermalas-malasan dalam

beribadah”, harapnya.

Disampaikan bila kita rajin beribadah di

bulan Ramadan, Allah akan mengampuni

dosa-dosanya masa lalu. Untuk itu dia

mengajak umat Islam agar menjadikan bulan

puasa untuk menjadi orang dengan predikat

bertaqwa. Bulan puasa, menurut Mahyudin,

merupakan bulan untuk melatih manusia agar

menjadi orang yang baik. “Saat puasa kita

dilatih untuk tidak mencela, memfitnah, dan

tabiat buruk lainnya”, paparnya. Bila sukses

dalam menjalankan ibadah puasa maka kita

akan terbiasa dengan hal-hal kebaikan.

Namun bila kita berpuasa, tetapi masih

melakukan kebiasaan buruk maka orang itu

hanya mendapat lapar dan dahaga. Dirinya

membandingkan puasanya ular dan ulat.

Disebut ular bila mau berganti kulit dirinya

juga puasa, namun ular memakan apa saja

dan selepas puasa hanya berubah kulitnya.

“Sedang ulat berpuasa hanya makan

dedaunan dan setelah puasa tubuhnya

berubah menjadi kupu-kupu yang indah”,

ungkapnya. “Untuk itu berpuasalah seperti

ulat”, tambahnya. Dalam kesempatan itu

dirinya mengakui manusia adalah tempat

yang salah. Untuk itu diwajibkan manusia

agar saling mengingatkan. ❏

AWG
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W
AKIL Ketua MPR Dr. Mahyudin

mengakhiri roadshow sosialisasi

Empat Pilar MPR dan safari Ramadan

di Kalimantan Timur. Pada hari terakhir, Jumat

(8/6/2018), bertepatan dengan merayakan

hari ulang tahun yang ke-48, Mahyudin

menyampaikan sosialisasi di Pondok

Pesantren Nurul Ihsan, sekaligus buka

bersama dengan anak yatim dan shalat

taraweh di Masjid Mujahdin, Sangatta,

Kalimantan Timur.

Dalam sosialisasi, Mahyudin menyoroti

masalah keadilan sosial. Menurut Mahyudin,

sila kelima Pancasila itu masih jauh dari

harapan. Keadilan sosial belum terwujud di

masyarakat. “Negara seharusnya wajib

menyejahterakan rakyatnya,” katanya.

Mahyudin menyebutkan, nilai keadilan

sosial itu memiliki prinsip kesejahteraan

rakyat. “Pada prinsipnya negara Indonesia

didirikan untuk sungguh-sungguh

memberikan kesejahteraan bagi seluruh

rakyat Indonesia, baik lahir maupun bathin,”

ujarnya.

“Jadi negara wajib menyejahterakan

rakyatnya. Fakir miskin harus disantuni.

Pendidikan wajib belajar 9 tahun untuk anak-

anak. Cuma ini belum terwujud semuanya,”

sambungnya.

Mahyudin menjelaskan tiga kehidupan

dasar manusia yang harus dipenuhi, yaitu

sandang, pangan, dan papan. “Orang punya

makanan, pakaian, dan rumah. Mendapat

pelayanan kesehatan dan pendidikan yang

baik. Itu harus disiapkan negara,” sebutnya.

Tapi, lanjut Mahyudin,  masih banyak

rakyat yang belum menikmati listrik, banyak

anak yang tidak bersekolah karena tidak

mampu. “Bantuan untuk pendidikan anak,

justru dibelikan beras dan kebutuhan pokok.

Itulah potret masyarakat Indonesia. Keadilan

sosial belum tercapai,” tuturnya.

Menurut Mahyudin, banyak persoalan sosial

muncul karena tidak adanya kesejahteraan dan

keadilan sosial di masyarakat. Kejahatan,

misalnya, muncul karena kemiskinan.

Ia membandingkan dengan negara yang

telah memberikan kesejahteraan kepada

rakyatnya, seperti Denmark. Menurut survei

Denmark menjadi negara yang aman dan

hampir tidak ada kejahatan di sana.

“Sebaliknya di Indonesia, penjara penuh.

Bahkan over capacity,” ujarnya.

Sosialisasi Empat Pilar MPR diakhiri

dengan memotong tumpeng untuk

merayakan hari ulang tahun Mahyudin.

Mudah Disusupi Paham Radikal
Sebelumnya, dalam sosialisasi Empat Pi-

lar MPR kepada Forum Pemuda Muslim

Bontang, di Bontang, Kalimantan Timur, Rabu

(6/6/2018), Mahyudin menyinggung

radikalisme di kalangan anak muda.

Menurut Mahyudin, paham radikalisme

menyasar kaum muda karena anak-anak

muda memiliki semangat yang tinggi dibanding

rasio atau pikirannya (logika) sehingga

mudah disusupi dan terkontaminasi dengan

paham radikalisme. “Inilah yang membedakan

anak-anak muda dengan orangtua. Paham

radikalisme ini sangat berbahaya,” katanya.

Mahyudin menambahkan anak-anak muda

lebih mudah dipengaruhi paham radikalisme

dibanding dengan ustad atau ulama. “Bagi

ulama NU dan Muhammadiyah sudah tidak

mempan lagi disusupi paham radikalisme

karena sudah menguasai ilmu agama secara

menyeluruh,” ujarnya.

Mahyudin menyebutkan anak-anak muda

banyak belajar radikalisme dari internet dan

media sosial. “Radikalisme sebenarnya

adalah mencuci otak. Itu sebabnya

radikalisme bisa masuk ke kampus-kampus

karena anak muda memiliki semangat yang

besar dibanding rationya atau logikanya,”

jelas Mahyudin.

Usai sosialisasi, Mahyudin mengharapkan

bidang kemahasiswaan di universitas agar

aktif mengawasi dan memontor kegiatan

mahasiswa seperti pengajian. “Jangan

Sangatta

Mahyudin : Negara Wajib Menyejahterakan
Rakyatnya
Sila kelima Pancasila itu masih jauh dari harapan. Keadilan sosial belum terwujud di masyarakat.
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W
AKIL Ketua MPR Dr Mahyudin menyayangkan Dr. Yudi

Latif, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

mengundurkan diri. Sebab, Yudi Latif adalah orang yang

pas untuk memasyarakatkan Pancasila di tengah generasi mileneal

sekarang ini.

“Figur Yudi Latif adalah sosok yang pas untuk memasyarakatkan

Pancasila di tengah generasi milenal sekarang. Yudi adalah orang

muda sehingga akseptabel di tengah masyarakat yang kekinian,

generasi now,” kata Mahyudin usai sosialisasi Empat Pilar MPR di

Pondok Pesantren Nurul Ihsan, Sangatta, Kalimantan Timur, Jumat

(8/6/2018).

Mahyudin mengaku tidak mengetahui secara persis penyebab Yudi

Latif mundur dari BPIP. “Saya tidak tahu apa penyebabnya.  Menurut

saya, Yudi Latif adalah orang yang tepat. Dulu diangkat sebagai

Kepala UKP-PIP, Yudi Latif adalah figur yang tepat. Ketika UKP-PIP

berubah menjadi badan, dengan pengarah Megawati Soekarnoputri,

saya tidak tahu apa yang terjadi sehingga Yudi Latif mengundurkan

diri,” katanya.

“Saya harap pemerintah tidak menutup mata dan telinga terhadap

kritikan masyarakat dalam era keterbukaan ini. Kalau memang ada

yang tidak cocok, misalnya terkait dengan gaji di BPIP, perlu kajian

sampai ada pengajian yang tidak sesuai

dengan ajaran Islam,” tuturnya.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

(BNPT), lanjut Mahyudin, mempunyai data

tentang radikalisme. “Saya dengar ada indikasi

sekitar 30% mahasiswa terkontaminasi paham

radikal. Saya kira serahkan saja pada univer-

sitas masing-masing untuk mengawasi

kegiatan mahasiswa,” katanya.

Sedangkan adanya Densus 88 yang

masuk kampus di Universitas Riau, Mahyudin

melihat sebagai pelaksanaan Protap. “Wajar

Densus bawa senjata ke kampus, karena

terorisme mengancam jiwa. Tidak perlu kita

besar-besarkan. Hal itu situasional dan polisi

punya protap untuk menangani masalah

terorisme ini,” pungkasnya. ❏

BS

Sangat Disayangkan Yudi Latif Mundur dari BPIP

dan penyesuaian. Saya tidak setuju karena masalah gaji program

BPIP tidak jalan. Semua harus dibicarakan dengan baik-baik,”

tambahnya.

Meski mundur dari BPIP, Mahyudin berharap Yudi Latif tetap

membantu pemerintah untuk memantapkan dan memasyarakatkan

Pancasila ideologi Pancasila. ❏
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Senayan, Jakarta

Sesjen MPR Dorong Generasi
Muda Paham Tata Negara

S
ESJEN MPR Ma’ruf Cahyono meng-

apresiasi kegiatan yang dilakukan oleh

‘Indonesia Innovative Foundation’.

“Generasi muda harus memiliki inovasi yang

positif dalam rangka merawat Indonesia”,

ujar Maru’ruf Cahyono di hadapan ratusan

peserta socialpreneur itu, di Ruang GBHN,

Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD

Senayan, Jakarta, 7 Juni 2018.

Pria asal Purwokerto, Jawa Tengah, itu

mengucapkan selamat datang di MPR. MPR,

kata Ma’ruf Cahoyono, merupakan Rumah

Kebangsaan. Di rumah inilah kita membangun

pikiran positif dalam berbangsa dan

bernegara. Dia memaparkan bahwa MPR

merupakan representasi politik dan daerah.

“Anggota MPR adalah gabungan anggota

DPR dan DPD”, ungkapnya.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat,

Ma’ruf Cahyono mengatakan, lembaga ini

terus mengembangkan demokrasi dan

mengawal kedaulatan rakyat. Meski MPR

saat ini menjadi organ tata negara tak seperti

dulu, yakni terstruktur dan tertinggi, namun

perubahan yang terjadi tak mengurangi

makna MPR. Sebab, tugas hukum dasar

yakni menetapkan undang-undang dasar

tetap menjadi kewenangannya. “Perubahan

dari lembaga tertinggi menjadi lembaga

Negara setara dengan lembaga Negara yang

lain karena kuatnya tuntutan reformasi dari

masyarakat, terutama dari mahasiswa”,

ujarnya.

Sebagai lembaga yang mengurusi

masalah konstitusi, Ma’ruf Cahyono

menyebut, MPR memiliki Badan Pengkajian.

Badan  yang beranggota 45 orang ini

bertugas memikirkan dan konsen menata

tata negara. “Berpikir bagaimana sistem tata

negara yang ideal”, ungkapnya. Selain

Badan Pengkajian, Ma’ruf Cahyono juga

menyebut MPR memil iki  Lembaga

Pengkajian. Anggota lembaga ini adalah

para tokoh, akademisi, dan orang-orang

yang terl ibat langsung saat meng-

amandemen UUD Tahun 1945. Lembaga

Pengkajian beranggota 60 orang. “Di

lembaga ini juga membahas masalah

kebangsaan”, ujarnya.

Dalam masa reformasi, lanjut Ma’ruf

Cahyono, MPR mengakomodasi tuntutan

masyarakat akan dihapusnya dwi fungsi

ABRI, kebebasan pers, dan menciptakan

pemerintahan yang bebas KKN. Semua

tuntutan itu ditampung dalam konstitusi

maupun Ketetapan MPR. Dia mengharap

agar peserta acara i tu membaca

Ketetapan-Ketetapan MPR. “Baik yang

masih berlaku atau pun yang tidak berlaku

lagi”, ujarnya.

Dia menyebut salah satu Ketetapan MPR

adalah soal etika kehidupan berbangsa.

“Ketetapan ini isinya bagus”, tuturnya. Di Tap

ini ada berbagai macam etika. Tak hanya soal

etika yang diatur dalam ketetapan, ada pula

Ketetapan Otda, Ketetapan Anti KKN, dan

Ketetapan Demokrasi. “Kalau mau melihat,

idealitanya ada semua”, ucapnya. Dengan

adanya berbagai ketetapan tersebut,

menurut Ma’ruf Cahyono, membuat kita tak

apriori. “Sesungguhnya kita mempunyai

perangkat yang bagus”, ujarnya. “Kalau tak

bagus mungkin itu implementasinya”,

tambahnya.

Apa yang kita ketahui dalam masalah tata

negara, menurut alumni Universitas Jenderal

Soedirman, itu menjadi bekal untuk merawat

bangsa dan negara. “Tolong ini dipahami dan

dilaksanakan”, harapnya. Ma’ruf juga

berharap generasi muda terus membangun

ketahanan bangsa dan negara. Dengan

Pancasila sebagai jatidiri, Ma’ruf Cahyono

berharap, generasi muda ke depan harus

memiliki jiwa kompetitif. “Yang menang

kompetisi adalah mereka yang siap”,

paparnya. ❏

AWG
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W
AKIL Ketua MPR Dr. Mahyudin, ST.,

MM., menyampaikan Sosialisasi

Empat Pilar MPR dalam rangkaian

safari Ramadan di Kalimantan Timur. Di depan

ratusan mahasiswa STIE Muhammadiyah

Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur,

Selasa (22/5/2018), Mahyudin menyinggung

soal peringatan 20 tahun reformasi yang

digerakkan mahasiswa di Tanah Air dan

berujung pada jatuhnya kekuasaan Presiden

Soeharto.

Mahyudin menyebutkan, selama 20 tahun

perjalanan reformasi banyak hal positif yang

telah dicapai, salah satunya adalah kebebas-

an pers dan kebebasan berpendapat.

Namun, bagi Mahyudin, kebebasan saat ini

cenderung kebablasan. “Eforia demokrasi

yang demikian ramai masih disalahgunakan

dengan begitu mudahnya orang menebar

fitnah, hoax, dan sebagainya. Itu catatan 20

tahun reformasi,” katanya.

Meski demikian, Mahyudin berharap,

reformasi yang telah membawa kemajuan

bisa membuat bangsa Indonesia lebih baik

lagi. “Meski ada kekurangan, kita bisa

berbuat sesuatu yang lebih baik lagi di masa

depan,” ujarnya.

Berkaitan dengan peringatan 20 tahun

reformasi ini, Mahyudin juga menolak

adanya usulan atau wacana untuk melaku-

kan reformasi jilid II. Bagi Mahyudin, refor-

masi jilid II tidak ada urgensinya. Sebaiknya

bangsa ini bisa menjaga ketenangan dan

situasi kondusif. Ide-ide seperti reformasi

jilid II hanya akan memecah-belah bangsa.

“Tidak usahlah macam-macam. Tidak ada

agenda yang mendesak untuk itu. Kita tahu

ide itu dikait-kaitkan dengan agenda Pilpres.

Mari kita jaga ketenangan dan situasi yang

kondusif, jangan sampai ada ide-ide seperti

itu yang akan memecahbelah bangsa. Saya

kira (reformasi jilid II) tidak perlu dibicarakan,”

tuturnya.

Terkait penyampaian Sosialisasi Empat

Pilar MPR kepada mahasiswa, Mahyudin

menjelaskan, mahasiswa perlu mendapat

peguatan dasar dan ideologi negara, yaitu

Pancasila. “Dengan demikian diharapkan

Pancasila bisa menjadi perilaku ber-

masyarakat, berbangsa, dan bernegara,”

harapnya.

“Dengan sosialisasi ini kami harap bisa

membendung pengaruh budaya asing yang

tidak cocok dengan budaya kita, sehingga

kita tidak kehilangan jatidiri bangsa kita. Hal

ini yang kita perkuat,” sambungnya.

“Karena itu  hari ini kami ada di kampus-

kampus dengan harapan generasi muda bisa

menjadi generasi emas di masa mendatang

dan membuat Indonesia lebih baik lagi,”

imbuhnya.

Sementara itu, menghadapi Pilkada

serentak, Pemilu legislatif, dan Pilpres,

Mahyudin berpesan kepada warga negara

untuk menjadi jiwa-jiwa pemersatu. Sebab,

dalam Pilkada serentak 2018 sudah terlihat

benih-benih pembelahan (perpecahan) di

masyarakat. Dia berharap, setiap warga

Berau, Kalimantan Timur

Kebebasan Disalahgunakan
Untuk Menyebarkan Hoax
Perjalanan setelah 20 tahun reformasi telah banyak hal positif
yang dicapai, salah satunya adalah kebebasan pers dan kebebasan
berpendapat. Namun, kebebasan saat ini cenderung kebablasan.
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Apresiasi “Gerbang Pancasila” Kecamatan Tanjung Redeb

S
EBELUM mengakhiri safari Ramadan di Tanjung Redeb,

Berau, Kalimantan Timur, Wakil Ketua MPR Mahyudin

menyempatkan singgah di Kantor Kecamatan  Tanjung

Redeb, Rabu (23/5/2018). Kedatangan Mahyudin disambut Camat

Tanjung Redeb Yudha Budi Santosa. Di kantor kecamatan,

Mahyudin melihat secara langsung ornamen-ornamen, poster

dan spanduk yang menghiasi gedung. Itu sebabnya, kantor

kecamatan ini dijuluki sebagai “Gerbang Pancasila”.

Memasuki kantor Kecamatan Tanjung Redeb, pengunjung

disambut dengan tulisan “Gerbang Pancasila” di pintu gerbang

kantor. Tidak hanya itu, ada nuansa cinta Tanah Air di beberapa

sudut kantor, di antaranya warna atap kantor yang dicat dengan

Merah Putih, dan simbol NKRI. Beberapa foto juga dipajang untuk

menggambarkan tentang Pancasila dan slogan-slogan tentang

sila-sila Pancasila.

Mahyudin mengapresiasi “Gerbang Pancasila” ini. Dia mengaku

bangga dengan ide “Gerbang Pancasila” yang dilakukan Camat

Kecamatan Tanjung Redeb, Yudha Budi Santosa. “Ini merupakan

kreativitas dari seorang Camat Tanjung Redeb yang merasa

bahwa negara ini memerlukan penguatan nilai-nilai Pancasila

agar menjadi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Media Gerbang

Pancasila ini cukup bagus,” katanya.

Menurut Mahyudin, Camat Tanjung Redeb mencoba

menyosialisasikan Empat Pilar MPR dengan cara yang mudah

negara memiliki tanggungjawab yang sama

untuk menjaga dan memelihara bangsa ini.

“Turunkan tensi-tensi untuk fitnah.

Hentikan penyebaran hoax. Kurangi jiwa

haters dalam diri kita. Jadilah jiwa-jiwa yang

mempersatukan dan membawa kedamaian

di bumi Indonesia,” pintanya.

Menurut Mahyudin, demokrasi akan tetap

terjadi persaingan dan pengelompokan.

Begitu juga dalam Pilpres 2019. “Saya kira

politik akan seperti itu. Meskipun disatukan,

akan tetap terjadi pembelahan di

masyarakat,” ujarnya.

Mahyudin beralasan tidak mungkin

menyatukan seluruh pendapat. Itulah

demokrasi seperti tampak dalam pemungutan

suara. “Demokrasi tidak untuk menyamakan

pendapat, tapi bagaimana memperkecil

perbedaan,” ujarnya.

Karena itu, untuk mencegah masyarakat

agar tidak terbelah, Mahyudin berharap,

setiap warga negara bisa mengurangi jiwa

haters-nya (jiwa yang mengeluarkan

kebencian). “Jadilah jiwa pemersatu dan

membawa kedamaian di bumi Indonesia,”

pungkasnya. ❏

BS

dilihat dan dipahami. Media “Gerbang Pancasila” ini dapat

memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang arti penting

Pancasila itu sendiri. “Gerbang Pancasila ini lebih kepada

Sosialisasi Empat PIlar MPR secara visual sehingga masyarakat

bisa melihat langsung garis-garis besar nilai-nilai Empat Pilar itu,”

ujar Mahyudin.

Camat Tanjung Redeb, Yudha Budi Santosa menjelaskan,

“Gerbang Pancasila” merupakan singkatan dari Gerakan Bangga

dan Gerakan Kebangkitan Pancasila. Ide mencetuskan “Gerbang

Pancasila” ini berangkat dari keprihatinan terhadap kurang dihayati

dan diamalkannya nilai-nilai Pancasila akhir-akhir ini. Untuk itu

Yudha ingin mengajak kembali membangkitkan Pancasila melalui

“Gerbang Pancasila”.

“Kita ingin menumbuhkan kembali bahwa Pancasila itu adalah

pemersatu kita. Ini juga bagian dari tugas kami sebagai amanat

dari Menteri Dalam Negeri bahwa kecamatan diharapkan sebagai

tempat yang pertama untuk menyosialisasikan kembali Pancasila

itu,” katanya.

Ke depan, Yudha akan melengkapi kantor kecamatan dengan

penggalan dari lima sila Pancasila dan diuraikan satu per satu

dalam bentuk spanduk, baliho, dan sebagainya. “Sehingga

warga Berau yang masuk ke dalam lingkungan kantor

kecamatan diharapkan dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila,”

harapnya. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



67EDISI NO.06/TH.XII/JUNI 2018

Kota Bekasi, Jawa Barat

W
AKIL Ketua MPR RI Hidayat Nur

Wahid (HNW) sangat bersyukur

dengan respon masyarakat Indone-

sia di berbagai daerah yang sangat luarbiasa

mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

(Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI,

Bhinneka Tunggal Ika).  Membludaknya

permintaan masyarakat di berbagai daerah

untuk mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR,

menurut HNW, adalah bukti cinta rakyat makin

kuat terhadap Empat Pilar.

HNW mengatakan hal itu di hadapan

ratusan pimpinan dan anggota Yayasan

Bangun Rasa Peduli (YBRP) dan masyarakat

sekitar Kota Bekasi, Jawa Barat, yang

menjadi peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR

RI. Sosialisasi ini diselenggarakan oleh MPR

bekerjasama dengan YBRP Kota Bekasi,

pada Ahad (10/6/2018).

“Saya rasa kondisi ini patut disyukuri.

Permintaan dari berbagai elemen masyarakat

dan ormas untuk bekerjasama menggelar

sosialisasi sangat membludak,  luarbiasa, dan

juga terjadi di bulan puasa ini.  Ini adalah kondisi

yang baik sebab dengan aktifnya masyarakat

memahami nilai luhur bangsanya, dan tetap

menjaga silaturahim maka Indonesia akan

tetap kokoh dan kuat,” katanya.

Kepada para peserta, HNW mengungkap-

kan bahwa target peserta sosialisasi bukan

hanya masyarakat umum, tapi juga berbagai

elemen lainnya seperti akademisi, maha-

siswa, pelajar, para birokrat, dan kepala

daerah.  Jika kemudian hasilnya masih kurang

dirasakan masyarakat, itu adalah tantangan

bangsa ini untuk terus melakukan upaya

pemahaman nilai luhur bangsa di lingkungan-

nya masing-masing.

HNW menjelaskan bahwa sosialisasi

sangat penting. Namun, kata HNW lebih lanjut,

MPR tidak mungkin bisa melakukan upaya

tersebut sendirian.  Maka, MPR kemudian

mengusulkan kepada pemerintah agar

HNW: Bukti Cinta Rakyat pada Empat Pilar MPR

dibentuk satu unit khusus pemahamam

Pancasila dan nilai luhur bangsa lainnya

yang kemudian lahirlah UKP PIP yang

kemudian berubah menjadi Badan Pembinaan

Ideologi Pancasila (BPIP), dan itu sudah

sangat baik dan harus dikuatkan.  “Namun,

sayangnya menjadi gaduh dan kontroversial

dengan keluarnya Perpres No. 42 Tahun

2018,” ujarnya.

Kontroversi dan kegaduhan tersebut, lanjut

HNW, kemudian menimbulkan kondisi-kondisi

yang membuat publik bertanya-tanya bagai-

mana bisa sebuah lembaga yang niat awal-

nya mulia dan menghadirkan keteladan-an

sesuai Pancasila malah menjadi polemik baru.

“Saya berharap marilah kita semua

mendudukkan Pancasila sebagai milik

bangsa Indonesia yang rakyat nyaman jika

diajak bicara tentang Pancasila dan peng-

amalannya,” ujar HNW.  Agar tak terus

menjadi polemik, kata HNW,  Perpres itu

dicabut saja. Selanjutnya, tampilkan Pimpinan

BPIP yang tidak menghadirkan kontroversi

di tengah masyarakat.  “Sehingga publik bisa

benar-benar mempercayai Pancasila yang

menghadirkan keteladanan dan kenegara-

wanan,” tandasnya.
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HNW Bicara Mudik

Usai acara sosialisasi, karena masih

dalam suasana Ramadan atau menjelang Idul

Fitri, HNW berkomentar seputar fenomena

mudik.  Sudah menjadi tradisi di Indonesia,

rangkaian ritual Ramadan diakhiri dengan

fenomena mudik atau lebaran berbarengan

pada saat libur panjang Idul Fitri.  Fenomena

mudik membawa kisah tersendiri.

HNW mengatakan bahwa mudik adalan

bagian dari kekhasan rakyat Indonesia,

karena itu menjaga kekhasan yang dinilai

positif ini sangat penting. Pengalaman seputar

mudik yang terjadi sebelumnya mengadirkan

berbagai tragedy, seperti kecelakaan dan

ketidaknyamanan masyarakat, harus diingat

dan dijaga agar tidak terulang.

“Semua pihak yang berkompeten, seperti

rekan Polri, perhubungan, dan juga

termasuk para pemudik sendiri harus

menjadikan keselamatan nomer satu.

Sebab, mudik bukan untuk menghasikan

celaka atau musibah, tapi mudik meng-

hadirkan suka cita, kegembiraan, bertemu

dengan keluarga dan sanak famili di

kampung halaman,” ujarnya.

HNW juga berharap, mudik tidak hanya

sekedar pulang kampung tapi juga membawa

keunggulan orang-orang kota kepada desa

yang kemudian diserap menjadi satu

penyebab kemajuan desa, seperti kemajuan

teknologi. Begitu pula dari kotapun menyerap

keunggulan desa dengan guyub rukunnya,

dengan silaturahimnya, dengan kehidupan

sosialnya yang masih sangat harmonis.

Sehingga desa mendapatkan manfaat dari

pulangnya orang-orang kota dan orang kota

mendapatkan manfaat dari kehidupan desa.

“Selamat bermudik, selamat saling

menularkan kebaikan.  Selamat berhari raya,

saya ucapkan Minal ‘Aidin wal- Faizin

kembali kepada fitrah kita bangsa Indone-

sia yang guyub dan rukun dalam NKRI kita,”

ucapnya. ❏

DER

Banyuwangi

MPR Sosialisasikan Empat Pilar
di Kota ‘Sunrise of Java’

S
OSIALISASI Empat Pilar MPR RI

(Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI,

dan Bhinneka Tunggal Ika) dengan

metode Seni Budaya berlangsung di Halaman

Kampus Universitas 17 Agustus 1945

(UNTAG) Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu

malam (30 Juni 2018). Malam itu, MPR

RI bekerjasama dengan Perpenas UNTAG

menyelenggarakan pagelaran wayang kulit

dengan lakon: “Pandawa Syukur.”

Selain itu, pentas seni budaya di kota yang

dijuluki “Sunrise of Java” ini juga menampilkan

beberapa nomor kesenian, seperti Seni

Barong Sapu Jagad, Musik Bambu

Banyuwangi, serta lawak Gaple (Gandu

dan Cemple). Dan, khusus untuk pagelaran

wayang kulit, menampilkan dalang Ki Sigit

Setiawan, dan sinden tamu asal Hongaria,

Agnes Serfozo.

Pelagaran seni budaya di Banyuwangi ini

dihadiri oleh Kapala Biro Humas MPR Siti

Fauziah, jajaran FKPD dan SKPD Kabupaten

Banyuwangi, Ketua Dewan Kehormatan

Perpenas 17 Agustus 1945 Sonny Tri
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Danaparamita, Rektor UNTAG Banyuwangi

Drs. Andang Subaharianto, M.Hum., dosen,

mahasiswa, dan tokoh masyarakat, serta

disaksikan oleh ratusan warga masyarakat

dari Kota Banyuwangi dan sekitarnya.

Kepala Biro Humas Sekjen MPR RI Siti

Fauziah selaku panitia pelaksana pagelaran

dalam laporanya mengatakan, pementasan

seni budaya wayang kulit ini dengan

maksud untuk melakukan reaktualisasi

terhadap nilai-nilai Pancasila, UUD NRI

Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal

Ika dalam rangka internalisasi pemahaman

ter-hadap Empat Pilar MPR RI kepada

masyarakat.

Pagelaran seni budaya tradisional, lanjut

Siti Fauziah, juga sebagai salah satu bentuk

apresiasi sekaligus langkah konkret dari

MPR RI dalam upaya melestarikan warisan

budaya tradisional, khususnya seni wayang

kulit, yang telah menjadi ciri, jatidiri, dan

kekayaan intelektual bangsa Indonesia.

Pentas seni budaya tradisional merupakan

salah satu metode dari sekian banyak

metode sosialisasi Empat Pilar MPR yang

digunakan oleh MPR. Metode lainnya antara

lain: ToT, FGD, LCC, outbound, seminar, dan

diskusi. “Tidak hanya wayang, budaya

nusantara sangat variatif. Saat kita me-

lakukan sosialisasi melalui metode ini maka

akan disesuaikan dengan budaya masing-

masing daerah,” jelasnya.

Yang terpenting, lanjut Siti, pesan-

pesan Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUD

NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka

Tunggal Ika) dapat tersampaikan ke

masyarakat melalui pagelaran seni budaya.

Selain itu, MPR terus memperbaiki metode

sosialisasi sehingga tidak hanya ber-

manfaat untuk pengetahuan, tapi juga

direalisasikan dalam bentuk perilaku.

Rektor Universitas 17 Agustus 1945

Banyuwangi Andang Subaharianto dalam

sambutannya  mengungkapkan, Empat Pilar

MPR RI harus kita jaga untuk memper-

tahankan NKRI. Pagelaran wayang kulit

semalam suntuk ini merupakan salah satu

dari serangkaian kegiatan Pagelaran Budaya

Nusantara. Dan, dia mengucapkan terima-

kasih kepada MPR yang telah melaksanakan

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI melalui

Pagelaran Wayang Kulit ini di Universitas 17

Agustus 1945 Banyuwangi, serta mengajak

para mahasiswa dan para alumni untuk

berpartisipasi dengan harapan bisa

melestarikan budaya melalui wayang.

Tepat pukul 21.00 WIB pagelaran wayang

dimulai ditandai penyerahan tokoh wayang

oleh Andang Subaharianto didampingi Siti

Fuziah kepada dalang Ki Sigit Setiawan.

“Pandawa Syukur” mengisahkan tentang

upacara syukur kepada yang Maha Kuasa

atas keberhasilan Pandawa yang lima dalam

memakmurkan kerajaan Amarta dengan adil

dan bijaksana. ❏

JAZ



70 EDISI NO.06/TH.XII/JUNI 2018

SOSIALISASI

L
EMBAGA Pengkajian (Lemkaji) MPR RI, Selasa (26/6/2018)

bertempat di Ruang Rapat GBHN, Gedung Nusantara V,

Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, menggelar Rapat

Pleno ke-34 membahas agenda kerja Lemkaji dan membahas

isu-isu aktual bangsa.

Rapat yang dipimpin Ketua Lemkaji Rully Chairul Azwar

didampingi beberapa Wakil Ketua Lemkaji, antara lain Ahmad

Harhan Hamid, Jafar Hafsah, Prof. Syamsul Bahri, serta dihadiri

seluruh anggota Lemkaji MPR RI.

Di hadapan forum rapat, Ketua Lemkaji Rully Chairul Azwar

mengatakan bahwa agenda Rapat Pleno ke-34 Lemkaji adalah

Pembukaan Kegiatan Lemkaji MPR  setelah Idul Fitri 1439 H, serta

Halal bi Halal antara pimpinan dan anggota Lemkaji.

“Rapat ini juga membahas beberapa usulan baru tentang

permasalahan di masyarakat Indonesia.  Sesuai fungsi Lemkaji

adalah membahas dan mengkaji berbagai hal terkait bangsa dan

Negara, terutama terkait kepentingan rakyat Indonesia, yang

kemudian menghasilkan rekomendasi kepada Pimpinan MPR RI.

Rekomendasi tersebut akan dibawa Pimpinan MPR untuk dibahas

bersama pemerintah,” ujarnya.

Usai halal bi halal dan ramah tamah, rapat dilanjutkan dengan

agenda membahas isu hangat, yakni ‘Mengapa Pelaksanaan Pasal

33 UUD NRI Tahun 1945 Makin Menjauh dari Cita-Cita Awal’.  Diskusi

serta berbagai sharing pendapat terlihat ramai membahas wacana

tersebut oleh pimpinan dan anggota Lemkaji MPR. ❏

DER

Rapat Pleno ke-34 Lembaga Pengkajian MPR

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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S
EKRETARIS Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono didampingi Wakil

Sekretaris Jenderal MPR RI Selfie Zaini, menghadiri Rapat

Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI pada Rabu

(6/6/2018) pukul 11.00 WIB di ruang rapat Komisi III DPR RI, Gedung

Nusantara II, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta.

Ikut hadir mendampingi Sesjen dan Wasesjen MPR RI beberapa

pejabat teras di lingkungan Setjen MPR RI, antara lain, Kepala Biro

Humas Siti Fauziah, Kepala Biro Administrasi dan Pengawasan

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Setjen MPR RI

Suryani, Kepala Biro Persidangan dan Sosialisasi Tugiyana, dan

Kepala Biro Umum Herry Heryawan.

RDP ini membahas Rencana Kerja & Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP K/

L) tahun 2019. Rapat Dengar Pendapat ini juga dihadiri Sekretaris

Mahkamah Agung (MA), Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

(MK), dan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (KY). ❏

DER

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



72 EDISI NO.06/TH.XII/JUNI 2018

SOSIALISASIAWANCARAW

Biarlah Rakyat yang Menentukan Pilihan

Ahmad Riza Patria, Wakil Ketua Komisi II DPR

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

K
OMISI Pemilihan Umum (KPU)

akhirnya secara resmi melarang

mantan narapidana korupsi menjadi

anggota legislatif (Caleg) dalam Pemilu

2019. Larangan itu tertuang dalam Peraturan

KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. PKPU

itu ditetapkan di laman resmi KPU pada

Sabtu 30 Juni 2018.

Larangan eks napi korupsi menjadi Caleg

tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) poin h yang

berbunyi, “Bakal calon anggota DPR, DPRD

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah

warga negara Indonesia dan harus

memenuhi persyaratan bukan mantan

terpidana bandar narkoba, kejahatan

seksual terhadap anak, atau korupsi.”

Dengan ditetapkannya PKPU Nomor 20

Tahun 2018, ketentuan tentang larangan eks

koruptor mencalonkan diri menjadi anggota

legislatif sudah bisa diterapkan pada masa

pendaftaran bakal caleg untuk Pemilu 2019

yang dibuka 4 Juli hingga 17 Juli 2018.

PKPU itu merupakan turunan dari pasal

240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal itu

menyatakan “Bakal calon anggota DPR RI,

DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota

adalah warga negara Indonesia yang harus

memenuhi persyaratan tidak pernah

dipidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap karena melakukan tindak

pidana yang diancam pidana penjara lima

tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan

jujur mengumumkan kepada publik bahwa

yang bersangkutan mantan terpidana.”

Sebelumnya, larangan eks napi korupsi

menjadi calon legislator menuai polemik.

Sejumlah pihak seperti DPR, Bawaslu,

Kemeterian Hukum dan HAM menolak

ketentuan tersebut. Penolakan dari

pemerintah, Komisi II DPR RI, dan Badan

Pengawas Pemilu (Bawaslu) itu datang

lantaran PKPU tersebut dianggap

bertentangan dengan UU Pemilu.

Untuk membahas persoalan ini, Majelis

mewawancarai pimpinan Komisi II DPR.

Berikut percakapan Majelis dengan Wakil

Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria di ruang

kerjanya, beberapa waktu lalu. Petikannya.

KPU akhirnya secara resmi melarang

eks narapidana kasus korupsi menjadi

Caleg dalam Pemilu 2019. Bagaimana

tanggapan Bapak?

Komisi II DPR bersama pemerintah

membuat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum. Tugas KPU adalah

membuat peraturan KPU (PKPU) sebagai

turunan dari UU tersebut. Untuk penyusunan

dan pembuatan PKPU, KPU berkonsultasi

dengan DPR dan pemerintah. Dalam rapat

konsultasi DPR dan pemerintah bersama

KPU, sudah diputuskan bahwa pemerintah,

DPR, dan Bawaslu sepakat bahwa terkait

Peraturan KPU mengenai larangan eks napi

korupsi untuk menjadi Caleg harus sesuai

dengan UU Pemilu. Dalam UU Pemilu itu eks

napi korupsi masih boleh maju sebagai Caleg,

apakah di provinsi, kabupaten/kota maupun

DPR RI dan DPD. Itu kesepakatannya.

Namun demikian, KPU tetap bersikeras

dengan pendapatnya bahwa selain yang

sudah disebutkan dalam UU, yaitu bandar

narkoba dan kejahatan seksual anak, KPU

menambahkan satu poin lagi, yakni mantan

narapidana korupsi. Kalau mantan

narapidana saja boleh, tapi KPU tidak

memperkenankan mantan narapidana

korupsi. KPU juga sudah mengajukan draf

PKPU itu ke Kementerian Hukum dan HAM
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untuk dapat diundangkan. Kementerian

Hukum dan HAM menolak dan

mengembalikan draf PKPU itu agar KPU

merevisi. Tetapi KPU tetap mengesahkan

PKPU sesuai dengan pendapatnya.

KPU sudah resmi mengeluarkan

PKPU yang melarang eks napi korupsi

menjadi Caleg?

Itu khan peraturan yang dikeluarkan KPU

yang belum mendapat pengesahan dari

Kementerian Hukum dan HAM. Itu pendapat

KPU. Karena pendapat KPU itu berbeda

dengan pendapat pemerintah, DPR, dan

Bawaslu maka kita akan duduk kembali

bersama Pimpinan DPR untuk mencari solusi

terkait perbedaan penafsiran UU.

Apa yang menjadi polemik dengan

adanya PKPU itu? Bukankah KPU me-

miliki niat baik dengan melarang eks

napi korupsi untuk menjadi Caleg agar

Caleg yang diajukan memiliki integritas?

Niat KPU itu sebenarnya baik. Semua

partai politik, pemerintah, dan DPR ikut

mendukung niat baik itu. Tetapi di UU sudah

diatur, mantan narapidana korupsi

diperbolehkan menjadi Caleg. Kalau UU

sudah memperbolehkan, dan KPU ingin ada

aturan yang tidak membolehkan, maka UU

Pemilu itu harus direvisi lebih dulu. Pilihannya

adalah melakukan revisi UU atau mengeluar-

kan Perppu. Kita tidak mau pemerintah

mengeluarkan Perppu dan revisi UU juga

tidak dimungkinkan. Jadi, KPU seharusnya

mengikuti peraturan UU yang ada. Nanti ke

depan, kalau UU sudah direvisi untuk

melarang eks napi menjadi Caleg, barulah

bisa ditegakkan aturan itu dalam PKPU.

Memang diatur secara jelas dalam

UU Pemilu, eks napi korupsi boleh

menjadi Caleg?

Eks napi korupsi boleh menjadi Caleg.

Sebagaimana juga Pemilu yang lalu. Pemilu

lima tahun lalu, eks napi korupsi boleh menjadi

Caleg.

Jadi, PKPU itu bertentangan dengan UU?

Iya. Di situlah masalahnya. Karena PKPU

bertentangan dengan UU Pemilu maka

menjadi masalah. Bagi DPR bukan memper-

masalahkan eks napi korupsi, tapi persoalan-

nya bagi DPR dan pemerintah adalah PKPU

itu tidak sesuai dengan UU. Yang membuat

UU khan DPR bersama pemerintah. Kita yang

lebih mengetahui substansi dan maksud UU

itu. Tapi, KPU mempunyai pendapat yang

berbeda. Kita menghormati dan menghargai

pendapat KPU, tapi kita juga minta KPU agar

lebih cermat dan lebih teliti melihat maksud

dari UU tersebut.

Tentu semua partai ingin Caleg-Caleg yang

diajukan memiliki integritas, kompetensi yang

baik. Hampir tidak ada partai yang

mengajukan Caleg eks napi korupsi. Sejauh

ini hampir tidak ada partai politik yang

mengajukan Caleg eks napi korupsi.

Penolakan itu semata-mata karena

persoalan bertentangan dengan UU

Pemilu? Jadi bukan karena melanggar

hak konstitusi warga negara? Atau ada

kesan untuk membela eks napi korupsi?

Pada waktu membuat UU, memang ada

pemikiran untuk memperbolehkan eks napi

korupsi menjadi Caleg. Karena larangan eks

napi untuk menjadi Caleg hanya bisa

diputuskan UU atau pengadilan yang sudah

mempunyai kekuatan hukum tetap. Seperti

keputusan pengadilan yang mencabut hak

politik terpidana. Karena itu, sejauh tidak

dilarang UU dan tidak ada putusan

pengadilan yang mencabut hak politik

seseorang, maka eks napi korupsi boleh

menjadi Caleg. UU-nya seperti itu. Bagi DPR

ini bukan persoalan eks napi korupsi-nya,

tetapi PKPU itu bertentangan dengan UU.

Itulah yang menjadi pendapat DPR.

Kemenkumham juga tidak mau

mengesahkan PKPU itu?

Iya. Sebab, Kemenkumham juga berpen-

dapat PKPU itu bertentangan dengan UU.

Karena bertentangan dengan UU maka

Kemenkumham keberatan untuk mengesahkan

PKPU.

Apakah PKPU itu masih bisa berlaku

meskipun tidak disahkan Kemen-

kumham?

Karena Kemenkumham tidak mengesah-

kan PKPU itu, KPU tetap jalan sendiri. Ini yang

menjadi perdebatan dan polemik sampai hari

ini. Yaitu, bagaimana suatu peraturan KPU

di bawah UU yang tetap dilaksanakan oleh

KPU tetapi t idak disahkan oleh

Kemenkumham.

Apa jalan keluar dan solusi dari

persoalan ini?

Kita akan cari solusinya. Apakah PKPU itu

bisa dibatalkan, masih terjadi perbedaan

pendapat. Nanti kita akan diskusikan antara

pemerintah, DPR, dan ahli-ahli hukum. Jalan

tengahnya adalah harus kembali ke UU.

Jangan bertentangan dengan UU. Terkait

untuk mendapatkan calon-calog legislatif

yang berintegritas, kita mendukung partai

politik agar tidak mengajukan Caleg yang

bermasalah. KPU dan Bawaslu agar

mengeluarkan surat edaran dan

mendatangani pimpinan partai politik untuk

tidak mengajukan Caleg yang bermasalah.

Kalau dalam bentuk surat edaran boleh.

Karena sebagai imbauan saja bukan

ketentuan yang dituangkan dalam peraturan.

Setelah ada imbauan, pemilihan

diserahkan kepada rakyat?

Iya. Karena kedaulatan itu ada di tangan

rakyat, biarlah rakyat yang menentukan

pilihan. Serahkan juga kepada partai politik,

apakah akan mengajukan Caleg bermasalah

atau Caleg yang berintegritas. ❏
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Rakyat Butuh Film

Rano Karno

G
ENERASI tahun 80-an dan 90-an pasti tak asing lagi dengan

sinetron bergenre komedi Betawi “Si Doel Anak Sekolahan”

yang diperankan oleh aktor serba bisa Rano Karno, serta

dibantu aktor dan artis kawakan lainnya, antara lain Mandra,

H.Benyamin S., Cornelia Agatha, dan Maudy Koesnadi. Sinetron

yang meledak di stasiun televisi swasta pada 1990-an tersebut, kini

akan dibangkitkan kembali oleh Rano Karno dalam versi movie layar

lebar.

“Bertahun-tahun sejak si Doel ‘mati suri’ tidak produksi lagi. Banyak

masyarakat menanyakan, kapan si Doel ada lagi. Menurut saya ini

luarbiasa.  Intinya, masyarakat luas sangat rindu tontonan yang

merakyat, sesuai dengan kehidupan mereka secara nyata, dan si

Doel menjawab itu, sehingga sangat berbekas di hati masyarakat

walaupun sudah sangat lama tidak tayang,” ungkap  Rano Karno

Yang Merakyat

dalam satu kesempatan di Jakarta.

Rano pun berniat membuat kelanjutan kisah si Doel, namun dalam

versi layar lebar.  “Ini yang aneh dan membuat terharu.  Saya ingin

memunculkan Doel yang modern sesuai era kekinian, tahun 2018,

berikut segala pernak-perniknya, salah satunya rumah si Doel. Tapi,

masyarakat tak terima, mereka ingin si Doel seperti dulu, rumahnya

juga jangan diubah, tetap seperti dulu saja,” ungkap Rano.

Jadi, kata Rano,  masyarakat Indonesia sangat kental sekali dan

sangat sayang sekali dengan nilai-nilai budayanya. “Itu yang saya

tangkap,” tarangnya. Dan, Rano-pun membulatkan tekad untuk

memproduksi kembali film si Doel, namun dengan sentuhan kekinian

tanpa meninggalkan sisi etnik Betawi yang sudah sangat melekat

kuat di benak masyarakat. ❏

DER
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Sinyorita Esperanza

Ramadan Bawa
   Kedamaian Hati

S
UASANA Ramadan di Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran,

Jakarta Selatan, Sabtu (2/6/2018), sangat semarak. Apalagi

acara buka bersama (bukber) sore itu dipandu oleh Sinyorita

Esperanza yang akrab disapa Sinyo. Acara bukber

diselenggarakan oleh Yayasan Al Azhar Jakarta itu menghadirkan

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dengan mengundang ratusan

anak yatim piatu se-Jabodetabek.

Anak yatim piatu yang diundang itu berusia antara 3 sampai 15

tahun. Maklum anak-anak, suasana sangat riuh. Saking riuhnya,

sampai-sampai sang MC, Sinyo, berupaya ekstra keras untuk

menenangkan anak-anak, agar acara berjalan lancar. Ternyata tak

semudah itu.

“Adduuh, luarbiasa pecah banget acara ini, anak-anak riuhnya

luarbiasa, aku berusaha menenangkan mereka dengan berbagai

jurus, tapi tetep gak mempan. Untungnya mba-mba dan mas-mas

panitia sangat sabar banget menangani mereka,” ujar wanita

kelahiran April 1982 ini.

Di luar itu, mantan penyiar radio dan host berbagai acara talkshow

di televisi swasta ini  sangat kagum dengan anak-anak yatim piatu,

meski usianya masih sangat kecil tapi mampu menjadi penghafal

Alquran.  “Aku aja udah gede gini hafal baru dikit,” katanya.

“Ramadan di tengah anak yatim piatu ini sangat terasa, apalagi

acaranya di dalam majid. Terasa damai di hati,” ungkap Sinyo.❏

DER

Sayang Banget
 Kalo Gak Nyoblos

Prily Latuconsina

S
EMARAK pilkada serentak pada 27 Juni 2018 juga dirasakan

para artis dan publik figur tanah air.  Mereka banyak

berpartisipasi dalam even demokrasi tersebut. Salah

seorang artis itu adalah artis sinetron, Prily Latuconsia.  Artis

cantik kelahiran Oktober 1996 bersama keluarganya memberikan

suaranya di TPS terdekat di Kota Tangerang.

“Ini adalah pesta demokrasi rakyat. Kalau aku sih jangan sampai

terlewat karena satu suara saja sangat berarti. Jadi sangat

disayangkan jika tidak ikut berpartisipasi, Ini juga kan untuk

kemajuan daerah kita, jadi jangan golput. Sayang banget kan kalau

golput,” katanya.

Momen pilkada serentak ini juga dimanfaatkan Prily untuk

berbincang-bincang dengan para tetangganya di sekitar rumah

kediamannya.

Usai mencoblos, Prily menshare fotonya di Instagram pribadinya.

“Kelingkingku montok juga,” ciutnya sembari memperlihatkan jari

kelingkingnya yang berlumuran cinta pilkada. ❏

DER

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Tercepat di Dunia
Sandeq, Perahu Bercadik

FOTO-FOTO: JAZ - ISTIMEWA

N
AMA etnis Mandar di Sulawesi Barat

sudah dikenal hingga manca negara.

Salah satu yang membuat suku

Mandar begitu tersohor, selain karena

tenunannya juga karena keberanian mereka

dalam melaut. Mereka terbiasa menye-

berangi samudera menggunakan perahu

yang dikenal dengan nama Sandeq.

Sandeq adalah perahu tradisional yang

dirancang dan dibuat oleh suku Mandar.

Awalnya, perahu ini bernama Pakur,

sejenis perahu bercadik, bentuknya  kasar

dan lebih lebar. Kini perahu itu lebih dikenal

dengan nama Sandeq. Bentuknya menye-

rupai  jantung pisang, jika dilihat dari arah

depan.

Perahu Sandeq merupakan  ikon, sekali-

gus bukti  kehebatan suku Mandar dalam

dunia maritim.  Perahu tradisonal ini adalah

warisan leluhur suku Mandar yang dahulu-

nya digunakan sebagai sarana para nelayan

untuk mencari ikan di laut dan  sarana

transportasi para pedagang dalam  menjual

hasil bumi.

Kehebatan  para pelaut dari suku Mandar

ini  dibuktikan melalui pelayaran mengguna-

kan perahu bercadik ini. Mereka  mengarungi

samudaera, melintasi batas negara tetangga

hingga Singapura, Malaysia, Jepang,

Madagaskar, Australia, dan Amerika.

Perahu Sandeq  memiliki bentuk nan elok.

Di samping kanan-kirinya dipasang cadik dari

bambu sebagai penyeimbang. Dengan

cadiknya itu, Sandeq sanggup menerjang

ombak yang besar sekalipun. Ia  melaju

dengan  mengandalkan dorongan angin

yang ditangkap layar berbentuk segitiga.

Sandeq sanggup bertahan menghadapi

angin dan gelombang saat mengejar
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kawanan ikan tuna. Saat musim ikan

terbang bertelur, nelayan menggunakan

perahu ini untuk memasang perangkap telur

yang terbuat dari rangkaian daun kelapa dan

rumput laut.  Atau  berburu rempah-rempah

hingga Ternate dan Tidore untuk dibawa ke

bandar Makassar.

Sandeq memiliki potensi besar untuk

dijadikan wisata budaya, karena perahu ini

sangat unik, mulai  dari segi penampilan

hingga filosofi pembuatannya. Sandeq

dibuat penuh kehati-hatian, sejak dari

penentuan hari baik dan kayu tertentu,

bahkan arah pembuatannya juga memerlu-

kan perhitungan tertentu.

Perahu tradisional suku Mandar dengan

bentuk runcingnya yang khas, merupakan

salah satu ikon pariwisata maritim ke-

banggaan masyarakat Sulawesi Barat.

Untuk mempromosikan perahu ini  setiap

memperingati Hari Kemerdekaan RI, peme-

rintah Kota Majene selalu mengagendakan

Festival Sandeq.  Festival tahunan ini

sanggup  menyedot perhatian dan minat

wisatawan untuk berkunjung ke Provinsi

Sulawesi Barat.

Keindahan dan kekuatan Sandeq ini

sempat diungkapkan oleh anggota MPR RI

Kelompok DPD  Muhammad Asri Anas saat

meggelar sosialisasi Empat Pilar MPR RI di

pantai Labuang pada 11 Mei 2018.  Dalam

sambutannya, Asri Anas mengatakan,

perahu Sandeq merupakan  perahu

tradisional tercepat yang pernah ada, bahkan

menurut Asri, tercepat di dunia. Kecepatan-

nya bisa mencapai 15 sampai 29 knot.

Peneliti maritim asal Jerman Horst H

Liebner juga menemukan fakta bahwa

perahu Sandeq memiliki ketangguhan dalam

menghadapi angin dan gelombang saat

mengarungi laut lepas. Karena itu, tak

berlebihan jika perahu ini pernah dipilih untuk

mewakili Indonesia di ajang Tonnerres Les

Spektakuler de Brest Festival 2012 di

Bretagne, Perancis. Saat itu sebanyak 12

orang berlayar menggunakan Perahu

Sandeq untuk bergabung dengan 2.500

kapal layar dari seluruh dunia.

Sebagai salah satu aset nasional, perahu

Sandeq  telah dipamerkan di Paris, Perancis.

Di museum d’Histoire Naturelle, Sandeq

dipajang dalam etalase yang diberi judul

“Semangat Mandar”. Desain perahu ini

dikabarkan sudah berusia 3.000 tahun, dan

menjadi salah satu desain perahu tertua

dalam sejarah maritim Indonesia.

“Sandeq adalah warisan budaya nenek

moyang orang Mandar yang terkenal

sebagai pelaut handal.  Semangat  bahari

nenek moyang Suku Mandar itu  patut

diwariskan kepada generasi muda,” ujar

Asri Anas. ❏

MBO, JAZ
Muhammad Asri Anas
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Bertolaklah ke Tempat

B
ULAN Ramadan telah berlalu. Hingar bingar perayaan Idul Fitri

1439 H beserta prosesi mudik ke kampung halaman juga sudah

reda.  Saat ini  umat Islam telah  kembali pada kehidupannya

yang normal. Tidak harus menahan  lapar dan dahaga, seperti pada

bulan puasa. Tidak pula harus bangun di pagi buta, untuk

melaksanakan santap sahur.

Tetapi kenangan terhadap aktivitas puasa dan lebaran tidak bisa

begitu saja terlupakan, termasuk bagi kalangan non-muslim. Karena

aktivitas puasa dan lebaran tidak hanya dirasakan oleh umat Islam,

tapi banyak juga umat agama lain ikut merasakan hiruk pikuk, dan

serba-serbi selama puasa hingga  lebaran. Salah  satunya adalah

Fary Djamy Francais, Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI.

Semasa kecil, Fary yang lahir di Watampone, Kabupaten Bone,

Sulawesi Selatan, 7 Februari 1968, kerap mengikuti kegiatan  di

Yang Lebih Dalam

bulan puasa. Ia sering berbuka puasa dan shalat taraweh bersama

teman-teman kecilnya. Maklum, saat itu ia tinggal di asrama bersama

orantuanya yang berprofesi sebagai tentara. Praktis, Fary pun

mengenal berbagai keragaman, termasuk dalam hal peribadatan.

“Saya baru saja ikut buka puasa bersama dengan masyarakat  di

perbatasan, suasana kebersamaannya sangat terasa. Semua

menikmati hidangan berbuka, termasuk yang non muslim, seperti

saya”, kata Farry kepada Majalah Majelis yang menyambangi ruang

kerjanya, saat bulan puasa lalu.

Selain  kenangan terhadap Ramadan,   Fary Djamy juga memiliki

banyak pengalaman menikmati kemeriahan lebaran. Ia kerap menikmati

hantaran, berupa kue dan makanan khas lebaran. Tak cukup itu,

Fary kecil juga sering  menerima uang lebaran dari umat Islam yang

merayakan Idul Fitri.

Ir. Fery Djemy Francais, MMA.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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“Waktu itu saya masih kecil rasanya senang saja menerima uang

dari orang-orang Muslim. Uang itu lalu digunakan buat jajan bersama

kawan-kawan.  Seperti orang lain,  saya juga punya banyak kenangan

terhadap Ramadan dan lebaran, dan ini menjadi salah satu bukti

kerukunan dari keberagaman kita umat beragama”, ujar Fary.

Sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI, pengalaman Fary

bersentuhan dengan  persoalan keberagaman tak perlu diragukan.

Itu bisa dilihat dari rekam jejaknya yang sering berpindah dari tempat
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profil

yang satu ke tempat yang lain, kemudian dengan menggunakan

“kenderaan” Partai Gerindra, Fary mendapat kepercayaan menjadi

wakil rakyat dari dapil Nusa Tenggara Timur II, meliputi Timor, Sumba,

Rote, dan  Sabu Rajua.

Duc In Altum

Fary menyelesaikan pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas di

SMA Negeri Dili, lalu melanjutkan ke  Universitas Timor Timur.

Sedangkan gelar Master Managemen Agrobisnis dia peroleh dari

Institut Pertanian Bogor (IPB). Kemudian atas dukungan Kementerian

Luar Negeri, Fary mendapat kesempatan mengikuti studi Peace and

Conflict Resolution di Ohio University USA.  Selain itu, Fary juga

sempat merasakan beasiswa dari Japan International Cooporation

Agncy (JICA) untuk belajar tentang  pemberdayaan masyarakat di

Sommed Institute Andra Pradest, India.

Sebelum menjadi anggota dewan, Fary dikenal sebagai fasilitator

masyarakat. Bersama  beberapa tokoh di kawasan Timor Indone-

sia, ia mendirikan dan membina lembaga Bakti, yakni sebuah lembaga

pengetahuan kawasan Timor Indonesia. Melalui lembaga tersebut,

Fary melakukan advokasi dan mendidik masyarakat untuk lebih maju.

Dia juga  membantu badan-badan donor internasional dalam proyek-

proyeknya di lapangan, seperti UNICEF, UNHCR, AUSAID, GTZ, JICA

dan OXFAM.

Kesenangan  Fary menjadi  penggerak masyarakat  sudah dimulai

sejak duduk di bangku kuliah. Waktu itu,  Fary merupakan  organisator

di komunitas gereja dan kemahasiswaan. Ia menjabat sebagai

Sekretaris Umum Senat Universitas Timor Timur (1987-1989) dan

Sekretaris BP Pemuda Kristen Hosana GKTT (1988-1992).

Setelah lulus kuliah, Fary semakin giat berorganisasi dan menjadi

Ketua Persatuan Kristen Antaruniversitas (PERKANTAS) Provinsi

Timor Timur (1991-1995). Pada 1995 Fary bergabung menjadi kader

di organisasi sayap kepemudaan Partai Golkar, Komite Nasional

Pemuda Indonesia (KNPI), dan menjabat sebagai Ketua Dewan

Pimpinan Daerah (DPD) KNPI Timor Timur Bidang Kaderisasi (1995-

1999). Karena akar jaringannya di komunitas gereja, pada 2007 ia

dipercaya menjadi Dewan Penasihat Gerakan Angkatan Muda Kristen

Indonesia (GAMKI, 2007-2012).

 Berbekal pengalaman dan pengetahuannya itu maka tak  sulit

bagi Fary untuk mendapat kepercayaan masyarakat  menjadi anggota

DPR RI.   Terbukti pada Pileg 2009, Fary mencalonkan diri menjadi

anggota legislatif mewakil Partai Gerindra, dan terpilih menjadi

Anggota DPR-RI periode 2009-2014 dan duduk di Komisi V.

Sejak itu, karir politik Fary di Gerindra semakin menanjak. Ia

mendapat   tanggung jawab yang lebih besar dari Ketua Umum

FOTO-FOTO: ISTIMEWA



81EDISI NO.06/TH.XII/JUNI 2018

sekaligus pendiri Partai Gerindra Prabowo Bubianto untuk menjadi

Ketua DPP Gerindra Bidang Keuangan dan Moneter. Selain itu, Fary

juga terpilih menjadi  Ketua DPN Pemuda Tani.

Fary adalah sosok yang pintar  menjaga konsituennya. Ia sadar,

modal sosialnya menjadi anggota Legislatif  adalah kedekatannya

dengan  semua kalangan, termasuk kelas bawah yang tinggal

dipedalaman. Karena itu, ia rela menghabiskan waktu berjam-jam

lamanya untuk menjangkau daerah terpencil, dengan tujuan bertemu

konsituen. Bahkan, kandidat Doktor Ilmu Lingkungan di Universitas

Indonesia ini tak sungkan bermalam dan tidur di rumah warga yang

dikunjunginya.

“Saya punya prinsip Duc In Altum, bertolaklah ke tempat yang

lebih dalam (lukas 5:4). Tidak cukup mengenal tapi menyelami lebih

dalam, sehingga saya bisa menemukan aspirasi dan keinginan yang

datang dari dalam lubuk hati masyarakat. Itulah salah satu kegiatan

yang saya lakukan saat reses, bertemu dengan masyarakat di

daerah, bukan untuk istirahat. Kalau rehat maka lebih baik saya tidur

dan istrirahat di hotel yang tenang,  tidak ada kebisingan”, begitu

prinsip yang dianut oleh Fary.

Karena itu, setiap kali masa reses datang, Fary benar-benar

memanfaatkannya untuk mencari, bertemu, berdiskusi, terjun

lapangan. Lalu ia menggumuli persoalan untuk mencari jalan keluar

bersama teman serta sahabat di lapangan. Karena, bagi Fary reses

berarti kerja hati, pikiran, serta tangan.

Periode  kedua sebagai anggota DPR RI (2014-2019), dan selaku

Ketua Komisi V, Fary seolah tak mau jauh dengan masyarakat. Ia

benar-benar menerapkan  Duc In Altum untuk menggali aspirasi

dan juga keluhan dari masyarakat.  Hasilnya, Fary berhasil

mendorong pembangunan infratruktur strategis di kawasan Indo-

nesia Timur. Mulai dari jalan, jembatan, terminal hingga pasar-pasar

tradisional. Ia juga mampu memberikan dorongan agar  proyek yang

terbengkalai dilanjutkan dan dipercepat pembangunannya.

“Sebagai wakil rakyat, saya hanya bisa berusaha  menyalurkan

aspirasi yang berhasil saya tampung. Sudah banyak yang bisa

saya perjuangkan, tetapi lebih banyak lagi yang diinginkan masyarakat,

khususnya wilayah Indonesia Timur. Mereka menginginkan agar bisa

sejajar dengan wilayah Indonesia lainnya,” ujar Fary. ❏

MBO

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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P
ERINGATAN Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2018 hendaknya

tidak kita maknai sebatas seremonial saja. Namun, lebih

esensial dari itu bagaimana kita mengembalikan nilai-nilai

Pancasila hadir dan menjiwai dalam praktik kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena sebagaimana

kita ketahui pada era reformasi bangsa Indonesia mengalami apa

yang disebut proses de-ideologisasi Pancasila. Proses de-

ideologisasi tersebut bisa dilihat dari bagaimana nilai-nilai luhur

yang terkandung dalam sila-sila Pancasila kian hari terus tergerus

dalam pertarungan ideologi fundamentalisme pasar dan

fundamentalisme agama yang tengah bereksperimen secara

agresif di tengah-tengah masyarakat kita saat ini.

Dengan membonceng fenomena globalisasi, nilai-nilai

individualisme, liberalisme, radikalisme atas nama agama telah

ditransformasikan secara terstruktur, sistematis, dan masif, seolah

harus diterima sebagai standar nilai baru yang terbaik dalam

pembangunan sistem politik, ekonomi dan budaya di Indonesia.

Penyebabnya antara lain karena Pancasila di era Orde Baru

dijadikan tameng melanggengkan kekuasaan otoritarian. Euforia

politik pada awal reformasi untuk menjatukan rezim otoriter Orde

Baru telah salah sasaran. Sebab, Pancasila justru dijadikan

kambing hitam yang dianggap menjadi penyebab langgengnya

kekuasaan Jenderal Soeharto selama 32 tahun.

Pengkambinghitaman Pancasila tersebut, akhirnya membuat Tap

MPR Nomor II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan

Pengamalan Pancasila (P4) dicabut. Badan Pembinaan Pendidikan

Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

(BP7) sebagai lembaga yang bertugas melakukan sosialisasi dan

pemantapan ideologi bangsa juga dibubarkan.Terakhir, dilakukan

juga penghapusan mata pelajaran Pancasila dari mata pelajaran

pokok di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Situasi itu terus

berlangsung tanpa ada konsep atau strategi baru sebagai

pengganti pola P4 dan BP7 terkait dengan pemantapan ideologi

bangsa oleh pemerintah. Walhasil saat ini kita menuai badai

ideologis berupa aksi-aksi penolakan Pancasila oleh sebagian

rakyat Indonesia sendiri, karena kelalaian negara membangun

mental ideologi bangsanya sendiri.

Taufiq Kiemas, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia (MPR RI) periode 2009-2014 merasa terpanggil untuk

mengupayakan sebuah langkah strategis guna menjawab berbagai

tantangan, ancaman, dan gangguan yang dihadapi oleh bangsa

Indonesia di tengah kekosongan upaya membangun mental dan

ideologi bangsa. MPR kemudian merancang dan melaksanakan

agenda pemantapan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan

bernegara melalui Sosialisasi Empat Pilar ke seluruh Indonesia.

Meskipun demikian, apa yang dilakukan MPR adalah sebuah langkah

minimal dengan segala keterbatasan. Harusnya, upaya untuk

membangun mental ideologi bangsa, dilakukan oleh negara.

Oleh karena itu, kita patut menyambut baik Peraturan Presiden

No.54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi

Pancasila (UKP PIP) yang kemudian dinaikkan statusnya menjadi

setingkat kementerian lewat Peraturan Presiden No.7 Tahun 2018

tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sehingga

saat ini, ada dua lembaga yang bertanggung jawab untuk

melaksanakan sosialisasi dan membangun mental ideologi bangsa

berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Sehingga, diperlukan sinergi

dan kerja sama MPR dengan BPIP melaksanakan pembinaan dan

penguatan kesadaran serta ketahanan ideologi bangsa. Sinergi

dan kerjasama tersebut dapat dilakukan antara BPIP dengan Badan

Sosialisasi MPR RI dalam hal melengkapi tugas pokok yang selama

ini sudah dilakukan MPR dalam melaksanakan Sosialisasi Empat

Pilar MPR RI.

Di tengah maraknya aksi radikalisme agama dan perilaku

individualisme/liberalisme di masyarakat kita, negara tidak boleh

membiarkan rakyatnya berjalan tanpa pedoman ideologi seraya

menyerahkan penafsiran Pancasila melalui mekanisme pasar

bebas. Bangsa yang besar adalah bangsa yang berpijak pada

falsafah bangsanya sendiri. Tiada bangsa yang besar dengan

menjiplak falsafah bangsa lain. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk

mengganti Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara harus

kita lawan, salah satunya adalah membentengi diri dan memperkuat

ketahanan ideologi kita lewat sinergi MPR dan BPIP. ❏

Sinergi MPR dan BPIP
Memperkuat Ketahanan

Ideologi Bangsa

Oleh:

Ahmad Basarah
Wakil Ketua MPR RI


