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19 mulai bekerja dengan fokus mendorong semua komunitas

mematuhi protokol kesehatan. Untuk mewujudkan target besar dan

strategis ini, Presiden mendesak semua pihak bekerja all out.

Presiden bahkan berulangkali mengingatkan masyarakat akan

pentingnya menggunakan masker. Upaya ini diperkuat dengan

menghadirkan dukungan dari TNI-Polri. Presiden menugaskan Kepala

Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai

Wakil Ketua Pelaksana kedua komite itu. TNI akan mendukung upaya

semua pemerintah daerah meningkatkan kepatuhan masyarakat

menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional telah merampung-

kan beberapa konsep program yang fokus pada upaya merawat

ketahanan ekonomi sejumlah komunitas yang terdampak Covid-19,

mulai dari komunitas pekerja, tenaga honorer, pelaku usaha mikro,

kecil dan menengah (UMKM) hingga ibu rumah tangga. Untuk pelaku

UMKM, Pemerintah menyiapkan bantuan Rp 2,4 juta untuk setiap unit

usaha. Target program ini 12 juta pelaku UMKM. Ibu rumah tangga

UNTUK merawat ketahanan komunal di tengah pandemi Covid-

19, pemerintah segera merealisasikan sejumlah program baru

yang menyasar berbagai elemen masyarakat. Ketahanan

komunal akan terwujud jika setiap komunitas merespons program-

program baru itu dengan cara yang amat sederhana, yakni peduli

dan menerapkan protokol kesehatan. 

Tanpa bermaksud mengada-ada, kepatuhan semua orang akan

protokol kesehatan di tengah pandemi sekarang ini memang menjadi

kata kunci yang akan memampukan masyarakat memulihkan semua

aspek kehidupan. Ada contoh nyata yang patut ditiru. Berkat

kepatuhan menerapkan protokol kesehatan, sejumlah negara

berhasil menekan jumlah kasus Covid-19 hingga ke level terendah,

dan negara-negara itu mulai berupaya memulihkan kehidupan dengan

tingkat kewaspadaan yang tinggi dan sangat berhati-hati.

 Sebaliknya, jumlah kasus Covid-19 di beberapa negara meningkat

sangat tajam dan nyaris tak terkendali karena minimnya kesadaran

banyak komunitas akan urgensi mematuhi protokol kesehatan.   

Ketika Presiden Joko Widodo belum lama ini membentuk dan

memfungsikan Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Komite

Pemulihan Ekonomi Nasional, semua orang tentu paham kemana

arah dan tujuan dari inisiatif itu. Pemerintah ingin melindungi semua

komunitas dari ancaman Covid-19, dan sekaligus merawat

ketahanan ekonomi semua komunitas. Di awal pandemi hingga kini,

pemerintah melakukan refocussing anggaran dengan menitikberatkan

pembiayaan untuk keperluan bantuan sosial bagi semua kelompok

masyarakat terdampak Pandemi Covid-19. Refocussing anggaran

itu berhasil mencegah panik dan takut berlebihan. Kebutuhan pokok

masyarakat tersedia dan terlindungi, sehingga keamanan dan

ketertiban umum bisa terjaga.

Demi mewujudkan ketahanan komunal itu, kini pemerintah

melangkah ke fase berikutnya. Komite Kebijakan Pengendalian Covid-

Merawat Ketahanan Komunal di Tengah Pandemi Covid-19
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H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
Ketua MPR RI

yang mandiri pun tak luput dari perhatian.

Pemerintah menyiapkan stimulus usaha untuk ibu

rumah tangga korban PHK dan pelaku usaha mikro

dengan kredit modal kerja tanpa bunga sebesar Rp

2 juta per debitur. Targetnya 6,2 juta ibu rumah

tangga. Sementara itu, bagi pekerja swasta dengan

gaji di bawah Rp 5 juta per bulan, pemerintah

menyediakan bantuan Rp 600.000 per bulan.

Dengan alokasi anggaran Rp 31,2 triliun, jumlah

penerima bantuan ini mencapai 13 juta pekerja.

Bantuan dengan jumlah yang sama juga disiapkan

pemerintah untuk komunitas pekerja berstatus 

pegawai honorer atau bukan pegawai negeri sipil

(PNS). Selain itu, fokus penggunaan dana desa pun

telah dialihkan untuk merawat ketahanan ekonomi

warga desa.  

Itulah beberapa langkah pemerintah yang

ditujukan untuk merawat ketahanan setiap komu-

nitas, baik dari aspek kesehatan atau potensi

ancaman Covid-19, maupun dari aspek ekonomi

warga. Dua aspek ketahanan itu akan terwujud jika

setiap komunitas peduli dan konsisten menerapkan

protokol kesehatan. Seperti halnya pemerintah,

sebagian besar masyarakat pun amat prihatin

dengan lonjakan kasus Covid-19 akhir-akhir ini.

Semua orang menderita dan dirugikan, termasuk

anak-anak.   

Kecenderungan sekarang ini t idak bisa

dibiarkan, sehingga pemerintah telah mengambil

beberapa prakarsa dengan mengerahkan semua

daya dan strategi.  Dengan berbagai cara dan

pendekatan, kesehatan masyarakat harus dilin-

dungi dari ancaman Covid-19, dan pada saat

bersamaan perekonomian masyarakat harus

dikelola sedemikian rupa agar tidak terjerumus ke

dalam krisis. Dua tujuan strategis ini bisa terwujud

jika masyarakat mematuhi protokol kesehatan di

tengah pandemi Covid-19 sekarang ini.

Karena itu, setiap komunitas hendaknya mau

bersinergi dengan aparatur negara. Sebab, untuk

meredam dan memutus rantai penularan Covid-19,

Pemerintah bersama TNI-Polri telah memulai sejumlah

pendekatan berskala masif. Semua upaya itu akan

berhasil jika setiap komunitas peduli dan partisipatif.

Jika setiap komunitas pada tingkat RT/RW peduli dan

berpartisipasi menerapkan protokol kesehatan,

upaya bersama memutus rantai penularan Covid-19

akan berhasil, karena kesadaran dan peran

masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan

memerangi Covid-19.

Kesungguhan dan kerja keras pemerintah meres-

pons ketidakpastian akibat pandemi Covid-19

sekarang ini akan sulit, akan sia-sia jika semua

komunitas tidak responsif.  Kepedulian dan

partisipasi setiap komunitas pada semua pemukiman

sangat penting dan menentukan. Akan sangat ideal

jika setiap pemerintah daerah tidak lagi hanya

menerbitkan kebijakan atau instruksi, melainkan lebih

mengedepankan ajakan kerjasama dengan menge-

rahkan setiap pengurus RT/RW hingga kepala desa

dalam penerapan dan pengawasan pelaksanaan

protokol kesehatan. ❏
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INDONESIA saat ini sedang menghadapi
wabah virus Corona. Menghadapi masalah
bangsa ini diperlukan kegotong-royongan

dan solidaritas di antara anak bangsa. Inilah
momentum untuk mewujudkan nilai-nilai
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu
gotong-royong, saling berbagi, saling
mendukung, dan saling sinergi mengatasi
masalah virus Corona ini.

Demikian rangkuman dari Diskusi Empat
Pilar MPR yang bertema: “Ideologi
Pancasila dalam kaitan Wabah Virus Co-
rona” di Media Center MPR/DPR, Gedung
Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa
(17/3/2020). Diskusi yang diselenggarakan
Biro Humas  MPR RI dengan Koordinatoriat
Wartawan Parlemen d ngan Biro Humas
MPR RI dan BPIP ini menghadirkan nara- Bambang Soesatyo

Momentum Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila

Hadapi Wabah Virus Corona

Inilah momentum untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu gotong-

royong, saling berbagi, saling mendukung, dan saling sinergi mengatasi masalah virus Corona ini.

e
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sumber Ketua MPR Bambang Soesatyo,
Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Romo
Benny Susetyo, Rumah Bhinneka Saut
Situmorang, dan pakar komunikasi UI Prof.
Effendy Ghazali.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menegas-
kan, untuk menghadapi masalah wabah virus
Corona perlu mengedepankan nilai-nilai
Pancasila, yaitu gotong-royong dan solidaritas
antarsesama anak bangsa. Dia mencontohkan
menjaga jarak (social distancing) merupakan
salah satu bentuk solidaritas, karena selain
untuk melindungi diri sendiri juga membantu
untuk tidak menularkan ke orang lain.

Bamsoet menyebut, bentuk lain dari gotong-
royong dan solidaritas sosial adalah para
konglomerat dan pengusaha menyisihkan
keuntungan dengan menyediakan masker dan
antiseptic tangan bagi masyarakat yang kurang
mampu. “Sisihkan sebagian keuntungan untuk
membagikan masker, antiseptic tangan, dan
vitamin-vitamin ke Puskesmas-Puskesmas.
Inilah kegotong-royongan yang ingin kita
kedepankan,” katanya.

Di balik musibah ini, Bamsoet melihat
peluang yang bisa dimanfaatkan para

pengusaha, yaitu berbisnis kekayaan
rempah-rempah Indonesia, seperti jahe
merah, dan lain-lain, serta buah-buahan
dalam negeri. “Di samping musibah, tetapi
juga bisa menjadi berkah,” ujarnya.

Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Benny
Susetyo sependapat bahwa saat ini bisa
menjadi momentum untuk mewujudkan nilai-
nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
“Pancasila kalau diperas adalah gotong-
royong. Gotong-royong adalah saling berbagi,
saling mendukung, dan saling sinergi. Semua
kekuatan elemen bangsa, partai politik, tokoh
agama, dan semuanya saling bergotong
royong mengatasi masalah ini,” paparnya.

Dia juga mencontohkan nilai-nilai Pancasila,
seperti sikap tenggang rasa, respek satu
dengan yang lain. “Menjaga jarak, tidak keluar
rumah, etika batuk, menggunakan masker,
merupakan wujud dari nilai kemanusiaan. Nilai
kemanusiaan itu peduli satu sama lain. Tidak
memborong barang berlebihan, itu artinya
tidak menyusahkan orang lain. Itu menjaga
persatuan. Jika masing-masing respek satu
sama lain, artinya mengimplementasikan
Pancasila dalam praktik kehidupan sehari-

hari,” tambahnya.
Begitu pula Saut Situmorang. Ia me-

nyebut,  bencana besar seperti wabah
Corona ini harus memerhatikan variabel-
variabel kecil. Pancasila sudah mengingat-
kan soal variabel-variabel kecil itu, seperti
respek pada orang lain, tenggang rasa,
konsensus dengan orang lain, bijaksana di
kerumunan. “Pancasila hari ini sedang diuji.
Pancasila menjadi harapan, jalan, dan tujuan
yang sekaligus memungkinkan kita untuk
adil,” ujarnya.

Sementara itu pakar komunikasi UI, Prof
Effendy Ghazali, menyebutkan, pemerintah
tidak perlu melakukan lockdown dalam
konteks keamanan, seperti menutup Bandara
atau lainnya. “Yang diperlukan adalah so-
cial lockdown atau self lockdown, yaitu
lockdown oleh warga negara sendiri. Kita
bisa melakukan social lockdown atau self
lockdown. Modalnya adalah Pancasila dan
gotong-royong. Artinya, kita betul-betul
menahan diri. Kita sikapi wabah virus Co-
rona ini dengan Pancasila dan gotong-
royong,” katanya. ❏

BSC

Romo Benny Susetyo

Saut Situmorang

Effendy Ghazali FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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PANDEMI Covid-19 yang menggejala
dan mewabah di berbagai negara dan
wilayah telah menimbulkan dampak

kerugian di berbagai bidang kehidupan. Untuk
meringankan dan mencegah agar wabah
tersebut tidak menular dan bahkan di-
hilangkan, berbagai lembaga pemerintah,
swasta, dan masyarakat terpanggil untuk

melakukan aksi nyata.
 Kepedulian terhadap dampak pandemi

Covid-19 juga dilakukan oleh MPR. Bahkan
lembaga negara yang saat ini dipimpin oleh
Bambang Soesatyo itu tak lelah-lelahnya
melakukan kegiatan untuk membantu masya-
rakat yang paling terdampak oleh wabah
virus corona itu. Pada 23 Maret 2020,

Pimpinan MPR menggelar acara ‘MPR Peduli
Fight Corona’. Dalam acara itu MPR me-
nyerahkan bantuan 1000 paket berisi
masker, vitamin, jamu, cairan anti septik,
sarung tangan, dan paket lain yang
semuanya merupakan sarana untuk men-
cegah penularan wabah corona.

Dalam sambutannya, Bambang Soesatyo

MPR Peduli Lawan Covid-19

Melalui acara ‘MPR Peduli Lawan Covid-19,’ MPR mengajak semua komponen bangsa untuk solid dan

kompak menghadapi serang virus berbahaya ini.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Galang Kepedulian Menghadapi

Serangan Covid-19
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mengatakan, bangsa Indonesia sekarang
sedang mengalami hal yang sulit, yakni
serangan wabah corona yang belum bisa
dikendalikan. Untuk itu, dia mengajak kepada
semua komponen bangsa untuk kompak dan
solid menghadapi masalah tersebut.

 Kemudian pada hari selanjutnya, pim-
pinan MPR yang terdiri dari Ketua MPR
Bambang Soesatyo serta  para Wakil Ketua
MPR: Ahmad Basarah, Ahmad Muzani,
Lestari Moerdijat, Syarief Hasan, Jazilul

Fawaid, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan,
Arsul Sani, dan Fadel Muhammad masing-
masing memberikan bantuan untuk masya-
rakat yang kesemuanya bertujuan me-
ningkatkan kesehatan dan mencegah
penularan Covid-19.

 Selanjutnya, 14 April 2020, bertempat di
Plaza Nusantara III, Kompleks MPR Senayan,
Jakarta, pimpinan MPR kembali menggelar
acara ‘MPR Peduli Lawan Covid-19.’ Dalam
acara ini MPR menggandeng berbagai

lembaga negara, perusahaan swasta, dan
organisasi sosial masyarakat untuk bersama-
sama peduli dan membantu masyarakat-
terdampak Covid-19.

Dalam kesempatan itu Bambang Soesatyo
bersama pimpinan MPR lainnya, serta para
anggota MPR, dan Sesjen MPR RI Ma’ruf
Cahyono menyerahkan bantuan, masing-
masing puluhan juta rupiah, untuk membantu
masyarakat terdampak wabah Covid-19.

 Agar kepedulian dari masyarakat lebih
tergalang lagi, Bambang Soesatyo mengajak
semuanya untuk ikut berdonasi agar
terbangun solidaritas dan  gotong-royong
melawan Covid-19 melalui MPR RI Peduli
bersama BPIP dan KADIN Indonesia. Khusus
untuk pengguna Telkomsel ketik *811# lalu
pilih nominal donasi pulsa Anda atau ketik
Kitabisa.com/mprripeduli, dan tulis jumlah
angka yang akan Anda donasikan. “Jika
transaksi berhasil otomatis akan muncul di
layar handphone Anda”, ujarnya. Selanjut-
nya, penyaluran dana Anda secara berkala
akan dilaporkan secara otomatis.

Dalam kesempatan itu, Bambang Soe-
satyo mengucapkan terima kasih kepada
masyarakat yang ikut peduli dan mendukung
apa yang telah dilakukan oleh MPR. ❏

20993512_MAJALAH MAJELIS EDISI KHUSUS 2020_T-09_R1



10 EDISI KHUSUS, NOVEMBER 2020

Covid-19 Bencana Nasional

Lestari Moerdijat Beri Apresiasi

Penetapan wabah Covid-19 sebagai bencana nasional Presiden peka dengan perkembangan yang

terjadi di Tanah Air terkait dengan semakin mewabahnya Covid-19 demi keselamatan masyarakat.

PRESIDEN Joko Widodo telah menge-
luarkan Keppres No. 12 Tahun 2020
tentang Penetapan Bencana Nonalam

Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) sebagai bencana nasional. Wakil
Ketua MPR Lestari Moerdijat mengapresiasi
penerbitan Keppres No 12 Tahun 2020
tentang wabah Covid-19 sebagai bencana
nasional. Langkah ini membuktikan Presiden
peka dengan perkembangan yang terjadi di
Tanah Air terkait semakin mewabahnya
Covid-19 demi keselamatan masyarakat.

“Wabah Covid-19 memang tidak menimbul-
kan kerusakan fisik layaknya bencana alam
(gempa bumi, banjir, tsunami dan sebagainya).
Namun, fakta bahwa wabah ini telah
mendatangkan kerugian dalam skala besar di
bidang ekonomi dan sosial. Oleh sebab itu bisa
dipahami jika dalam Keppres itu, wabah Covid-
19 dan segala dampaknya disebut atau
dikelompokkan dalam bencana nasional non-
alam,” kata Lestari Moerdijat dalam keterangan-
nya di Jakarta, Selasa (14/4/2020.

Menurut Wakil Ketua MPR dari Fraksi
Partai Nasdem ini, dikeluarkannya Keppres
tersebut sekaligus menunjukkan Presiden
menghormati hukum karena ditandatangani

setelah melihat eskalasi penyebaran Covid-
19 yang meluas ke banyak daerah, dan
secara faktual telah mengakibatkan ribuan
orang sakit dan korban jiwa dalam jumlah
banyak serta hari demi hari menunjukkan
peningkatan.

Lestari menambahkan, dengan ditetap-
kannya wabah Covid-19 dan dampaknya
sebagai bencana nasional, maka memberi
keleluasaan bagi pemerintah pusat dan
daerah dalam menangani bencana nasional
non-alam ini.

Selain itu, lanjut Lestari, penetapan
bencana nasional juga berimplikasi terhadap
fungsi komando, termasuk penggunaan
anggaran negara. “Dengan status tersebut
maka anggaran untuk penanganan Covid-
19 dapat menggunakan APBN, APBD, Dana
Siap Pakai BNPB, dan Dana Siap Pakai/belanja
tidak terduga dari pemerintah daerah,” kata
Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat.

Karena itu, dia berharap, dana yang ada
agar digunakan dengan penuh tanggung
jawab dan kejujuran untuk keperluan
penanggulangan bencana. “Janganlah ada
yang coba-coba memainkan anggaran dan
mengkhianati rakyat yang telah kena dampak

wabah ini. Jangan coba-coba memancing
di air keruh, memanfaatkan kesempatan
dalam kesempitan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Senin, 13 April 2020,
Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan
Surat Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun
2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam
Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) sebagai bencana nasional.

Dalam salinan Keppres tersebut, penetap-
an wabah Corona sebagai bencana na-
sional menimbang dampak meningkatnya
jumlah korban dan kerugian harta benda.
Selain itu, meluasnya cakupan wilayah yang
terkena bencana, serta menimbulkan
implikasi aspek sosial ekonomi yang luas di
Indonesia. Apalagi, Organisasi Kesehatan
Dunia (WHO) telah menetapkan Covid-19
sebagai pandemic global.

“Bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Presiden tentang Penetapan Bencana Non-
alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(COVID 19) Sebagai Bencana Nasional,”
bunyi Keppres itu. ❏

BSC

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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KETUA MPR RI Bambang Soesatyo
memfasilitasi pemeriksaan rapid test
bagi kalangan masyarakat untuk

mendeteksi dini virus Covid-19. Setelah
sebelumnya rapid test dengan sasaran
pegawai dan staf serta wartawan di
lingkungan kerja MPR RI, berikutnya Bamsoet
juga memfasilitasi rapid test untuk anggota
beberapa organisasi kemasyarakatan, di
antaranya ormas Gerakan Keadilan Bangun
Solidaritas (GERAK BS).

“Upaya rapid test ini tak lain bertujuan
membantu pemerintah meminimalisir
penyebaran sekaligus jatuh korban akibat
terpapar virus Covid-19. Jika seandainya
ditemukan hasil positif dalam pemeriksaan

akan segera kita laporkan kepada Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,
serta berbagai pihak terkait untuk diambil
tindakan sesuai protokol kesehatan yang
berlaku. Alhamdullilah dari berbagai test
yang dilakukan, tidak ada yang positif
terkena virus Covid-19,” ujar Bamsoet di
Jakarta, Senin (6/4/2020).

Namun demikian, Kepala Badan Bela
Negara FKPPI ini mengingatkan kepada
mereka yang telah mendapatkan hasil
negatif, tidak boleh berpuas diri dan tidak

bisa seenaknya berlalu lalang. Mengingat
potensi penyebaran virusnya masih masif
dan pemerintah masih menetapkan kondisi
Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB). 

“Rapid test merupakan langkah awal
untuk menjaring siapa saja yang memiliki
indikasi terpapar virus Covid-19. Hasil
negatif dari rapid test bukan berarti me-
nunjukkan kedepannya orang tersebut tak
bisa positif. Karenanya, menjaga kesehatan
diri dan lingkungan serta menerapkan

tandas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini

meminta kepada siapapun agar jangan
terlalu panik menghadapi virus Covid-19,
namun demikian juga jangan menganggap
remeh penyebarannya. Karenanya, langkah
pemerintah yang mewajibkan siapapun yang
keluar rumah untuk selalu memakai masker,
harus didukung seluruh warga.

“Memakai masker memang terlihat sepele.
Namun efeknya sangat besar untuk meng-
hadang penyebaran virus Covid-19. Ter-
kadang seseorang tidak menyadari apakah
ia sudah terkena virus Covid-19 atau belum.

Pemeriksaan Rapid Test

“Jangan Panik Menghadapi Virus”

Untuk membantu pemerintah meminimalisir penyebaran Covid-19, Ketua MPR Bambang Soesatyo

memfasilitasi pemeriksaan rapid test untuk kalangan pewagai dan wartawan di lingkungan MPR,

serta beberapa organisasi kemasyarakatan.

Karenanya, pemakaian masker ketika keluar
rumah kini menjadi wajib. Gunakanlah
masker kain, jangan masker medis yang lebih
dibutuhkan untuk para dokter dan tenaga
kesehatan,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini
memaparkan, di tingkat Asia Tenggara, In-
donesia kini sudah berada di urutan ketiga
dalam jumlah positif Covid-19 mencapai
2.273 dengan 198 kematian. Peringkat
pertama ditempati Malaysia yang memiliki
3.662 kasus dengan 61 kematian serta
Filipina di urutan kedua yang memperoleh
3.246 kasus dengan 152 kematian.

“Dari 198 kematian, 18 diantaranya
merupakan dokter. Sebagai warga negara
yang baik, kini waktunya kita turut serta
dalam bela negara dengan cara yang tidak
terlalu rumit. Cukup dengan menjaga ke-
bersihan dan kesehatan diri serta ling-
kungan, disiplin melakukan physycal dis-
tancing, serta menggunakan masker jika
terpaksa harus ke luar rumah. Dengan
demikian diharapkan tidak ada lagi ber-
tambahnya korban akibat virus Covid-19,”
pungkas Bamsoet. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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20993512_MAJALAH MAJELIS EDISI KHUSUS 2020_T-11_R1



12 EDISI KHUSUS, NOVEMBER 2020

Hidayat Nur Wahid

Jangan Ada Stigma Negatif Terhadap Tenaga

Kesehatan

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendorong agar warga menghormati para tenaga medis, dan

bangkitkan semangat kesetiakawanan sosial di tengah masyarakat.

WAKIL Ketua MPR RI Hidayat Nur
Wahid menyesalkan tindakan warga
yang curiga atau menolak tenaga

medis dan paramedis di lingkungannya
karena takut tertular wabah virus corona
baru. Ia mendorong agar warga meng-
hormati para tenaga medis, dan membang-
kitkan kembali semangat kesetiakawanan
sosial (gotong royong) di tengah masyarakat.

Di sosial media beredar curhat tenaga medis
bahwa dirinya dan anak-anaknya ada yang
dijauhi dan ditolak oleh lingkungannya. “Kita
memahami kekhawatiran masyarakat akan
bahaya virus corona. Namun, sikap menolak
dan menstigma tenaga medis sebagai
penyebar virus justru kontraproduktif,” tegas
Hidayat Nur Wahid di Jakarta, belum lama.

Menurut Hidayat, para dokter, perawat dan
petugas administrasi rumah sakit itu sudah
bertaruh nyawa untuk merawat dan melayani
pasien. Dengan segala keterbatasan dukung-
an dari pemerintah. Sampai-sampai mereka
tak lagi hiraukan keselamatan mereka. “Warga
seharusnya memberi simpati dan apresiasi

atas dedikasi dan pengorbanan mereka,” ujar
Hidayat, biasa disapa HNW.

Tetapi, HNW juga memahami, ketakutan
masyarakat itu merupakan efek samping dari
berita yang mereka konsumsi soal pe-
nyebaran Covid-19 beserta dampak-
dampaknya, dan juga dari physical distanc-
ing (pembatasan jarak/gerak fisik) masya-
rakat, karena harus tinggal di rumah dalam
waktu cukup lama. Bahkan, perlu karantina
atau isolasi mandiri bila ada anggota keluarga
terpapar Covid-19.

Akibatnya, sebagian masyarakat yang tidak
paham prosedur medis berprasangka bahwa
tenaga medis menjadi penyebar virus. “Itu
pandangan yang keliru. Tenaga medis memiliki
prosedur perlindungan diri sebelum dan
sesudah merawat pasien. Insya Allah,
mereka sehat dan bersih sehingga ketika
kembali ke rumah atau tempat kos, mereka
tetap menjaga prosedur kesehatan. Termasuk
ketika mereka akan pulang ke rumah masing-
masing,” jelas Hidayat.

Untuk itu, HNW mengimbau warga masya-

rakat, daripada menebar ketakutan dan stigma
yang kontraproduktif terhadap tenaga medis
lebih baik warga menggalang solidaritas dan
menebar empati. Misalnya, menaati arahan
para ulama, pemerintah dan tenaga medis
untuk tetap di rumah, dengan beraktifitas/
bekerja produktif, menjaga kebersihan
lingkungan dan pola hidup sehat, serta
menggalang bantuan untuk mendukung kinerja
tenaga medis dan mendoakan tenaga medis,
serta mendoakan agar Covid-19 segera bisa
diatasi. “Itu wujud kesetiakawanan sosial di
masa kini. Jika dulu para pejuang ber-
gandengan tangan melawan penjajahan,
maka saat ini kita bergotong-royong melawan
wabah corona,” begitu Hidayat mengimbau.

Dalam rangka reses dan serap aspirasi,

Hidayat yang merupakan anggota DPR RI/
MPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta telah
memberikan masker pelindung, sanitizer dan
bantuan keuangan kepada warga. Pimpinan
Fraksi PKS ini juga mendesak agar tes Covid-
19 dilakukan lebih dulu terhadap pasien dan
petugas medis yang membutuhkan. Itu juga
yang dilakukan oleh Anggota Fraksi PKS
lainnya. Mereka juga siap potong gaji untuk
bantuan penanggulangan Covid-19. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah

Waspadai Gangguan Keamanan di Tengah

Pandemi Covid-19

WAKIL Ketua MPR Ahmad Basarah
mengajak semua komponen bangsa
menjaga dan mewaspadai aksi-aksi

yang mengganggu keamanan nasional ketika
semua energi bangsa Indonesia tercurah
mengatasi pandemi Covid-19. Untuk itu, dia
memberi apresiasi tinggi kepada jajaran Polri
yang dengan sigap mengungkap rencana
penjarahan dan pembakaran di pulau Jawa
oleh kelompok Anarko baru-baru ini, serta
upaya terorisme yang dilakukan kelompok
Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali
Kalora.

‘’Saya memberi apresiasi tinggi kepada
jajaran Polri yang sejak dini mengungkap aksi
yang bakal mengganggu stabilitas sosial ini,
baik di Ibukota Jakarta maupun di Poso
beberapa hari lalu,’’ jelas Basarah di Jakarta,
Senin (20/4/2020).

Pernyataan ketua Fraksi PDI Perjuangan
itu merujuk pada kesigapan jajaran Polri
meredam dua kasus yang berpotensi
mengganggu stabilitas nasional. Kasus
pertama, Polda Metro Jaya berhasil meng-
ungkap fenomena terbaru ketika sejumlah
minimarket di Ibukota menjadi sasaran
kejahatan selama kebijakan Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan
di DKI Jakarta.

Kasus kedua adalah ditemukannya bom
di badan dua terduga teroris yang tewas
dalam kontak senjata di Poso, Sulawesi
Tengah, Rabu (15/4) siang. Baku tembak
itu menewaskan Ali alias Darwin Gobel dan
Muis Fahron alias Abdullah, anggota
kelompok MIT pimpinan Ali Kalora. Mereka
masuk dalam daftar pencarian orang (DPO)
Polda Sulteng.

Sebagai ketua Fraksi PDI Perjuangan di
MPR RI, Basarah mengaku terus mencermati
situasi dan kondisi tanah air selama pandemi

Covid-19 berlangsung, termasuk ketika
jajaran Polri berhasil mengungkap rencana
penjarahan dan pembakaran di pulau Jawa
oleh kelompok Anarko Vandalis, dan
menghentikan langkah para teroris di Poso.
Ia menilai, Polri telah bergerak cepat ketika
melihat fenomena kejahatan baru di Jakarta
dan tindakan makar terorisme itu.

“Dalam situasi seperti sekarang ini, di
tengah terjadinya penurunan daya beli,
peningkatan Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) dan terganggunya roda ekonomi
masyarakat, bukan tidak mungkin semua itu
dapat memicu dan memacu meningkatnya
aksi-aksi kriminalitas, konflik dan kerusuhan
sosial, baik yang sifatnya spontan maupun
yang dimobilisasi,” ujar Basarah.

Menurut dia, prioritas paling penting yang
harus dilakukan saat ini adalah upaya
mencegah orang-orang yang tidak ber-
tanggung jawab memanfaatkan situasi ini
untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan
golongan. “Saat terjadi krisis 1998, kita

Di tengah situasi seperti sekarang ini, antara lain terganggunya roda perekonomian, bukan tidak

mungkin akan memicu dan mamacu aksi-aksi kriminalitas. Waspadalah.

mengetahui bahkan mengalami ada penum-
pang gelap yang memprovokasi keresahan
menjadi kerusuhan hanya demi tujuan jangka
pendek. Meskipun situasinya tidak sama,
potensi seperti itu tetap ada,” ujar Sekjen
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
(GMNI) 1996-1999 ini.

Untuk itu, ia mengajak semua elemen
bangsa untuk tidak menunggu keresahan
yang sekarang melanda negeri ini akibat
wabah Covid-19 menjadi meluap. ‘’Kita
mengapresiasi dan mendukung semua
upaya yang telah dan akan dilakukan
pemerintah untuk mengantisipasi gangguan
keamanan dan ketertiban umum, antara lain
dengan mengajukan skema jaring pengaman
ekonomi,” katanya.

Namun, lanjut ketua DPP PDI Perjuangan
ini, hal yang tidak boleh dilupakan adalah
aspek kecepatan dan keadilan di mana
bantuan ekonomi harus cepat dan tepat
sasaran sehingga tidak menimbulkan
masalah baru. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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MPR sebagai Rumah Kebangsaan
dalam program MPR Peduli Lawan
Covid-19 bersama Gerakan Ke-

bangsaan Bangun Solidaritas (GERAK BS)
dan Relawan Empat Pilar kembali melakukan
gerakan sosial membantu masyarakat yang
terdampak Covid-19, salah satunya bantuan
sosial kepada pengemudi Ojek Online (Ojol).
Selain memberikan paket sembako untuk
pengemudi Ojol, juga diberikan partisi por-
table dan asuransi BPJS Ketenagakerjaan
secara gratis.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menye-
rahkan secara simbolik bantuan paket
sembako, partisi portable, dan asuransi BPJS
Ketenagakerjaan kepada pengemudi Ojol di
Lobi Gedung Nusantara III, Kompleks
Parlemen Jakarta, Sabtu (27/6/2020). Untuk
tahap pertama diserahkan kepada 200
pengemudi Ojol yang hadir. Penyerahan

MPR Peduli Lawan Covid-19

Bagikan Asuransi, Partisi Portable, dan

Sembako

Bantuan partisi portable merupakan penyekat antara pengemudi dan penumpang yang fungsinya

agar pengemudi Ojol (Ojek Online) tidak terkena droplet (titik air berisi virus dari batuk dan

bersin) dari penumpang.

bantuan kerjasama dengan Gerak BS dan
Garda (Gabungan Aksi Kendaraan Roda
Dua) — yaitu organisasi yang menghimpun
para pengemudi Ojol — selain dihadiri Wakil
Ketua MPR Ahmad Basarah dan Lestari
Moerdijat, juga dihadiri Ketua Garda Igun
Wicaksono, Ketua Umum dan Sekjen Gerak
BS Aroem Alzier dan Ratu Dian.

Bantuan partisi portable merupakan
penyekat antara pengemudi dan penumpang
yang fungsinya agar pengemudi Ojol tidak
terkena droplet (titik air berisi virus dari batuk
dan bersin) dari penumpang. “Kepada para
Ojol kita berikan partisi portable atau
penyekat antara pengemudi dan penum-
pang. Ini merupakan upaya untuk mem-
perkecil penularan Covid-19 dari penumpang
ke pengemudi. Ini menjadi bagian dari sebuah
adaptasi kebiasaan baru atau AKB yang
harus dilaksanakan secara terukur dengan

tingkat disiplin yang tinggi,” kata Bamsoet.
Selain memberikan partisi portable, pada

saat yang sama juga diluncurkan Garda Digi-
tal. “Ini adalah Ojol Digital yang bisa diakses
publik. Jadi, ketika diantar Ojol, kita sudah
mengetahui profil pengemudinya sehingga
tidak perlu khawatir atau perlu dilacak. Ketika
diantar Ojol, kemudian Anda sakit dan masuk
rumah sakit maka bisa dilacak siapa yang
mengantar dan kapan, karena datanya
cukup lengkap,” jelas Bamsoet.

Secara simbolis, Bamsoet juga me-
nyerahkan kartu peserta BPJS Ketenaga-
kerjaan kepada pengemudi Ojol. Pada tahap
pertama, kartu peserta BPJS Ketenaga-
kerjaan diberikan kepada 200 pengemudi Ojol.
Nilai premi sebesar Rp 16.800 per bulan.
Sedangkan tanggungan asuransi jiwa yang
diberikan antara lain, jika meninggal dalam
keadaan biasa (tidak bekerja) sebesar Rp

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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42 juta, meninggal ketika sedang bekerja
mendapat tanggungan asuransi Rp 72 juta
ditambah beasiswa sebesar Rp 174 juta
untuk dua orang anak, biaya sekolah dari
SD sampai perguruan tinggi. Sedangkan bila
mengalami kecelakaan kerja dan dirawat di
rumah sakit maka biaya pengobatan dan
perawatan ditanggung sepenuhnya oleh
BPJS Ketenagakerjaan.

“Selama tiga bulan pengemudi Ojol gratis
membayar premi sebesar Rp 16.800 per
bulan karena kami yang tanggung. Mudah-
mudahan ini membuat pengemudi Ojol bisa
bekerja dengan tenang,” ujar Bamsoet.

Menurut Bamsoet, pengemudi Ojol me-
rupakan peserta potensial BPJS Ketenaga-

kerjaan. Sebab anggota Garda di Jabo-
detabek sekitar 900 ribu sampai 1 juta or-
ang. Di seluruh Indonesia mulai dari Aceh
hingga Papua ada sekitar 4 juta pengemudi
Ojol. “Ini potensi menampung tenaga kerja
yang luar biasa. Kita berharap Ojol hanya
menjadi alternatif sementara bagi mereka
untuk menyambung hidup keluarganya
sambil menunggu pekerjaan baru,” katanya.

Bamsoet menambahkan, pandemi Covid-
19 berdampak pada semua sektor, termasuk
sektor ekonomi. Ojek online menjadi alternatif
sementara untuk menyambung kehidupan
bagi masyarakat yang mengalami Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK). Bamsoet mengung-
kap data, tercatat hampir 10 juta orang yang

terkena PHK dan dirumahkan karena dampak
pandemi Covid-19. “Kegiatan-kegiatan indi-
vidual mandiri seperti ojek online dan lain-
lain perlu didorong agar tetap bisa mem-
pertahankan perekonomian nasional,”
imbuhnya.

Dalam program MPR Peduli Lawan Covid-
19, MPR sebagai Rumah Kebangsaan telah
banyak melakukan kegiatan memberikan
bantuan untuk meringankan beban masya-
rakat terdampak Covid-19, dari mulai gerakan
sosial penggalangan dana membantu
seniman, memberi bantuan kepada sopir
bajaj, sopir taksi, dan kelompok komunitas
lain, termasuk komunitas penggali kubur. ❏

BSC
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Kegiatan Sosial

Syarief Hasan Beri Bantuan Pencegah Covid-19

UNTUK mencegah penyebaran virus
Corona di Kota Bogor, Wakil Ketua
MPR Dr. Syariefuddin Hasan meng-

adakan kegiatan sosial di kota hujan itu.
Dalam kegiatan sosial ini dilakukan penyem-
protan desinfektan, pembagian APD (alat
pelindung diri) dan masker, serta pembuatan
tempat pencuci tangan. Kegiatan sosial ini
diharapkan dapat membantu mencegah
penyebaran virus Corona.

“Memang bantuan ini tak seberapa tapi
bisa menjadi semangat buat warga Bogor
untuk mencegah penyebaran virus Corona,”
kata Syarief Hasan dalam kegiatan sosial di
Kota Bogor, Jumat (10/4). Alat pelindung diri
(APD) dan masker, serta penyemprotan
desinfektan dan pembuatan tempat pencuci
tangan juga akan dilakukan di enam ke-
camatan di Kota Bogor.

Pada Jumat (10/4/2020), jumlah kasus

Dalam kegiatan sosial ini dilakukan penyemprotan desinfektan, pembagian APD (alat pelindung diri)

dan masker, serta pembuatan tempat pencuci tangan.

COVID-19 di Kota Bogor mengalami penam-
bahan 6 kasus yang dinyatakan positif Co-
rona. Dengan adanya penambahan kasus
ini maka jumlah pasien positif Corona di Kota
Bogor sebanyak 48 kasus. Sementara
pasien meninggal jumlahnya bertambah dua
orang. Dari penambahan itu, sudah 10 or-
ang meninggal dunia, dan 38 orang masih
dalam pengawasan rumah sakit.

Jumlah orang dalam pemantauan (ODP)
di Kota Bogor juga terus bertambah. Pada
Kamis tercatat sebanyak 866 ODP, se-
dangkan pada Jumat (10/4/2020) bertambah
menjadi 880 ODP. Dari jumlah tersebut, kasus
yang sudah selesai mencapai 473 kasus.

Syarief Hasan mendukung upaya peme-
rintah dalam menangani pandemi Corona ini,
termasuk meminta masyarakat agar tetap
tinggal di rumah, menjaga kebersihan, dan
menjaga jarak (physical distancing), dan
memakai masker, serta penerapan Pem-
batasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Karena itu, Syarif meminta warga Bogor
untuk mematuhi imbauan pemerintah untuk
mencegah penyebaran virus Corona ini.

“Kami dari Partai Demokrat juga mengimbau
kepada warga Bogor agar tetap tenang
menghadapi pandemi Corona ini. Ikuti
imbauan pemerintah untuk tetap tinggal di
rumah, menjaga kebersihan diri dan
lingkungan, melakukan physical distancing
atau menjaga jarak. Ini adalah jurus se-
derhana menghadapi wabah Corona,” kata
politisi Partai Demokrat ini.

Dalam kesempatan itu Syarief Hasan juga
berharap warga Bogor tetap dalam keadaan
sehat dan menjaga kesehatan. Dia berharap
wabah Corona ini bisa cepat berlalu sehingga
kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari secara
normal seperti sebelum ada wabah Corona.

“Mudah-mudahan badai ini segera cepat
berlalu. Dengan keyakinan dan penuh
kedis plinan, Insya Allah, kita bisa mengatasi
pandemi Corona ini dan bisa menjalani
kehidupan sehari-hari seperti sedia kala,”
ujarnya. ❏

BSC
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Penerapan Kebijakan PSBB

Lestari Moerdijat Minta Pemerintah Lebih Tegas

Warga di daerah yang tercakup dalam ketentuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) harus

sungguh-sungguh mematuhi ketentuan PSBB.

JUMLAH kasus positif Covid-19 masih
memperlihatkan kenaikan setiap hari.
Pemerintah telah berupaya melakukan

langkah dan kebijakan pembatasan sosial
berskala besar (PSBB), social distancing
dan physical distancing, stay at home, dan
lainnya. Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat
meminta pemerintah menerapkan kebijakan
yang lebih tegas untuk mencegah peningkat-
an pergerakan orang antarwilayah men-
jelang Ramadan dan Idul Fitri sehingga
potensi penyebaran Covid-19 dapat di-
minimalisasi.

“Warga di daerah yang tercakup dalam
ketentuan pembatasan sosial berskala besar
(PSBB) harus sungguh-sungguh mematuhi
ketentuan PSBB. Karena itu, kita mendukung
sikap tegas pemerintah dalam menerapkan
sanksi kepada warga yang bandel, yang tidak
mematuhi ketentuan dalam PSBB,” kata
Lestari Moerdijat dalam keterangannya di
Jakarta, Sabtu (18/4/2020).

Memasuki pekan ketiga April (Jumat, 17/
4/2020), jumlah kasus positif Covid-19 di In-
donesia tercatat 5.923 kasus. Jumlah
tersebut melampaui jumlah kasus di Filipina

pada hari yang sama sebanyak 5.878 kasus.
Pada Jumat itu, pasien positif Covid-19
bertambah menjadi 407 orang, merupakan
kenaikan tertinggi. Jumlah pasien sembuh
mencapai 607 orang melampaui jumlah yang
meninggal 520 orang.

Melihat data itu, Lestari mengucapkan
syukur karena semakin banyak pasien yang
sembuh melampaui yang meninggal. Untuk
itu dia menyampaikan ucapan terima kasih
kepada semua pihak terutama dokter dan
tenaga medis yang telah berjuang keras
untuk menyembuhkan anak bangsa yang
terpapar COVID-19.

Meski demikian, Lestari mengungkapkan
sejumlah pakar dan pemerintah memprediksi
puncak penyebaran Covid-19 di Indonesia
terjadi pada rentang Mei hingga Juli 2020
dengan jumlah yang positif Covid-19
mencapai 106 ribu kasus.

“Kita harus meningkatkan disiplin bersama
lebih tegas untuk menjalankan social distanc-
ing, physical distancing, bersekolah di rumah,
bekerja di rumah, beribadah di rumah, agar
puncak penyebaran wabah dapat lebih cepat
terjadi, dan jumlah yang terpapar positif jauh

lebih sedikit dibanding yang diprediksi,” kata
Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat.

Rerie juga meminta pemerintah pusat dan
daerah bersinergi dengan baik dalam
menerapkan sejumlah kebijakan penanganan
wabah Covid-19, baik secara administrasi,
keuangan dan tindakan, agar tidak menimbul-
kan permasalahan baru di kemudian hari.

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan
Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
sebagai bencana nasional. Keppres tentang
wabah Covid-19 dan dampaknya sebagai
bencana nasional ini memberi keleluasaan
bagi pemerintah pusat dan daerah dalam
menangani bencana nasional non-alam ini.

Selain itu, penetapan bencana nasional
juga berimplikasi terhadap fungsi komando,
termasuk penggunaan anggaran negara.
Dengan status sebagai bencana nasional
maka anggaran untuk penanganan Covid-
19 dapat menggunakan APBN, APBD, Dana
Siap Pakai BNPB dan Dana Siap Pakai/belanja
tidak terduga dari pemerintah daerah.❏

BSC
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Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI

STABILITAS nasional dan ketertiban umum yang terjaga
sepanjang periode Pandemi Covid-19 menjadi bukti dari
efektivitas program perlindungan sosial yang digagas dan

dilaksanakan pemerintah. Kini, ketika perekonomian Indonesia sudah
di zona resesi, akan lebih produktif dan heroik jika semua elemen
masyarakat ikut mengawal dan mengamankan stimulus ekonomi.

Banyak orang pasti masih ingat cerita tentang reaksi sebagian
masyarakat saat presiden Joko Widodo mengumumkan dua kasus
pertama Covid-19 di dalam negeri pada 2 Maret 2020.  Hanya
beberapa saat setelah pengumuman itu dipublikasikan, terjadi aksi
borong atau panic buying atas sejumlah bahan pangan maupun
produk lainnya.

Tak hanya panic buying, terjadi juga lonjakan harga perlengkapan
kesehatan. Banyak pusat belanja dan apotek atau toko obat di
berbagai kota diserbu konsumen yang ingin borong kebutuhan pokok,
obat-obatan, dan peralatan kesehatan seperti masker atau hand
sanitizer.

Untungnya, gambaran rasa cemas dan takut itu tidak berlangsung
berlarut-larut. Sejumlah institusi pemerintah di pusat dan daerah
segera membanjiri ruang publik dengan masker dan hand sanitizer.
Panik segera berlalu dan harga masker yang sempat melonjak ratusan
persen kembali ke level normal.

Mengamankan kebutuhan pokok masyarakat, pemerintah gencar
menyalurkan bantuan sosial ke berbagai pelosok. Jumlah penerima
manfaat Kartu Sembako yang sebelumnya 15,2 juta ditambah 

menjadi 20 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Nominal Kartu
Sembako naik dari Rp 150.000 menjadi Rp 200.000 per KPM, dan
diberikan selama sembilan bulan hingga Desember 2020. Aksi borong
sembako pun terhenti.

Untuk merespons dampak Covid-19 pada semua aspek kehidupan
masyarakat, pemerintah memang melakukan refocusing anggaran,
realokasi anggaran, dan stimulus ekonomi. Kebijakan fiskal ditandai
dengan alokasikan anggaran kesehatan sampai Rp 87,55 triliun,
dan alokasi anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional
sampai Rp 607,65 triliun.

Kebijakan bagi keluarga yang berkekurangan tak hanya bantuan
sembako. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk
membantu ibu hamil, anak usia 0-6, siswa SD, SMP, SMA, disabilitas
hingga lansia. Untuk warga miskin pedesaan yang tak tersentuh
Program Keluarga Harapan (PKH), disediakan Bantuan Langsung
Tunai (BLT). Selain itu, BLT diberikan kepada sembilan (9) juta KPM
di luar Jabodetabek yang tidak menerima PKH dan kartu sembako.

Ada juga program pembebasan biaya listrik selama enam bulan
bagi 24 juta pelanggan. Sedangkan program kartu Pra Kerja dengan
anggaran Rp 20 triliun dialokasikan untuk membantu 5,6 juta pekerja.

Hingga memasuki pekan ketiga Oktober 2020, atau delapan bulan
setelah kasus Covid-19 pertama itu terdeteksi, stabilitas nasional
dan ketertiban umum tetap terjaga. Dengan demikian, program
perlindungan sosial yang direalisasikan pemerintah secara
berkelanjutan itu terbukti efektif menjaga kondusifitas.

Langkah Heroik Mengawal Stimulus

di Tengah Resesi dan Pandemi
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Tidak ada gejolak luar biasa, sehingga Satgas Covid-19 bersama
semua pemerintah daerah bisa fokus berupaya mengendalikan
penularan Covid-19. Bahkan, karena kondusifitas itu pula, pemerintah
bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) berani menetapkan
pelaksanaan Pilkada 2020 serentak pada Desember mendatang.

Semua orang pun pasti kini telah paham bahwa pandemi Covid-
19 tidak hanya menyebabkan gangguan kesehatan dan kematian,
tetapi juga menghadirkan penderitaan bagi semua orang sehat.
Jutaan orang kehilangan pekerjaan. Jutaan orang juga kehilangan
sumber rezeki atau pendapatan.

Data resmi menyebutkan bahwa total pengangguran akibat PHK
selama periode pandemi sekarang sudah mencapai belasan juta.
Namun, jumlah riil pengangguran dipastikan lebih besar dari data
resmi, karena banyak kasus PHK yang tidak dilaporkan atau tidak
terdeteksi. Di tahun 2021 mendatang, pemerintah memperkirakan
total pengangguran akan melampaui 12,7 juta.

Mencegah berbagai kemungkinan terburuk, pemerintah coba
menstimulir gerak tumbuh perekonomian nasional. Pemerintah terus
melakukan stimulus ekonomi yang menjangkau semua entitas bisnis,
baik badan usaha milik negara (BUMN), swasta hingga usaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM).

Stimulus dilakukan dari dua sisi. Untuk menjaga kekuatan
permintaan atau konsumsi rumah tangga (demand side), dialokasikan
anggaran Rp 205,2 triliun. Sementara dari sisi produksi dan pasokan
(supply side), dialokasikan anggaran sampai Rp 384,45 triliun.

Beragam kebijakan stimulus disediakan bagi UMKM. Antara lain,
PPh final 0,5% ditanggung pemerintah. Ada juga subsidi bunga/
subsidi margin yang diberikan kepada debitur UMKM dengan plafon

kredit paling tinggi Rp10 miliar dengan jangka waktu enam bulan.
Selain itu, restrukturisasi KUR berupa perpanjangan jangka waktu,

penambahan limit plafon KUR, sampai penundaan pemenuhan
persyaratan administratif dalam proses restrukturisasi. Juga
dilakukan akselerasi pemberian kredit untuk UMKM dan industri padat
karya melalui penempatan uang negara pada bank umum.

Untuk korporasi, diberlakukan kebijakan insentif bea masuk
ditanggung pemerintah (BM DTP) bagi bahan baku yang diimpor oleh
33 sektor industri dengan pagu BM DTP yang variatif.  Pemerintah
juga menggratiskan jasa penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)
untuk seluruh eksportir. Diterapkan juga kebijakan penjaminan
pemerintah atas kredit modal kerja korporasi padat karya sebesar
Rp10 miliar hingga Rp1 triliun. Juga disediakan keringanan berupa
PPh 21 yang ditanggung pemerintah untuk 1.189 bidang industri
tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat,
serta pembebasan PPh 22 impor untuk 721 bidang industri tertentu.

Keringanan lainnya berupa pengurangan angsuran PPh 25, dari
sebelumnya 30% menjadi 50% untuk 1.013 bidang industri tertentu.
Tak kalah menariknya adalah restitusi PPN yang dipercepat untuk
716 bidang industri tertentu.

Rangkaian stimulus itu tentu saja bertujuan melindungi dan menjaga
produktivitas UMKM dan korporasi. Dengan produktivitas UMKM dan
korporasi yang terjaga, kemungkinan bagi terciptanya lapangan kerja
baru sangat terbuka. Karena itu, akan lebih heroik jika semua elemen
masyarakat menjaga dan mengawal realisasi stimulus ekonomi itu
agar benar-benar mencapai sasarannya. Keberhasilan mengawal
dan mengamankan stimulus ekonomi jelas sangat strategis karena
terkait dengan kemaslahatan puluhan juta orang. ❏
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Lestari Moerdijat Wakil Ketua MPR RI
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TAHUN ajaran baru dan akademik baru
2020/2021 sudah dimulai pada 13 Juli
2020. Namun, berbeda dengan tahun

ajaran baru sebelumnya, para siswa tidak
mengikuti kegiatan belajar mengajar di
sekolah secara tatap muka. Kegiatan
belajar mengajar di sekolah diganti dengan
pembelajaran dalam sistem jaringan
(daring) atau pembelajaran jarak jauh
(PJJ), dan belajar dari rumah (BDR). Sejak
16 Maret 2020, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud) memberlaku-
kan kebijakan itu sebagai langkah pen-
cegahan dan mitigasi terhadap pandemi
Covid-19 di Indonesia yang merebak sejak
awal Maret 2020.

Untuk membahas tentang dampak pan-
demi Covid-19 terhadap pendidikan di
Indonesia, Majelis mewawancarai Wakil
Ketua MPR Lestari Moerdijat. Berikut
wawancara Majelis dengan Wakil Ketua MPR
dari Fraksi Partai Nasdem ini. Petikannya.

Ada perbedaaan tahun ajaran baru
2020-2021 dibanding tahun ajaran se-

belumnya, sebagai akibat pandemi
Covid-19. Bagaimana ibu melihat secara
umum pengaruh pandemi Covid-19
pada pendidikan di Indonesia?

Tahun ajaran baru 2020-2021 memang
sangat dipengaruhi kebijakan pendidikan
yang dibuat berhadapan dengan wabah
Covid-19 di Indonesia. Pola belajar tatap
muka harus dihentikan dan diganti dengan
pola belajar jarak jauh. Pendidikan jarak jauh
sejak awal tahun 2020 dengan berbagai
catatan sudah membuat tahun ajaran baru
sangat berbeda dengan tahun-tahun
sebelumnya.

Secara umum pandemi Covid-19 ini
memaksa kita melakukan penyesuaian atau
adaptasi di banyak sektor, termasuk sektor
pendidikan. Salah satu urgensi adalah
pemerataan layanan pendidikan. Karena
proses pendidikan harus tetap berjalan,
perlu ada langkah konkret, seperti adaptasi
kurikulum, metode belajar, dan akses jaringan
yang memungkinkan proses belajar mengajar
berlangsung lancar. Apalagi pandemi Covid-
19 diperkirakan akan berlangsung lama.

Baik Pemerintah maupun swasta tak
menyangka akan terjadi krisis global saat
ini. Kurikulum pendidikan belum siap untuk
diaplikasikan dalam situasi darurat. Yang
perlu diupayakan saat ini adalah menemukan
tindakan solutif dan efektif agar dampak
wabah Covid-19 dapat ditekan seminimal
mungkin. Dengan demikian tidak mengganggu
proses belajar mengajar sehingga hasil yang
dicapai pada akhir tahun ajaran masih sesuai
dengan standar kompetensi pendidikan yang
ditetapkan dalam kurikulum.

Sejak merebaknya pandemi Covid-
19 semua lembaga pendidikan dilibur-
kan.  Apa komentar Ibu?

Naradidik boleh diliburkan tetapi anggapan
bahwa lembaga pendidikan diliburkan saat
merebaknya wabah Covid19 tentu kurang
tepat. Sebagian besar lembaga pendidikan
saat ini sedang berusaha tetap melaksana-
kan fungsinya di masa pandemi. Yang
sedang dilakukan sektor pendidikan saat ini
adalah sedang berusaha untuk beradaptasi
dengan kondisi pandemi.

Daerah yang memiliki sarana dan pra-

Sektor Pendidikan Sedang Beradaptasi dengan

Kondisi Pandemi Covid-19
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sarana untuk menjalankan proses belajar
jarak jauh memang diharapkan bisa survive
dalam mengisi tahun ajaran 2020/2021. Kita
tahu pendidikan merupakan sektor yang
sangat penting dalam mencetak SDM yang
berdaya saing.

Mencetak SDM mesti didukung dengan
kesiapan sarana dan prasarana, kesiapan
adaptasi peserta didik dan pengajar atau
guru dan orang tua dengan cara belajar
dalam situasi krisis. Pendidikan jarak jauh
dengan menggunakan teknologi informasi
memang tak berjalan ideal, namun tetap
sangat menentukan dalam keberhasilan
proses belajar mengajar di masa pandemi
Covid-19 ini.

Lembaga pendidikan yang berpotensi
diliburkan diperkirakan lembaga pendidikan
yang berlokasi di daerah yang belum memiliki
sarana dan prasarana untuk belajar jarak
jauh, serta berada di zona penyebaran
Covid-19 di luar zona hijau.

Di daerah-daerah yang menghadapi
keterbatasan ini seharusnya pemerintah
segera mengintervensi agar persyaratan
untuk menjalankan pendidikan jarak jauh (PJJ)
bisa dipenuhi.

Kondisi itu tentu berpengaruh pada
kenaikan kelas dan ujian kelulusan
para siswa dan mahasiswa. Tampaknya
kenaikan kelas dan kelulusan untuk
tahun ini dirasakan hanya formalitas.
Bagaimana menurut Ibu?

Dalam pendidikan tidak ada yang namanya
formalitas. Covid-19 menuntut setiap sektor
menyesuaikan cara belajar. Jika kenaikan
kelas dan kelulusan hanya formalitas berarti
seluruh proses belajar sebelum pandemi tak
dianggap. Pola pikir kita pada pendidikan mesti
diubah. Belajar bukan hanya di sekolah, sebab
seluruh dinamika kehidupan adalah proses
belajar. Artinya, kita mesti menyadari dampak
Covid-19 terhadap kesehatan. Seremonial
kenaikan kelas dan kelulusan adalah momen
berharga, tetapi perlu ditiadakan atau diganti
sesuai tuntutan kondisi.

Oleh karena itu, di awal tahun ajaran baru
ini, para pemangku kepentingan di bidang
pendidikan bisa memformulasikan strategi
agar output-outcome dari proses belajar di
masa pandemi Covid-19 tidak jauh berbeda
dengan hasil kelulusan di masa normal.

Ini juga berpengaruh pada mutu
pendidikan. Bagaimana dengan mutu

pendidikan selama pandemi Covid-19 ini?
Sejauh ini memang belum ada hasil kajian

tentang pengaruh pandemi Covid-19 ter-
hadap mutu pendidikan nasional, karena
pandeminya juga baru berlangsung lima bulan.

Tetapi sejumlah pihak memperkirakan
proses adaptasi terhadap norma baru di
masa pandemi sangat menentukan dalam
menghasilkan mutu pendidikan nasional. Di
masa normal saja perlu ada reformasi pen-
didikan nasional terkait kurikulum pendidikan
harus bisa menjadi rujukan pedagogis yang
mudah diimplementasikan oleh para guru di
perkotaan hingga pelosok desa, kompetensi
guru, infrastruktur pendidikan, termasuk
akses jaringan. Mengapa? Sistem pendidikan
nasional saat ini belum sepenuhnya mampu
diakses semua siswa dari Sabang sampai
Marauke.

Bila biasanya para orang tua menyerahkan

sepenuhnya pendidikan anaknya kepada
guru di sekolah, di masa pandemi Covid-19
ini peran orang tua akan sangat besar,
karena kegiatan belajar dan mengajar
dilakukan di rumah.

Peran baru orang tua, ketrampilan guru
yang masih perlu ditingkatkan dalam
beradaptasi dengan pola belajar jarak jauh
ini bisa memengaruhi mutu pendidikan saat
ini. Diperkirakan akan turun mutu pendidikan
di masa pandemi, karena ada tahapan
adaptasi dalam pola belajar dan mengajar.

Sekarang daerah zona hijau boleh
melakukan kegiatan belajar mengajar
secara tatap muka. Apa pendapat Ibu?

Keselamatan dan keamanan peserta didik
dan guru adalah yang utama dalam ber-
kegiatan di masa pandemi ini. Kegiatan tatap
muka dalam proses belajar mengajar di zona
hijau, menurut saya, tetap saja berisiko
terhadap keselamatan peserta didik dan guru.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidik-
an dan Kebudayaan mesti mengevaluasi
setiap keputusan. Jangan mengambil
kebijakan beresiko. Kita berhadapan dengan
virus yang belum ada penangkalnya. Ini mesti
dipikirkan. Situasi belajar mesti aman,
nyaman dan menyenangkan.

Apa saran dan masukan Ibu tentang
dunia pendidikan nasional saat pan-
demi Covid-19 ini?

Berhadapan dengan wabah virus itu
melawan ketidakpastian. Sejauh ini ketaatan
dan disiplin pada protokol kesehatan adalah
solusi untuk tetap berkegiatan. Terkait
pendidikan, ada 3 (tiga) hal yang harus
dipertimbangkan. Pertama, metode belajar
dalam kurikulum adaptif, kompetensi guru dan
infrastruktur jaringan. Kedua, kesiapan
psikologis naradidik, orang tua dan guru.
Ketiga, kepemilikan fasilitas belajar dan
akses jaringan.

Mungkin beberapa wilayah akan me-
nerapkan kebijakan mulai belajar secara
konvensional, yakni tatap muka walaupun
beresiko. Namun, pendidikan jarak jauh
masih pilihan beralasan dengan kekurangan
yang harus segera diatasi agar kita tidak
mengorbankan anak-anak kita. Setiap
kebijakan dan keputusan kita hari ini
berdampak pada masa depan kita. Kita mesti
terbiasa dengan membangun pola pikir
bahwa pendidikan/belajar bukan untuk
sekolah saja tetapi untuk kehidupan. ❏
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Jazilul Fawaid Wakil Ketua MPR RI
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Ini Menyangkut Masalah Hidup dan Mati

Rakyat Indonesia

SAMPAI dengan Sabtu, 28 Maret 2020,
jumlah kasus positif Corona (Covid-
19) di Indonesia sudah melampaui

1.000 orang. Korban meninggal dunia pun
melewati 100 orang. Memang, dalam
beberapa pekan terakhir jumlah korban
positif Corona naik secara signifikan. Sejak
diumumkan pertama kali dengan ditemukan
pasien positif Corona di Indonesia pada
awal Maret 2020, yaitu ditemukan dua orang
positif Corona, terjadi peningkatan 500 kali
lipat dalam waktu satu bulan.

Pemerintah telah berulangkali mengam-
panyekan social distancing dan physical
distancing serta belajar dan bekerja dari
rumah guna mencegah masifnya penye-
baran virus Corona. Pasalnya, penularan
sangat rentan pada orang-orang yang masih
bekeliaran di luar rumah. Namun, harus
diakui kedisiplinan warga mengikuti
imbauan pemerintah masih perlu di-
tingkatkan.

Melihat kondisi terakhir penyebaran
Covid-19, Majelis mewawancarai Wakil

Ketua MPR Jazilul Fawaid. Berikut petikan
wawancara dengan politisi PKB itu.

Jumlah penderita positif Corona
semakin banyak, korban meninggal
pun semakin bertambah. Apa tanggap-
an Bapak?

Pertama, wabah Covid-19 ini adalah
tragedi buat bangsa kita. Saya turut berbela
sungkawa pada korban yang meninggal dan
mudah-mudahan keluarga mereka diberikan
ketabahan menghadapi musibah ini. Kedua,
wabah Corona memang tidak kita sangka-
sangka, bahkan dunia pun tidak menyangka.
Kita semua tidak siap mengantisipasi
datangnya Covid-19 yang sudah menjadi
pandemi global ini.

Jumlah korban meninggal yang terus
bertambah menunjukkan masyarakat kita
belum siap menghadapi situasi ini. Kita
memprediksi situasi seperti ini bisa ber-
langsung lama dan panjang jika pemerintah
dan masyarakat tidak erat bekerjasama
untuk bersama-sama mengatasi wabah ini

karena penyebaran virus Corona ini sulit
sekali dideteksi.

Apakah benar jumlah penderita
positif Corona sesungguhnya lebih
besar dari data yang ditungkap pe-
merintah?

Pemerintah melalui gugus tugas percepat-
an penanganan Covid-19 setiap hari
menyampaikan update perkembangan
penanganan virus Corona, baik dalam pola
penyebaran, jumlah mereka yang positif,
korban meninggal, dan mereka yang masih
terpantau. Berapa besar jumlah korban
Corona dan mereka yang terpapar Corona
memang tergantung dari kesadaran masing-
masing pihak, termasuk pemerintah, tenaga
medis, dan terutama masyarakat.

Jika diamati penyebaran virus Co-
rona di Indonesia ini tergolong cepat.
Apa tanggapan Bapak?

Virus Corona ini memang sangat luar
biasa. Penularannya sangat cepat. Namun
pemerintah juga sudah mengampanyekan
cara mencegah penularan virus ini melalui
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berbagai saluran informasi, antara lain
social distancing, physical distancing,
melakukan kebiasaan yang higienis, seperti
sering mencuci tangan, memakai masker,
terutama petugas medis.

Sejauh ini bagaimana Bapak melihat
langkah pemerintah menangani pe-
nyebaran virus Corona ini?

Saya mengapresiasi langkah yang sudah
dilakukan pemerintah. Sampai saat ini
pemerintah sudah berbuat banyak. Namun,
pencegahan penyebaran virus Corona ini
bukan hanya tanggung jawab pemerintah,
tapi juga tanggung jawab kita semua,
pemerintah bersama-sama rakyat. Kuncinya
adalah kesamaan visi pemerintah dan seluruh
warga negara untuk mencegah penyebaran
virus Corona. Situasi sekarang ini sudah
sangat berbahaya. Jika sampai berlarut-larut
maka dampaknya akan menyebar ke segala
arah dan sangat luas. Kita sudah mulai
merasakan dampak negatif ini.

Misalnya, jika korban terus bertambah
maka akan berimbas pada keputusan untuk
melakukan lockdown. Mereka yang paling
merasakan imbasnya adalah pekerja-pekerja
informal yang jumlahnya sangat banyak,
seperti kuli bangunan, penjual gorengan,
penjual bakso, dan lainnya. Mereka tidak
memiliki pengahasilan lagi karena tidak bisa
berdagang akibat lockdown. Juga para
pekerja dan buruh pabrik yang pasti terkena
dampak semisal ancaman PHK.

Menghadapi situasi itu pemerintah harus
menyiapkan skema. Menurut saya, peme-
rintah sudah pasti memikirkan semua

aspeknya dan sudah membuat skema.
Mudah-mudahan skemanya tepat dan sesuai
kebutuhan. Persoalannya anggaran pasti
banyak dialokasikan untuk mencegah
penyebaran virus Corona. Tapi, kalau
penyebaran Corona ini semakin luas tentu
menjadi masalah berat juga. Karena itu tidak
ada jalan lain kecuali semuanya harus
memahami tanggung jawab masing-masing,
baik pemerintah, tenaga medis, dan masya-
rakat. Meskipun pemerintah sudah menyiap-
kan skema seperti rumah sakit, tenaga medis,
dan lainnya, kalau masyarakat tidak memiliki
kesadaran untuk mengikuti anjuran peme-
rintah, seperti social distancing, physical
distancing, maka semua upaya menjadi
percuma. Penyebaran virus semakin
menjadi-jadi, rumah sakit tidak mampu
menampung, dan tenaga medis kewalahan.

Kesadaran masyarakat menjadi
penting. Bagaimana Bapak melihat
kesadaran masyarakat saat ini meng-
hadapi pandemi Corona?

Kesadaran sebagian masyarakat masih
kurang menghadapi pandemi berbahaya ini.
Mereka merasa sehat-sehat saja dan tidak
akan tertular sehingga mereka banyak
mengabaikan anjuran, seperti social distan-
cing dan lainnya. Ini sangat berbahaya.
Mereka tidak menyadari bahwa meski
merasa kuat, namun jika tertular mereka bisa
menjadi carrier yang akan menularkan
kepada orang lain. Menumbuhkan kesadaran
ini menjadi PR terberat kita saat ini.

Sekarang saatnya memaksimalkan pem-
berdayaan seluruh jajaran pemerintahan,
mulai dari RT, RW, Kelurahan, Kecamatan,
dan seterusnya. Misalnya, memberikan
protokol cara penanggulangan Corona
kepada warga, edukasi yang benar soal virus
Corona, terutama tahap-tahap penularan
dan inkubasi dan apa yang harus dilakukan.
Jadi, tidak lagi hanya sebatas imbauan
semata. Pemerintah pusat dan daerah dalam
koordinasi yang jelas, transparan, dan ada
target. Dalam 30 hari harus ada pengurangan
tingkat penyebaran virus dan jumlah mereka
yang terpapar. Masyarakat pun akan tenang
dan memberi kepercayaan sepenuhnya
kepada masyarakat.

Dalam kaitan dengan MPR, saat ini
sebenarnya momentum untuk meng-
implementasikan nilai-nilai Pancasila,
seperti gotong-royong, solidaritas

sosial, tenggang rasa, dalam mengatasi
pandemi Corona. Apa pendapat Bapak
sebagai pimpinan MPR?

Memang benar dalam situasi krisis seperti
ini menjadi momentum mengimplementasikan
nilai-nilai Pancasila secara nyata. Seluruh
masyarakat mesti meningkatkan gotong-
royong, tenggang rasa, toleransi, solidaritas,
saling mengingatkan, saling membantu.
Pemerintah, masyarakat, para tokoh agama,
tokoh masyarakat, tokoh adat, semuanya
mesti bahu-membahu bersatu melawan
Corona ini. Inilah momen dan saatnya kita
semua mengamalkan Pancasila secara
nyata. Jangan masa bodoh, jangan cuek,
karena itu bertentangan dengan Pancasila
dan bukan jati diri bangsa kita.

Upaya mengatasi virus Corona ini bisa
berlangsung lama jika tidak ada pena-
nganan serius. Perlukah langkah drastis
dengan me-lockdown  Indonesia?

Intinya, untuk mencegah meluasnya
pandemi ini perlu kordinasi dan sinergi antara
pemerintah pusat, pemerintah daerah,
tenaga medis, dan masyarakat luas.
Semuanya harus serius, karena ini me-
nyangkut masalah hidup dan mati rakyat
Indonesia. Sekali lagi, pemerintah harus
mempunyai skema yang jelas mengatasi
pandemi ini. Masyarakat pun harus memiliki
kesadaran dalam diri masing-masing untuk
berperan memerangi virus Corona ini dengan
cara mematuhi setiap upaya-upaya yang
dilakukan pemerintah. Masyarakat jangan
menyepelekan bahaya pandemi virus
Corona ini. ❏
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INDONESIA, dan negara-negara lain di
dunia, kini sedang menghadapi masalah
besar penanganan pandemi Covid-19.

Penderita positif Covid-19 terus bertambah.
Sampai akhir Mei 2020, secara global
sudah lebih dari 6 juta orang positif Covid-
19 dan lebih dari 300.000 orang meninggal
dunia. Di Indonesia, kasus Covid-19 sudah
melampaui angka 26.000 kasus dengan
jumlah korban meninggal mencapai lebih
dari 1.500 orang.

Menyikapi kasus itu, pemerintah menge-
luarkan berbagai kebijakan mulai dari
penerapan work from home (WFH), social
and physical distancing, hingga pem-
berlakuan Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB). Kebijakan-kebijakan itu
tentu menimbulkan dampak bagi per-
ekonomian di Indonesia. Pertumbuhan
ekonomi Indonesia melambat. Proses
produksi, distribusi, dan konsumsi ter-
ganggu. Banyak perusahaan melakukan
pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerja
harian kehilangan pendapatan, dan
sebagainya.

Untuk membahas dampak ekonomi
pandemi Covid-19 ini, Majelis mewawan-
carai Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad.
Berikut petikan wawancara dengan Wakil
Ketua MPR dari Kelompok DPD ini.

Pandemi Covid-19 telah berdampak
pada sektor ekonomi. Ini terlihat dari
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang
rendah bahkan bisa minus. Apa tang-
gapan Bapak?

Memang kondisi akibat pandemi Covid-19
ini sangat memprihatinkan. Sejak wabah ini
melanda kita, kita mengalami banyak kerugian
dari berbagai sisi. Misalnya, dari sisi
kesehatan masyarakat. Dan, yang paling
parah, adalah dampak ekonomi yang sangat
besar dan sangat dirasakan masyarakat ,
terutama masyarakat bawah.

Akibat pandemi Covid-19 ini kegiatan
perekonomian praktis terhenti karena ada
pembatasan sosial berskala besar (PSBB)
untuk mencegah penyebaran virus lebih
luas. Sebab, pemerintah dan masyarakat
fokus mengutamakan agar penyebaran

virus Corona ini tidak meluas. Akibat kegiatan
ekonomi terhenti maka banyak perusahaan
yang tidak sanggup beroperasi, sehingga
terjadi banyak pemutusan hubungan kerja
(PHK) atau merumahkan karyawan.

Sekarang, kondisi seperti ini sudah
berjalan cukup lama sehingga terasa
pertumbuhan ekonomi stagnan. Karena itu,
kita harus kembali mengaktifkan ekonomi kita.
Untuk itu kita memerlukan adanya ke-
seimbangan baru dalam kehidupan di
masyarakat pada masa pandemi Covid-19
ini. Untuk menjaga keseimbangan baru ini,
ada tiga hal yang harus menjadi perhatian
kita bersama.

Pertama, kita harus tetap mengikuti
protokol kesehatan yang sudah diso-
sialisasikan kepada masyarakat, seperti
menjaga jarak aman, selalu memakai masker,
selalu mencuci tangan, jika tidak ada hal yang
penting tetap di rumah saja, menghindari
menyentuh bagian wajah, menerapkan etika
batuk dan bersin, dan melakukan isolasi
mandiri jika merasa tidak sehat.

Kedua, sebagai Pimpinan MPR RI, saya

Fadel Muhammad Wakil Ketua MPR RI

Kita Harus Segera Mengaktifkan Kembali

Roda Ekonomi

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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minta kepada pemerintah untuk memberikan
insentif khusus kepada usaha-usaha kecil
atau UMKM yang selama ini kegiatan
usahanya terhenti sebagai dampak pandemi
Covid-19. Insentif itu, misalnya ada stimulant
bantuan, memberikan prioritas bagi pelaku
UMKM untuk berusaha dan bertahan seperti
mempermudah perizinan dan kegiatan
operasional pelaku UMKM.

Ketiga, ini yang paling penting, yaitu
memberikan bantuan-bantuan seperti paket
Sembako kepada masyarakat miskin yang
terdampak pandemi Covid-19. Ini sudah
berjalan dan dilakukan berbagai pihak,
termasuk Kementerian Sosial. Saya kira
masyarakat miskin terdampak Covid-19
harus tetap mendapat bantuan sosial selama
dua bulan ke depan.

Melihat kondisi ekonomi seperti ini,
apakah keadaan ini sudah mengarah
pada resesi ekonomi atau krisis
ekonomi?

Menurut saya, keadaan sekarang sudah
bisa dikatakan sedang mengalami resesi.
Pertumbuhan dan kegiatan ekonomi yang
rendah akan semakin lebih parah kalau kita
biarkan begitu saja. Saya kira langkah-
langkah yang dijalankan pemerintah di
bawah Presiden Joko Widodo sudah benar,
yaitu dengan kebijakan dan langkah untuk
meminimalisir dampak pandemi Covid-19,
terutama dampak ekonomi dengan mulai
menggerakkan roda perekonomian.

Dalam kondisi ekonomi sekarang ini,
apa persoalan krusial yang dihadapi
Indonesia sebagai dampak pandemi
Covid-19?

Persoalan krusialnya adalah terhentinya
roda perekonomian, terutama di kalangan
usaha-usaha kecil dan masyarakat bawah
seperti buruh dan pekerja-pekerja informal,
juga para petani di desa-desa. Kegiatan
mereka semua terhenti. Ini sangat berbahaya
bagi kelangsungan hidup masyarakat bila
pandemi ini berlangsung lama.

Sekarang juga sudah mulai dirasa-
kan adanya kelangkaan pangan, peng-
angguran yang meningkat (akibatnya
kriminalitas juga akan meningkat), dan
semakin bertambahnya penduduk
miskin. Bagaimana pandangan Bapak?

Iya, jika keadaan ini masih terus ber-
langsung, dan perekonomian stagnan atau
tidak berjalan maka efek jangka panjangnya
sangat luar biasa. Untuk itu memang
diperlukan langkah-langkah pemulihan
ekonomi dengan terus berupaya mencari
jalan keluar dari dampak wabah ini. Langkah
pemulihan ekonomi ini sangat perlu dilakukan
dengan segera.

Bagaimana Bapak melihat langkah-
langkah yang telah dilakukan pe-
merintah dengan alokasi dana hingga
Rp 400 triliun lebih untuk mengangani
pandemi Covid-19 sekaligus me-
mulihkan ekonomi?

Seperti sudah saya singgung tadi, kita
mengapresiasi langkah-langkah pemerintah
dalam menangani pandemi Covid-19 sekali-
gus memulihkan ekonomi. Upaya yang
dilakukan sudah baik. Kita lihat perkem-
bangannya nanti terhadap upaya dan
keseriusan pemerintah menangani pandemi
ini. Saya mengharapkan bisa menghasilkan
sesuatu yang baik.

Misalnya fase new normal yang mulai
dicanangkan pemerintah, kita berharap bisa
berdampak baik untuk kita semua. Sekarang
ini memang tidak ada pilihan lain, kita harus
segera mengaktifkan kembali roda per-
ekonomian, menghidupkan kembali daya beli
masyarakat, menghidupkan kembali ke-
giatan-kegiatan ekonomi dengan tetap
mengikuti protokol kesehatan. Dengan
demikian secara bertahap semuanya akan
kembali normal.

Menurut Bapak, apakah ekonomi
Indonesia bisa kembali pulih dan
berapa lama waktu yang dibutuhkan
untuk memulihkan kembali ekonomi
Indonesia? Bukankah ekonomi Indo-

nesia juga bergantung pada ekonomi
global?

Saya kira pandemi ini akan segera teratasi
dengan penemuan vaksin yang sekarang
sudah mulai diujicoba dan sudah ada
hasilnya. Tenaga medis kita juga sudah bisa
menemukan cara-cara dan format meng-
hadapi virus ini. Mereka sudah bisa
melakukan berbagai treatment kepada
pasien Covid-19. Dan, masyarakat pun
sudah mulai beradaptasi dengan situasi dan
sudah mulai bisa berperilaku sehat, seperti
makan dan konsumsi vitamin untuk tubuh dan
sistem imun tubuh.

Dengan protokol kesehatan yang sudah
mulai berjalan, serta upaya pemerintah dan
daya dukung masyarakat semua, per-
ekonomian lambat laun akan bergerak. Saya
kira dua bulan yang akan datang per-
ekonomian kita mulai membaik. Untuk itu,
mulai saat ini kita harus sadar mengaktifkan
kembali ekonomi kita dengan mempersiapkan
segala sesuatunya ke arah sana.

Saya berpesan kepada semua anak
bangsa Indonesia, pertama, untuk meng-
hadapi pandemi ini kita semua harus
memiliki kesadaran penuh dengan selalu
menjaga kesehatan diri, keluarga, serta
lingkungan, dalam beraktivitas di masya-
rakat. Kedua, kita harus ekstra mengon-
sumsi vitamin dan makanan bergizi se-
hingga kita memiliki daya tahan tubuh yang
baik. Ketiga, dan terakhir, kita juga jangan
phobia atau khawatir berlebihan yang
justru akan semakin memperburuk ke-
adaan. Waspadalah terhadap bahaya virus
Corona, tetapi jangan sampai phobia
berlebihan. ❏
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Pemulihan ekonomi Indonesia berbanding lurus dengan keseriusan dan keberhasilan pemerintah menangani Covid-

19. Penyebab krisis ekonomi adalah pandemi Covid-19. Kalau pandemi ini bisa diatasi (dampak penyebarannya

bisa dikurangi) maka otomatis akan berdampak pada pemulihan ekonomi.

Dampak Pandemi Covid-19

pada Ekonomi

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

TIBA-TIBA Pasar Tanah Abang ramai. Beberapa hari menjelang
Idul Fitri 1441 H, masyarakat memadati Pasar Tanah Abang,
Jakarta Pusat. Setiap kios maupun toko-toko pakaian yang buka

tampak ramai dan penuh sesak. Di antara para pengunjung dan juga
para pedagang tampak abai terhadap protokol kesehatan. Mereka
tak mengenakan masker atau menjaga jarak. Malah mereka saling
berdesak-desakan dan kontak fisik tak terhindarkan. Agaknya mereka
abai terhadap adanya ancaman terpapar virus Corona.

Sebelumnya pusat grosir terbesar di Asia Tenggara itu tampak sepi.
Karena, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta menerapkan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dimulai sejak 10 April
2020 untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Salah satu kebijakan
yang diambil oleh Pemrov DKI adalah menutup sementara Pasar Tanah
Abang. Penutupan pasar Tanah Abang dimulai sejak 27 Maret 2020.
Dan, pasar yang ditutup  itu meliputi Blok A, Blok B, dan Blok F.

Memang, dengan terhentinya kegiatan di Pasar Tanah Abang, Jakarta
Pusat, kerugian diperkirakan paling sedikit Rp 4,8 triliun. Ini dihitung
dari omset para pedagang dalam satu hari berkisar Rp 150 miliar – Rp
200 miliar. Maka, dalam 24 hari penutupan, omset Rp 4,8 triliun
menguap. Kerugian ini belum termasuk UKM-UKM yang memasok
pakaian ke Pasar Tanah Abang. Banyak UKM yang menghentikan
produksi dan terpaksa harus merumahkan para karyawannya.

Hal yang sama juga terjadi di mal-mal di Jakarta. Mal-mal juga tutup
beroperasi selama dua bulan menyusul diberlakukannya kebijakan

PSBB. Ketua Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APBBI)
Stefanus Ridwan mengatakan, penutupan beberapa pusat
perbelanjaan atau mal di seluruh Indonesia akibat pemberlakuan PSBB
mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Selama dua bulan ini
kerugian mencapai Rp 9,8 triliun untuk seluruh Indonesia.

Dampak pandemi Covid-19 ini juga dirasakan oleh sektor-sektor
riil lainnya, seperti pariwisata, transportasi, dan lainnya. Ambil contoh,
restoran dan perhotelan. Penutupan mal juga berdampak pada
penutupan fast food yang beroperasi di mal. Restoran yang buka
usaha di berbagai mal di Jakarta yang terkena dampak mencapai
1.848 gerai dari total 77 mal. Belum lagi café yang tutup sebanyak
1.342 gerai. Ditambah restoran-restoran di luar mal sebanyak 4.746
gerai. Total, jumlahnya mencapai 7.000-an gerai dengan perkiraan
nilai kerugian sebanyak Rp 2 triliun.

Itu sekadar contoh betapa pandemi Covid-19 langsung memukul sektor
riil. Itu menunjukkan pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian In-
donesia. Penerapan work from home, social distancing dan physical
distancing, sampai diberlakukan PSBB tentu menimbulkan dampak bagi
perekonomian di Indonesia. Sektor UMKM adalah sektor yang paling
pertama terdampak wabah Covid-19, karena ketiadaan kegiatan di luar
rumah oleh sebagian besar masyarakat. Kegiatan produksi, distribusi,
dan konsumsi terganggu. Banyak perusahaan mengalami kesulitan
karena berkurangnya pendapatan sehingga tidak mampu membayar
pekerja. Gelombang PHK tak bisa dihindari. Ini memengaruhi perlambatan
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pertumbuhan ekonomi.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani,

apabila Covid-19 bisa segera tertangani maka
pertumbuhan ekonomi masih di atas 4%.
Tetapi pemerintah juga harus bersiap apabila
pandemi ini masih bertahan tiga hingga enam
bulan lagi maka situasi akan lebih memburuk,
di mana pertumbuhan ekonomi diperkirakan
berada pada kisaran 2,5% bahkan 0%.
Bahkan Menkeu menyebutkan skenario
terburuk, pertumbuhan ekonomi Indonesia
bisa minus 0,4%.

Untuk menghadapi pandemi Covid-19,
pemerintah bersama DPR sudah menyepakati
Perppu No. 1 Tahun 2020 menjadi UU No. 2
Tahun 2020. Defisit APBN diperbesar. Alokasi
anggaran difokuskan untuk intervensi
kesehatan, Bansos dan stimulus ekonomi.
Program pemulihan ekonomi nasional juga
dipayungi dengan PP No. 23 Tahun 2020. BI
dan OJK juga disiagakan untuk mengatasi
dampak krisis. Jadi semua kebijakan (fiskal,
moneter, administratif, publik) diarahkan untuk
penanganan pandemi Covid-19.

Masalah Krusial Ekonomi

Pimpinan MPR RI concern terhadap
dampak pandemi Covid-19 terhadap eko-
nomi. Pada awal April 2020, Ketua MPR RI
Bambang Soesatyo sudah mengingatkan
bahwa pandemi Covid-19 barulah awal dari

krisis. Sebab, setelahnya akan berlanjut
dengan resesi ekonomi. “Ketika bencana
kemanusiaan akibat pandemi global virus
Corona belum lagi berakhir, Indonesia dan
komunitas global kini telah dihadang resesi
ekonomi. Sebab, seperti halnya Indonesia,
hampir semua negara menghentikan se-
bagian aktivitas perekonomian,” kata
Bamsoet di Jakarta, pada Rabu (8/4/2020).

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid juga
sudah mengingatkan untuk mewaspadai
dampak ekonomi yang timbul akibat pandemi
Covid-19. Virus yang bermula di Kota
Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, itu dinilai
telah mengakibatkan tekanan hebat bagi
perekonomian dunia. Efek virus Corona juga
berdampak pada perekonomian nasional.
Terlebih Tiongkok merupakan mitra dagang
utama Indonesia. Jadi, harus ada kewas-
padaan terhadap potensi perlambatan
ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok
yang turun 1% saja bisa berimbas pada
penurunan laju ekonomi Indonesia sebesar
0,3%. “Ini harus diwaspadai. Apalagi jika

Sri Mulyani
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FOTO-FOTO: HUMAS MPR RIBambang Soesatyo

Jazilul Fawaid

pandemi Covid-19 ini masih panjang,”
katanya dalam sebuah Diskusi Empat Pilar di
Press Room Lobi Gedung Nusantara III
Kompleks Parlemen, Jakarta.

Anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan,
Prof Dr Hendrawan Supratikno, mengakui
bahwa pandemi Covid-19 telah memukul
perekonomian dunia secara telak. Tidak
terkecuali perekonomian Indonesia. Baik sisi
permintaan maupun penawaran terkena
sekaligus. Bahkan, dia menyebut pukulan
pandemi Covid-19 terhadap ekonomi itu
sangat parah. “Sedemikian parahnya sampai
muncul istilah “the great lockdown and melt-
down” (tutup ekonomi dan terhempas),”
katanya kepada Majelis.

Hendrawan juga mengungkapkan, IMF
telah meramalkan pertumbuhan ekonomi
dunia tahun 2020 ini akan minus 3%. Dua
kekuatan terbesar ekonomi dunia, yaitu
Amerika Serikat dan Tiongkok, mengalami
penurunan. “Sudah bisa dikatakan sebagai
resesi ekonomi bila resesi itu diartikan
kontraksi ekonomi dalam dua triwulan atau
lebih. Yang bisa dicegah adalah jangan
sampai resesi ekonomi ini berubah menjadi
depresi. Ini yang dikhawatirkan. Depresi
adalah kondisi resesi yang berlarut-larut,”
katanya.

Untuk Indonesia, kata Hendrawan,
pukulan terhadap ekonomi bisa bertambah
parah. Untuk triwulan pertama (Januari
hingga Maret 2020) pertumbuhan ekonomi
Indonesia di kisaran 2,97%. Angka ini jauh
dibawah target pertumbuhan ekonomi Indo-
nesia sebesar 4%. Angka ini juga sebagai

petanda pertumbuhan ekonomi untuk tri-
wulan kedua (April hingga Juni) bisa lebih
parah lagi. “Pertumbuhan ekonomi 2020
diperkirakan negatif,” prediksi Hendrawan.

Dia juga memperkirakan tingkat peng-
angguran dan kemiskinan akan naik tajam.
Perkiraan saya lebih besar dari yang dihitung
oleh BPS. Pengangguran terbuka saya
perkirakan naik sekitar 15% dan angka
kemiskinan naik menjadi sekitar 40%. Ekonomi
kita rentan karena ketergantungan yang tinggi
terhadap impor dan didera defisit dalam
APBN,” terang anggota Komisi XI DPR RI ini.

Tidak jauh berbeda, anggota MPR dari
Fraksi PKS, Ecky Awal Muharam juga
menegaskan bahwa pandemi Covid-19
berdampak pada ekonomi global, termasuk

Indonesia. Tapi, dampak ekonomi akibat
pandemi Covid-19 berbeda dengan krisis
pada 1988 yang pada awalnya menghantam
perbankan dan sistem keuangan, kemudian
merembet ke sektor rill. “Kalau dampak Covid-
19 ini langsung ke sektor rill, terutama sektor
informal dan bisa merembet ke sistem
keuangan, terutama perbankan,” katanya
kepada Majelis.

Menurut Ecky, dampak pandemi Covid-19
pada ekonomi sudah mengarah ke resesi
atau krisis ekonomi. “Secara teoritis apabila
dua kuartal pertumbuhan ekonomi 0 atau
bahkan negatif maka kita sudah masuk resesi
atau yang lebih dikenal krisis ekonomi.
Indikasi ke arah sana semakin dan sudah
tampak. Karena itu, kebijakan fiskal dan
moneter harus tepat agar resesi dan krisis
tidak menjadi lebih dalam,” ujar anggota
Komisi XI DPR RI ini.

Ecky menyebutkan, sejumlah masalah
krusial ekonomi akibat dampak pandemi
Covid-19 ini. Pertama, pemerintah harus
ekstra kerja keras mencegah meluasnya
wabah dan penularan serta harus menekan
jumlah korban yang meninggal. “Sampai
dengan saat ini saya dan juga banyak pihak
melihat bahwa pemerintah masih ‘gagap’,
tidak punya arah yang jelas dan terukur
dalam menangani pandemi Covid-19 ini,”
katanya.

“Ketika pemerintah gagal mengendalikan
dan menekan laju penyebaran Covid-19
maka krisis ekonomi akan semakin dalam.
Jadi, kita harus lebih kerja keras ‘melawan’
Covid-19 ini. Jangan menyepelekan,”
sambungnya.

Kedua, masalah yang terkait dengan
meningkatnya pengangguran, baik karena
banyaknya PHK di berbagai sektor ekonomi
formal terutama pariwisata, transportasi,
industri pengolahan, pendidikan, dan lain-
lain. Demikian pula peningkatan jumlah
pengangguran akibat terpukulnya sektor in-
formal. Para pedagang keliling, pedagang
asongan dan kaki lima, warung makan,
pasar, dan lainnya benar-benar lumpuh.

Ketiga, masalah krusial ekonomi akibat
pandemi Covid-19 adalah penerimaan
perpajakan. Shortfall (selisih target dan
realisasi) perpajakan dalam APBN 2020 murni
bisa mencapai 50% atau lebih. Selama lima
tahun pemerintahan, setiap tahun shortfall
perpajakan berjumlah ratusan triliun. Tax ratio
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Hendrawan Supratikno

Ecky Awal Muharam

selama lima tahun relatif stagnan bahkan
pernah menurun. “Akibatnya utang pe-
merintah dalam lima tahun terakhir semakin
meningkat dan terkesan jor-joran. Belum lagi
utang-utang BUMN,” ujarnya.

Keempat, masalah krusial berikutnya
adalah kesehatan dan stabilitas sistem
keuangan, terutama perbankan. Ada dua
masalah besar yang harus dihadapi, yaitu:
soal likuiditas dan solvabilitas. Selain kedua
masalah tersebut, ada juga masalah
meningkatnya NPL. Banyak perusahaan atau
individu mengalami kesulitan membayar
cicilan atau gagal bayar. Karena itu harus
ada relaksasi terkait pinjaman outstanding
di perbankan untuk pinjaman KUR atau
UMKM lewat otoritas OJK. Misalnya, tidak
mengenakan bunga dalam beberapa bulan
ke depan. Atau, menangguhkan cicilan atau
kewajiban bayar beberapa bulan ke depan.
“Jangan ketika krisis para nasabah terhenti
bisnisnya justru dikejar oleh bank untuk
bayar bunga dan cicilan pokoknya. Ingat
bank bukan lembaga rentenir tetapi lembaga
intermediasi,” kata Ecky.

Pemulihan ekonomi

Hendrawan optimistis pada 2021 terjadi
pembalikan. Ekonomi Indonesia yang terpuruk
akan bangkit lagi. Penyebabnya, Indonesia
memiliki modal sosial yang besar. “Kita punya
modal pasar dalam negeri yang besar. Selain
itu, dan ini yang mengagumkan, dalam
berbagai survei, masyarakat kita masuk
dalam kategori yang memiliki indeks gotong
royong dan kesetiakawanan yang tinggi. Ini
modal sosial yang penting,” katanya.

Untuk penanganan pandemi Covid-19 ini,
Amerika Serikat sudah menyetujui dana
sekitar US$ 5 triliun atau sekitar 20% dari
PDB mereka. Sementara Indonesia baru
mengalokasikan sekitar Rp 650 triliun  atau
sekitar 2,5 – 3% dari PDB. KADIN sempat
mengusulkan alokasi dana sebesar Rp 1.500
triliun atau 10% dari PDB. “Saya pernah
berhitung lebih pahit, dengan rumus: bulan-
bulan terdampak dibagi 12, dikalikan PDB.
Bila dampak terberatnya 3 bulan, maka
anggaran yang disiapkan sekitar 20% dari
PDB,” jelas Hendrawan.

Lalu dari mana uangnya? Sementara
penerimaan pajak anjlok. Hendrawan
mengatakan, mau tidak mau berbicara utang,
bahkan kemungkinan mencetak uang baru.

“Berapa besar utang dan suplai uang yang
bisa ditolerir harus dihitung dengan cermat.
Kita juga tidak ingin apabila obat penangkal
krisis berubah menjadi racun. Di satu sisi
keberlangsungan fiskal harus dijaga, di sisi
lain ekonomi tetap stabil, inflasi dan nilai tukar
rupiah terkendali,” katanya.

Bagaimana soal pemulihan ekonomi? Ecky
berpendapat, pemulihan ekonomi Indonesia
berbanding lurus dengan keseriusan dan
keberhasilan pemerintah menangani Covid-
19. Penyebab krisis ekonomi adalah pandemi
Covid-19. Kalau pandemi ini bisa diatasi
(dampak penyebarannya bisa dikurangi)
maka otomatis akan berdampak pada
pemulihan ekonomi.

“Terkait dampak ini maka seluruh masya-
rakat, termasuk pemerintah, aparatur
negara, harus menjalankan protokol Covid-
19 seperti memakai masker, menjalani PSBB,
menjaga jarak, hidup sehat dengan mencuci
tangan. Ini harus diterapkan dan diawasi
pemerintah. Dengan protokol Covid-19 yang
memadai maka akan menekan risiko penye-
baran virus sebelum obat atau vaksinnya
ditemukan. Ketika Covid-19 bisa dikendalikan
di sebuah wilayah maka rakyat dengan
percaya diri bisa melakukan aktivitas
ekonomi,” imbuhnya.

Langkah lainnya, sambung Ecky, adalah
melakukan mitigasi bagi yang terdampak
ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat
terdampak yang mencapai 60% hingga 70%
penduduk. Lalu, proses pemulihan ekonomi
perlu memberi keleluasaan pada sektor
pertanian. Di sektor ini penyerapan tenaga
kerja sangat besar dan bisa menyelamatkan
ekonomi kelas bawah. Dengan demikian
pemerintah harus fokus pada dua hal, yaitu:
penduduk yang sangat besar di sektor
pertanian dan risiko kelangkaan pangan.
“Saya belum melihat anggaran yang disiap-
kan pemerintah. Belum ada afirmasi untuk
menghidupkan sektor pertanian, termasuk
juga peternakan,” katanya.

Ecky juga menyebut beberapa langkah lain
untuk memulihkan ekonomi Indonesia dari
dampak pandemi Covid-19. Misalnya,
memberi keleluasaan untuk industri berbasis
mesin atau padat modal, karena penularan
Covid-19 sangat rendah; pengeluaran
belanja negara harus tepat sasaran, tidak
rente, tidak korupsi, tidak mark-up, belanja
pemerintah yang tidak mendukung pemulihan
ekonomi harus dipangkas; mengalihkan dana
pelatihan pra kerja sebesar Rp 6,5 triliun
menjadi bantuan tunai untuk pekerja yang
terkena PHK; menghidupkan sektor per-
tanian, perkebunan rakyat, perikanan yang
menyerap tenaga kerja hingga 100 juta or-
ang dan agar terhindar dari krisis pangan;
pemerintah harus jeli melihat sektor yang
perlu mendapat dukungan fiskal; perlu peran
3% penduduk terkaya Indonesia yang
menguasai 60% aset perekonomian Indo-
nesia (perlu diuji nasionalisme mereka,
apakah mereka cinta Indonesia? Saatnya
mereka membantu untuk memindahkan aset
mereka di luar negeri ke Indonesia). ❏

DER/BSC
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KETUA MPR RI Bambang Soesatyo
menegaskan, MPR memahami peng-
urangan dan pemotongan anggaran

MPR sebesar Rp 27 miliar untuk penanganan
dan penanggulangan pandemi virus Corona
(COVID-19). MPR mengikhlaskan dan me-
nyumbangkan Rp 27 miliar itu untuk mem-
bantu pemerintah menangani pandemi
Covid-19.

“Pemotongan anggaran ini akan dialokasi-
kan untuk penanganan penanggulangan
pandemi Covid-19 oleh pemerintah. MPR
telah melakukan telaah terhadap pemotong-
an anggaran tersebut. Kita memahami
pengurangan dan pemotongan anggaran.
MPR mengikhlaskan dan menyumbangkan
Rp 27 miliar dari anggaran MPR untuk
membantu penanggulangan wabah COVID-
19,” kata Bamsoet usai memimpin Rapat
Pimpinan MPR bersama Badan Penganggar-
an MPR RI di Ruang Rapat Pimpinan MPR,
Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen
Senayan, Jakarta, Kamis (16/4/2020).

Rapat Pimpinan MPR dihadiri Wakil Ketua
MPR Jazilul Fawaid dan Fadel Muhammad,
Pimpinan Banggar Idris Laena dan Sadares-
tuwati, Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf
Cahyono dan jajarannya. Secara virtual
Rapim juga diikuti para Wakil Ketua Ahmad

Basarah, Ahmad Muzani, Syariefuddin
Hasan, Hidayat Nur Wahid, Zulkfili Hasan,
dan Arsul Sani. Agenda utama Rapim ini
adalah pembahasan mengenai pemotongan
anggaran MPR tahun 2020.

Bamsoet mengatakan, pemerintah sedang

Rapat Pimpinan MPR

Anggaran MPR Dipotong untuk Penanganan

Pandemi Covid-19

Meski MPR mengikhlaskan dan menyumbangkan Rp 27 miliar untuk membantu pemerintah menangani

pandemi Covid-19, tapi tugas-tugas Sosialisasi Empat Pilar MPR akan terus berjalan.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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menghadapi wabah pandemi Covid-19.
Dalam penanganan Covid-19, Presiden
mengeluarkan Perpres No. 54 Tahun 2020
pada tanggal 3 April 2020 tentang Perubahan
Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020.
Anggaran MPR tahun 2020 mengalami
perubahan.

“Pemotongan ini terjadi pada semua
lembaga negara dan kementerian yang
menggunakan APBN. Anggaran MPR Tahun
2020 berkurang sebesar Rp 27 miliar.
Pemotongan anggaran ini untuk penanganan
penanggulangan pandemi COVID-19 oleh
pemerintah. Pimpinan MPR juga rela tidak
mendapat THR untuk penanggulangan
Covid-19,”ujarnya.

Bamsoet menambahkan, MPR akan meng-
upayakan penambahan untuk relokasi
anggaran Sosialisasi Empat Pilar MPR melalui
kegiatan-kegiatan yang memungkinan,
seperti Sosialisasi Empat Pilar secara vir-
tual, termasuk kegiatan kunjungan Pimpinan
MPR untuk merepresentasikan kehadiran
negara di tengah-tengah masyarakat yang
sedang menghadapi pandemi Covid-19. “Kita
akan terus melaksanakan tugas-tugas kita
melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR
secara virtual,”ujarnya.

MPR, lanjut Bamsoet, juga akan terus
melakukan agenda silaturahim kebangsaan
ke pimpinan delapan lembaga Negara,
termasuk lembaga kepresidenan melalui

silaturahim secara virtual. Untuk pertama kali,
pada Kamis ini (16/4/2020), MPR melakukan
silaturahim kebangsaan secara virtual
dengan Pimpinan DPD. Silaturahim ke-
bangsaan berikutnya direncanakan dengan
DPR, BPK, MA, MK, KY, dan lembaga
kepresidenan.

“Kita harapkan nanti di akhir, kita bisa
melakukan pertemuan silaturahim dan rapat
konsultasi dengan seluruh lembaga Negara,
termasuk lembaga kepresidenan untuk
membahas masalah-masalah kebangsaan dan
isu-isu kekinian dalam rangka mencari solusi
dari persoalan yang dihadapi,” imbuhnya.

Keputusan Rapim lainnya adalah meminta

Komisi Kajian Ketatanegaraan untuk meng-
kaji Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
sistem Keuangan untuk Penanganan Pan-
demi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomi-
an Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan. Juga kajian terhadap UU lainnya
yang sedang berjalan yang berpotensi
melanggar konstitusi.

“Pimpinan MPR juga sepakat untuk memper-
juangkan posisi MPR, khususnya terhadap hak
tafsir konstitusi,” kata Bamsoet. ❏

BSC
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Ketua MPR Bambang Soesatyo

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan, pandemi Corona barulah awal krisis. Setelahnya

akan berlanjut resesi ekonomi. Dua bencana ini mau tak mau harus dihadapi. 

KETIKA bencana kemanusiaan akibat
pandemi global Virus Corona belum lagi
berakhir, Indonesia dan komunitas glo-

bal kini dihadang resesi ekonomi. “Jumat (27/
3/2020), IMF menegaskan, perekonomian glo-
bal sudah memasuki  tahap resesi. Sebab,
seperti halnya di Indonesia, hampir semua
negara menghentikan sebagian aktivitas
perekonomian,” ujar Bamsoet di Jakarta,
Rabu (8/4/20).

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini
menambahkan, dalam rapat kerja dengan
Komisi XI DPR, Senin (6/4), Menteri Ke-
uangan Sri Mulyani juga mengemuka-
kan, skenario terburuk perekonomian
nasional akibat wabah corona. Di mana
perekonomian nasional hanya bisa tumbuh
2,3%, dari prediksi awal tahun 2020 sebesar
5%. Baik investasi maupun ekspor tumbuh
negatif.

“Kalau selama ini hanya pemerintah yang
menyuarakan kecemasan pada resesi
ekonomi, kini semua dipanggil untuk peduli.
Indonesia harus menemukan jalan keluar
yang bisa meminimalisir ekses resesi
ekonomi,” tegas Bamsoet.

Karenanya, Ketua MPR RI ini mendorong

pemerintah dan semua kekuatan sektor
swasta bersinergi mewaspadai resesi
ekonomi. Sambil tetap berfokus pada kerja
merespons dampak wabah virus Corona,
kepedulian dan respons bersama pada
resesi ekonomi pun harus dimulai. 

“Bencana beruntun ini akan bisa dilalui
jika semua elemen masyarakat Indonesia lebih
mengedepankan kehendak baik menjaga
kondusifitas. Sebab, kondusifitas menjadi

kata kunci yang memampukan bangsa ini
mengelola rangkaian masalah akibat wabah
virus Corona dan resesi ekonomi,” tan-
das Bamsoet.

Mantan Ketua DPR RI ini menilai, peme-
rintah sudah cukup tanggap dalam meng-
hadapi resesi. Pemerintah telah berencana
menerbitkan obligasi khusus, yang hasilnya
akan disalurkan untuk membantu pelaku
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
agar tetap mampu bertahan dan menciptakan
lapangan kerja. Jumlah UMKM mencapai 62,9
juta unit usaha dan mampu menyerap lebih
dari 100 juta tenaga kerja.

“Selain itu, Presiden Joko Wiodo berjanji
menyelenggarakan program padat karya
tunai untuk memberi penghasilan sementara
bagi pekerja harian yang kehilangan pen-
dapatan akibat pandemi Covid-19. Akan ada
beragam program padat karya, termasuk
memproduksi masker, disinfektan, dan
berbagai keperluan untuk menangani wabah
Covid-19,” urai Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil
Ketua Umum Pemuda Pancasila ini me-
negaskan, jika pemerintah telah ber-inisiatif,
sektor swasta pun diharapkan kreatif dan
berani berinisiatif pula. Kadin dan semua
asosiasi pengusaha diharapkan segera
merumuskan proposal tentang strategi
menghadapi resesi ekonomi di sektor
bisnisnya masing-masing. 

“Ketika pemerintah masih disibukkan oleh
kerja merespons wabah Corona, Kadin dan
semua asosiasi pebisnis setidaknya mau pro
aktif berkomunikasi dengan pemerintah.
Misalnya, pemerintah tentu ingin tahu jalan
keluar apa yang ada di benak para pemilik
hotel dan pengelola obyek wisata untuk
memulihkan sektor pariwisata. Butuh
kebersamaan seluruh elemen masyarakat
Indonesia untuk bisa mengatasi pandemi
Corona dan resesi ekonomi tersebut,”
pungkas Bamsoet. ❏

Bersatu Hadapi Pandemi Corona dan Resesi

Ekonomi
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Kebijakan New Normal

Fadel Muhammad: Agar Roda Ekonomi Bergulir
Dengan mematuhi protokol kesehatan, roda ekonomi bisa berjalan tanpa mengabaikan kesehatan.

WAKIL Ketua MPR Fadel Muhammad
mengapresiasi upaya pemerintah
menunda kebijakan new normal di

sekolah. Kesehatan anak-anak Indonesia
harus tetap dijaga. Jangan sampai anak-
anak te infeksi virus Covid-19.

“Kami sudah menyarankan Kementerian
Pendidikan untuk menunda peserta didik
masuk sekolah seperti biasanya. Kesehatan
mereka harus dijaga karena mereka adalah
masa depan bangsa,” kata Fadel Muhammad
kepada wartawan, Rabu (10/6/2020).

Seperti diketahui, di masa transisi ini ada
sejumlah pelonggaran aktivitas. Pelonggaran
untuk 11 bidang kegiatan yang sebelumnya
bisa beroperasi selama masa PSBB bakal
ditambah dengan kegiatan lainnya. Seperti
pembukaan tempat ibadah, tempat usaha,
dan tempat kerja. Namun, belum ada
ketentuan tentang pelonggaran aktivitas di
lembaga pendidikan.

Dalam kesempatan itu, mantan Gubernur
Gorontalo dua periode itu mengimbau agar
masyarakat mematuhi protokol kesehatan
dalam beraktivitas. Dengan begitu, per-
ekonomian bisa berjalan tanpa mengganggu
kesehatan. “Dengan mematuhi protokol
kesehatan, roda ekonomi bisa berjalan, tanpa
mengabaikan kesehatan,” katanya.

Tak hanya itu, Fadel juga meminta kepada
pemerintah untuk mengontrol masyarakat

dalam menjalankan protokol kesehatan,
seperti memakai masker dan sosial distanc-
ing. Untuk mengontrol protokol kesehatan
diperlukan perangkat hukum dan ketegasan
dari aparatur pemerintah.

 Menurut Fadel Muhammad, dengan di-
bukanya berbagai aktivitas tempat umum
maka sektor perdagangan diperkirakan dapat
kembali pulih. Pada masa lebaran lalu sektor
perdagangan tidak mendapatkan momentum
lebaran, seperti di tahun-tahun sebelumnya.

“Pada kuartal I-2020, sektor perdagangan
sudah mengalami perlambatan. Nah, di masa
transisi PSBB ini dengan dibukanya aktivitas
perbelanjaan pada pertengahan Juni lalu
maka sektor ini berpotensi menjadi salah satu
sektor yang bertumbuh pada kuartal III 2020.
Meskipun, pertumbuhannya masih akan
terbatas,” ujarnya.

Peran Pemda

Fadel Muhammad juga meminta peme-
rintah daerah bisa segera menyesuaikan diri
dengan kebiasaan baru di tengah pandemi
Covid-19 alias new normal. Dengan begitu,
Indonesia bisa segera keluar dari resesi
perekonomian yang disebabkan oleh Covid-
19 dalam waktu relatif singkat. “Pemerintah
daerah harus memfasilitasinya. Dengan
beroperasinya sektor industri, perekonomian
dapat bergeliat kembali dan mengatrol

pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Menurut Fadel, pemerintah daerah mesti

menyiapkan program pendukung penye-
lamatan perekonomian di daerah. Pemda
wajib menjaga daya beli dan tetap meng-
gerakkan ekonomi rakyat. Misalnya, pemda
menggelar operasi pasar, mengaktifkan
rumah pangan di tingkat desa, melibatkan
UMKM dalam berbagai belanja pemerintah,
dan menyediakan stimulus yang disesuaikan
dengan potensi ekonomi lokal.

“Orientasi utama kebijakan pemulihan
ekonomi lokal adalah menjaga penyerapan
tenaga kerja. Termasuk UMKM-UMKM harus
terus dilibatkan dalam penggunaan belanja
pemerintah. Perlu juga stimulus sesuai
potensi ekonomi lokal, entah itu yang
menyasar petani, pelaku wisata, nelayan,
dan sebagainya,” tuturnya.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga
mesti melakukan pemetaan terhadap porto-
folio dunia usaha dalam menghadapi Covid-
19. Pemetaan tersebut dilakukan dengan
melakukan klasifikasi dunia usaha, seperti
mengelompokkan BUMD yang perlu segera
ditangani, BUMD yang menjadi penunjang,
dan BUMD yang masih perlu bertahan.
“Dengan komposisi seperti ini dan sinergitas
diharapkan BUMD akan tetap survive
menghadapi Covid-19 ini,” imbuhnya. ❏

BSC
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Mewabahnya Covid-19

Pelaksanaan Kartu Prakerja Harus Transparan
Pemerintah agar bijaksana dan hati-hati menerapkan Kartu Prakerja, sebab kuota kartu Prakerja

gelombang pertama hanya untuk 164.000 pekerja, sedangkan mereka yang membutuhkan pekerjaan

mencapai jutaan orang.

PEMERINTAH meluncurkan program
Kartu Prakerja untuk membantu para
pekerja yang belum mendapat pekerja-

an atau mengalami pemutusan hubungan
kerja (PHK) sebagai dampak pandemi virus
Corona. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat
mengapresiasi pemerintah yang mulai
membuka pendaftaran bagi masyarakat
untuk mendapatkan kartu Prakerja tahap
pertama terhitung sejak Sabtu (11/4).

Namun, dia mengingatkan agar dalam
pelaksanaannya pemerintah bijaksana dan
hati-hati sebab kuota kartu Prakerja gelom-
bang pertama hanya untuk 164.000 pekerja,
sedangkan mereka yang membutuhkan
pekerjaan mencapai jutaan orang.

“Saat pemerintah menetapkan social dis-
tancing akibat mewabahnya Covid-19,
sampai sekarang ini banyak perusahaan
yang telah merumahkan, bahkan mem-PHK
karyawannya. Informasi yang berkembang
tercatat 1,2 juta orang di-PHK,” ujar Lestari
Moerdijat di Jakarta, Senin (13/4/2020).

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai
NasDem itu minta kepada pemerintah agar
memerhatikan mereka. “Jangan sampai
mereka frustrasi karena terbentur per-
syaratan yang tidak bisa mereka penuhi,”

kata Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat.
Dalam persyaratan untuk mendapatkan

kartu Prakerja, disebutkan yang boleh
mendaftar adalah warga negara berusia 18
tahun ke atas. Rerie mempertanyakan
batasan usia 18 tahun ke atas sampai
berapa tahun, apakah mereka yang sudah
berusia di atas 50 tahun misalnya masih boleh
mendaftar?

Rerie juga mengingatkan setelah mereka
ikut pendidikan dan pelatihan apakah
pemerintah sudah mempersiapkan tindak
lanjutnya, misalnya kesempatan atau
lowongan kerja buat mereka. “Apakah
pemerintah sudah punya data berapa
banyak perusahaan yang siap menampung
mereka? Jangan sampai setelah mendaftar
dan ikut pelatihan, mereka kembali menjadi
pengangguran,” katanya.

Dia menambahkan, motivasi para pen-
daftar juga perlu digali. “Jangan sampai
mereka mendaftar hanya untuk coba-coba.
Setelah mereka lulus, siapa yang meng-
awasi dan menindaklanjuti. Ini penting,
jangan sampai anggaran Rp 20 triliun yang
disiapkan untuk program ini mubazir,”
imbuhnya.

Karena pendaftaran dilakukan secara

online, anggota dewan ini mengingatkan agar
pemerintah juga menyiapkan infrastruktur,
jaringan, sistem dan IT-nya dengan baik.
“Jangan sampai pendaftar terkendala karena
infrastruktur onlinenya belum siap. Kita tidak
ingin dengar program yang disiapkan untuk
menyelesaikan masalah malah memunculkan
masalah baru,” pungkas Rerie.

Presiden Joko Widodo mempercepat
realisasi program Kartu Prakerja secara
nasional. Ini dilakukan untuk mengatasi
banyak korban PHK, imbas dari perang
melawan wabah virus Corona (Covid-19)
di Indonesia. Kartu Prakerja adalah program
pengembangan kompetensi kerja yang
ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-
PHK, atau pekerja yang membutuhkan
peningkatan kompetensi.

Pemerintah menganggarkan dana APBN
sebesar Rp 10 triliun. Pemegang Kartu
Prakerja juga akan mendapatkan uang.
Adapun total uang didapatkan sebesar Rp
3,5 juta dengan bentuk biaya pelatihan
sebesar Rp 1 juta, insentif pasca pelatihan
sebesar Rp 600 ribu per bulan (selama
empat bulan), insentif survei keberkerjaan
dengan total Rp 150 ribu. ❏
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Taat Pembatasan Sosial

Modal Awal Pemulihan Ekonomi
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo  meminta semua pemerintah daerah all out mendorong masyarakat

patuh dan konsisten menerapkan pembatasan sosial.

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo
menegaskan ketaatan menerapkan
pembatasan sosial menjadi modal awal

percepatan pemulihan ekonomi. Karena itu,
semua kepala daerah harus memastikan
masyarakat patuh dan konsisten menerap-
kan pembatasan sosial sebagai bagian dari
upaya menghentikan penularan Covid-19. 

“Ketidakmampuan komunitas internasional
menghentikan penularan Covid-19 men-
dorong banyak negara, termasuk Indonesia,
memulai pergulatan merespons resesi
ekonomi. Artinya, pada periode sekarang ini,
tiga masalah harus dikerjakan simultan pada
saat yang sama, yakni: kerja merawat pasien
Covid-19, kerja pembatasan sosial untuk
cegah-tangkal penularan, dan upaya sejak
dini memulihkan perekonomian. Ketiganya
sama urgensinya dan sama strategisnya,”
ujar Bamsoet di Jakarta, Ahad (19/4/29).

Mantan Ketua DPR RI ini mengingatkan,
jika masyarakat taat dan konsisten me-
nerapkan pembatasan sosial selama periode
pandemi virus Corona, skala dan kecepatan
penularan Covid-19 akan menurun dengan
sendirinya. Menurun Bamsoet, jumlah pasien
Covid-19 pada gilirannya bisa melonggarkan
ketentuan tentang pembatasan sosial untuk
memulihkan kehidupan bersama. Selain,

membangkitkan keberanian menggerakkan
lagi mesin perekonomian nasional. 

“Karena itu, semua pemerintah daerah
harus all out mendorong masyarakat patuh
dan konsisten menerapkan pembatasan
sosial. Masyarakat harus diingatkan bahwa
pembatasan sosial yang konsisten menjadi
modal awal pemulihan ekonomi dari resesi,”
kata Bamsoet.

Dalam konteks ini, Wakil Ketua Umum
Pemuda Pancasila ini memberi catatan
khusus kepada semua kepala daerah di
pulau Jawa. Pasalnya, data Kementerian
Perindustrian menyebutkan bahwa 75% dari
total industri nasional berpusat di Jawa.
Sehingga, menurut Badan Pusat Statistik
(BPS) kontribusi pulau Jawa bagi pertum-
buhan ekonomi nasional pun sangat
signifikan, mencapai 59% per 2019.

“Artinya, tingkat kepatuhan masyarakat
di pulau Jawa dalam menerapkan pem-
batasan sosial sangat menentukan kemam-
puan negara merespons resesi ekonomi. Jika
kecepatan penularan Covid-19 tidak bisa
diredam, penghentian aktivitas produksi
sektor industri di Jawa akan berkepanjang-
an. Dampak sosialnya tentu akan sangat
serius,” tegas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini

menuturkan, hingga pertengahan April 2020,
Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 2,8
juta pekerja telah mengalami PHK (pemutusan
hubungan kerja) dan dirumahkan. Tidak
mengherankan jika jumlah peminat Kartu
Prakerja begitu besar. Sekitar 5,96 juta or-
ang mendaftar di gelombang pertama.

“Saat ini saja, ketika penerapan pem-
batasan sosial diupayakan konsisten, sudah
begitu banyak jumlah warga atau keluarga
yang menderita karena kehilangan sumber
penghasilan akibat tidak bisa bekerja.
Termasuk di dalamnya para profesional atau
pekerja kantoran yang dirumahkan,” urai
Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini
menandaskan, tidak bijaksana jika upaya
pemulihan ekonomi baru dilakukan setelah
berakhirnya periode penularan Covid-19.
Menunda upaya bersama memulihkan
perekonomian akan berakibat pada me-
ningkatnya penderitaan masyarakat dan
menggelembungkan jumlah warga miskin.

“Karena itu, ketaatan masyarakat me-
nerapkan pembatasan sosial di pulau Jawa
tak bisa ditawar-tawar lagi. Sebab, faktor
ketaatan itu  menjadi bagian tak terpisah dari
keinginan bersama meminimalisir dampak
resesi ekonomi,” pungkas Bamsoet. ❏
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KEBIJAKAN pemerintah dalam pe-
nanganan penyebaran virus Corona
memberi dampak sosial dan ekonomi

pada masyarakat, khususnya masyarakat
tidak mampu. Wakil Ketua MPR Syariefuddin
Hasan meminta pemerintah untuk segera
membantu rakyat yang terkena dampak dari
kebijakan pemerintah dalam penanganan
penyebaran virus Corona, khususnya bagi
pelaku UMKM dan pegiat koperasi.

Pemerintah agar memerhatikan kesejah-
teraan rakyat dan kegiatan ekonomi pelaku
UMKM yang terkena dampak pandemi Co-
rona.  “Kita meminta pemerintah untuk segera
memberi bantuan kepada rakyat, khususnya
kepada mereka yang tidak mampu, pekerja

informal, dan pelaku UMKM,” kata Syarief
Hasan kepada wartawan, di Jakarta, Ahad
(12/4/2020).

Menurut Syarief Hasan, kebijakan peme-
rintah dalam penanganan penyebaran virus
Corona memberi dampak pada kelompok
masyarakat tidak mampu, seperti pekerja
harian, para pekerja dan pedagang infor-
mal, dan lainnya. “Mereka tidak bisa bekerja
atau mengalami PHK, tidak bisa berjualan,

dan mencari nafkah karena pandemi Corona.
Kita minta pemerintah segera menyalurkan
anggaran yang sudah disediakan untuk
membantu rakyat tidak mampu,” kata Wakil
Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Sejak pemerintah menetapkan imbauan
untuk tinggal di rumah, bekerja dan ber-
ibadah di rumah, menerapkan sosial dis-
tancing dan physical distancing, serta
pembatasan sosial berskala besar (PSBB),
kegiatan ekonomi masyarakat terkena
dampaknya. Banyak perusahaan yang telah
merumahkan bahkan mem-PHK karyawan-
nya. Menurut informasi yang berkembang
tercatat 1,2 juta orang mengalami PHK.

Syarief Hasan juga menyampaikan pesan
kepada masyarakat dalam menghadapi
pandemi Corona ini untuk tetap tenang, selalu
mengikuti anjuran pemerintah, tetap tinggal
di rumah, sering mencuci tangan, memakai
masker, dan selalu disiplin menjaga jarak fisik
(physical distancing) untuk menghindari
penularan virus Corona.

“Kita bersama dengan semua elemen
masyarakat agar meningkatkan kedisplinan,
kebersamaan, dan gotong royong bersama
pemerintah dalam mengatasi pandemi virus

Dampak Pandemi Covid-19

Syarief Hasan Minta Pemerintah Segera

Salurkan Bantuan

Pemerintah agar segera menyalurkan anggaran yang sudah disediakan untuk membantu rakyat

tidak mampu terdampak virus Corona.

Corona ini. Dengan demikian kita bisa
menghadapi dan melawan pandemi Corona-
virus sehingga kita bisa kembali dalam
kehidupan sehari-hari seperti sedia kala,”
katanya.

Sebelumnya pemerintah menjanjikan untuk
menjamin jaring pengaman sosial bagi
masyarakat yang kehidupan sosial ekonomi-
nya terdampak dengan berbagai bantuan
sosial. Pemerintah juga meluncurkan pro-
gram padat karya dan menjamin ketersedia-
an bahan pokok. Untuk menggerakkan
ekonomi, pemerintah membuat kebijakan di
sektor keuangan dan perbankan.

Pemerintah Joko Widodo mengucurkan
anggaran sebesar Rp 405 triliun (tambahan
belanja dan pembiayaan APBN 2020) untuk
penanganan virus Corona. Anggaran itu akan
dialokasian untuk menangani dampak Covid-
19 baik dari aspek kesehatan hingga dampak
ekonomi yang ditimbulkan. Dari jumlah
keseluruhan tersebut, Rp 75 triliun dialokasi-
kan untuk belanja di bidang kesehatan, Rp
110 triliun untuk perlindungan sosial, dan Rp
70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan
stimulus kredit usaha rakyat (KUR). ❏
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KETUA MPR RI Bambang Soesatyo
mengajak seluruh elemen masyarakat
untuk menjadikan target zero pasien

Covid-19 sebagai tekad bersama dan sebisa
mungkin diwujudkan dengan cepat. Tekad
ini penting diwujudkan untuk mencegah
terjadinya kebuntuan akibat penghentian
aktivitas perekonomian yang berlarut-larut.  

“Sangat berbahaya jika penerapan
pembatasan sosial berskala besar berlarut-
larut. Durasi pembatasan sosial yang
berkepanjangan tidak hanya memenjarakan
masyarakat di rumah masing-masing, tetapi
juga akan menuntun semua orang ke dalam
perangkap kebuntuan yang bisa me-
nyebabkan penderitaan berkepanjangan,”
ujar Bamsoet di Jakarta, Ahad (26/4/20).

Mantan Ketua DPR RI ini menegaskan,
pembatasan sosial berlarut-larut akan
memerangkap semua orang pada ke-
buntuan. Sebab, tidak ada lapangan kerja
yang tersedia, walaupun semua orang ingin
bekerja untuk mendapatkan penghasilan atau
upah. Pada gilirannya yang kemudian terjadi
adalah menggelembungnya jumlah warga
miskin.

“Situasi saat ini memang masih belum
terjadi kebuntuan. Karena, semua orang
masih berharap pandemi Covid-19 segera
berakhir. Sehingga, dinamika kehidupan bisa
segera pulih. Penderitaan akibat menurun
atau hilangnya nilai penghasilan komunitas

pekerja juga masih bisa diatasi dengan
jaringan pengaman sosial yang disediakan
pemerintah,” tutur Bamsoet.

Namun, Wakil Ketua Umum Pemuda
Pancasila ini mengingatkan, jika pandemi
Covid-19 tidak segera bisa diakhiri, pem-
batasan sosial dengan ragam ketentuan
pengetatan tentunya harus berlanjut.
Akibatnya, pabrik berhenti produksi. Kegiatan
distribusi dibatasi dan diperketat. 

“Tak hanya itu, layanan transportasi
masal dikurangi dalam skala ekstrim. Pusat
belanja (mal) dan restoran harus tutup.
Sehingga, konsekuensinya pemutusan
hubungan kerja (PHK) pun tak terhindar-
kan,” tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini
menuturkan, saat ini di Jawa Tengah dan
Yogyakarta, tidak kurang dari 30 ribu pekerja
sektor pariwisata terancam kehilangan
pekerjaan. Bali juga berpotensi rugi hingga
Rp 135 triliun akibat sepinya wisata-
wan. Maskapai penerbangan lokal mencatat
rugi lebih dari Rp 2 triliun. Para petani dan
buruh sawit terancam kelaparan aki-
bat ekspor sawit melambat.

Cegah Kebuntuan Ekonomi

“Zero Covid-19 Harus Jadi Tekad Bersama”
Penerapan pembatasan sosial berskala besar berlarut-larut tidak hanya memenjarakan masyarakat

di rumah masing-masing, namun juga menuntun semua orang ke dalam perangkap penderitaan

berkepanjangan.

“Itulah dari keseluruhan penderitaan
masyarakat akibat pandemi Covid-19 yang
mengharuskan diterapkannya pembatasan
sosial dengan ketat. Tentu sangat banyak
karyawan dirumahkan atau berkurang
pendapatannya,” ujar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini
menambahkan, untuk menghindari ke-
buntuan, sejumlah negara mulai me-
longgarkan ketentuan penguncian atau
lockdown. Pemerintah Tiongkok telah
mencabut status isolasi provinsi Hubei dan
Wuhan. Begitu juga dengan Korea Selatan.
Di Eropa, mulai dari Itali, Spanyol, Jerman,
Prancis, Denmark hingga Austria dan Ceko
juga melakukan hal yang sama. Sejumlah
kegiatan produktif masyarakat pun mulai
bergeliat lagi. 

“Jika ingin tidak terjadi kebuntuan akibat
terhentinya aktivitas perekonomian, ma-
syarakat Indonesia harus berambisi segera
memulihkan semua sendi dinamika ke-
hidupan. Syaratnya, harus ditumbuhkan
kesadaran dan keinginan memutus rantai
penularan Covid-19 secara bersama,”
pungkas Bamsoet. ❏
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Berdamai dengan Covid-19

HNW: Anggaran Riset Mesti Ditambah

Presiden dalam sebuah pernyataannya, menyatakan hendak berdamai dengan Covid-19. Menurut

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, keinginan berdamai itu mesti dibarengi dengan penyediaan

anggaran memadai untuk Kemenristek dan Kemenkes.

WAKIL Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat
Nur Wahid MA, mengomentari
pernyataan Presiden yang hendak

berdamai dengan Covid-19. Menurut
Hidayat, keinginan berdamai dengan
Covid-19, itu mestinya dibarengi dengan
kebijakan perintah kepada Kementistek,
Kemenkes serta lembaga-lembaga lain,
melakukan koordinasi serta kerjasama
agar segera menemukan vaksin Covid-19.
Karena itu, pemerintah harus mendukung

riset di Kemenristek dengan anggaran
yang memadai. Tidak malah memotongnya.

Mengajak berperang atau berdamai
dengan corona hingga ditemukan vaksin,
tanpa usaha serius dan anggaran yang
memadai untuk riset, menurut Hidayat, akan
menjadi bukti bahwa pemerintah tak serius
ingin memutus penyebaran virus Covid-19.
Pasalnya, anggaran di Kemenristek tidak
mengalami penambahan, bahkan dipotong
besar-besaran. Padahal, riset sangat
dibutuhkan untuk menemukan vaksin Covid-
19 sebagai cara efektif untuk menyelesaikan
darurat kesehatan bencana nasional Covid-
19. Apalagi jumlah korban yang terpapar
semakin banyak, termasuk korban meninggal

dari kalangan tenaga kesehatan.
“Untuk menyelamatkan rakyat Indonesia

dan NKRI, mestinya presiden komitmen
dengan menambahkan anggaran riset untuk
percepatan penemuan vaksin, bukan malah
memangkasnya. Pak Jokowi, kita tidak akan
bisa menang perang atau berdamai dengan
corona, dan berdaulat secara kesehatan,
jika kita tidak maksimal mendukung upaya
penemuan vaksin”, demikian keterangan
tertulis Hidayat Nur Wahid di Jakarta (10/5).

Mengutip Perpres 54/2020 yang me-
motong anggaran Kemenristekdikti sebesar
Rp 40 Triliun, menurut Hidayat, itu adalah
prosentasi potongan anggaran terbesar,
dibanding pemotongan Kementerian lainnya.
Meskipun pemerintah bisa berkilah bahwa
pemotongan itu terkait perubahan nomen-
klatur, ruang realokasi internal Kemenristek,
namun untuk mendukung riset vaksin tentu
semakin kecil, apalagi dengan hanya
anggaran tersisa sebesar Rp 2 Triliun.
Bahkan, Menteri Ristek menyebutkan bahwa
pihaknya hanya menganggarkan Rp 40 miliar
untuk riset vaksin Covid-19.

Politisi PKS ini menyebutkan, dalam kondisi
normal, idealnya dana riset tidak kurang dari

2% PDB, namun Indonesia selama ini masih
terjebak di kisaran 0,3% PDB. Apalagi dalam
situasi pandemi dan bencana nasional yang
mengancam eksistensi bangsa. Karena itu,
menurut Hidayat, pemerintah harus mem-
prioritaskan anggaran riset. Ia mencontohkan
anggaran riset vaksin di beberapa negara,
sangatlah besar. Di Amerika Serikat misalnya
mencapai Rp 16,3 Triliun, India sebesar Rp
1,6 Triliun, dan Inggris Rp 1,1 Triliun.

Hidayat khawatir Indonesia terlambat

menemukan vaksin Covid-19, dan mengakibat-
kan semakin banyak korban yang jatuh akibat
Covid-19. Karena itu, agar perang melawan
Covid-19 yang digaungkan Presiden Jokowi
saat konferensi virtual G-20 bisa dimenangkan,
pemerintah perlu senjata yang efektif, antara
lain adanya vaksin. Kalaupun damai, maka damai
dengan Covid-19 akan bermanfaat dan
selamatkan bangsa, bila vaksin itu segera
ditemukan oleh pihak Indonesia. Dan, itu hanya
akan terjadi bila pemerintah serius mendorong
riset untuk menemukan vaksin Covid-19.

“Untuk itu, pemerintah harus segera
merealokasi anggaran untuk meningkatkan
anggaran riset di Kemenristek dan Kemenkes,
bukan malah memotongnya”, kata Hidayat. ❏
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DI KONDISI dan situasi pandemi Covid-19 membuat banyak hal
berubah, terutama rutinitas kerja di Sekretariat Jenderal MPR
RI. Mengikuti arahan, aturan, terutama kebijakan PSBB dengan

maksud untuk memutus penyebaran virus, Setjen MPR juga
melakukan berbagai perubahan.

Melalui surat keputusan yang dikeluarkan Sekretaris Jenderal MPR,
Setjen MPR juga menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) dan
Work From Office (WFO) di masa pandemi dan diperpanjang dengan
melihat kondisi yang ada.

Dalam kebijakan WFH dan WFO tersebut, pegawai di lingkungan
Setjen MPR melakukan berbagai rutinitas pekerjaan di rumah masing-
masing. Sedangkan kebijakan WFO dilakukan dan banyak

penyesuaian, seperti berbagai rapat-rapat dan koordinasi dilakukan
secara virtual atau teleconference dan tentunya dengan menerapkan
protokol kesehatan yang sangat ketat, antara lain selalu
menggunakan masker, selalu menjaga jarak aman, selalu mencuci
tangan memakai sabun atau membersihkan tangan dengan hand
sanitizer.

Penerapan WFH dan WFO di lingkungan Setjen MPR tidak
mengganggu kerja-kerja di lingkungan Setjen dan tidak menganggu
tugas mendukung kegiatan-kegiatan para Pimpinan MPR .  Berbagai
tugas negara dijalankan dengan lancar, penuh tanggung jawab,
walaupun di masa pandemi Covid-19. ❏

AWG

Kebijakan WFH dan WFO di Lingkungan Setjen MPR

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

36-43.pmd 1/1/2003, 1:11 AM41



42 EDISI KHUSUS, NOVEMBER 2020

EDISI KHUSUS 2020

pasien, 1.607 meninggal, dan 2.471 sembuh. Gubernur
Negara Bagian New York, Andrew Cuomo, meng-
gambarkan penyebaran wabah virus corona di
wilayahnya lebih cepat dari “kereta peluru”.

Di Eropa pun demikian. Irlandia menjadi negara
berikutnya yang di lockdown. Perdana Menteri Irlandia
Leo Varadkar mengumumkan lockdown mulai diber-
lakukan Sabtu (28/3) tengah malam waktu setempat
dan berlangsung hingga 12 April 2020. Italia masih
dihadapkan pada besarnya jumlah kematian pasien
Covid-19. Italia mencatat rekor angka kematian akibat
Covid-19 pada Jumat (27/3), ketika ada 969 orang
meninggal. Dengan catatan hari itu, seluruhnya sudah
9.134 orang yang meninggal di Italia dari jumlah 86.498
kasus, dan 10.950 pasien sembuh . Di Inggris, setelah
Pangeran Charles dinyatakan positif terinfeksi,
menyusul kemudian Perdana Menteri Boris Johnson.

Publik sudah menyimak berita tentang progres
dari upaya para ahli di sejumlah negara menemukan
racikan obat atau vaksin yang diharapkan bisa
efektif menyembuhkan pasien Covid-19. Namun,
upaya atau hasil uji coba belum lagi menunjukkan
titik terang. Ditambah lagi dengan fakta sulitnya
upaya cegah tangkal penyebaran virus ini, dunia
pun seperti terperangkap oleh ketidaktahuan
tentang cara memerangi Virus Corona. Hampir
empat bulan setelah virus ini terdeteksi di Wuhan,
Tiongkok, komunitas global bahkan belum me-
nemukan cara atau  strategi yang efektif untuk
menangkal penyebarluasan virus ini.

Karena itu, seluruh elemen masyarakat Indone-
sia, tanpa terkecuali, diharapkan peduli pada potensi
ancaman akibat meluasnya wabah ini. Sudah terbukti
bahwa proses penularan wabah ini begitu mudah.
Karena proses penularannya yang mudah, setiap
orang hanya diminta meningkatkan kehati-hatian,
menjaga jarak dengan orang lain, tidak bertindak
cerobah ketika berada di ruang publik, dan berani
mendatangi petugas kesehatan atau rumah sakit
ketika merasakan gejala gangguan kesehatan.  Tidak

SEMUA daya dan upaya saat ini memang harus
berfokus pada penyelamatan bagi siapa saja
yang positif terinfeksi Covid-19. Namun,

perekonomian tidak boleh lumpuh. Maka, sepanjang
periode pandemi global Virus Corona sekarang,
merawat ekonomi juga menjadi pekerjaan sangat
strategis untuk memastikan kehidupan hari esok
semua orang.

Untuk menyelamatkan dan menyembuhkan semua
pasien Covid-19, beban pekerjaan teramat berat
harus dipikul para dokter, perawat, petugas medis
lainnya hingga komunitas relawan. Penghargaan
setinggi-tingginya layak diberikan atas kesediaan
mereka melaksanakan misi kemanusiaan itu. Apalagi,
tak jarang nyawa jadi taruhannya. Sedikitnya sudah
lima dokter yang meninggal dunia. Di kalangan
perawat pun ada yang meninggal dunia.  Ada laporan
di Jakarta yang menyebutkan 50 petugas medis sudah
terpapar Virus Corona.

Pada sisi lain, semua pemerintah daerah pun
berjibaku mengupayakan cegah-tangkal penyebaran
Virus Corona. Sayangnya, di beberapa wilayah atau
kota, upaya cegah-tangkal menjadi tidak mudah
karena dihadapkan pada minimnya kesadaran warga
setempat akan urgensi menjaga jarak dengan orang
lain atau social distancing. Karena itu, tindakan tegas
aparatur negara atau daerah membubarkan
kumpulan orang sudah benar.

Seperti kecenderungan di dalam negeri, penye-
baran Virus Corona (nCoV-19) pada tingkat global
pun makin membuat semua orang cemas karena
jumlah yang terinfeksi terus bertambah. Hingga Sabtu
(28/3) tengah malam, penyebaran CoV-19 di dalam
negeri sudah mencakup 19 provinsi, dengan pasien
positif terinfeksi Covid-19 berjumlah 1.155 pasien,
meninggal 102 pasien dan 59 pasien sembuh.

Di belahan dunia lainnya, gambarannya terkesan
lebih mencekam. Sejak pekan lalu, Amerika Serikat
menjadi negara dengan jumlah pasien positif terinfeksi
Covid-19 tertinggi per 28 Maret 2020, mencapai 102.396

Menyelamatkan Manusia, Merawat Ekonomi

H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
Ketua MPR RI
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kalah pentingnya adalah menaati anjuran atau saran pemerintah.
Misalnya, untuk sementara ini, cukup bekerja dan belajar di rumah.
Dengan cara sederhana ini, percepatan penyebaran wabah Co-
rona bisa ditangkal.

Ketersediaan Pangan

Selain fokus pada upaya bersama menyelamatkan dan
menyembuhkan pasien Covid-19, serta upaya cegah tangkal
penyebaran wabah corona, ada pekerjaan lain yang juga sangat
penting untuk terus dilakoni, yakni merawat perekonomian
bersama. Prinsipnya, demi keselamatan semua orang, per-
ekonomian tidak boleh lumpuh. Maka, sepanjang periode pandemi
global virus corona sekarang ini, merawat ekonomi bersama juga
menjadi pekerjaan sangat strategis untuk memastikan kehidupan
hari esok semua orang.

Dunia sedang menghadapi potensi krisis multi dimensi. Akhir pekan
lalu, Dana Moneter Internasional (IMF) mengingatkan bahwa pandemi
corona telah berubah menjadi krisis ekonomi dan keuangan global.
Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan, banyak
negara mendadak menghentikan kegiatan ekonomi, sehingga
perekonomian dunia tahun ini akan terkontraksi. Jika terjadi krisis,
negara berkembang paling merasakan dampaknya, akibat dari
kombinasi krisis kesehatan, banyaknya aliran modal asing yang
keluar, dan melemahnya harga komoditas.

“Kita berada dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya;
pandemi kesehatan global telah berubah menjadi krisis ekonomi dan
keuangan,” kata Georgieva dalam keterangan resmi. Pandemi Co-
rona mendorong banyak negara anggota IMF mengambil beragam
tindakan luar biasa untuk menyelamatkan nyawa penduduknya.

AS dan Tiongkok, dua raksasa ekonomi dunia itu, pun kini sedang
coba memperbaiki kerusakan. Jumat (27/3), Presiden AS Donald Trump
telah menandatangani RUU Paket Stimulus untuk Pemulihan Ekonomi.
Nilai paket stimulus itu mencapai Rp 32 ribu triliun, terbesar sepanjang
sejarah AS. Salah satu sasaran atau target stimulus itu adalah
menyediakan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar US$ 1.200 per
orang dan tambahan US$ 500 untuk setiap anak. Hanya  warga
dengan pendapatan kurang dari US$ 75.000 per tahun yang berhak
menerima BLT ini . Seperti diketahui, jumlah pengangguran di AS tiba-
tiba melonjak.  Baru-baru ini, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan
ada 3,3 juta orang yang mengajukan tunjangan pengangguran.

Di Tiongkok, ratusan pabrik di Kota Wuhan dan beberapa kota
lainnya sempat ditutup. Menurut Bloomberg, di Wuhan saja terdapat
sedikitnya 515 industri, sebagian besar di sektor manufaktur. Ada
146 industri komponen otomotif, 68 perusahaan komputer, 47 industri
perangkat listrik, 32 industri produk konsumen, dan 222 perusahaan
dari berbagai jenis industri lain. Muncul perkiraan bahwa produktivitas
sektor manufaktur Tiongkok akan turun hingga 15% pada kuartal
pertama tahun ini. Untuk merespons kemungkinan itu, otoritas moneter
Tiongkok pada Februari lalu mengguyur sistem keuangan negara itu
dengan dana segar 1,2 triliun yuan. Dengan suntikan itu, likuiditas
perbankan Tiongkok diharapkan cukup dan mampu menjaga stabilitas
nilai tukar yuan. Selain itu, Tiongkok juga menyediakan dana 300
miliar yuan dengan bunga rendah untuk menopang keberlangsungan
pelaku industri skala kecil dan menengah.

Itulah gambaran sekilas tentang kerusakan dan langkah-langkah
stimulus yang ditempuh AS serta Tiongkok memperbaiki kerusakan
di sektor ekonominya masing-masing. Tentu saja semuanya berharap
langkah dua raksasa ekonomi ini bisa mereduksi krisis ekonomi yang
sedang membayangi dunia saat ini. Pemerintah Indonesia pun sudah
menerapkan beberapa paket kebijakan stimulus ekonomi untuk
meminimalisir kerusakan.

Belum ada yang bisa memastikan kapan pandemi global virus
corona akan berakhir. Satu hal yang pasti, kerusakan di sektor
ekonomi begitu nyata dan terus berlangsung. Dan, IMF pun sudah
menegaskan bahwa krisis ekonomi global pun tampak nyata. Di
tengah proses kerusakan pada sektor ekonomi  global itu maka
tantangan utama bagi setiap negara, termasuk Indonesia, adalah
kepastian ketersediaan bahan pangan pokok. Siapa pun tidak
mengharapkan sektor tanaman pangan mengalami kerusakan seperti
halnya kerusakan di sektor bisnis lainnya.

 Karena itu, agar masyarakat tidak cemas dan tidak panik, negara
harus mewujudkan kepastian bahwa bahan pangan pokok selalu
tersedia dalam jumlah cukup. Rantai pasokannya pun harus lancar,
tidak boleh bermasalah. Selain itu, aktivitas produksi bahan pangan
pokok, seperti kegiatan tanam padi, sayur-sayuran hingga
produktivitas nelayan, harus tetap terjaga. Sangat beralasan jika
pemerintah memberi perhatian khusus pada sektor tanaman pangan.
Kalau perlu, pemerintah memberi insentif pada semua sub-sektor
ekonomi yang berkait langsung dengan pengadaan bahan pangan
dan kebutuhan pokok lainnya. ❏
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FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Empat Pilar MPR RI

MPR RI dan APKASI

Tandatangani MoU Sosialisasi

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo menyambut hangat
penandatanganan MoU antara MPR RI dengan Asosiasi
Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) untuk

meluaskan cakupan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI hingga ke berbagai
pelosok daerah. Kehadiran kepala daerah untuk menyemarakkan
Empat Pilar MPR RI akan menjadi tambahan daya dorong MPR RI
dalam membumikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan
Bhin eka Tunggal Ika.

“Para kepala daerah merupakan ujung tombak dalam mengelola
tata kehidupan bermasyarakat. Semangat membangun daerah
harus diselaraskan dengan semangat membangun ikatan
kebangsaan. Di sinilah letak urgensi perlunya para kepala daerah
terlibat dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Sehingga bisa
bersama-sama menguatkan narasi kebangsaan yang berisikan
nilai-nilai luhur bangsa, baik kepada perangkat pemerintah daerah
maupun kepada seluruh lapisan masyarakat,” ujar Bamsoet usai
mengisi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI sekaligus Penandatangan
MoU antara MPR RI dengan APKASI, di Ruang Kerja Ketua MPR RI,
Jakarta, Rabu (8/7/20).

Dari pengurus APKASI hadir, antara lain Ketua Umum Abdullah
Azwar Anas (Bupati Banyuwangi), Sekretaris Jenderal Najmul
Akhyar (Bupati Lombok Utara), serta anggota para anggota seperti
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Bupati Bogor Ade Yasin,
Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, serta Direktur Eksekutif Sarman
Simanjorang.

Lebih lanjut, mantan Ketua DPR RI ini memaparkan, Pasal 18
ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa NKRI dibagi
atas daerah-daerah provinsi, dan provinsi dibagi atas kabupaten
dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur oleh undang- undang. Frasa
“dibagi atas” (dan bukan “terdiri atas”) menegaskan bahwa negara
kita adalah negara kesatuan, di mana kedaulatan negara berada
di Pusat. Sedangkan frasa “terdiri atas” merujuk pada konsep
federalisme, di mana kedaulatan berada di tangan masing-masing
negara bagian.

“Para pendiri bangsa menyadari, karena kemajemukan bangsa,
formulasi organisasi bernegara tidak bisa dikelola dengan
menerapkan paham sentralistik. Kebijakan sentralistik hanya akan

SOSIALISASI
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menjadikan daerah sebagai obyek, dan
mengesampingkan hak dan kewenangan
daerah untuk mengatur urusan daerahnya

sesuai karakteristik, kondisi obyektif, serta
potensi yang dimiliki masing-masing daerah,”
papar Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini
meyakini, dengan melibatkan para kepala
daerah, Sosialisasi Empat PIlar MPR RI akan
berjalan semakin efektif dengan diwarnai
kearifan dan budaya lokal setempat. Se-
kaligus menguatkan dinamika kehidupan
masyarakat di 416 Kabupaten di seluruh In-
donesia tetap memiliki keterkaitan dengan
kehidupan nasional.

“Sebagai negara kesatuan yang meng-
anut asas desentralisasi dalam me-
nyelenggarakan pemerintahan, telah
memberikan kesempatan dan keleluasaan
kepada daerah untuk menyelenggarakan
otonomi daerah. Empat Pilar MPR RI akan
semakin meneguhkan prinsip demokrasi
pemerintahan daerah, tidak menyimpang
dari kehidupan berbangsa dan bernegara,”
pungkas Bamsoet. ❏
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PERAN dan kiprah kaum wanita Indo
nesia tidak bisa dipandang sebelah
mata.  Bahkan, sejak rakyat Indonesia

berjuang mati-matian untuk memperoleh
kemerdekaan, peran kaum wanitanya juga
sangat penting. Malah banyak tokoh pah-
lawan nasional berasal dari kalangan kaum
wanita.

Di era sekarang, peran tersebut makin
gencar, baik dari sisi kuantitas maupun
kualitas.  Peran kaum wanita dapat dikatakan
sejajar dengan peran kaum pria dalam
mengisi kemerdekaan tanpa harus me-
ninggalkan kodratnya sebagai perempuan,
sangat luar biasa.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat
mengatakan hal itu ketika membuka Sosiali-
sasi Empat Pilar MPR dengan peserta Ikatan
Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) di
Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/
DPD Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Bahwa kaum wanita Indonesia saat ini,
lanjut Lestari,  sudah bangkit dan selangkah
lebih maju dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. Yaitu, dengan
kiprah luar biasa menjadi pengusaha yang
biasanya dominan dilakukan kaum pria.

Lestari mengungkapkan, dari catatan dan
survei yang dilakukan, bahwa sekitar 36%
perempuan Indonesia usia produktif memilih
untuk menjadi pengusaha.  “Itu sebuah angka
yang cukup membanggakan,” kata Lestari..

Itu artinya, sebuah langkah maju yang dilaku-
kan kaum perempuan Indonesia.  Mereka
tidak lagi bergantung hanya mengisi lapangan
pekerjaan saja, melainkan sudah mampu
menciptakan lapangan kerja. Itu luar biasa.

Bagi Lestari, langkah maju yang dilakukan
kaum perempuan Indonesia itu harus
dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi
untuk masa mendatang. Kiprah kaum wanita
mesti mendapatkan dukungan, sebab peran
aktif perempuan Indonesia memiliki dampak
positif yang sangat luas.  Bukan hanya
berdampak positif untuk dirinya dan ke-
luarganya sendiri, namun juga untuk
lingkungan dan bisa bermanfaat dalam
tataran lebih luas buat bangsa dan negara.

Namun, menurut Lestari, ada beberapa
hal menjadi catatan yang perlu diketahui,
bahwa ada berbagai sebab dan latar
belakang yang menjadikan 36% perempuan
Indonesia tersebut memilih berwirausaha,
salah satunya yakni hampir 60% dari mereka
menjadi wirausaha karena terpaksa. “Pada
ada awal mereka memulai usaha dikarena-

Pimpinan MPR Bangga Kaum Perempuan

Indonesia Bangkit

Sosialisasi Empat Pilar IWAPI

Lestari Moerdijat

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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kan tekanan kehidupan,” ungkapnya.
Pada intinya, Pimpinan MPR dari Partai

NasDem ini sangat mengapresiasi kiprah
hebat kaum perempuan Indonesia tersebut.
Apalagi ada wadah organisasi professional,
seperti IWAPI, yang mampu mendukung,
melindungi, dan memberikan semangat untuk
terus maju.

“Saya yakin IWAPI bisa menjadi wadah
profesional yang akan menarik kaum
perempuan Indonesia untuk terus semangat,
mampu menjadi pengusaha dan memberikan
dampak baik untuk semua,” tandasnya.

Kendala dan Hambatan

Acara Sosialisasi Empat Pilar MPR
tersebut  berlangsung selama setengah hari,
dengan menampilkan dua narasumber, yakni
Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, dan
anggota MPR RI dari Kelompok DPD RI, Maya
Rumantir.

Selain Ibu Lenny Sri Mulyani, istri Ketua
MPR Bambang Soesatyo, juga hadir sebagai
tamu kehormatan Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak RI, I Gusti
Ayu Bintang Darmawati, Duta Besar Iran
untuk Indonesia, Ketua Dharma Wanita
Persatuan Pusat Erni Guntarti Tjahjo Kumolo,
Ketum TP PKK Pusat Tri Suswati Tito
Karnavian, Ketum Kowani Giwo Rubianto
Wiyogo, Ketua Dewan Pendiri IWAPI  Dewi
Motik Pramono, serta para pimpinan IWAPI
Pusat, serta pimpinan daerah dan cabang
IWAPI seluruh Indonesia.

Dalam pemaparannya, Fadel Muhammad
mengungkapkan bahwa soal nilai-nilai dalam
Pancasila bagi anggota Iwapi yang
semuanya cerdas, wanita kekinian pasti
sudah paham.  Hanya, yang perlu dielaborasi

lagi adalah bentuk implementasinya dalam
kehidupan sehari-hari. “Pancasila adalah
intisari nilai-nilai bangsa Indonesia yang
sudah melekat sejak dulu.  Untuk itu, yang
sekarang perlu diperhatikan hanya soal
realisasinya dalam kehidupan masing-
masing,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Fadel
Muhammad menyampaikan beberapa hal
terkait beberapa masalah seputar dunia
wirausaha perempuan Indonesia.  Menurut
Fadel, kewirausahaan perempuan Indone-
sia masih tertinggal berdasar pada laporan
dan riset  Angel Investment Network Indo-
nesia 2019.

Dalam laporan itu, kata Fadel, disebutkan
kewirausahaan wanita Indonesia relatif
masih tertinggal dibandingkan dengan
sejumlah negara.  “Pada 2013, sumbangan
UMKM  terhadap PDB 9,1%.  UMKM  perem-
puan di Indonesia cenderung bergerak di
sektor jasa ketimbang sektor manufaktur.

Kecuali produksi makanan.  Lalu, UMKM
perempuan adalah salah satu yang kurang
terlayani oleh sektor keuangan,” terangnya.

Melihat hal itu, Fadel menyatakan, kewira-
usahaan perempuan Indonesia memang
masih menghadapi beberapa tantangan dan
masalah, yakni: Keraguan untuk memulai,
merasa ide bisnisnya tidak potensial, peran
majemuk yang diemban (sebagai istri dan
ibu), kurangnya pengetahuan unuk memulai
dan mengelola bisnis, dan kurangnya akses
terhadap pinjaman modal usaha.

Sedangkan beberapa masalah yang
dihadapi, antara lain: Masalah ketersediaan
sumber daya (keuangan dan infrastruktur),
masalah pemasaran (kerasnya kompetisi),
dominasi laki-laki dalam dunia bisnis,
keraguan dalam mengambil resiko, rendah-
nya pendidikan, kurangnya informasi bisnis,
dan masalah wanita berkeluarga dalam
berusaha. ❏

DER

Fadel Muhammad Maya Rumantir
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Sosialisasi Empat Pilar FPPI

Bamsoet: Tingkatkan Kiprah Politik Kaum Perempuan

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo,
bangga dengan capaian bangsa Indo
nesia dalam hal kesetaraan gender. Tak

seperti di Amerika Serikat, negeri yang
dikenal leluhur demokrasi dan pejuang
emansipasi wanita, namun masih terjebak
dalam permasalahan kesetaraan gender. 

Sejak diusulkan pertama kali pada Desem-
ber 1923 oleh pemimpin Partai Wanita
Nasional, Alice Paul, dan diberi tenggat
waktu ratifikasi hingga tahun 1982, namun
hingga kini usulan Amandemen Kesetaraan
Hak (Equal Rights Amendment) untuk
mengesahkan prinsip kesetaraan gender,
termasuk hak perempuan, dalam Konstitusi
Amerika Serikat masih mengalami stagnasi.

Sedangkan konstitusi Indonesia sejak
awal disahkan pada 18 Agustus 1945 selalu
merujuk individu subjek hukum dengan
sebutan ‘setiap orang’ atau ‘setiap warga

negara’. Menurut Bamsoet, tak ada satu
pasal pun yang merujuk pada status gender
pria atau wanita. Banyak tokoh perempuan
terlibat dalam perjuangan merebut dan
mempertahankan kemerdekaan.

“Setidaknya ada 14 tokoh perempuan
yang telah diangkat menjadi pahlawan
nasional, antara lain RA Kartini, Tjoet Njak
Dhien, Tjoet Njak Meutia, Dewi Sartika, hingga
Malahayati,” ujar Bamsoet saat mengisi
Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada Fo-
rum Pemberdayaan Perempuan Indonesia
(FPPI) secara virtual dari Ruang Kerja Ketua
MPR RI, Jakarta, Senin (10/8/20). Para
pengurus FPPI yang hadir, antara lain Ketua
Umum Marlinda Irwanti, dan Sekretaris
Jenderal Dyah Eko Setyowati.

Mantan Ketua DPR RI ini memaparkan, di
bidang politik dan kepemimpinan, perempuan
Indonesia juga sudah mampu mendapatkan

kepercayaan rakyat. Di usia kemerdekaan
baru memasuki 56 tahun, Indonesia sudah
mampu memiliki presiden perempuan,
Megawati Soekarnoputeri (23 Juli 2001 - 20
Oktober 2004). Sementara Amerika Serikat
yang kini kemerdekaannya sudah memasuki
usia ke-244 belum mampu memiliki pemimpin
perempuan.

Pada Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah,
di usia kemerdekaan Indonesia yang ke-73
tahun, perempuan juga berhasil men-
dapatkan berbagai kepercayaan rakyat.
Tercatat 14 perempuan berhasil menjadi
kepala daerah (1 gubernur, 10 bupati, dan 3
walikota). Sementara 17 perempuan terpilih
menjadi Wakil Kepala Daerah (2 wakil
gubernur, 9 wakil bupati, dan 6 wakil
walikota).

Menjelang 75 tahun kemerdekaan Indo-
nesia, keterwakilan perempuan di  DPR RI
juga meningkat. Yakni, dari 97 orang pada
periode 2014-2019 menjadi 118 orang pada
periode 2019-2024 atau sekitar 20,5% dari
total 575 anggota DPR RI. Jumlah ini, menurut
Bamsoet, memang masih kurang, mengingat
Undang-Undang memberikan kuota 30% bagi
keterwakilan perempuan. “Mudah-mudahan
menjelang 100 tahun kemerdekaan, kiprah
perempuan di dunia politik akan lebih banyak
lagi,” papar Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini
menekankan, walaupun secara konstitusi
sudah baik, bukan berarti pelaksanaan
kesetaraan gender tak mendapatkan
hambatan. Berdasarkan laporan Indeks
Kesetaraan Gender Dunia (The Global Gen-
der Gap Index) Tahun 2020 yang dirilis Fo-
rum Ekonomi Dunia (World Economic Forum)
menempatkan Indonesia pada urutan ke-85
dari 153 negara, jauh di bawah Filipina
(urutan 16), Laos (urutan 43), maupun
Amerika Serikat (urutan 53).

“Dalam laporan tersebut juga terdapat
capaian positif yang telah diraih Indonesia.
Sub indeks kesetaraan gender di bidang
pendidikan dan kesehatan meningkat tajam,
mencapai 96,1% dan 95,7%. Peningkatan di
kedua bidang tersebut diharapkan mampu
membawa perempuan Indonesia berkiprah
lebih jauh lagi,” pungkas Bamsoet. ❏

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

Syarief Hasan Ajak Masyarakat Menjaga Pancasila

WAKIL Ketua MPR RI Dr. H. Syarief-
uddin Hasan, MM., MBA., mengajak
seluruh lapisan masyarakat untuk

terlibat dalam upaya menjaga dan me-
lestarikan Pancasila. Jangan sampai abai,
atau hanya menyerahkan tugas menjaga dan
melestarikan Pancasila kepada pemerintah.
Apalagi jika Pancasila tengah dalam ancam-
an, seperti munculnya upaya penggantian
dasar dan ideologi negara oleh pihak-pihak
yang tidak bertanggung jawab.

Hingga kini, menurut Syarief Hasan, masih
ada kelompok yang berupaya mengganti
Pancasila dengan ideologi lain. Cara yang
digunakan pun bermacam-macam, baik
dengan cara yang sesuai aturan maupun
yang bertentangan dengan konstitusi.  “RUU
Haluan Ideologi Pancasila (HIP) adalah contoh
sebuah upaya mengganti Pancasila. Karena,
RUU HIP secara implisit menghendaki  adanya
perubahan terhadap Pancasila hasil kese-
pakatan 18 Agustus 1945 dengan Pancasila
1 Juni 1945,” kata Syarief Hasan.

Pernyataan itu dikemukakan oleh Syarief
Hasan saat menyampaikan sambutan  pada
acara Temu Tokoh Nasional dengan masya-
rakat Desa Harjasari, Bogor Selatan, Kota
Bogor, Jawa Barat, Kamis malam (23/7/
2020). Acara yang berlangsung di Pos
Kamling Bale Riung Kampung Mekarsari, RT
02/04, Desa Harjasari, Bogor Selatan, itu
dihadiri oleh KH. Deden Asnawi, tokoh
masyarakat dan pengasuh pondok pe-

santren Annuriyah.
 Lebih lanjut, Syarief Hasan menjelaskan,

antara Pancasila 18 Agustus danPancasila
1 Juni memiliki perbedaan yang sangat jelas.
Antara lain, sila Ketuhanan pada Pancasila
1 Juni merupakan sila kelima. Sementara di
Pancasila 18 Agustus sila Ketuhanan Yang
Maha Esa merupakan sila pertama. Karena
itu, kata Syarief Hasan, wajar kalau RUU
HIP ditolak oleh masyarakat.

Untuk itu, politisi Partai Demokrat ini
menegaskan, mempertahankan Pancasila
sebagai dasar, ideologi, dan falsafah Negara,
menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar-
tawar. Pancasila mengajarkan bangsa In-

donesia untuk selalu hidup rukun dan damai.
Karena itu, siapapun yang berusaha
mengubah Pancasila harus ditolak.

“Pancasila bukan hanya membawa
kerukunan dan kedamaian, tapi Pancasila
juga akan membawa kesejahteraan, melalui
sistem ekonomi kerakyatan, koperasi.
Pancasila akan membuat bangsa Indonesia
bersatu padu, jauh dari permusuhan dan
perpecahan,” katanya.

Pada kesempatan itu,  Syarief Hasan juga
mengajak masyarakat untuk menjalani
kebiasaan baru selama pandemi Covid-19.
Yakni, cuci tangan dengan sabun dan air
mengalir, pakai masker, serta  jaga jarak.
Jangan keluar rumah, kecuali untuk ke-
perluan yang sangat penting.

Syarief Hasan tak lupa mendoakan semoga
warga Desa Harjasari selalu sehat, mudah
rezeki, serta hidup rukun. Selain itu, wabah
Corona yang kini tengah berjangkit di dunia
tidak sampai menimpa warga Harjasari.

Pertemuan yang berlangsung di Pos
Kamling Bale Riung, Kampung Mekarsari, RT
02/04, itu berlangsung meriah dan religius.
Acara diawali dengan pembacaan tahlil yang
dilanjutkan acara Maulud Nabi. Bahkan, ketika
proses makhalul qiyam, tampak banyak
warga secara khusuk menghayati setiap
kalimat yang menceritakan tentang per-
jalanan Nabi Muhammad SAW. ❏

MBO
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Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

MPR RI dan APEKSI Tandatangani MoU

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo
bersama Asosiasi Pemerintah Kota
Seluruh Indonesia (APEKSI) menanda-

tangani nota kesepahaman (MoU) Sosialisasi
Empat Pilar MPR RI. Sebagai penganut asas
desentralisasi dalam menyelenggarakan
pemerintahan, dengan memberikan ke-
leluasaan kepada daerah untuk menye-
lenggarakan otonomi daerah, membuat
peran kepala daerah dalam mendukung
persatuan dan kesatuan Indonesia sangat
penting.

Para kepala daerah merupakan garda
terdepan yang bersentuhan langsung
dengan denyut nadi kehidupan masyarakat.
Di tengah kesibukan melaksanakan tugas
pemerintahan dan berjuang menghadapi
dampak pandemi Covid-19, mereka tetap
bersemangat turut serta memikirkan per-
soalan kebangsaan melalui kegiatan
sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

“Pandemi Covid-19 telah menjadi ujian
gotong royong kebangsaan. Peran kepala
daerah dalam menggerakkan semangat
gotong royong warga dalam menghadapi
pandemi Covid-19, sejalan dengan misi MPR
RI dalam menyosialisasikan Empat Pilar MPR
RI. Gotong royong adalah jati diri bangsa
Indonesia yang tak dimiliki bangsa lainnya.
Melalui gotong royong, ujian seberat
apapun bisa kita lalui bersama,” ujar

Peran kepala daerah dalam menggerakkan semangat gotong royong warga dalam menghadapi

pandemi Covid-19 sejalan dengan misi MPR RI dalam menyosialisasikan Empat Pilar MPR. “Gotong

royong adalah jati diri bangsa Indonesia,” kata Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Bamsoet usai Sosialisasi 4 Pilar MPR RI
sekaligus penandatanganan MoU dengan
APEKSI, di Ruang Kerja Ketua MPR RI,
Jakarta, Senin (14/9/20).

Turut hadir antara lain Ketua Dewan
APEKSI Airin Rachmi Diany (Walikota
Tangerang Selatan), Wakil Ketua Bidang
Ekonomi dan Keuangan APEKSI Rizal
Effendi (Walikota Balikpapan), Wakil Ketua
Bidang Informasi, Advokasi, dan Hukum
APEKSI Taufan Pawe (Walikota Parepare),
Sekretaris dan Direktur Eksekutif Dewan
Pengurus APEKSI Sri Indah Wibi Nastiti,
serta ratusan pengurus dan anggota
APEKSI dari bebagai pemerintahan kota
yang bergabung secara virtual.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan,
masing-masing identitas kebangsaan
mempunyai karakteristik yang beragam,
sehingga konsep dan formulasi organisasi
bernegara tidak bisa dikelola dengan
menerapkan paham sentralistik. Kebijakan
yang sentralistik hanya akan menjadikan
daerah sebagai objek, mengesampingkan
hak dan kewenangan daerah untuk
mengatur urusan daerahnya sesuai
karakteristik, serta potensi yang dimiliki
masing-masing daerah.

“Dalam pemahaman ini, diperlukan
kearifan dari masing-masing pemerintah
daerah dan masyarakat, agar dalam setiap

kebijakan dan implementasinya menye-
suaikan dengan etika dan budaya lokal.
Memerhatikan prinsip-prinsip demokrasi
dan tidak menyimpang dari tujuan nasional
dan prinsip Negara Kesatuan Republik In-
donesia (NKRI),” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini
menerangkan, prinsip tersebut tersirat
dalam ketentuan Pasal 18 ayat 1 UUD NRI
1945 yang menyebutkan bahwa NKRI dibagi
atas daerah-daerah provinsi, dan daerah
provinsi dibagi atas kabupaten dan kota,
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota
mempunyai pemerintahan daerah, yang
diatur oleh undang-undang. Frasa dibagi
atas, bukan terdiri atas, menegaskan
bahwa negara Indonesia adalah negara
kesatuan, di mana kedaulatan negara
berada di Pusat. Sedangkan frasa terdiri
atas merujuk pada konsep federalisme, di
mana kedaulatan berada di tangan masing-
masing negara bagian. 

“Dalam konteks inilah Pemerintah
Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota,
menjadi ujung tombak dalam mengatur dan
mengelola tata pemerintahan dan ke-
hidupan masyarakat di daerah perkotaan.
Semangat membangun daerah perkotaan
diselaraskan dengan semangat mem-
bangun ikatan kebangsaan dan nasionalis-
me,” terang Bamsoet.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini
menilai, kehidupan masyarakat di 98 kota
yang menjadi anggota APEKSI sangat
dinamis dan menghadirkan beragam
tantangan, antara lain persoalan ke-
pendudukan. Rujukan Bank Dunia, pada
2019 sekitar 56% dari total penduduk In-
donesia, atau sekitar 151 juta orang, tinggal

di daerah perkotaan.
“Seiring waktu, rasio jumlah penduduk

yang t inggal di perkotaan semakin
mendominasi. Berdasarkan proyeksi
Worldometer (situs web rujukan statistik
dunia), diperkirakan pada 2020 jumlah
penduduk perkotaan di Indonesia mencapai
sekitar 154,2 juta orang atau sekitar 56,4%

dari total penduduk. Sedangkan pada 2025
diperkirakan meningkat kembali menjadi
170,4 juta orang atau sekitar 59,3% dari
total penduduk,” tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI ini memandang,
peningkatan jumlah penduduk kota sangat
dipengaruhi tingginya kesempatan dan
akses ekonomi di daerah perkotaan, yang
masih menjadi magnet menggiurkan dan
mendorong laju urbanisasi. Untuk mengu-
ranginya, perlu dibangun titik-titik per-
tumbuhan ekonomi baru di wilayah pe-
desaan. Dalam hal ini, program pemerintah
untuk mengembangkan Dewa (desa wisata
agro), Dewi (desa wisata industri), dan Dedi
(desa digital) perlu didukung bersama.

“Selain itu, MPR RI juga mengharapkan
partisipasi para Walikota agar dalam
menjalankan fungsi dan wewenang
pemerintahannya, dapat turut berperan
aktif menyampaikan narasi-narasi ke-
bangsaan. Sehingga dapat membangun
karakter dan wawasan kebangsaan, baik
kepada perangkat pemerintah kota mau-
pun kepada seluruh lapisan warga
masyarakat,” pungkas Bamsoet. ❏
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Delegasi Pengurus KAHMI

Bamsoet Ajak Sosialisasikan Empat Pilar MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo
mengungkapkan, sikap Korps Alumni
Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI)

sejalan dengan MPR RI serta Wakil Presiden
RI ke-6 Try Sutrisno, Legiun Veteran Republik
Indonesia (LVRI), Persatuan Purnawirawan
Angkatan Darat (PPAD), Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama (PBNU), serta organisasi
kemasyarakatan lainnya, yang menilai
Pancasila sebagai ideologi negara tak tepat
diatur dalam undang-undang. Atas dasar itu,
RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tak
perlu dilanjutkan pembahasannya, karena
hanya akan mendatangkan banyak polemik
dalam kehidupan kebangsaan.

“Yang perlu diatur justru adalah teknis
pengelolaan pembinaan Pancasila yang
dijalankan oleh Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila (BPIP). Jadi, yang diperlukan
adalah payung undang-undang untuk BPIP,
bukan RUU HIP. Presiden Joko Widodo dalam
pertemuan dengan pimpinan MPR RI be-
berapa waktu lalu juga telah menyatakan
bahwa pemerintah sudah menugaskan
Menkopulhukam Mahfud, MD., untuk mengkaji
pengusulan payung undang-undang untuk
BPIP,” ujar Bamsoet saat menerima Pengurus
KAHMI, di Ruang Kerja Ketua MPR RI,
Jakarta, Selasa (14/7/20).

Mantan Ketua DPR RI ini juga mengajak
KAHMI yang memiliki kader tersebar ke
berbagai daerah, bisa membangun kerja-
sama dengan MPR RI dalam menyosiali-
sasikan Empat Pilar MPR RI. Dukungan

KAHMI akan semakin mewarnai dukungan
kalangan organisasi keagamaan dalam
menguatkan solidaritas kebangsaan yang
dirangkai dalam Empat Pilar MPR RI.

“Dimensi amal usaha yang kini sedang
dibangun KAHMI melalui Universitas Digi-
tal, TV Channel, dan website online com-
mercial, merupakan wujud nyata KAHMI
dalam mengimplementasikan nilai-nilai
Pancasila sebagai bagian dari Empat Pilar
MPR RI. Sinergi lebih jauh antara MPR RI dan
KAHMI harus banyak melahirkan terobosan
dalam implementasi Empat Pilar MPR RI. Tak
boleh hanya sebatas dalam pelaksanaan
seminar ataupun simposium saja, melainkan
harus ada kreatifitas lainnya yang out of the
box,” tutur Bamsoet.

Mantan Presidium KAHMI dan Anggota
Dewan Pakar KAHM  ini menuturkan, Pre-

siden Soekarno sebagai founding father
sekaligus proklamator telah mengingatkan
bahwa ‘Indonesia bukan satu negara untuk
satu orang, bukan satu negara untuk satu
golongan. Indonesia  negara semua buat
semua. Itu menunjukan semangat gotong-
royong adalah bagian penting dalam
membangun bangsa dan negara.

“Empat Pilar MPR RI yang terdiri dari
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan
Bhin eka Tunggal Ika, merupakan titik temu,
titik pijak, dan titik tuju bangsa Indonesia.
Semakin banyak elemen bangsa yang terlibat
di dalamnya akan semakin membuat masa
depan Indonesia cerah. Sebagai sebuah
bangsa maupun sebuah negara, Indonesia
akan tetap terjamin ada sampai kapanpun,
tak terpecah belah, tak hilang ditelan zaman,”
pungkas Bamsoet. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Sosialisasi Empat Pilar Ponpes Al Khadijah

Beras Cianjur Terkenal Enaknya

KUNJUNGAN Wakil Ketua MPR Jazilul
Fawaid ke Kabupaten Cianjur, Jawa
Barat, 3 September 2020, salah

satunya adalah bersilaturahim ke Pondok
Pesantren Nurul Hidayah Al Khadijah. Jazilul
Fawaid hadir di pesantren yang dipimpin oleh
KH. Muhammad Deni Ramdani itu didampingi
oleh anggota MPR Fraksi PKB, Neng Eem
Marhamah Zulfa.

Kehadiran Jazilul Fawaid ke pesantren
untuk melakukan Sosialisasi Pancasila, UUD
NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka
Tunggal Ika atau yang lebih popular disebut
Empat Pilar MPR. “Saya merasa berbahagia
bisa bersilaturahim ke pesantren ini,”
ujarnya. “Nurul Hidayah berarti pancaran
cahaya. Pancaran cahaya agar kita bisa
menjadi baik,” tambahnya. Sebagai pria yang
pernah mengenyam pendidikan pesantren,

berada di antara santri dan kiai merupakan
hal yang biasa baginya. “Di pesantren
serasa di rumah sendiri,” ungkapnya.

Sebagai alumni pesantren, Jazilul Fawaid
mengatakan, saat ini dia diberi amanah untuk
menjadi Wakil Ketua MPR. Salah satu tugas
MPR, jelas Jazilul,  adalah melakukan
Sosialisasi Empat Pilar. Dalam kesempatan
itu, Jazilul menjelaskan, terbentuknya suatu
negara adalah produk kesepakatan politik.
“Para pendiri bangsa bersepakat untuk ber-
Indonesia,” tutur pria asal Pulau Bawean,
Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu. Dalam
kesekapatan ada Pancasila, UUD NRI Tahun
1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. “Inilah
kesepakatan harus dijaga,” tegasnya.

Di hadapan ratusan warga masyarakat dan
santri, Jazilul menuturkan, ketika para pendiri
bangsa menyusun Pancasila terjadi per-
debatan panjang dan serius. “Merumuskan
Pancasila tidak mudah dan gampang,”
ungkapnya. Dari proses yang ada, tokoh-
tokoh umat Islam rela menghapus 7 kata dari
Piagam Jakarta. “Pancasila merupakan hasil
ijtihad dari para pendiri bangsa yang di antara
mereka ada tokoh umat Islam,” tuturnya. Jadi,
tidak ada alasan umat Islam menolak Panca-
sila. Justru seharusnya umat Islam menjaga

warisan dari para tokoh umat Islam. Atas
dasar itulah, Jazilul Fawaid mengajak semua
untuk menjaga kesepakatan-kesepakatan dari
para pendiri bangsa.

Alumni PMII itu menyebut, dalam setiap
kepemimpinan ada momentum untuk me-
lakukan perubahan. Untuk itu, dalam Pilkada
yang akan datang, Jazilul mendorong agar
masyarakat menjadi pemilih yang cerdas.
“Kita harus cerdas dalam memilih,” paparnya.
Ketika mencoblos yang membutuhkan waktu
1 menit, namun dampaknya bisa sampai lima
tahun.

Selama dua hari di Cianjur, Jazilul Fawaid
mengatakan, kabupaten ini perlu peningkatan
sumber daya manusia, artinya fasilitas dan
akses pada sekolah masih sangat perlu
ditingkatkan. Sumber daya manusia yang
ada belum maksimal maka kreativitas dan
potensi yang ada belum tergarap se-
penuhnya. “Potensi yang ada di sini belum
maksimal karena sumber daya manusianya,”
ungkapnya. Padahal potensi kabupaten ini
sangat melimpah. Dalam suatu kesempatan,
ia mengatakan, banyak orang makan beras
dari olahan petani Cianjur. “Beras Cianjur
sangat terkenal enaknya,” paparnya. ❏

AWG
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WAKIL Ketua MPR Ahmad Muzani
membuka secara resmi pagelaran
seni budaya Lampung di Aula

Pertemuan Wisma Garuda Yasa, Bandar
Lampung. Pagelaran seni budaya Lampung
itu, antara lain diisi dengan pantun/syair
Lampung, lagu diiringi gitar klasik, warahan
Lampung dan tari kreasi Lampung.

Pagelaran seni budaya Lampung ini
dihadiri para tokoh adat dan tokoh masya-
rakat dari Pepadun dan Saibatin, tokoh
agama, anggota MPR dari daerah pemilihan
Lampung, Dwita Ria Gunadi, Ketua DPD

Gerindra Provinsi Lampung Gunadi Ibrahim,
Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Elly
Wahyuni, Kepala Biro Humas MPR Siti
Fauziah.

Muzani mengatakan, pagelaran seni
budaya Lampung adalah bagian cara kita
untuk menyatakan keberpihakan pada
kebudayaan-kebudayaan yang hidup di
tengah masyarakat. “UUD NRI Tahun 1945
mengamanahkan untuk menjaga kebudaya-
an sebagai ciri bangsa,” ujarnya.

Budaya Lampung adalah bagian dari
budaya Nusantara. Budaya Lampung tidak
kalah dengan seni budaya daerah lain. Seni
budaya Lampung juga jarang dipentaskan.
“Ini bagian dari seni budaya Nusantara yang
perlu mendapat perhatian,” kata Muzani.

Menurut Muzani, saat ini terjadi perubahan
cepat di setiap sendi kehidupan masyarakat.
Perubahan dalam era teknologi memengaruhi
perubahan tradisi-tradisi dan budaya. “Karena
itu, MPR ikut menjaga tradisi yang menjadi
bagian dari bangsa Indonesia. Tradisi, adat
istiadat, ciri-ciri khas Indonesia harus kita jaga.

Dan, itu adalah amanah UUD NRI Tahun 1945,”
papar politisi Partai Gerindra ini.

Muzani menambahkan, budaya akan
memperkuat NKRI. Dia mengutip ucapan
Bung Karno mengenai Trisakti, yaitu
mandiri di bidang politik, mandiri di bidang
ekonomi, dan berdaulat di bidang budaya.
Politik, ekonomi, dan budaya adalah satu
kesatuan. Negara yang mandiri secara
politik dan berdaulat di bidang ekonomi
maka budayanya akan kuat. “Politik kita
harus kuat, ekonomi kuat, maka budaya
pun kuat. Sehingga tidak mudah diinfiltrasi
oleh asing baik politik, ekonomi maupun
budaya,” tandasnya.

Indonesia sudah dipengaruhi budaya
asing. Negara bisa menginfiltrasi negara lain
lewat budaya. Budaya tidak hanya bentuk
seni, tetapi juga pakaian dan kuliner seperti
infiltrasi masakan Amerika, Jepang, Thailand,
bahkan Timur Tengah. “Pemerintah seharus-
nya bisa mendorong budaya Indonesia
ekspansi ke negara lain,” tuturnya.

“Untuk mencapai politik, ekonomi, dan
budaya yang kuat perlu persatuan, negara
yang bersatu. Persatuan menjadi prasyarat.
Bersatu membangun Indonesia. Itulah
Pancasila,” sambungnya.

“Lewat pagelaran budaya ini mari kita jaga
persatuan dan kesatuan. Karena itu MPR
perlu melakukan pagelaran seni budaya,”

imbuhnya.
Sebelumnya Kepala Biro Humas MPR Siti

Fauziah menjelaskan, sosialisasi Empat Pi-
lar MPR (Pancasila sebagai ideologi dan
dasar negara), UUD NRI Tahun 1945 sebagai
konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk
negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai
semboyan negara) dilakukan dengan
berbagai metode seperti Lomba Cerdas
Cermat Empat Pilar untuk siswa SLTA, out-
bound, Training of trainers, Focus Group
Discussion, ceramah, dan melalui pagelaran
seni budaya.

Menurut Siti Fauziah, MPR melakukan
sosialisasi Empat Pilar MPR dengan metode
pagelaran seni budaya dengan tujuan untuk
melestarikan seni budaya. Sebab, banyak
seni budaya daerah yang jarang ditampilkan
bahkan hampir punah. Termasuk seni
budaya Lampung.

“Saya sudah lama tidak menyaksikan seni
budaya Lampung yang ditampilkan malam
ini. Mungkin lebih dari 20 tahun tidak
menyaksikan. Kebetulan saya berasal dari
Lampung. Ayah saya dari daerah Menggala.
Setelah ayah saya wafat, saya tidak pernah
lagi pulang ke Lampung. Saya senang bisa
menyaksikan kembali seni budaya Lampung
yang dulu pernah saya lihat ketika masih
anak-anak,” katanya.

BSC

Pagelaran Seni Budaya Lampung

MPR Menjaga Tradisi Budaya Indonesia

Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan, UUD NRI Tahun 1945 mengamanahkan untuk menjaga

kebudayaan sebagai ciri bangsa.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Pentas Wayang Kulit di Kaki Gunung, Desa

Gringgingsari

PSB Batang, Jawa Tengah

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat
(MPR) menggelar sosialisasi Empat
Pilar MPR melalui metode Pagelaran

Seni Budaya Wayang Kulit di Desa Gring-
gingsari, Kecamatan Wonotunggal, Ka-
bupaten Batang, Jawa Tengah, pada Rabu
malam (11/3/2020). Sosialisasi Empat Pilar
di Desa Gringgingsari yang terletak di daerah
pegunungan ini dihadiri Wakil Ketua MPR
Jazilul Fawaid.

“Tidak terpikir dalam hidup saya naik
gunung untuk melakukan sosialisasi Empat
Pilar MPR. Ternyata Kabupaten Batang ada
di pegunungan,” kata Jazilul ketika membuka
Sosialisasi Empat Pilar MPR melalui pagelaran
seni budaya wayang kulit di desa yang
dikenal dengan wisata religi itu. Pagelaran
seni budaya yang dipadati warga desa itu
mementaskan wayang kulit dengan dalang
Ki Mangun Yuwono membawakan lakon
“Semar Mbangun Khayangan”.

Dalam pesan Empat Pilar, Jazilul mengata-
kan, Indonesia tetap adem ayem tidak seperti
negara-negara di Timur Tengah yang
bergolak. Kenapa Indonesia bisa adem
ayem? Pertama, karena Indonesia memiliki
Empat Pilar penyangga yang bersatu
menopang Indonesia, yaitu Pancasila, UUD
NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka
Tunggal Ika. “Negara-negara di Arab tidak

punya Pancasila, Indonesia punya Panca-
sila,” ujarnya.

Kedua, Indonesia memiliki UUD NRI Tahun
1945 sebagai konstitusi. Warga bisa guyub
karena percaya UUD sebagai aturan
bersama. Ketiga NKRI, dari Aceh hingga
Merauke diikat dalam satu kesatuan yaitu
NKRI. Dan, keempat, Bhinneka Tunggal Ika,
berbeda-beda tapi tetap satu. “Dari dulu In-
donesia kaya dengan keragaman budaya,”
jelasnya.

Dalam kaitan keragaman budaya itu, Jazilul
mengatakan, MPR ingin mendekati masyarakat
dengan menghidupkan budaya. “Sosialisasi
Empat Pilar MPR ini menggunakan media
budaya, khususnya wayang kulit karena salah
satu cara untuk masuk ke hati masyarakat,
antara lain menggunakan media seni budaya
masyarakat setempat,” imbuhnya.

Jazilul mencontohkan seni tari Kuntul di
Desa Gringgingsari ini. Tari Kuntul sebenar-
nya adalah pencak silat, tapi disebut tari
perjuangan. Tari Kuntul adalah tari perjuang-
an Pangeran Diponegoro melawan penjajah.
“Tari Kuntul ini perlu dilestarikan. Ini salah
satu cara menumbuhkan rasa memiliki dan
rasa bangga masyarakat pada budayanya,”
tuturnya.

Menurut Jazilul, sosialisasi Empat Pilar
MPR melalui metode pagelaran seni budaya

cukup efektif, karena bisa menyampaikan
pesan-pesan Empat Pilar kepada masya-
rakat. “Saya yakin dengan metode ini akan
lebih efektif. Dan bisa menggairahkan pegiat
budaya. Kalau seni budaya tidak sering
dipentaskan maka seni budaya itu bisa
punah. Sama seperti wayang. Kalau tidak
digunakan sebagai media penyampai pesan
lama-lama bisa punah diganti dengan media
lain,” katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas MPR RI
Siti Fauziah mengungkapkan, hampir 30
tahun tidak ada pagelaran wayang kulit di
Desa Gringgingsari. Karena itu, masyarakat
desa ini antusias menyaksikan pementasan

wayang kulit. “Saya lihat penonton sangat
banyak, karena sudah kangen dengan
pagelaran wayang kulit,” katanya.

Dalam pagelaran ini MPR bekerjasama
dengan Gerakan Remaja Mandiri (Geram)
Desa Gringgingsari. “Pagelaran seni budaya
ini merupakan salah satu metode sosialisasi
Empat Pilar MPR dari berbagai metode
lainnnya. Selain menyampaikan pesan
Empat Pilar juga menjadi tontonan dan hiburan
masyarakat, dan juga untuk mengangkat
potensi wisata daerah ini, seperti Curug
Kanoman,” ujarnya.

Hadir dalam pagelaran seni budaya ini
anggota MPR dari Fraksi PKB Bisry Romly
dan Mohammad Toha, anggota DPRD Batang
Bebeng Ahyani, Camat Wonotunggal
Himawan, Danramil Wonotunggal, Kapolsek
Wonotunggal, dan Kepala Desa Gring-
gingsari Sigit Pranoto. ❏

BSC

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

20993512_MAJALAH MAJELIS EDISI KHUSUS 2020_T-57_R1



58 EDISI KHUSUS, NOVEMBER 2020

SOSIALISASI

Pesan Empat Pilar Disampaikan Lewat Seni

Angklung dan Rebana

PSB Kabupaten Cianjur

BERTEMPAT di salah satu wisma di
Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten
Cianjur, Jawa Barat, Senin (16/3/2020,

MPR menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR
(Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan
Bhinneka Tunggal Ika). Sosialiasi yang
menggunakan metode Pagelaran Seni
Budaya (PSB) menampilkan seni angklung
dan rebana, yang merupakan kesenian
tradisi masyarakat Cianjur.

Acara pentas seni ini dihadiri oleh Anggota
MPR, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz; Kepala
Bagian Pemberitaan, Hubungan Antar
Lembaga dan Layanan Informasi Biro Humas,
Setjen MPR, Budi Muliawan;  Ketua PC NU
Kabupaten Cianjur/Ketua PUSDAI Jawa
Barat, KH. Choirul Anam; Ketua Muslimat NU
Kabupaten Cianjur, Ai Rahmawati Iskandar;
serta ratusan masyarakat lainnya.

Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz dalam
sambutan mengatakan, Sosialisasi Empat
Pilar MPR lewat kesenian angklung dan
rebana bertujuan untuk memberikan pe-
mahaman tentang nilai-nilai kebangsaan.
Menurut anggota MPR dari Fraksi Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, Empat Pilar
MPR perlu disosialisasikan mengingat
urgensinya untuk kehidupan berbangsa dan
bernegara.

“Mari kita jadikan Empat Pilar sebagai
pegangan kehidupan sehari-hari,” ajak Neng
Eem. Karena,  menjadikan nilai-nilai ke-
bangsaan sebagai pegangan hidup sangat-
lah penting, apalagi bangsa Indonesia
sedang dihadapkan pada berbagai cobaan.
“Dengan Empat Pilar mari kita bentengi diri,
jaga persatuan menghadapi informasi yang
bisa memecah belah, dan menghindari rasa
takut di antara kita”, tegasnya.

Di sela-sela acara sosialisasi itu, Neng Eem
menyampaikan pesan  dan juga cara mem-
berikan salam untuk mengantisipasi virus
Covid-19 kepada  seluruh peserta yang hadir.

Sementara Kepala Bagian Pemberitaaan.
Hubungan Antar Lembaga, dan Layanan
Informasi Biro Humas MPR, Budi Muliawan,
menyatakan bahwa pagelaran seni nasional
merupakan salah satu metode Sosialisasi

Empat Pilar MPR. “Pagelaran seni budaya
dipilih sebagai salah satu metode Sosialisasi
Empat Pilar MPR adalah dalam rangka
melaksanakan Pasal 32 UUD NRI Tahun 1945
yang mengamanatkan pada negara agar
melindungi serta mengembangkan seni
budaya asli Indonesia”, ungkap Alumni Uni-
versitas Brawijaya Malang ini. Kesenian
angklung dan rebana, menurut Budi
Muliawan, adalah seni budaya asli Indone-
sia yang berkembang di tengah masyarakat
Kabupaten Cianjur.

Dalam kesempatan itu, Budi Muliawan juga
mengingatkan bahwa tantangan bangsa In-
donesia saat ini adalah maraknya budaya
asing masuk melalui media sosial. Efek dari
kemajuan teknologi ini, menurut Budi
Muliawan, sudah mempengaruhi generasi
milenial bangsa ini. Untuk itu, dia mengajak
kaum milenial untuk membentengi diri
dengan menghayati nilai-nilai yang terkan-
dung dalam Empat Pilar MPR agar terhindar
dari pengaruh budaya luar yang tidak
sesuai dengan jatidiri bangsa Indonesia.

Selain mengucapkan terima kasih kepada
semua pihak yang membantu terselenggara-
nya acara sosialisasi ini, khusus warga
Muslimat NU Kabupaten Cianjut, Budi
Muliawan juga mengungkap hasil survei
nasional tentang kinerja lembaga MPR.
Berdasarkan survei yang diselenggarakan
lembaga survei Indo Barometer dapat

diketahui, tingkat kepuasan dan kepercayaan
publik terhadap MPR 2019-2024 mencapai
72,8%. “Angka ini lebih besar dibanding tingkat
kepuasan dan kepercayaan publik terhadap
lembaga legislatif lainnya”, tuturnya. Dengan
hasil survei tersebut, Budi Muliawan berharap,
masyarakat bisa lebih mendukung semua
kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan MPR,
termasuk lewat seni budaya.

Sambutan juga disampaikan oleh Ketua
PC NU Kabupaten Cianjur, KH. Choirul Anam.
Dalam kesempatan Choirul Anam menyata-
kan, kita harus bangga bangsa Indonesia
adalah bangsa yang besar. Indonesia adalah
sebuah negara bangsa yang terdiri dari
ribuan suku, namun bisa hidup rukun. “Tidak
seperti negara lain yang hanya ada tujuh
suku, namun sampai sekarang terus ber-
perang, terpecah belah”, ungkapnya.
Mereka mengalami hal  demikian, menurut
Choirul Anam, karena tidak punya Pancasila.

Selanjutnya, Choirul Anam mengucapkan
terimakasih kepada Sekretariat Jenderal MPR
yang sudah menyelenggarakan pagelaran
seni budaya dengan menampilkan seni
angklung dan rebana dalam acara sosialisasi
Empat Pilar MPR. “Selain untuk Sosialisasi
Empat Pilar, pentas seni ini juga ikut
membangkitkan kembali rasa persatuan
serta nasionalime pada masyarakat”,
imbuhnya. ❏

JAZ/AWG
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MAJELIS Permusyawaratan Rakyat
(MPR) tidak surut melaksanakan
sosialisasi Empat Pilar MPR dengan

menerapkan protokol kesehatan secara ketat
di tengah pandemi Covid-19. Seperti pagelaran
seni budaya daerah dalam rangka sosialisasi
Empat Pilar MPR di Balai Tani Bareng, Jombang,
Jawa Timur pada Sabtu malam (19/9/2020),
yang mem-berlakukan penggunaan masker,
menjaga jarak dan disediakan tempat cuci
tangan di beberapa titik.

Pagelaran seni budaya ini merupakan
kerjasama MPR dengan Sanggar Seni
Manunggal Laras dan pemerintah kabupaten
Jombang. Hadir dalam pagelaran seni
budaya ini anggota MPR dari Fraksi PDIP
Sadarestuwati, wakil ketua Badan Peng-
anggaran MPR Elnino M Hosein (Fraksi Partai
Gerindra), Neng Eem Marhamah (Fraksi
PKB), dan Instiawati Ayus (Kelompok DPD),
serta Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah.
Pagelaran juga dihadiri Bupati Jombang Hj.
Mundjidah Wahab, Wakil Bupati Sumrambah.

Pagelaran seni budaya ini menampilkan
Tari Remo Boletan yaitu tari tradisional
yang berasal dari Jombang, parade lagu
nusantara, dan kidung jenaka yang berisi
pesan-pesan Empat Pilar MPR (Pancasila,
UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka
Tunggal Ika). Kidung jenaka yang tampil di
akhir pagelaran cukup menarik perhatian.
Banyolan dari Cak Heru dan kawan-kawan
membuat penonton tertawa terpingkal-
pingkal. Di antara banyolan, cak Heru
menyisipkan pesan Empat Pilar MPR.

Anggota MPR Sadarestuwati yang men-
jadi tuan rumah mengatakan MPR secara
masif melakukan kegiatan sosialisasi Empat
Pilar MPR. Sosialisasi tidak hanya dengan
pertemuan menyampaikan materi tetapi
dengan berbagai kegiatan lain seperti

osialisasi Empat Pilar MPR yang dikemas
dalam pentas pagelaran seni budaya.
“Diharapkan apa yang disampaikan dan
dikemas pada pagelaran seni daerah ini bisa
mengena di hati masyarakat,” ujarnya.

Sadarestuwati juga mengungkapkan
kekuatan dari Empat Pilar MPR. “Tanpa Empat

Pilar mungkin negara kita sudah terpecah
belah. Karena ada Empat Pilar, sampai detik
ini negara kita tetap utuh dalam bingkai NKRI,”
tuturnya.

“Karena itu jangan pernah punya pikiran
lepas dari NKRI. Jika sudah punya pikiran
lepas dari NKRI, punya pikiran tidak mengakui
Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara
maka kehancuran ada di depan mata. Kita
semua sepakat NKRI adalah harga mati,”
sambungnya.

Menurut Sadarestuwati, pagelaran seni
budaya menjadi satu langkah untuk bisa
menghidupkan kembali budaya-budaya
bangsa dan budaya daerah. “Dengan
menghidupkan seni budaya daerah maka
otomatis perekonomian daerah bisa
tumbuh. Kita harapkan sosialisasi Empat
Pilar MPR melalui pagelaran seni budaya
bisa diselenggarakan bersama-sama di
berbagai daerah,” ujarnya.

Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab
mengapresiasi sosialisasi Empat Pilar MPR
melalui pagelaran seni budaya yang me-
nerapkan protokol kesehatan secara ketat.
“Empat Pilar MPR ini untuk meneguhkan kita
semua pada ideologi Pancasila, UUD NRI
Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
Inilah yang harus kita pegang teguh sehingga
kita senantiasa bisa bersatu dan menjaga
persatuan,” ujarnya.

Bupati mengungkapkan kabupaten
Jombang memiliki berbagai macam seni

tradisional seperti campur sari, tari remo,
tari kelono, dan topeng Jatiduwur Jombang
yang sudah ditetapkan sebagai warisan
budaya tak benda.

Sementara itu Kepala Biro Humas MPR Siti
Fauziah mengatakan pagelaran seni budaya
daerah di Jombang dalam rangka sosialisasi
Empat Pilar MPR ini cukup unik. “Atas inisiatif
dari Ibu Sadarestuwati, pagelaran seni
budaya malam ini di Jombang cukup unik.
Selain dilakukan di halaman terbuka, pa-
gelaran seni budaya ini menggabungkan
perpaduan musik gamelan dan musik mod-
ern. Tradisional dan modern. Juga melibatkan
seniman yang paling senior hingga yang pal-
ing junior,” katanya.

Siti Fauziah juga mengaku baru pertama
kali mendengar lagu Indonesia Raya diiringi
musik gamelan dalam pagelaran seni budaya
ini. Beragam seni budaya kabupaten
Jombang yang ditampilkan dalam pagelaran
ini menunjukkan seni budaya Jombang masih
dilestarikan.

“Pelestarian seni budaya sudah dilakukan
di sini. Ini juga menjadi salah satu tujuan MPR
menggelar pagelaran seni budaya, yaitu
untuk melestarikan seni budaya daerah.
Kesenian ini bukan hanya sebagai tontonan
dan hiburan tetapi ada panutan di dalamnya.
Mudah-mudahan pagelaran seni budaya ini
bisa menghibur di tengah pandemi ini,”
harapnya. ❏

BSC

PSB Jombang, Jawa Timur

Sosialisasikan Empat Pilar Melalui Seni Budaya

Kidung Jenaka

S
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SOSIALISASI

Sosialisasi R2C Bali

Pimpinan MPR Ajak Masyarakat Jaga Kesehatan

WAKIL Ketua MPR RI Fadel Muhammad
mengingatkan masyarakat bahwa
pandemi Covid-19 belum usai.  Bah-

kan di beberapa daerah, penularan virus
masih tinggi.  Untuk itu, Fadel mengajak selalu
menjaga kesehatan diri dan mematuhi
protokol kesehatan seperti selalu mengguna-
kan masker, rajin mencuci tangan dalam
segala kegiatan di luar rumah.

“Menurut informasi dari para dokter, vi-
rus corona penularannya sangat cepat.
Jika virus ini masuk ke tubuh, sedangkan

daya tahan atau imun lemah maka virus
akan menganggu organ-organ kita. Itu
sangat berbahaya bisa menyebabkan
kematian,” katanya.

Hal tersebut disampaikan Fadel Muhammad
saat membuka Sosialisasi Empat Pilar MPR RI
kerjasama MPR dengan Riyadhoh dan Rihlah
Club (R2C), di Denpasar, Bali, Rabu (2/9/2020).
Hadir dalam acara tersebut anggota MPR dari
DPD Bambang Santoso, Ketua Umum R2C H.
Eky Cules dan sekitar ratusan peserta
perwakilan beberapa ormas antara lain HMI,

KAMI serta masyarakat umum.
Pimpinan MPR dari Kelompok DPD ini sangat

prihatin dan khawatir terhadap dampak
pandemi ini.  “Kesehatan masyarakat pasti
terganggu. Selain itu, pandemi juga berdampak
pada perekonomian.  Contohnya di Bali ini.
Dunia pariwisata yang menjadi andalan pulau
Dewata sangat terpukul.  Hotel-hotel, restoran,
usaha-usaha rakyat banyak yang tutup.
Masyarakat sudah mendesak pemerintah
untuk berbuat sesuatu,” ujarnya.

Namun, Fadel menegaskan bahwa
masyarakat tidak perlu panik dan berputus
asa dalam menghadapi situasi pandemi ini.
Pemerintah, sedang berupaya keras
melakukan berbagai upaya untuk meng-
hilangkan penyebaran virus.  Salah satu-
nya dengan pembuatan vaksin.

“Yang saya tahu akan ada 3 jenis vaksin
yakni vaksin dari luar negeri, vaksin
kombinasi hasil kerjasama alih teknologi luar
negeri dengan Indonesia, satu lagi vaksin
buatan dalam negeri.  Kabar terakhir, vaksin-
vaksin ini dalam tahap ujicoba.  Saya sebagai
Pimpinan MPR berharap vaksin segera
selesai dan cepat didistribusikan kepada
masyarakat. Kalau bisa bulan Oktober atau
November tahun ini,” katanya. ❏

DER

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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KEGIATAN Pagelaran Seni Budaya
(PSB) dalam rangka Sosialisasi Empat
Pilar MPR yakni Pancasila, UUD NRI

Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tungga Ika
terus gencar digelar MPR RI dengan
mengangkat berbagai budaya di berbagai
daerah di Indonesia.  Tentu karena Indone-
sia masih mengalami pandemi Covid-19,
penyelenggaraan dilakukan dengan me-
matuhi protokol kesehatan yang ketat.

Seperti PSB yang digelar di aula Gedung
Kesenian, Cianjur, Provinsi Jawa Barat, hari
Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020 lalu dengan
mengangkat tradisi Cianjuran ‘Ngaos,
Mamaos, Maenpo’.

Acara yang dihadiri Wakil Ketua MPR RI
Dr. H. Syarifuddin Hasan, MM, MBA, Kepala
Biro Humas MPR Siti Fauziah, SE, MM, Kepala
Bagian Pemberitaan, Hubungan Antar-
lembaga dan Layanan Informasi MPR Budi
Muliawan, SH, MH, dan Ketua Paguyuban
Seniman Tradisional Kabupaten Cianjur Ook
Mubarok ini mendapatkan perhatian dan
antusiasme tinggi masyarakat seniman
perwakilan beberapa komunitas dan
sanggar seni di Cianjur antara lain, Klaci,
Sekar Panghegar dan Purwakanti.

Wakil Ketua MPR Dr. H. Syarifuddin Hasan,
MM, MBA dalam sambutannya mengajak
para seniman di seluruh Indonesia untuk
menjadi pelopor pengamalan Empat Pilar
yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI
dan Bhinneka Tunggal Ika secara benar dan
konsisten.

Ini sangat penting, sebab para seniman
adalah penjaga budaya bangsa yang dalam
praktek kesehariannya sudah sangat
terbiasa dengan nilai-nilai Empat Pilar seperti
menghormati keberagaman dan saling
menghargai satu sama lain.  Para seniman
juga sangat kental nasionalismenya, karena
di era modern sekarang masih konsisten
menjaga budaya daerahnya masing-masing.

“Hal baik tersebut harus ditularkan kepada
masyarakat luas.  Makanya, peran mereka
menjadi pelopor pengamalan Empat Pilar
menurut saya sangat luarbiasa,” katanya.

Pimpinan MPR dari partai Demokrat yang
akeab disapa Syarief Hasan ini menegaskan,
jika seluruh rakyat Indonesia memiliki

komitmen yang tinggi untuk menjaga apa
yang ada dalam Empat Pilar tersebut, maka
itu akan menjadi satu kekuatan untuk
bersama-sama membawa bangsa ke arah
yang lebih baik.  Bahkan, bukan tidak mungkin
dalam waktu yang tidak lama atau lepas 100
tahun Indonesia merdeka, Republik ini akan
menjadi salah satu negara maju di dunia.

“Saya meyakini itu. Dan saya percaya
masyarakat Cianjur bersama-sama masya-
rakat daerah lainnya akan memberikan
kontribusi yang signifikan kepada kemajuan
bangsa di masa depan itu. Khusus untuk
para seniman Cianjur, saya apresiasi dan
mendukung kegiatan pelestarian budaya
yang terus dijaga.  Semoga eksistensi budaya
Cianjur akan lebih cemerlang,” tandasnya.

Terkait acara PSB, Kepala Biro Humas
Setjen MPR Siti Fauziah menyampaikan
bahwa penyelenggaraan PSB ini adalah
salah satu metode penyampaian Sosialisasi
Empat Pilar MPR RI dan merupakan metode
penyampaian yang efektif. Selain itu, juga
dimaksudkan untuk menjaga budaya daerah
yang sangat beragam agar tidak punah.

Dipilihnya seni dan budaya Ngaos,
Mamaos, Maenpo ini, lanjut Siti Fauziah,
karena merupakan tradisi luhur bahkan
sudah sangat lekat dengan masyarakat

Cianjur.  Tradisi budaya ini juga sangat pas
dengan Empat Pilar MPR.

“Pelestarian budaya daerah sangat penting
untuk rakyat terutama generasi muda bangsa.
Saya berterima kasih kepada Bapak Wakil
Ketua MPR RI Syarief Hasan ditengah
kesibukannya menyempatkan hadir dan
mengapresiasi budaya daerah,” katanya.

MPR, lanjut Siti Fauziah, berharap agar
kesenian Cianjur ini terus dikembangkan
dengan baik. Sebab, dalam seni budaya
daerah bukan hanya hiburan semata.
Tetapi, di dalamnya ada tuntunan serta nilai-
nilai yang kemudian bisa menjadi teladan
untuk diimplementasikan dalam kehidupan
sehari-hari.

Pagelaran Seni Budaya kemudian ber-
langsung lancar. Di awali dengan pertunjuk-
an seni suara yang membawakan lagu tatar
Sunda, dilanjut dengan pertunjukan bela diri
atau pencak silat khas Cianjur. Yang lebih
menarik perhatian penonton adalah per-
tunjukan lawak daerah dibawakan Cacu,
Sarip dan Iwan dari sanggar Sekar Pang-
hegar.  Lawakan segar trio ini sanggup
memancing tawa pengunjung.  Sesekali
mereka menyelipkan pesan Empat Pilar di
tengah-tengah pertunjukan. ❏

DER

PSB Cianjur, Jawa Barat

Ajak Seniman Jadi Pelopor Empat Pilar MPR RI

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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SOSIALISASI

Kabupaten Karawang

MPR Ingatkan Pesan Bung Karno: Jasmerah

DI HADAPAN alim ulama, santri, dan
tokoh masyarakat se-Kabupaten
Karawang, Jawa Barat, Wakil Ketua

MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA.,
mengingatkan,  sejak lama umat Islam Indo-
nesia memiliki hubungan yang sangat baik
dengan negaranya. Bahkan Negara
Kesatuan Republik Indonesia merupakan
warisan dari jihad para ulama dan umat
Islam.

Karena itu, Hidayat Nur Wahid mengajak
umat Islam untuk  aktif mengisi kemerdekaan,
sebagai bentuk syukur kepada Allah dan
sebagai ucapan terima kasih kepada para
ulama. Caranya, menurut Hidayat, ikut aktif
berpartisipasi dalam pembangunan dan
juga mempertahankan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman
perpecahan.

“Sungguh disayangkan jika sampai
sekarang masih ada umat Islam yang
menganggap bahwa kehidupan demokrasi
itu bid’ah, pemilu juga bid’ah, karena tidak
ada di zaman Nabi. Padahal, mereka itu juga
pakai handphone, nonton televisi, dan itu
semua tidak dijumpai di masa Rasulullah,”
papar Hidayat.

Hidayat mengemukakan hal itu secara vir-
tual dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR
di Ponpes Annihayah, Dusun Krajan Satu,
Desa Sukamerta, Kecamatan Rawamerta,
Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu
(5/9). Selain Hidayat, sosialisasi itu juga
menghadirkan narasumber H. Ahmad
Syaikhu, anggota MPR RI Fraksi PKS. Dan,
dihadiri oleh pengasuh ponpes Annihayah,
K.H. Tatang Syihabuddin.

Lebih lanjut, Hidayat Nur Wahid meng-
ingatkan, hubungan antara umat muslim
dengan negaranya kerap diusik oleh
kelompok masyarakat yang tidak ingin melihat
keserasian hubungan antara umat Islam
dengan negaranya. Mereka itu adalah
kelompok Islamophobia.

“Mereka mengira, antara Islam dan In-
donesia tidak ada hubungan apapun. Itu
terjadi karena mereka melupakan sejarah,
melupakan pesan Bung Karno berisi
Jasmerah —jangan sekali-kali melupakan
sejarah,” kata Hidayat lagi. Umat Islam dan
Indonesia, tegas Hidayat, memiliki ke-
terkaitan yang sangat erat. Untuk kalangan
Nahdliyin misalnya, orang NU tidak boleh
melupakan kiprah besar K.H. Hasyim

As’ari, dengan resolusi Jihad.
Resolusi Jihat ini melahirkan gerakan yang

mampu mengobarkan semangat santri dan
arek-arek Surabaya melawan penjajah
Belanda, hingga melahirkan perlawanan 10
November. “Mereka tidak memikirkan upah
dan jasa. Yang ada dalam benaknya adalah
berjihad membela bangsa dan negara dari
penjajahan, meski nyawa taruhannya,”
ungkap Hidayat.

Sementara itu, anggota MPR Fraksi PKS
Ahmad Syaikhu mengajak masyarakat untuk
mempraktikkan nilai-nilai  Pancasila, dimulai
dari rumah tangga masing-masing. Ia juga
mengingatkan bahwa saat ini pandemi co-
rona belum berlalu. Karena itu, warga
Karawang harus tetap menjaga kesehatan,
melaksanakan protokol kesehatan dan
menerapkan  pola hidup sehat.

Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar di
ponpes Annihayah ini memang memenuhi
ketentuan memenuhi protokol kesehatan.
Semua peserta wajib mengenakan masker,
jaga jarak, dan cuci tangan dengan sabun.
Serta para  peserta dilarang berkerumun
terlalu dekat. ❏

MBO

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Memberikan Pemahaman Empat Pilar lewat Seni

Budaya Melayu

PSB Pekanbaru

DENGAN memberlakukan ketentuan
protokol kesehatan yang ketat,
sosialisasi Empat Pilar MPR ber-

langsung di Kota Pekanbaru, Riau, Sabtu
malam (22/08/2020). Sosialisasi dengan
metode Pagelaran Seni Budaya Melayu Riau
itu mendapat sambutan hangat oleh para
peserta yang merupakan perwakilan dari
berbagai komunitas yang ada di Kota
Pekanbaru, Riau.

Sosialisasi Empat Pilar MPR tidak boleh
berhenti karena perintah undang-undang.
Dan, “tujuan utama sosialisasi adalah
memberikan pemahaman tentang pentingnya
Empat Pilar yang terdiri dari Pancasila, UUD
NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka
Tunggal Ika,” ujar Kepala Biro Humas Setjen
MPR, Siti Fauziah, SE., MM., dalam sambutan-
nya pada acara pembukaan Sosialisasi
Empat Pilar dengan metode Pagelaran Seni
Budaya Nasional di Pekanbaru, Riau, Sabtu
malam (22/8/2020).

Nah, karena di Bumi Lancang Kuning, Riau,
kental akan budaya Melayu,  maka kegiatan
sosialisasi dikemas dalam bentuk Pagelaran
Seni Budaya Melayu Riau. “MPR yang
menyelenggarakan pagelaran seni budaya
ini bukan hanya untuk memberi hiburan
semata, namun juga bertujuan ikut melestari-
kan seni budaya itu sendiri,” ungkap Siti
Fauziah yang biasa disapa Bu Titi.

Kenapa pelestarian seni budaya ini dinilai
penting? “Karena di dalam seni budaya itu
terkandung semua unsur  atau nilai yang
dibutuhkan  untuk kehidupan berbangsa.
Selain unsur tontonan, hiburan, juga
mengandung  tuntunan,” ungkap Siti
Fauziah.  Maka dari itu, Siti Fauziah
mengajak para peserta  dan tamu undangan
untuk terus menjaga seni budaya agar
jangan sampai punah.

Tentang arti pentingnya seni budaya juga
dijelaskan oleh Anggota MPR dari Kelompok
DPD asal Riau, Dr. Intsiawati Ayus, SH., MH.
Ketika membuka Pagelaran Seni di Pekan-
baru ini, Bu Iin —begitu ia biasa disapa—
menyatakan, seni diciptakan untuk memberi

rasa senang.  “Karena seni memang
diciptakan dengan senang dan dinikmati
dengan senang pula. Jadi, antara karya seni
dan penikmat seni sama-sama senang
sehingga tercipta harmonisasi, rasa senang,
dan bahagia,” katanya.

Lebih dari itu, tegas Intsiawati Ayus, seni
dapat mempertajam rasa kemanusiaan, rasa
nasionalisme, dan rasa patriotisme. “Semua
rasa inilah yang mempersatukan bangsa,”
ujar Bu Iin seraya menambahkan bahwa
siapa yang tidak suka akan seni, dia
termasuk tidak kreatif dan tidak aspiratif.
“Ibarat sayur tanpa garam,” katanya.

Karena itu, Bu Iin bangga bahwa seni
budaya Melayu termasuk warisan budaya
Nusantara yang adiluhung sebagai wujud
dari kebhinnekaan Indonesia. Apalagi tujuan
dari sosialisasi adalah untuk memberikan
pemahaman tentang nilai-nilai yang ter-
kandung dalam Empat Pilar, yaitu Pancasila,
UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka
Tunggal Ika.

Jadi, lanjut Bu Iin, berbicara soal tatanan
kehidupan tentu yang dituju adalah nilai. Saat
bicara Pancasila, nilai yang dituju adalah
moral dan etika. Lalu bicara soal UUD NRI
Tahun 1945 sasarannya adalah tatanan
hukum.  Begitu pula kalau bicara NKRI, yang
bentangan wilayahnya dari Sabang sampai
Merauke maka nilai yang dituju adalah rasa
nasionalisme dan patriotisme. “Cubit

Sabang, Merauke menjerit,” ungkap Bu Iin
menggambarkan rasa nasionalism  dan pa-
triotism itu.  Dan, kalau bicara tentang
Bhinneka Tunggal Ika maka nilai yang ingin
dicapai adalah saling menghormati dan saling
menghargai. “Itulah nilai-nilai Empat Pilar yang
menjadi karakter bangsa,” katanya.

Pagelaran Seni Budaya Melayu malam
itu betul-betul menggambar suasana
kebhinnekaan. Sebuah tari kolosal yang
merupakan rangkaian tarian-tarian
nusantara, tampil beturut-turut tanpa jeda,
yakni: tari piring (Sumatera Barat), tari tor-
tor (Sumatera Utara), tari ondel-ondel
(Betawi, Jakarta), tari Bali, tari kipas
(Sulawesi Selatan), dan tari sajojo (Papua).
Dan, tentu tak ketinggalan kesenian Melayu,
seperti: silat, tari persembahan, tari
Lancang Kuning, puisi, dan lagu-lagu
perjuangan dibawakan oleh grup musik
yang tergabung dalam  Komunitas Kampung
Musisi Pekanbaru.

Tamu undangan yang hadir malam itu
cukup antusias menyaksikan pagelaran Seni
Budaya Melayu Riau. Selain Intsiawati Ayus
acara ini juga dihadiri Ir. HM. Idris Laena
(Ketua Fraksi Golkar MPR), Sadarestuwati,
SP., M.MA., (Anggota MPR Fraksi PDI
Perjuangan), dan Eem Marhamah Zulfa Hiz,
STh.I (Sekretaris Fraksi PKB MPR) serta para
tamu dan undangan lainnya. ❏

SCH/JAZ
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SOSIALISASI

PSB Kota Bogor

Gelar Seni Budaya Sunda dan Kuliner Lokal

MASIH dalam suasana kenormalan baru
(New Normal), sebagai dampak dari
pandemi Covid-19, Pagelaran Seni

Budaya Nasional sebagai salah satu metode
Sosialisasi Empat Pilar MPR RI berlangsung.
Dengan menerapkan protokol kesehatan
yang cukup ketat, Pagelaran Seni Budaya
ini digelar di Aula Pusat Pengembangan Is-
lam Bogor (PPIB) di Jalan Padjadjaran, Kota
Bogor, Ahad siang (5/7/2020).

Peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR di
Kota Bogor ini adalah warga masyarakat
dari berbagai kalangan dengan jumlah yang
dibatasi. Namun, warga masyarakat yang
tidak hadir di tempat berlangsungnya acara,
bisa menyaksikan Pagelaran Seni Budaya
Sunda dan Kuliner Lokal Kota Bogor ini di
rumah atau di mana saja melalui saluran
Youtube dan media sosial lain lewat pro-
gram live streaming.

“Sayang, sekarang ini kita masih dalam
suasana menghadapi pandemi corona
sehingga jumlah peserta harus dibatasi.
Namun, untuk mereka yang tidak hadir di
tempat acara bisa mengikuti acara ini lewat
siaran live streaming di Youtube dan media
sosial lainnya,” ujar Kepala Biro Humas
Setjen MPR RI Siti Fauziah, SE., MM., dalam
laporannya selaku penyelenggara kegiatan
Sosialisasi Empat Pilar MPR.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
yang diberi amanat oleh Undang-Undang
untuk menyelenggarakan Sosialisasi Empat
Pilar MPR, menurut Siti Fauziah, memang
punya komitmen untuk terus mengangkat dan

ikut melestarikan seni budaya daerah yang
ada di berbagai daerah di Indonesia. “Tekad
itu ditunjukkan oleh MPR dengan memasuk-
kan pagelaran seni budaya sebagai salah
satu metode Sosialisasi Empat Pilar MPR,”
ungkap Bu Titi, sapaan akrab Siti Fauziah.

Nah, untuk penyelenggaraan Pagelaran Seni
Budaya di Kota “hujan” Bogor ini, MPR
bekerjasama dengan Komunitas Iket Tatar
Pakuan (Kitapak) — sebuah komunitas seni
Sunda yang hidup dan berkembang di Kota
Bogor. Kesenian yang ditampilkan kali ini adalah
Karinding dan Celempung, merupakan jenis
kesenian Sunda yang dikatakan oleh

paling tidak sudah jarang di-
diperdengarkan di muka umum.

“Alhamdulillah atas inisiasi anggota MPR
RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I.,
MM., kesenian Sunda ini bisa ditampilkan di
Kota Bogor. Neng Eem memang sangat
konsen terhadap pelestarian seni budaya
daerah,” puji Siti Fauziah. Bahkan, bukan
hanya seni budaya, dalam kesempatan ini
Neng Eem juga memperkenalkan kuliner lokal
Kota Bogor yang punya historis, antara lain:
laksa, toge goreng, tutut tumis (keong
sawah), talas kukus,  es bir kotjok, dan es
pala.

Acara yang didahului pembacaan ayat-
ayat suci Alquran ini dibuka secara resmi
oleh Sekretaris Fraksi PKB MPR RI, Neng
Eem Marhamah Zulfa Hiz, mewakili Pim-
pinan MPR RI. Pembukaan ini ditandai
dengan membunyikan alat-alat musik oleh

Neng Eem, Siti Fauziah, Budi Muliawan
(Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan
Antar Lembaga dan Layanan Informasi Biro
Humas MPR), Lusiana (anggota DPRD Kota
Bogor),  Abah Ukar Sukandi (Ketua Kitapak),
dan tamu-tamu kehormatan lainnya.

Selaku narasumber materi Empat Pilar
MPR, Neng Eem menguraikan pentingnya
seni budaya daerah dan kuliner lokal dalam
memperkuat identitas bangsa kita, Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Kota Bogor
bersama kota-kota lainnya termasuk kota
penyangga Ibukota Jakarta. Karena Jakarta
dikenal sebagai Kota Metropolitan  maka
secara otomatis kota-kota pengangga juga
ikut menjadi metropolis, dan akibatnya budaya
pun semakin heterogin.

“Oleh karena itu, kalau budaya lokal dan
makanan lokal tidak dirawat maka akan
punah,” ungkap Neng Eem.  Untuk merawat
dan menjaga agar budaya dan kuliner lokal
ini agar tidak punah, menurut Neng Eem,
adalah menjadi tugas kita semua, terutama
dia sebagai anggota MPR.  Salah satu bentuk
kegiatan untuk merawat budaya dan
makanan lokal adalah melalui kegiatan
pagelaran seni budaya  dan kuliner lokal Kota
Bogor ini. Tujuan kegiatan ini, jelas Neng Eem,
agar kita tetap mencintai seni budaya lokal
dan kuliner lokal, khusus untuk Kota Bogor
adalah seni budaya Sunda dan kuliner lokal
Kota Bogor.

Lebih lanjut Neng Eem menyatakan,
mencintai budaya Sunda dan mencitai
makanan Sunda adalah merupakan bentuk
upaya mempertahankan identitas kita
sebagai warga negara Indonesia. Sebagai
bangsa Indonesia yang memiliki banyak sekali
budaya bangsa, tentu saja budaya Sunda
yang ada di Kota Bogor ini menunjukkan
bagian dari kebhinnekaan itu sendiri.

“Jadi, kalau kita mencintai budaya lokal
dan mencintai makanan lokal maka kita tak
akan tercerabut dari akar budaya kita, tak
akan tercerabut dari identitas kita, dan sudah
barang tentu akan memperkuat identitas
bangsa kita, Negara Kesatuan Republik In-
donesia,” ucap Neng Eem. Dan karena
budaya pula, tandas Neng Eem, membuat
Indonesia menjadi kuat dan kokoh. ❏

SCH

hampir punah, ya 
perlihatkan atau 

Siti Fauziah, kalau tak boleh disebut 
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MPR Rumah Kebangsaan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MPR Rumah Kebangsaan
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7 Januari 2020: Kunjungan Universitas Dr. Soetomo (Unitomo), Surabaya, Jawa Timur

8 Januari 2020: Kunjungan SMA Negeri 1 Tanjung Batu, Ogan Ilir, Sumatera Selatan

65-77.pmd 1/1/2003, 1:14 AM66
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MPR Rumah Kebangsaan

14 Januari 2020: Kunjungan Pimpinan KPK ke MPR RI

65-77.pmd 1/1/2003, 1:14 AM67
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23 Januari 2020: Kunjungan Siswa Madrasah Aliyah Cebeber, Banten

30 Januari 2020: Kunjungan FH. Universitas Galuh, Ciamis Jawa Barat

65-77.pmd 1/1/2003, 1:14 AM68
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MPR Rumah Kebangsaan

31 Januari 2020: Kunjungan Siswa MIN I Kota Malang

65-77.pmd 1/1/2003, 1:14 AM69
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3 Febriuari 2020: Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani Sahkan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR

65-77.pmd 1/1/2003, 1:14 AM70
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MPR Rumah Kebangsaan

23 Februari 2020: Kunjungan Komunitas bikers dari berbagai klub dan berbagai kota

65-77.pmd 1/1/2003, 1:14 AM71
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13 Februari 2020: Kunjungan Delegasi Forum Parlemen Muslimin se-Dunia

65-77.pmd 1/1/2003, 1:14 AM72
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MPR Rumah Kebangsaan

11 Maret 2020: Kunjungan STIA Puangrimaggalatung Bone, Sulawesi Selatan

5 Maret 2020: Kunjungan Ratusan Pelajar SMA Negeri 1 Jonggol

23 April 2020: DWP Setjen MPR Peduli, memberikan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19

65-77.pmd 1/1/2003, 1:14 AM73
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16 Juni 2020: Kunjungan Dubes Kuba H.E. Mrs. Tania Velazquez Lopez

18 Juni 2020: Rapat Pimpinan MPR RI

65-77.pmd 1/1/2003, 1:14 AM74
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MPR Rumah Kebangsaan

14 Juli 2020: Kunjungan Duta Besar Qatar, Ms. Fawziya Edrees Salman Al-Sulaiti

16 Juli 2020: Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di MPR RI

65-77.pmd 1/1/2003, 1:14 AM75
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19 Oktober 2020: Kunjungan Dubes Turki

29 Agustus 2020: Seminar Nasional Pembentukan Lembaga Majelis Syuro Dunia dalam rangka HUT ke-75 MPR RI

65-77.pmd 1/1/2003, 1:14 AM76
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MPR Rumah Kebangsaan

19 Oktober 2020: Kunjungan Rektor Unnes, Semarang

19 Oktober 2020: Kunjungan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB)

65-77.pmd 1/1/2003, 1:14 AM77
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FINALIS ajang pemilihan Putri Indonesia
ke-24 tahun 2020 dari Provinsi
Sumatera Barat, Louise Kalista Iskan-

dar, nyaris menjadi bulan-bulanan warta-
wan. Ia hampir saja diperolok wartawan
karena gagal menjawab pertanyaan dewan
juri soal teks Pancasila di ajang pemilihan
Putri Indonesia 2020 beberapa hari se-
belumnya. Peristiwa itu terjadi usai pertemu-
an pimpinan MPR RI dengan  finalis Putri In-
donesia 2020, Kamis (12/3).

Hari itu, pimpinan MPR menerima kunjung-
an para finalis Putri Indonesia 2020, dengan
agenda utama menetapkan finalis Putri In-
donesia  menjadi Duta MPR untuk Sosiali asi
Empat Pilar. Di antara finalis Putri Indonesia
itu juga hadir peserta dari Sumatera Barat,
Louise Kalista Iskandar. Kalista ini sempat
viral karena gagal menjawab pertanyaan
Ketua MPR Bambang Soesatyo, selaku salah
seorang dewan juri, tentang teks Pancasila
di ajang pemilihan Putri Indonesia 2020.
Waktu itu, Kalista berkali-kali salah menyebut
sila-sila Pancasila secara baik dan benar,
terutama sila keempat dan kelima.

Dalam pertemuan Pimpinan MPR dengan
finalis Putri Indonesia 2020 juga hadir Kalista,

sehingga ia menjadi pusat perhatian para
wartawan yang meliput acara itu. Nah, usai
pertemuan, begitu melihat Kalista mengena-
kan selempang bertuliskan: Duta MPR, para
wartawan pun memburunya dan mencecar
pertanyaan seputar kegagalannya menyebut
sila-sila Pancasila di ajang pemilihan Putri
Indonesia 2020 itu.

Tapi kali ini Kalista tampak lebih siap. Di
hadapan pimpinan MPR, Kalista berhasil
menjawab pertanyaan para wartawan
tentang teks Pancasila. Bak tes di sekolah,
Dia menyebut satu-persatu urutan Panca-
sila, dari sila pertama hingga sila kelima,
secara apik dan benar. Mendengar jawab
Kalista itu, para wartawan pun kompak
meneriakkan: “Sah menjadi Duta MPR.”

Maka sejak hari itu, Kalista bersama para
finalis putri Indonesia lainnya resmi menjadi
Duta MPR. Mereka mendapat tugas untuk
membantu Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR) melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR
di kalangan generasi milenial. Penetapan
enam besar finalis Putri Indonesia 2020
menjadi Duta MPR  ditandai dengan pe-
masangan emblem dan selempang Duta MPR
oleh pimpinan MPR kepada masing-masing

finalis.
Penetapan ini dilakukan setelah sebelum-

nya pimpinan MPR melakukan pertemuan
dengan Yayasan Putri Indonesia. Dalam
pertemuan itu terjadi kesepakatan menjadi-
kan enam besar  finalis Puteri Indonesia 2020
sebagai Duta MPR RI untuk menyosialisasi-
kan Empat Pilar MPR RI kepada masyarakat.
Kesepakatan ini perlu, mengingat keenam
besar finalis Putri Indonesia ini telah memiliki
agenda   yang sudah disusun oleh Yayasan
Puteri Indonesia untuk mempromosikan
kekayaan dan keindahan Indonesia.

Selain Ketua MPR Bambang Soesatyo, juga
hadir dalam pertemuan itu para Wakil Ketua
MPR, antara lain: Ahmad Basarah, Lestari
Moerdijat, Syarief Hasan, dan Fadel Mu-
hammad. Di pihak Yayasan Puteri Indonesia,
hadir Penasihat Utama Yayasan Puteri Indo-
nesia, Putri Kus Wisnu Wardani; Ketua Panitia
Pemilihan Putri Indonesia 2020, Kusuma Ida
Anjani; dan Kepala Bidang Komunikasi
Yayasan Puteri Indonesia, Mega Angkasa.

Serta dihadiri oleh keenam finalis Putri In-
donesia 2020, masing-masing: Rr. Ayu
Maulida Putri (Putri Indonesia 2020), Putu Ayu
Saraswati (Putri Lingkungan 2020), Jihane

Putri Indonesia 2020 Ditetapkan Jadi Duta MPR
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Almira Chedid (Putri Indonesia Pariwisata
2020), Louise Kalista Iskandar (Putri Indo-
nesia Runner-Up III 2020), Angel Virginia
Boelan (Putri Indonesia Runner-Up IV 2020),
dan Yoan Clara Teken (Putri Indonesia Run-
ner-Up V 2020).

Dalam pertemuan itu, Ketua MPR Bambang
Soesatyo menyatakan, Empat Pilar MPR RI,
khususnya Pancasila dan Bhinneka Tunggal
Ika, merupakan bagian dari kekayaan bangsa
Indonesia yang juga bisa dipersembahkan
kepada masyarakat dunia.  Pancasila
mengakui keberadaan Tuhan, penghormatan
terhadap hak asasi manusia, nasionalisme,
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dan
social justice merupakan penangkal ampuh
radikalisme, ekstrimisme, dan intoleransi.
“Jika masyarakat dunia bisa ikut menyerap
nilai-nilai luhur tersebut, ditambah dengan
semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak akan
ada lagi perang, pertumpahan darah,

kebencian maupun kekerasan di dunia ini,”
ujar Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo.

Lebih lanjut Bamsoet menegaskan,
membuat dunia lebih beradab, berbudaya,
toleran, dan humanis merupakan salah satu
tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia.
Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan
UUD NRI Tahun 1945, yakni ikut melaksana-
kan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan ke-
adilan sosial. Tugas tersebut, menurut
Bamsoet, juga melekat kepada keenam finalis
Puteri Indonesia 2020 yang kini disinari sorot
cahaya publisitas dan dipanuti tindak-
tanduknya oleh publik.

Jadi, tambah Bamsoet, berbagai ilmu dan
pengetahuan yang diterima selama mengikuti
ajang Putri Indonesia 2020 dan kini ditambah

pembekalan materi Empat Pilar MPR RI, akan
menjadi bekal utama bagi mereka meng-
hadapi dunia luar. Khususnya, dalam
menduniakan Pancasila dan menunjukkan
kepada dunia betapa luar biasanya Indone-
sia. Tak seperti negara lain yang terpecah
belah maupun bergelut dalam perang
saudara, seperti Uni Soviet, Suriah, Irak,
Libya, Yaman, Somalia, Libanon, Sudan,
hingga Aljazair, di Indonesia yang memiliki
264 juga penduduk tersebar di 17.504 pulau
dengan konfigurasi 1.340 suku bangsa, 6
agama dan berbagai aliran kepercayaan,
hingga kini masih bisa tegak berdiri penuh
kedamaian. “Semua itu tak lain karena
Pancasila,” jelas Bamsoet.

Anggaran Pendidikan

Pertemuan yang berlangsung lebih dari satu
jam itu berjalan santai.  Pada sesi dialog, para
finalis kontes kecantikan Indonesia itu meng-

gunakan kesempatan mengajukan berbagai
pertanyaan kepada Pimpinan MPR. Rr. Ayu
Maulida, penyandang gelar Putri Indonesia
2020 asal Jawa Timur, misalnya, menya-
yangkan banyaknya aksi intoleransi yang
terjadi di berbagai daerah. Sementara Putu Ayu
Saraswati, Puteri Indonesia Lingkungan 2020,
menyoal pemerataan pendidikan di Indonesia
yang masih memprihatinkan.

Selain itu, Jihane Almira Chedid,  Puteri
Indonesia Pariwisata 2020, menyebut
ketimpangan pendidikan di desa dan di kota
yang sangat jauh. Di kota banyak sekolah
yang dilengkapi berbagai fasilitas, sementara
di desa masih banyak anak-anak sekolah
tanpa alas kaki. Bahkan mereka juga
mengenakan pakaian  sekedar. Ada juga
pertanyaan menyangkut, bagaimana cara

para Duta MPR menyampaikan sosialisasi
Empat Pilar kepada para milenial.

Menjawab berbagai pertanyaan tersebut,
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah  antara lain
mengatakan, selama lima belas tahun pasca
reformasi, mata pelajaran Pendidikan Moral
Pancasila tidak pernah diajarkan. Akibatnya,
banyak generasi muda yang tidak mengenal
Pancasila  Sehi 
masyarakat, khususnya di kalangan generasi
muda, sangat gampang ditemukan. Karena
itulah MPR melaksanakan sosialisasi Empat
Pilar MPR. Dan, MPR juga mengajak kerjasama
berbagai kalangan. “Kerjasama  dengan finalis
Putri Indonesia ini diharapkan bisa mem-
perbesar keberhasilan program sosialisasi di
kalangan  milenial,” ujar Basarah.

 Menyangkut masalah Pendidikan, Ba-
sarah  juga menyatakan, prihatin terhadap
disparitas pendidikan yang begitu lebar
antara desa dan kota. Karena itu, Basarah

berharap, Mendikbud Nadiem Makarim bisa
menyelesaikan berbagai persoalan yang
masih terjadi di dunia pendidikan. Pasalnya,
kata Basarah, anggaran pendidikan men-
capai 20% APBN atau sekitar Rp 500 triliun.

Menanggapi pertanyaan tentang cara
menyampaikan sosialisasi kepada para
milenial, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat
menjelaskan, berdasarkan survei, kebanyakan
generasi milenial menginginkan cara yang
dipakai adalah sharing dan diskusi. Bukan
dengan cara-cara yang selama ini dilakukan
MPR, seperti seminar dan kajian. “Karena shar-
ing memakai komunikasi dua arah,  di mana
kedua belah pihak melakukan diskusi dengan
santai. Cara ini lebih menyenangkan dan dipilih
oleh generasi muda,” katanya. ❏

MBO

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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kepentingan bersama! Itulah Gotong Royong! Prinsip Gotong Royong
di antara yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam dan
yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan
yang menjadi bangsa Indonesia.”

Penyebutan Gotong Royong sebagai intisari dari Pancasila itu
bukan untuk menegasikan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila.
Namun, semua pelaksanaan sila-sila Pancasila memiliki landasan
semangat gotong royong. Prinsip Ketuhanan berjiwa gotong royong,
yakni Ketuhanan dengan sikap yang saling hormat-menghormati
dan toleran baik sesama atau antarpemeluk agama, bukan
Ketuhanan dengan sikap mengucilkan diri dan saling menyerang.
Prinsip Kemanusiaan dilaksanakan dengan semangat gotong royong,
yakni prinsip saling bantu-binatu, tolong menolong, mengembangkan
sikap kedermawanan di atas dasar kemanusiaan yang hakiki tanpa
diskriminasi.

Prinsip Kebangsaan dengan jiwa gotong royong yang
mengembangkan semangat persatuan dan Bhinneka Tunggal Ika
serta tiada sikap chauvinisme. Begitu juga dengan prinsip Demokrasi,
harus dilaksanakan dengan jiwa gotong royong yang saling
bermusyawarah untuk mufakat dan bukan dengan diktator mayoritas
maupun tirani minoritas oleh penguasa maupun pemilik modal.
Terakhir, prinsip Keadilan Sosial atau Kesejahteraan juga harus
dilandasi jiwa gotong royong yang memberikan kesempatan semua
warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan
bersama-sama menikmati hasil-hasil pembangunan itu secara
kekeluargaan serta bukan ekonomi yang dikuasai dan dikendalikan
segelintir elite ekonomi saja.

Dari nilai-nilai Pancasila dan kegotong-royongan tersebut sudah
sangat jelas tergambar bahwa sebagai dasar dan ideologi dinamis,
Pancasila sangat dapat diimplementasikan segenap rakyat Indone-
sia untuk secara bersama-sama menghadapi pandemi Covid 19
saat ini.

Dalam pidato ilmiah pengukuhan Bung Karno sebagai Doktor Hon-

BANGSA Indonesia memperingati Hari Lahir (Harlah) Pancasila
yang ke-75 sejak kelahirannya pada 1 Juni 1945. Namun,
secara resmi kenegaraan bangsa Indonesia baru memperingati

Harlah Pancasila pada hari ini (1/6/20) yang keempat kalinya
berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016
Tentang Hari Lahir Pancasila. Keppres tersebut menyebutkan bahwa
Pancasila, sejak kelahirannya tanggal 1 Juni 1945, mengalami
perkembangan dalam naskah Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945
hingga mencapai konsensus final tanggal 18 Agustus 1945 sebagai
satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara.

Kelaziman bagi semua pihak saat merayakan sebuah peringatan
hari ulang tahun atas kelahirannya, baik untuk diri pribadi seseorang,
organisasi ataupun sebuah negara bangsa adalah untuk dijadikan
sarana refleksi, introspeksi, dan proyeksi akan sebuah makna
kesejarahannya untuk perbaikan perjalanan hidup selanjutnya.

Kontekstualisasi Nilai Gotong Royong

Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan gagasannya
tentang dasar falsafah negara yang ditanyakan Ketua Sidang
BPUPK, Dr. Radjiman Wedyodiningrat. Ada lima skema isi pidato

Kemanusiaan atau Internasionalisme, Demokrasi Musyawarah
Mufakat, Kesejahteraan Sosial dan Ketuhanan. Kemudian Bung
Karno menjelaskan kembali bahwa lima sila Pancasila tersebut bisa
diringkas menjadi Trisila, yaitu Sosio Nasionalisme (gabungan antara
paham Kebangsaan dan Kemanusiaan), Sosio Demokrasi (gabungan
antara paham Demokrasi dan Kesejahteraan) dan Ketuhanan.
Terakhir, Bung Karno menawarkan bahwa Pancasila dan Trisila itu
bisa dirumuskan menjadi satu paham saja, yakni Gotong Royong.

Bung Karno menjelaskan, “Gotong-royong adalah pembantingan-
tulang bersama, pemerasan-keringat bersama, perj angan bantu-
binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat
semua buat kebahagiaan semua. Ho-lopis-kuntul-baris buat

Pancasila dan Gotong Royong Bangsa

Hadapi Pandemi Covid-19

80 EDISI KHUSUS, NOVEMBER 2020

Bung Karno tersebut, yang pertama Pancasila yakni, Kebangsaan,
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Dr. H. Ahmad Basarah, MH.
Wakil Ketua MPR RI

oris Causa di Universitas Gajah Mada, 19 Septem-
ber 1951, Bung Karno menegaskan bahwa dirinya
bukanlah Pencipta Pancasila, tetapi sekedar
Penggali Pancasila karena nilai-nilai Pancasila itu
sudah hidup lestari dalam hati sanubari dan
kebudayaan bangsa Indonesia.

Tesis Bung Karno tentang nilai-nilai gotong royong
sebagai suatu nilai yang hidup dalam sanubari
bangsa Indonesia saat ini terbukti dengan hasil
survei lembaga Charities Aid Foundation (CAF)
World Giving Index 2018. Menurut hasil survei
tersebut bangsa Indonesia menempati urutan
negara pertama sebagai bangsa yang dikenal pal-
ing dermawan di seluruh dunia. Hal itu membuktikan
bahwa jiwa gotong royong dan tolong menolong
serta solidaritas sosial bangsa Indonesia adalah
jiwa bangsa yang hidup di tengah-tengah masya-
rakat Indonesia.

Modal ideologis dan sosiologis bangsa Indonesia
sangatlah besar untuk dikembangkan menjadi
partisipasi sosial sebagai energi bangsa meng-
hadapi penularan dan pencegahan pandemi Covid
19 beserta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan-
nya. Masalahnya sekarang adalah tinggal bagai-
mana Pemerintah Pusat dan Daerah serta stake
holder lainnya mampu menggerakkan modal sosial
yang sudah dimiliki rakyat Indonesia itu menjadi
kekuatan kolektif bangsa untuk bersama-sama dan
bergotong royong mengatasi pandemi Covid 19 ini.

Pada saat dilantik sebagai Presiden Republik In-
donesia tanggal 20 Oktober 2019 lalu, Presiden
Jokowi berjanji dan bersumpah, yang salah satunya
akan memegang teguh dan menjalankan UUD. Dalam

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan ada
empat janji negara, salah satunya adalah melindungi
bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia. Pasal
4 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan, Presiden
Jokowi diberi wewenang memegang kekuasaan
pemerintahan menurut UUD. Dengan demikian,
sebagai Presiden yang mendapat mandat langsung
dari rakyat untuk menjalankan kekuasaan pemerintah-
an nasional, Presiden Jokowi bersama para
pembantu-pembantunya, sangat legitimed dan
konstitusional untuk membuat berbagai perintah
(baca:kebijakan) kepada warga negaranya dalam
rangka melindungi rakyatnya dari bahaya pandemi
Covid 19 ini. Tanpa dikelola dan digerakkan dengan
baik, mustahil modal sosial yang dimiliki bangsa Indo-
nesia akan semangat dan jiwa gotong royong yang
hidup subur di hati rakyatnya dapat menjadi energi
nasional yang positif, solid dan koheren.

Terakhir, kesatupadanan antarlembaga peme-
rintah dan dengan yang diperintah dalam men-
jalankan kontrak sosial sebagaimana telah dise-
pakati oleh para Pendiri Bangsa adalah kata kunci
bagi bangsa Indonesia untuk mampu mengatasi
berbagai macam bencana dan krisis yang dialami
oleh bangsa kita. Kembali kepada jati diri bangsa
dan mengamalkan Pancasila yang berintisarikan
semangat Gotong Royong adalah santiaji bagi
bangsa Indonesia dalam memperingati 75 Tahun
Lahirnya Pancasila di tengah pandemi Covid 19.
Marilah kita bersatu-padu, bahu-membahu dan
bergotong royong untuk keselamatan berjuta-juta
rakyat Indonesia. Jayalah Pancasila, Majulah
Bangsaku Untuk Indonesia Raya. ❏
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Sesjen MPR Pimpin Rakornis Antisipasi Penyebaran Covid-19

MEREALISASI langkah-langkah dan upaya MPR dalam
mengantisipasi penyebaran virus Corona atau Corona
Virus Disease (Covid-19), Sekretariat Jenderal MPR, Selasa

(17/3/2020), melakukan penyemprotan cairan desinfektan di seluruh
ruangan di lingkungan kerja MPR RI.

Total ruangan yang disemprot sekitar 49 ribu meter persegi.
“Cairan desinfektan yang kami gunakan adalah water base,
sehingga tidak berbekas dan tidak berbau. Cairan ini sangat efektif

SEKRETARIS Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono, Senin (16/3/
2020), memimpin Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) terbatas
dengan agenda tunggal membahas kesiapan, antisipasi, dan

upaya Sekretariat Jenderal MPR menghadapi wabah virus corona
atau Covid-19, di lingkungan kerja Setjen MPR.

Rapat yang digelar di ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks
Parlemen, Senayan, Jakarta tersebut dihadiri para pejabat eselon I,
II, dan III di lingkungan kerja Setjen MPR.  Dalam kesempatan tersebut,
Ma’ruf Cahyono mengungkapkan bahwa dunia, termasuk Indone-
sia, saat ini sedang serius menghadapi pandemi virus corona.

Perkembangan seputar wabah virus tersebut, lanjutnya, sangat luar
biasa. Kabar yang beredar bahwa penyebaran virus sudah sangat
masif dan sangat sulit dihentikan.  Bahkan, sampai ada negara-negara
yang harus mengeluarkan kebijakan lockdown, penguncian total untuk
mencegah penyebaran virus semakin meluas tak terkendali.

“Di Indonesia sendiri, sudah sama-sama kita ketahui informasi
seputar virus tersebut dari media-media massa nasional, serta juga
sudah ada arahan resmi dari pejabat publik mulai dari Presiden,
kementerian terkait dan lain-lain. Kita di Setjen MPR sebagai institusi
publik harus memiliki sensitifitas, kepedulian, dan responsif terhadap
informasi-informasi tersebut,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Ma’ruf, harus ada langkah-langkah yang tepat,
nyata, dan efektif untuk saat ini dan ke depan guna mencegah dan
mengantisipasi penyebaran virus tersebut di lingkungan kerja Setjen
MPR. “Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk merespon kebijakan
pemerintah dan agar terhindar dari wabah virus, tanpa meng anggu
pelaksanaan tugas Setjen MPR sebagai supporting lembaga MPR
yang tetap harus berjalan secara maksimal dengan kondisi yang
ada,” tambahnya. ❏

DER

Area Gedung MPR RI Disemprot Cairan Desinfektan

untuk membunuh virus,” ujar Sapto, koordinator pelaksana
penyemprotan.

Petugas penyemprotan terlihat hilir mudik dengan didampingi
petugas dari Setjen MPR memasuki berbagai ruangan satu persatu,
dan dengan teliti melakukan penyemprotan. Diharapkan, penyem-
protan tersebut akan meminimalisir bahkan menghilangkan
penyebaran Covid-19 yang sangat berbahaya. ❏

DER
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