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Menuju Amandemen Terbatas
UUD NRI Tahun 1945

D

ALAM berbagai kesempatan Ketua MPR
Bambang Soesatyo mengungkapkan
pentingnya keberadaan Pokok-Pokok
Haluan Negara (PPHN). Bangsa Indonesia
sangat membutuhkan PPHN. Alasannya,
pembangunan nasional memerlukan panduan
arah dan strategis. Bukan hanya itu, jauh lebih
penting lagi, PPHN merupakan manifestasi dan
implementasi dari ideologi negara dan falsafah
bangsa, yaitu Pancasila. Jadi, pembangunan
nasional yang mengacu pada PPHN hakikatnya
adalah untuk menjaga dan memperkuat ideologi
negara Pancasila.
Sejak lama MPR sebenarnya sudah merasakan
adanya kebutuhan PPHN itu. Pada MPR periode
2009 – 2014, kebutuhan PPHN itu dituangkan
dalam rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti MPR
periode berikutnya. Salah satu rekomendasi itu
berisi tentang reformulasi sistem perencanaan
pembangunan model “GBHN”. Maka, MPR periode
2014 – 2019 melakukan kajian terhadap
rekomendasi tersebut. Selama lima tahun, MPR
periode 2014 – 2019 menghasilkan satu
keputusan berupa meneruskan rekomendasi itu
kepada MPR periode 2019 – 2024.
Rekomendasi MPR periode 2014 – 2019 lebih
mengerucut lagi tertuang dalam Keputusan MPR
No. 8 Tahun 2019. Dalam Pasal 2 Keputusan
MPR itu disebutkan, “MPR masa jabatan 2019 –
2024 perlu melakukan pendalaman hasil kajian
MPR RI masa jabatan 2014 – 2019 berkenaan
dengan substansi dan bentuk hukum PokokPokok Haluan Negara, termasuk membangun
konsensus politik yang memungkinkan ditetapkannya dalam Ketetapan MPR, dengan catatan
terdapat pandangan dari Fraksi Partai Golongan
Karya, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera bahwa Pokok-Pokok Haluan
Negara juga dimungkinkan dibentuk dalam bentuk
undang-undang”.
MPR saat ini di bawah kepemimpinan Bambang
Soesatyo dan sembilan wakil ketua yang
merepresentasikan semua partai politik dan
kelompok DPD tinggal selangkah lagi merealisasikan
PPHN. Setelah bekerja kurang lebih dua tahun,

Heri Herawan, Maifrizal
REDAKTUR PELAKSANA
Budi Muliawan

seperti disampaikan Ketua Badan Pengkajian
Djarot Saiful Hidayat, bahwa bentuk hukum yang
paling pas untuk PPHN adalah Ketetapan MPR
(Tap MPR). Artinya, perlu dilakukan amandemen
terbatas UUD NRI Tahun 1945.
Apa yang perlu diamandemen? Bambang
Soesatyo memberikan jawaban, “Pembentukan
PPHN melalui perubahan terbatas terhadap
konstitusi, setidaknya berkaitan erat dengan
dua pasal yang harus diselaraskan. Pertama,
penambahan ayat pada Pasal 3 yang memberi
kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan
menetapkan PPHN. Kedua, penambahan ayat
pada Pasal 23 yang mengatur kewenangan
DPR untuk menolak RUU APBN yang diajukan
oleh presiden apabila tidak sesuai dengan
PPHN,” katanya dalam satu kesempatan.
Sekaligus amandemen terbatas UUD NRI
Tahun 1945 ini memupus masuknya agendaagenda lain, seperti perpanjangan masa jabatan
presiden menjadi tiga periode, perubahan
pemilihan presiden, MPR kembali menjadi
lembaga tertinggi, dan isu lainnya. Dengan kata
lain, amandemen UUD NRI Tahun 1945 tidak akan
melebar kemana-mana. Ketentuan Pasal 37 UUD
NRI Tahun 1945 juga sudah mengatur secara
ketat perubahan UUD, misalnya usulan perubahan UUD harus menyertakan pasal yang
akan diubah, alasan atau argumentasinya, dan
bunyi perubahan pasal itu.
Selangkah lagi menuju amandemen UUD NRI
Tahun 1945. Jika pada periode 2014 – 2019,
Ketua MPR saat itu Zulkifli Hasan belum berhasil
mencapai konsensus di antara partai politik dan
kelompok DPD untuk melakukan amandemen,
kini MPR periode 2019 - 2024 di bawah
kepemimpinan Bambang Soesatyo mendapat
giliran untuk membangun konsensus tersebut.
Pimpinan MPR harus melakukan komunikasi
politik dengan stakeholder lainnya, khususnya
ketua umum partai politik sehingga ada
kesepahaman agar amandemen UUD NRI Tahun
1945 bisa berjalan lancar dan pada akhir masa
jabatan MPR bisa menghadirkan haluan
negara. ❏
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Empat Pilar untuk Harmonisasi dan Keluhuran Budaya Bangsa

K

ETIKA semakin banyak elemen masyarakat menyuarakan ‘NKRI
Harga Mati’, aspirasi ini hanya memperjelas adanya persoalan
pada aspek harmoni dalam dinamika kehidupan masyarakat.
Benih disharmoni muncul karena adanya pandangan atau pengajaran
yang bertentangan dengan keagungan, keluhuran dan kearifan
budaya bangsa sebagaimana sudah terpatrikan dalam Empat Pilar.
Keagungan, keluhuran dan kearifan budaya bangsa Indonesia
sejak awal sudah dibingkai oleh para bapa bangsa dalam Empat
Pilar, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.
Empat Pilar adalah rahim budaya bangsa. Rahim yang kodrati,
mempertautkan persaudaraan putera-puteri ibu pertiwi dari Sabang
hingga Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote. Putera-puteri
sebangsa dan satu tanah air yang adab dan laku hidupnya
berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, peduli sesama, santun,
toleran di tengah keberagaman, bersemangat gotong royong dan
menjadikan musyawarah sebagai keutamaan.
Catatan sejarah memberi bukti kepada generasi sekarang dan
generasi penerus bahwa komunitas internasional lebih mengenal
masyarakat Indonesia sebagai komunitas yang adat ketimurannya
sangat kental, sehingga sangat ramah, santun dan terbuka. Bukan
komunitas yang senang berperilaku menista atau menghina
komunitas lain. Sekarang pun, sebagian besar masyarakat Indonesia sejatinya masih memegang teguh nilai-nilai luhur itu.
Rahim Empat Pilar itu pula menjadi bagian tak terpisah dari proses
terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang
mancakup 16.056 pulau dan 801 bahasa daerah dan akar budaya
lokal, dengan Bahasa Indonesia dan budaya nusantara sebagai
budaya dan bahasa pemersatu. Fakta ini layak dipahami sebagai
Karya Agung Tuhan Yang Maha Kuasa.
Jadi, patut digarisbawahi oleh generasi terkini dan generasi masa
depan bahwa NKRI terbentuk karena kesadaran dan kehendak
bersama masyarakat dari belasan ribu pulau besar maupun pulau
kecil, dengan akar budaya dan bahasa lokal yang sangat beragam.
Tidak ada manusia di muka bumi ini yang bisa mempersatukan
keberagam berskala besar itu, kalau bukan karena kehendak Tuhan
Yang Maha Esa.
Di masa lalu, NKRI memang pernah dicobai atau dirongrong. Namun,

upaya para petualang memecah NKRI selalu gagal karena
masyarakat pun menolak, dan tetap bersetia menjadi bagian tak
terpisah dari Republik Indonesia. Kini, dengan menyuarakan aspirasi
‘NKRI Harga Mati’ itu, sebagian besar elemen masyarakat kembali
bersikap tegas untuk menyatakan Empat Pilar dan NKRI itu sudah
final. Dan, menjadi kewajiban generasi sekarang dan generasi
penerus untuk menjaga dan merawat eksistensi NKRI, termasuk
mempertahankan dan merawat keagungan, keluhuran dan kearifan
budaya bangsa.
Aspirasi ‘NKRI Harga Mati’ itu memang harus disuarakan mayoritas
masyarakat untuk menanggapi upaya kelompok-kelompok tertentu
merusak nilai-nilai luhur dari Empat Pilar itu. Upaya merusak itu masih
terdengar dan terlihat. Isu khilafah belum dapat dikatakan
sepenuhnya sudah hilang. Setelah isu khilafah, berlanjut dengan
ulah sekelompok orang yang dengan seenaknya menuduh orang
lain sebagai komunitas kafir hanya karena beda keyakinan dan
beda budaya. Tuduhan kafir bahkan tak jarang melebar hingga ke
produk dan jasa tertentu.
Pandangan dan pengajaran yang bertentangan dengan nilainilai luhur Empat Pilar itu kemudian dieskalasi dengan ajakan
memusuhi negara dan pemerintah. Bahkan, kewajiban warga
negara menghormati Bendera Merah Putih pun sempat
dipermasalahkan. Masyarakat tentu memiliki sejumlah catatan
lainnya tentang pandangan atau pengajaran yang menentang nilainilai luhur Empat Pilar.
Baru-baru ini, masyarakat pemerhati sempat terusik karena
kewajiban warga negara menyanyikan Indonesia Raya juga
dipersoalkan. Belum reda masalah ini, muncul lagi pandangan sesat
lainnya yang juga sempat diviralkan, yakni pandangan yang
menyalahkan nilai dan makna sungkem kepada orang tua. Pokoknya,
dalam pandangan orang yang mengaku paling suci dan paling benar
sendiri itu, penghormatan warga negara kepada simbol negara dan
sungkem kepada orang tua itu tidak benar.
Tentu saja pandangan dan pengajaran seperti itu menyulut prokontra. Dan, pro-kontra itu menyebabkan disharmoni di tengah
masyarakat. Maka, jadilah ruang publik bising dan banjir ujaran
kebencian. Persepsi tentang masyarakat Indonesia yang ramah,
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H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
Ketua MPR RI

santun dan toleran pun tercoreng, karena ada
kelompok yang memanfaatkan media sosial untuk
menyemburkan ujaran kebencian, diskriminasi,
menyebarluaskan hoaxs serta penipuan.
Sebuah survei pernah melaporkan bahwa
warga net Indonesia termasuk kelompok paling tidak
sopan ketika memanfaatkan media sosial. Lebih
dari itu, muncul pula anggapan bahwa sebagian

masyarakat Indonesia telah berubah menjadi
komunitas yang gampang marah dan tak jarang
berperilaku beringas. Semua kecenderungan ini
bukan lagi rahasia, melainkan sudah menjadi
pengetahuan bersama.
Memang, dalam jumlah yang terus membesar,
sebagian masyarakat Indonesia telah tercabut dari
akar budayanya yang luhur dan penuh kearifan itu.
Hal ini terjadi karena mereka terus dicekoki
pandangan dan pengajaran yang bertentangan
nilai-nilai luhur Empat Pilar. Mereka telah ‘dipaksa’
melupakan warisan agung dari para leluhur mereka
sendiri. Padahal, warisan agung itu sendiri adalah

karunia Sang Pencipta yang menjadi pondasi kokoh
bagi terwujudnya kehidupan bersama yang harmonis
di tengah keberagaman.
Maka, selain sebagai masalah kekinian, kecenderungan itu tentu saja harus disikapi sebagai
tantangan bersama. Jangan lari dari masalah itu, dan
jangan juga masalahnya dianggap biasa-biasa saja.
Sesulit apa pun akar masalahnya, tetap harus dihadapi
dan disikapi dengan bijaksana. Kecenderungan
menista dan menghina orang lain sejatinya bukanlah
kepribadian Indonesia, dan karenanya tidak boleh
dibiarkan berlarut-larut. Bukankah semua orang pada
dasarnya mendambakan kehidupan bersama yang
harmonis.
Dengan begitu, tantangan paling utama bagi
semua elemen masyarakat sekarang ini adalah
mengedepankan kehendak baik, dengan mengupayakan dan mewujudkan harmonisasi dalam
kehidupan bersama. Semua institusi negara yang
berwenang dan relevan, termasuk institusi keagamaan, diharapkan lebih memberi perhatian pada
masalah ini.
Dan, oleh karena NKRI sudah final dan ‘Harga mati’,
harmonisasi kehidupan bersama harus menjadikan
Empat Pilar sebagai pijakan filosofisnya. MPR RI,
misalnya, terus aktif menyosialisasikan hakekat dan
makna Empat Pilar. Institusi lainnya pun diharapkan
bergerak menyosialisasikan makna Empat Pilar.
Institusi hukum juga diharapkan pro aktif dan
persuasif menyikapi semua pihak yang bertindak
atau berperilaku menentang nilai-nilai luhur Empat
Pilar. Rongrongan terhadap nilai-nilai luhur Empat Pilar tidak boleh lagi dibiarkan.
Perubahan zaman memang tak terhindarkan,
tetapi budaya Indonesia yang agung dan luhur itu
harus terjaga eksistensinya. Dia tidak boleh dirusak
oleh siapa pun dan atas nama apa pun. ❏
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Upaya Mewujudkan Haluan Negara

Mendorong Amandemen Terbatas
UUD NRI Tahun 1945

Ahmad Basarah

Bambang Soesatyo

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Untuk mewujudkan PPHN memang tidak mudah, karena harus ada komunikasi politik yang intensif. MPR masa
jabatan 2014 – 2019 belum berhasil mencapai konsensus untuk melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945
terkait PPHN. Kini, MPR periode 2019 – 2024 kembali berupaya membangun konsensus tersebut.

W

AKIL Ketua MPR Ahmad Basarah menyampaikan bocoran
tentang Pokok-Pokok Halauan Negara (PPHN) yang sedang
menjadi fokus di MPR. Di depan Pimpinan dan Anggota DPRD
Kota Malang, Ahmad Basarah mengungkapkan bahwa MPR tengah
berupaya merealisasikan PPHN melalui amandemen terbatas UUD
NRI Tahun 1945. “MPR sedang mengupayakan perubahan terbatas
UUD NRI Tahun 1945 yang memasukkan kewenangan MPR untuk
menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara,” katanya dalam pertemuan
yang berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen,
Jakarta, akhir April 2021.
Bahkan, Ahmad Basarah memperkirakan MPR masa jabatan 2019
– 2024 bisa merealisasikan PPHN tersebut. Dia menyebutkan, sekitar
akhir tahun 2022 atau awal-awal tahun 2023, PPHN itu sudah bisa
terwujud. Dengan kata lain, MPR saat ini sedang mengupayakan
langkah-langkah untuk merealisasikan gagasan PPHN itu. Sebab,
untuk mewujudkan PPHN diperlukan proses yang membutuhkan
waktu panjang. Sebut saja, beberapa proses yang harus dilalui,
misalnya kajian, serap aspirasi, rapat pimpinan, rapat gabungan
pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD, komunikasi
politik, dan sebagainya.

“Bocoran” dari Ahmad Basarah kemudian terkonfirmasi dengan
pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo. Dalam peluncuran buku
“Cegah Negara Tanpa Arah, Restorasi Haluan Negara dalam
Paradigma Pancasila, Reposisi Haluan Negara Sebagai Wadah
Aspirasi Rakyat”, Bambang Soesatyo menegaskan komitmennya
untuk menghadirkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara
(GBHN)—sekarang nomenklaturnya menjadi PPHN—dalam masa
jabatan MPR periode 2019 – 2024.
“Saya memiliki komitmen bahwa hadirnya kembali PPHN ini adalah
sebuah keniscayaan yang harus kita wujudkan dalam periode saya
bersama-sama pimpinan MPR lainnya dari perwakilan partai politik
dan DPD,” kata Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, dalam
peluncuran buku karyanya di Media Center MPR/DPR, Lobi Nusantara
III, Senayan, Jakarta, Jumat, 28 Mei 2021.
Lebih maju lagi, dalam berbagai kesempatan, Bamsoet
menegaskan bahwa untuk merealisasikan PPHN harus melalui
amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945. Dalam amandemen
terbatas itu, Bamsoet menyebut ada dua pasal yang harus
diselaraskan, yaitu penambahan ayat pada Pasal 3 dan Pasal 23
UUD NRI Tahun 1945.
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“Pembentukan PPHN melalui perubahan
terbatas terhadap konstitusi, setidaknya
berkaitan erat dengan dua pasal yang harus
diselaraskan. Pertama, penambahan ayat
pada Pasal 3 yang memberi kewenangan
kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN. Kedua, penambahan ayat pada
Pasal 23 yang mengatur kewenangan DPR
untuk menolak RUU APBN yang diajukan oleh
presiden apabila tidak sesuai dengan
PPHN,” papar Bamsoet dalam Sosialisasi
Empat Pilar MPR di Universitas Airlangga,
Senin, 28 Juni 2021.
Tidak mau ketinggalan langkah, Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) juga telah menyiapkan perubahan kelima UUD NRI Tahun
1945 terkait dengan PPHN. DPD telah
membentuk Tim Kerja PPHN yang diketuai
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. Dalam Rapat
Paripurna Luar Biasa DPD pada 24 Juni 2021,
DPD telah menyetujui hasil Tim Kerja PPHN
terkait usulan perubahan UUD NRI Tahun
1945 secara terbatas. Menurut Ketua DPD,

La Nyalla Mahmud Mattalitti

La Nyalla Mahmud Mattalitti, Tim Kerja PPHN
ini telah bekerja dan menyelesaikan rumusan
draf usulan perubahan kelima UUD NRI Tahun
1945 dalam rangka fungsionalisasi Haluan
Negara dan penataan kewenangan MPR,
DPR, dan DPD.
La Nyalla juga mengungkapkan, Tim Kerja

PPHN telah menghasilkan pokok-pokok
pikiran usul pengubahan pasal-pasal UUD
NRI Tahun 1945 yang akan diusung DPD RI.
Pertama, usul pengubahan Pasal 3 UUD NRI
Tahun 1945 dengan menambahkan satu ayat
baru, yakni ayat (4) berbunyi “MPR menetapkan haluan negara atas usul presiden
setelah dibahas bersama DPD”.
Kedua, DPD juga mengusulkan pengubahan Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945 sehingga
ayat (2) berbunyi “Rancangan UndangUndang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara diajukan oleh presiden untuk dibahas
bersama DPR setelah mendapat persetujuan
DPD, sepanjang menyangkut pelaksanaan
haluan negara dalam program tahunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara”
Dan, ayat (3) berbunyi “DPR dan DPD sesuai
kewenangan masing-masing dapat menolak
Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan
oleh presiden”`
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MAJELIS UTAMA

Djarot Saiful Hidayat

Kemudian, ayat (4) menyebutkan “Apabila
DPR dan DPD, sesuai kewenangan masingmasing, tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diusulkan oleh presiden, pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara tahun yang lalu”.

Konsensus Bersama
Gagasan untuk mereformulasikan sistem
perencanaan pembangunan nasional sebenarnya telah direkomendasikan oleh MPR
periode 2009 – 2014. Rekomendasi ini
ditindaklanjuti oleh MPR periode 2014 – 2019
dengan memunculkan gagasan melakukan
perubahan terbatas terhadap UUD NRI
Tahun 1945. Tujuannya, untuk mengembalikan kewenangan MPR menetapkan GBHN,
yang dalam Rekomendasi MPR masa jabatan
2014 – 2019 disebut dengan nomenklatur
Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan,
Prof. Dr. Hendrawan Supratikno, menjelaskan, MPR periode 2019 – 2024 sudah
mendapat arah sesuai Keputusan MPR No.
8 Tahun 2019. Dalam Pasal 2 keputusan
tersebut berbunyi, “MPR masa jabatan 2019
– 2024 perlu melakukan pendalaman hasil
kajian MPR RI masa jabatan 2014 – 2019
berkenaan dengan substansi dan bentuk
hukum Pokok-Pokok Haluan Negara, termasuk membangun konsensus politik yang
memungkinkan ditetapkannya dalam Ketetapan MPR, dengan catatan terdapat
pandangan dari Fraksi Partai Golongan

Karya, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi
Partai Keadilan Sejahtera bahwa PokokPokok Haluan Negara juga dimungkinkan
diwujudkan dalam bentuk undang-undang”.
Dengan arah itu sebenarnya sudah jelas,
karena sebagian besar fraksi di MPR setuju
bentuk hukum PPHN adalah Ketetapan (Tap)
MPR. Menurut Hendrawan, untuk mewujudkan PPHN memang tidak mudah karena harus
ada komunikasi politik yang intensif. Pada
masa kepemimpinan Ketua MPR Zulkifli
Hasan (MPR masa jabatan 2014 – 2019)
belum berhasil mencapai konsensus untuk
melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945
terkait PPHN. “Sekarang giliran Ketua MPR
Bambang Soesatyo dan Pimpinan MPR
lainnya untuk kembali membangun konsen-

sus tersebut,” kata anggota Badan Pengkajian MPR ini kepada Majelis.
Ketua Badan Pengkajian MPR, Drs Djarot
Saiful Hidayat, pun sependapat. “Kita
serahkan proses amandemen UUD NRI
Tahun 1945 secara terbatas ini kepada
Pimpinan MPR. Pimpinan MPR akan melakukan komunikasi politik dengan ketua umum
partai politik sehingga ada kesepahaman
agar semua bisa berjalan dengan mulus dan
baik, sehingga saat akhir masa jabatan MPR
bisa menghadirkan haluan negara dalam
bentuk Tap MPR,” katanya kepada Majelis.
Menurut Djarot, bentuk hukum yang pas
untuk PPHN adalah Ketetapan MPR (Tap
MPR). “Bukan dalam bentuk UU. Maka, kita
perlu melakukan amandemen UUD NRI Tahun
1945 secara terbatas terkait dengan
pemberian wewenang untuk MPR. Dengan
menambahkan wewenang itu maka MPR
bisa menetapkan PPHN. Pemberian wewenang itu tertuang dalam satu ayat di Pasal
3 UUD NRI Tahun 1945,” jelas politisi PDI
Perjuangan ini.
Bamsoet juga mengakui bahwa PPHN
adalah “pekerjaan rumah” dua masa jabatan
MPR (yaitu MPR periode 2009 – 2014 dan
MPR periode 2014 – 2019) yang belum
terselesaikan. Dia meyakini pada periode ini
(masa jabatan 2019 – 2024), “pekerjaan
rumah” itu akan bisa diselesaikan. Pasalnya,
pada periode sebelumnya Pimpinan MPR
belum selengkap pada periode sekarang.
Pimpinan MPR masa jabatan 2019 – 2024
sudah mewakili semua partai politik dan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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kelompok DPD.
“Mungkin pada MPR dua periode lalu,
Pimpinan MPR belum lengkap karena tidak
semua partai politik terwakili sebagai
Pimpinan MPR. Tetapi sekarang semua
partai politik dan DPD sudah terwakili dalam
Pimpinan MPR sehingga komunikasi politik
yang kami lakukan jauh lebih lancar,”
ujarnya. Bamsoet pun optimistis PPHN bisa
direalisasikan pada masa jabatan 2019 –
2024 ini.
Apalagi, Bamsoet menambahkan, berbagai kalangan mulai menyuarakan dan
mendukung agar MPR RI kembali memiliki
kewenangan mengubah dan menetapkan
PPHN. Dukungan yang datang, antara lain
dari Forum Rektor, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Forum Rektor Indonesia, serta berbagai organisasi keagamaan seperti Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama, Pengurus Pusat Muhammadiyah,
hingga Majelis Tinggi Agama Konghucu.

Kotak Pandora
Bamsoet memastikan bahwa amandemen
UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan restorasi
haluan negara ini tidak akan membuka kotak
pandora seperti dikhawatirkan banyak orang. Amandemen terbatas tidak akan
menimbulkan perdebatan seperti isu perubahan periodesasi masa jabatan presiden,
perubahan pemilihan presiden, MPR kembali
menjadi lembaga tertinggi. Sebab, amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 hanya
pada Pasal 3 saja.
“Hanya ada penambahan satu ayat pada
Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945, dengan
memasukkan kewenangan MPR untuk
menyusun dan membuat PPHN. Dan, satu
ayat pada Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945,
dengan memasukkan kewenangan DPR
untuk menolak RAPBN jika tidak sesuai
dengan PPHN,” jelas Bamsoet.
Amandemen terbatas UUD NRI Tahun
1945, lanjut Bamsoet, tidak akan melebar.
Sebab, ketentuan Pasal 37 UUD NRI Tahun
1945 sudah mengatur secara ketat tentang
tata cara perubahan UUD, yaitu harus
mengusulkan pasal yang akan diubah, ayat
yang akan ditambah. “Usulan perubahan
pasal dan penambahan ayat itu sudah ada
dalam usulan awal yang didukung sepertiga
anggota MPR. Jadi, perdebatannya hanya

Bambang Soesatyo

di situ. Jika usulan disetujui maka tidak ada
pembahasan lain dan tidak akan melebar
kemana-mana. Hanya penambahan dua ayat
di dua pasal tadi,” terang Bamsoet.
Bamsoet menegaskan, selain perubahan
dua pasal dalam amandemen terbatas UUD
NRI Tahun 1945, tidak ada penambahan
lainnya. “Tidak ada penambahan lainnya
dalam amandemen kelima UUD NRI Tahun
1945. Termasuk wacana penambahan masa
jabatan presiden menjadi tiga periode
ataupun perubahan sistem presidensial,”
tegasnya lagi.
Anggota MPR dari Fraksi PKS, Johan
Rosihan, juga sependapat. Apabila amandemen UUD NRI Tahun 1945 dilakukan
dengan disiplin dan konsisten tentu tidak
akan membuka kotak pandora. Sebab,
ketentuan amandemen sudah diatur dengan
jelas dalam Pasal 37 ayat 1 dan 2. Misalnya,
usulan perubahan UUD diajukan dalam
sidang MPR dan harus disepakati seperdua
dari jumlah anggota MPR. “Tidak ada peluang
amandemen UUD akan disusupi agenda lain
seperti tentang masa jabatan presiden tiga
periode,” katanya kepada Majelis.
Johan Rosihan menerangkan bahwa
Badan Pengkajian tidak pernah membahas
soal masa jabatan presiden tiga periode.
“Kalaupun ada celah untuk masuk maka hal
itu tidak dimungkinkan, karena pembahasan
harus lewat Badan Pengkajian. Dalam Pasal
37 juga sudah diatur mekanisme amandemen
UUD, yaitu dalam usulan perubahan harus
disebutkan pasal yang akan diubah, beserta

alasannya, dan bagaimana perubahan pasal
itu. Jadi, semuanya harus jelas,” anggota
Badan Pengkajian MPR ini.
Mengenai isu masa jabatan presiden tiga
periode, Djarot pun menegaskan bahwa
Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 sudah
mengatur Presiden dan Wakil Presiden
memegang jabatan selama lima tahun dan
sesudahnya dapat dipilih kembali. “Soal isu
masa jabatan presiden tiga periode tidak kita
bahas. Juga Pasal 22 tentang DPD tidak kita
bahas. Alasannya, terkait dengan tindak
lanjut MPR periode 2019 tentang rekomendasi, Badan Pengkajian MPR tidak pernah
mengkaji tentang isu-isu tersebut dan tidak
pernah menerima usulan secara tertulis
tentang pasal-pasal itu,” tegasnya.
Intinya, amandemen terbatas UUD NRI
Tahun 1945 hanya terkait pada PokokPokok Haluan Negara, khususnya penambahan ayat pada Pasal 3. Jika
konsensus di antara para stakeholder
dan partai politik bisa tercapai maka
amandemen terbatas UUD bisa berjalan
dengan mulus dan lancar. Seperti disebutkan Ahmad Basarah, paling lambat tahun
2023, PPHN sudah bisa direalisasikan.
Jika terealisasi maka pembangunan
nasional memiliki panduan arah dan
strategi. Lebih penting lagi, PPHN merupakan manifestasi dan implementasi
dari ideologi negara dan falsafah bangsa,
yaitu Pancasila. Artinya, PPHN menjaga
dan memperkuat ideologi negara. ❏
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MAJELIS UTAMA
Kajian Pokok-Pokok Haluan Negara

Membangun Konsensus Untuk Amandemen
Terbatas UUD NRI Tahun 1945
MPR masa jabatan 2019 – 2024 saat ini masih terus melakukan kajian soal PPHN (Pokok-Pokok
Haluan Negara). Proses untuk mewujudkan PPHN memang tidak mudah karena harus ada komunikasi
politik yang intensif.

Djarot Saiful Hidayat

B

ADAN Pengkajian MPR menjadi ujung
tombak dalam menindaklanjuti rekomendasi MPR periode 2014 – 2019,
khususnya terkait dengan Pokok-Pokok
Haluan Negara (PPHN). Sesuai rekomendasi
MPR periode 2014 – 2019 maka MPR periode
2019 – 2024 perlu melakukan kajian lebih
mendalam lagi, terutama tentang substansi
dan bentuk hukum PPHN. Tidak itu saja,
rekomendasi itu juga mengarahkan agar
dicari konsensus politik yang memungkinkan
PPHN ditetapkan dalam Ketetapan MPR (Tap
MPR). Badan Pengkajian yang diketuai Djarot
Syaiful Hidayat dari Fraksi PDI Perjuangan
melakukan kajian lebih mendalam perihal
substansi dan produk hukum untuk PPHN.
Berikut ini pandangan dan pendapat dari
unsur Badan Pengkajian MPR terkait
substansi dan bentuk hukum PPHN.

Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S
Ketua Badan Pengkajian MPR
Saya sebagai Ketua Badan Pengkajian
MPR bersama tiga wakil ketua dari PKS,
Demokrat, dan Partai Golkar, dan anggota
lainnya ditugaskan untuk menindaklanjuti

rekomendasi MPR periode sebelumnya
(Keputusan MPR No. 8 Tahun 2019),
terutama tentang substansi dan bentuk
hukum PPHN. Apa bentuk hukum PPHN?
Bentuk hukum yang pas adalah Ketetapan
MPR (Tap MPR), bukan dalam bentuk UU.
Kita masih terikat dengan Tap MPR No. I Tahun
2003. Dalam Tap MPR itu masih ada 14 Tap
MPR/MPRS yang masih berlaku dan harus
diselesaikan, seperti Tap MPRS No. XXV/
MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran
Komunisme/Marxisme, Tap MPR No. IX/MPR/
2001 tentang Agraria dan Sumber Daya
Alam. Maka PPHN merangkum isi Tap MPR
dalam satu Tap sehingga selesai.
Maka, kita perlu melakukan amandemen
UUD NRI Tahun 1945 secara terbatas terkait
dengan pemberian wewenang untuk MPR.
Dengan menambahkan wewenang MPR itu
maka MPR bisa menetapkan tentang PPHN.
Pemberian wewenang itu tertuang dalam
satu ayat di Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945.
Dengan demikian, kita perlu melakukan
amandemen lebih dahulu agar MPR bisa
menetapkan PPHN.
Untuk Tap MPR perlu amandemen Pasal 3
UUD NRI Tahun 1945. Tidak cukup, maka
perubahan (penambahan) Pasal 23 dimasukkan. Dalam penambahan ini DPR bisa
menolak APBN bila tidak sesuai dengan PPHN.
Ini agar PPHN mempunyai posisi dan
kedudukan yang kuat. Visi dan misi dalam
pemilihan presiden harus mengacu pada
PPHN. Semuanya ke arah simetris, terkait,
dan berkelanjutan.
Saat ini Badan Pengkajian MPR fokus pada
PPHN. Kita turun ke masyarakat, melakukan
FGD dengan Forum Rektor, akademisi, tokoh
masyarakat. Hasilnya, telah mengerucut
bahwa Indonesia harus memiliki haluan
negara sehingga pembangunan bisa berkelanjutan dan mempunyai arah yang jelas.
Badan Pengkajian MPR telah menyiapkan
substansi PPHN. Kami telah membentuk lima

Hendrawan Supratikno

kelompok, yaitu: ideologi dan politik, ekonomi,
sosial budaya, hukum, pertahanan dan
keamanan.
Kita menyerahkan proses amandemen
UUD NRI Tahun 1945 secara terbatas
kepada Pimpinan MPR. Untuk PKS dan
Demokrat kita sudah berbicara hal yang
prinsip. Pimpinan MPR akan melakukan
komunikasi politik dengan ketua umum partai
politik sehingga ada kesamaan kesepahaman agar semua bisa berjalan dengan mulus
dan baik. Sehingga pada tahun 2024, saat
masa jabatan habis, MPR bisa menghadirkan
haluan negara dalam bentuk Tap MPR.

Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
Anggota MPR Fraksi PDI Perjuangan
Pada saat MPR masa jabatan 2014 – 2019,
saya sebagai Wakil Ketua Badan Pengkajian
MPR. Pada waktu itu, produk terakhir yang
kami hasilkan di Badan Pengkajian MPR
adalah Keputusan MPR No. 8 Tahun 2019
tentang Rekomendasi MPR Masa Jabatan
2014 - 2019. Keputusan MPR No. 8 Tahun
2019 itu merupakan langkah lanjut dari
Keputusan MPR sebelumnya, yaitu Ke-
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putusan MPR No. 4 Tahun 2014. Salah satu
rekomendasi dalam Keputusan MPR No. 8
Tahun 2019 adalah tentang Pokok Pokok
Haluan Negara.
Dalam Pasal 2 Keputusan MPR No. 8
Tahun 2019 disebutkan, “MPR masa jabatan
2019 – 2024 perlu melakukan pendalaman
hasil kajian MPR RI masa jabatan 2014 – 2019
berkenaan dengan substansi dan bentuk
hukum Pokok-Pokok Haluan Negara, termasuk membangun konsensus politik yang
memungkinkan ditetapkannya dalam Ketetapan MPR, dengan catatan terdapat
pandangan dari Fraksi Partai Golongan
Karya, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi
Partai Keadilan Sejahtera bahwa PokokPokok Haluan Negara juga dimungkinkan
dibentuk dalam bentuk undang-undang”.
Jadi, dalam Keputusan MPR No. 8 Tahun
2019 sudah dikerucutkan. MPR masa jabatan
2019 – 2024 (MPR yang sekarang) tinggal
mengkaji bentuk hukum dari Pokok-Pokok
Haluan Negara, apakah dalam Ketetapan
MPR (yang berarti harus melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945) atau cukup
dalam bentuk UU. Sebagian besar fraksi di
MPR setuju bentuk hukum Pokok-Pokok
Haluan Negara dalam bentuk Ketetapan
(Tap) MPR.
MPR masa jabatan 2019 – 2024 sekarang
masih terus melakukan kajian. Proses untuk
mewujudkan Pokok-Pokok Haluan Negara
memang tidak mudah karena harus ada
komunikasi politik yang intensif. Pada

kepemimpinan Ketua MPR Zulkifli Hasan
periode lalu (masa jabatan 2014 – 2019)
belum berhasil membangun konsensus untuk
melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945
terkait dengan PPHN. Sekarang giliran Ketua
MPR Bambang Soesatyo dan Pimpinan MPR
lainnya (MPR periode 2019 – 2024) untuk
kembali membangun konsensus tersebut.

Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, MSc
Anggota MPR Fraksi PAN
Badan Pengkajian MPR terdiri dari berbagai fraksi, termasuk dari PKS dan Partai
Demokrat. Semua membahas substansi dari
PPHN. PKS dan Demokrat ingin lebih dulu
membahas substansi dari PPHN. Setelah
substansi PPHN selesai dibahas, baru
kemudian ditentukan bentuk hukum dari PPHN
ini, apakah dalam bentuk Ketetapan MPR
(artinya melakukan amandemen UUD NRI
Tahun 1945) atau dalam bentuk hukum lain.
Kami di Badan Pengkajian MPR sedang
membahas substansi dari PPHN. Dalam
pembahasan substansi PPHN itu telah
dibentuk beberapa tim, di antaranya tim sosial
budaya, tim pendidikan, agama, ekonomi.
Kita pastikan bahwa PPHN secara substansi adalah pengejawantahan dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. PPHN harus
bisa menjawab tujuan bernegara seperti
tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun
1945. Menurut saya, bentuk hukum PPHN
tidak harus Ketetapan MPR atau melakukan
amandemen UUD NRI Tahun 1945, bisa saja
dalam bentuk UU. Tetapi itu semua tergantung dari kesepakatan dan konsensus
partai-partai.

H. Johan Rosihan, ST
Anggota MPR Fraksi PKS
Dalam Badan Pengkajian MPR sudah
disepakati bahwa kajian dan pendalaman
atas PPHN diselesaikan pada tahun 2021.
Kemudian, pada akhir tahun 2022, PPHN
diharapkan bisa diputuskan dalam sidang
MPR. Untuk itu Badan Pengkajian MPR sedang
menyelesaikan draf PPHN. Badan Pengkajian
juga sudah membentuk lima kelompok kecil
yang membahas isu-isu strategis sebagai
materi PPHN.
Badan Pengkajian MPR juga telah mengkaji bentuk hukum dari PPHN, apakah perlu
amandemen UUD NRI Tahun 1945, atau
cukup hanya dengan UU. Kami mengkaji

Johan Rosihan

dengan mengundang para pakar. Dalam
kajian, ada keyakinan bentuk yang paling
pas untuk PPHN adalah Ketetapan MPR (Tap
MPR). Pancasila sebagai falsafah dasar
dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum
dasar, sehingga PPHN menjadi kebijakan
dasar. Maka produk hukum untuk PPHN
adalah Tap MPR.

Andi Yuliani Paris

Saya dari Fraksi PKS mendapat tugas dari
fraksi dan ketua umum partai untuk membahas soal PPHN ini. Kami tidak pernah
absen. Ini menjadi bukti bahwa terlalu dini
untuk mengatakan PKS tidak setuju dengan
pembahasan soal PPHN, khususnya jika
pilihannya adalah amandemen UUD NRI
Tahun 1945. Kalau nanti diputuskan dalam
bentuk Tap MPR, maka kami akan mengawalnya hingga selesai.
PPHN adalah turunan pertama dari
konstitusi yang menjadi kebijakan dasar.
PPHN itu penting agar negara ini mempunyai
arah. Karena itu PPHN merupakan tafsir
pertama, turunan pertama UUD NRI Tahun
1945. PPHN ini sifatnya teknokratif. Jadi,
PPHN menjadi kebijakan dasar yang juga
filosofis. PPHN yang sekarang tidak sama
seperti GBHN pada masa Orde Baru. Kita
meminta Pimpinan MPR untuk melakukan
silaturahim kebangsaan ke semua stakeholder, bukan hanya dari partai politik, tetapi
juga TNI/Polri, tokoh agama, lintas agama,
akademisi, dan lain-lain agar memiliki
kesamaan pandang tentang PPHN. ❏
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Dr. Syarifuddin Hasan, MM, MBA Wakil Ketua MPR RI

Kita Masih Lakukan Serap Aspirasi dan Kaji
Secara Hati-Hati

W

ACANA amandemen terbatas UUD
NRI Tahun 1945 terkait menghidupkan kembali haluan negara semakin menguat belakangan ini. Dalam
beberapa kesempatan, Ketua MPR Bambang
Soesatyo menegaskan bahwa Indonesia
membutuhkan Pokok-Pokok Haluan Negara
(PPHN) sebagai pemandu arah dan strategi
pembangunan nasional. Bahkan, Ketua MPR
menyebutkan perlunya amandemen terbatas
UUD NRI Tahun 1945 untuk memberikan
wewenang MPR menetapkan PPHN. Lebih
rinci lagi, Bamsoet, sapaan Bambang
Soesatyo, menyebutkan, dalam amandemen
itu ada penambahan ayat pada Pasal 3 dan
Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945.
Untuk membahas lebih lanjut soal
amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945,
berikut penuturan Wakil Ketua MPR Dr.
Syarifuddin Hasan, MM., MBA., kepada
Majelis. Petikannya.
Dalam beberapa kesempatan Ketua
MPR Bambang Soesatyo mengungkapkan rencana MPR untuk mengamandemen UUD NRI Tahun 1945 secara terbatas, hanya terkait dengan menghidupkan kembali Pokok-Pokok Haluan
Negara (PPHN). Bahkan MPR mentarget-

kan pada akhir 2022 atau awal 2023,
amandemen UUD NRI Tahun 1945 itu
sudah terlaksana dan PPHN sudah bisa
direalisasikan. Apa tanggapan Bapak?
Munculnya gagasan besar menghidupkan
kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara,
yang sekarang kita sebut sebagai Pokok-Pokok
Haluan Negara (PPHN), adalah aspirasi dari
rakyat Indonesia. Mengapa demikian, sebab
banyak elemen masyarakat Indonesia yang
menginginkan agar perencanaan pembangunan nasional itu menjadi lebih terarah,
fokus, ada sinergitas antara pusat dan daerah,
serta berkesinambungan, terutama merata ke
seluruh daerah. Seluruh rakyat menikmati hasil
pembangunan secara adil.
Nah, PPHN ini juga sudah dibahas dan
dikaji oleh MPR periode yang lalu, yakni
periode 2014-2019. Hasil kajian itu direkomendasikan MPR periode tersebut
kepada MPR periode 2019-2024 untuk lebih
dikaji kembali secara mendalam sebelum
mengambil keputusan.
Di MPR sendiri ada pendapat dan sikap
berbeda terkait PPHN ini. Pertama, jika PPHN
disetujui maka kontruksi hukumnya melalui
amandemen UUD. Kedua, di sisi lain ada
yang berpandangan bahwa PPHN dimasukkan ke dalam UU saja sehingga tidak

perlu amandemen UUD NRI Tahun 1945.
Melihat PPHN ini sangat penting buat
bangsa dan rakyat Indonesia, MPR tidak
lantas memutuskan begitu saja, tapi melakukan serap aspirasi ke berbagai elemen
bangsa untuk mendapatkan masukan dan
pemikiran, seperti kepada para akademisi,
tokoh agama, tokoh masyarakat dan lainnya.
Dan, ternyata di masyarakat sendiri terjadi
pro dan kontra, di antaranya ada sebagian
masyarakat yang ingin agar kembali ke UUD
1945 yang asli. Lalu ada pula berpendapat,
haluan negara boleh ada tapi jangan melalui
amandemen, dan sebagian lagi berpendapat,
haluan negara harus melalui amandemen
terbatas.
Berbagai masukan dan pemikiran masyarakat tersebut kemudian akan dijadikan
bahan materi kajian di MPR. Saya harap, di
akhir 2021 kajian sudah selesai dan di tahuntahun selanjutnya berproses di MPR
sehingga sebelum 2024 sudah ada hasilnya.
Namun, apapun hasilnya semuanya untuk
kepentingan rakyat.
Dalam amandemen UUD itu, hanya
mengubah Pasal 3 dengan memasukkan ketentuan bahwa MPR berwenang
untuk menetapkan PPHN, dan Pasal 23
dengan memasukkan ketentuan, DPR
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dapat menolak APBN bila tidak sesuai
dengan PPHN. Bagaimana pendapat
Bapak tentang penambahan pasal itu
yang direncanakan dalam amandemen
UUD?
Hal ini sempat menjadi pembahasan juga
di ranah public, terutama soal kewenangan
MPR untuk menetapkan PPHN. Wacana
yang bergulir, yaitu jika PPHN ditetapkan oleh
MPR apakah pelaksana PPHN bertanggung
jawab kepada MPR, apakah Presiden juga
sebagai pelaksana PPHN bertanggung jawab
kepada MPR? Jika seperti itu, apakah MPR
mesti menjadi lembaga tertinggi negara,
kembali seperti dulu?
Lalu berkembang juga apakah jika tidak
melaksanakan PPHN ada konsekwensi
hukumnya. Intinya, kembali lagi kita ingin
melihat dulu respon masyarakat terhadap
PPHN ini, akan dikaji lagi baik dan buruknya.
Dari konstelasi politik di MPR, bagaimana peluang untuk melakukan amandemen UUD tersebut? Sampai saat ini
hanya dua partai yang menolak PPHN
dimasukkan dalam konstitusi, yaitu
Partai Demokrat dan PKS. Kedua partai
menginginkan PPHN hanya dituangkan
dalam bentuk hukum UU saja?
Ya, kita kan melihat juga apa pendapat
masyarakat Indonesia. Karena itu, MPR
susah payah melakukan serap aspirasi,
mendatangi elemen-elemen masyarakat.
Nanti semuanya akan dikaji lagi secara
mendalam di MPR. Bisa saja hasil kajiannya
PPHN dimasukkan lebih mengarah ke UU saja
atau lebih banyak ke konstitusi. Intinya,
jangan terburu-buru. Ini adalah wacana
besar bangsa dampaknya kepada rakyat
dan negara.
Soal PPHN dituangkan dalam bentuk UU
sudah ada contoh baiknya saat pemerintahan Presiden SBY. Perencanaan
pembangunan diatur dalam UU No. 17 Tahun
2007 dan UU No. 25 Tahun 2004. Dalam
perjalanannya, pertumbuhan ekonomi selalu
sekitar 6%, selama 10 tahun 2004-2014,
pengangguran dan kemiskinan berkurang.
Artinya, diatur oleh UU saja sebenarnya
sudah cukup, tidak perlu amandemen lagi.
Tapi, Indonesia adalah negara demokrasi.
Semua pendapat sangat dihargai, tinggal
bagaimana kita bermusyawarah dengan
baik untuk mencapai kemufakatan bersama
Amandemen UUD juga tergantung

pada masing-masing ketua umum
partai. Jika para ketua umum partai
sudah setuju untuk dilakukan amandemen UUD secara terbatas, maka
amandemen pun bisa berjalan mulus.
Apa pendapat Bapak?
Saya rasa dengan merujuk kepada
Pancasila maka musyawarah untuk mencapai mufakat harus dikedepankan. Rakyat
adalah pemegang kedaulatan tertinggi, apa
pendapat dan keinginan rakyat itu yang
menjadi pegangan.
Saat ini masih ada kekhawatiran
amandemen UUD akan membuka
“kotak pandora” karena bisa disusupi
agenda lain dalam amandemen itu,
misalnya isu perpanjangan masa
jabatan presiden menjadi tiga periode,
atau memperkuat kewenangan DPD

Dari MPR sendiri, jika memang amandemen
terjadi maka kita berusaha sekuat mungkin
menjaga agar agendanya terkontrol sesuai
yang dibutuhkan bangsa, yakni soal PPHN.
Bagaimana praktiknya dalam amandemen UUD, karena amandemen UUD
harus mengikuti ketentuan Pasal 37
UUD NRI Tahun 1945, yaitu amandemen
diusulkan sepertiga anggota MPR, dan
harus mendapat persetujuan setengah plus satu dari anggota MPR,
dan seterusnya. Bagaimana prosedur
amandemen UUD ini? Apakah MPR
akan membuat panitia adhoc?
Amandemen UUD mesti mematuhi aturan
yang sudah ditetapkan UUD NRI Tahun 1945
Pasal 37, antara lain usul harus diajukan oleh
sekurang-kurangnya 1/3 jumlah anggota
MPR. Usul tersebut harus disampaikan

yang sejajar dengan DPR. Apakah
amandemen UUD nanti bisa membuka
“kotak pandora”?
Begitu wacana PPHN ini meluas apalagi
melalui amandemen UUD, banyak kalangan
masyarakat dan juga para akademisi yang
mengkhawatirkan bahwa amandemen ini
akan menjadi semacam membuka kotak
pandora, berpotensi melebar dan tak
terkontrol untuk mengambil kesempatan
memasukkan agenda-agenda, selain PPHN
seperti hal-hal yang disebutkan itu. Maka dari
itulah pentingnya melakukan serap aspirasi
kepada masyarakat dan melakukan kajian
secara hati-hati, jangan terburu-buru dan
mewaspadai setiap potensi pihak-pihak yang
mencari kesempatan atau “penumpang
gelap” ketika dibuka peluang amandemen.

secara tertulis dan disebutkan secara jelas
bagian mana yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan beserta alasannya.
Untuk mengubah pasal dalam UUD harus
dilakukan dalam sidang MPR yang dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota MPR.
Putusannya dilakukan dengan persetujuan
sekurang-kurangya 50% ditambah satu
anggota dari seluruh anggota MPR.
Terkait amandemen terbatas UUD 1945
tentang PPHN, saat ini masih dilakukan serap
aspirasi dari masyarakat untuk mengetahui
bagaimana baiknya PPHN ini. Nanti semua
aspirasi tersebut akan dikaji di Badan Kajian
MPR. Jika hasilnya bahwa PPHN ini perlu
ada melalui amandemen, maka akan dibentuk
panitia adhoc dan seterusnya dilakukan
sesuai aturan dari Pasal 37 tersebut. ❏
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UMKM di Masa Pandemi

Perlu Mendapat Perlindungan
dan Bantuan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

“UMKM perlu mendapatkan perlindungan dan bantuan, bukan dari hanya pemerintah tapi dari seluruh masyarakat
Indonesia,” ujar Wakil Ketua MPR Syarief Hasan dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat,
pertengahan Juni lalu.

W

kesempatan itu Bupati Cianjur Herman Suherman.

Menengah) adalah salah satu elemen bangsa yang paling

RI di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

merasakan dampak buruk akibat pandemi Covid-19. Banyak dari

ini sangat mengapresiasi elemen bangsa yang mau peduli dengan

industri rakyat tersebut hanya bisa bertahan hidup, bahkan tidak

kesulitan UMKM. Seperti dilakukan oleh Hotel Gino Feruci Cianjur.

sedikit yang gulung tikar. Jika hal ini dibiarkan maka kekuatan ekonomi

Manajemen hotel tersebut membantu UMKM dengan memberikan

rakyat semakin jauh terpuruk dan akan berdampak bagi perekonomian

tempat khusus untuk display produk-produk ekonomi kreatif rakyat

secara nasional.

Cianjur, seperti kuliner khas dan kain batik.

AKIL Ketua MPR, Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA.,
mengungkapkan bahwa pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil,

Mantan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Untuk itu, UMKM ini perlu mendapatkan perlindungan dan bantuan,

Menurut Syarief Hasan, sinergi itu sangat baik dan saling

bukan dari pemerintah saja tapi dari seluruh masyarakat Indonesia.

menguntungkan. Jika ini dilakukan oleh hotel-hotel dan pelaku industri

Salah satu caranya dengan bekerjasama membuka kesempatan dan

wisata lainnya maka UMKM tidak hanya mampu bertahan menghadapi

akses kepada mereka untuk memperkenalkan dan memasarkan

pandemi, tapi juga mampu bangkit. “Saya juga mendorong UMKM

produknya kepada masyarakat luas.

Cianjur dan daerah lainnya untuk tetap semangat berupaya keras

Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR dari Partai Demokrat —
yang biasa disapa Syarief Hasan— di sela-sela kunjungan kerjanya
di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis (17/6/2021). Hadir dalam

menghasilkan produk bagus dengan sentuhan kedaerahan yang
kental, sehingga memiliki nilai jual tinggi,” pungkasnya.
Bupati Cianjur Herman, Suherman, mengungkapkan, sangat
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menghargai toleransi yang tinggi kepada UMKM

“Produk UMKM Cianjur sangat berkualitas

Cianjur,” imbuhnya.

di masa sulit ini. “Kita masih dibayangi

Mira dari Dewan Kerajinan Nasional

seperti lampu gentur, keramik, radio kayu.

kekhawatiran makin melebarnya penyebaran

Daerah (Dekranasda), pembina ratusan

Bahkan kerajinan wayang golek Ciranjang

covid. Sinergitas antara pemerintah daerah,

UMKM seputar Cianjur, mengatakan bahwa

dan kerajinan keramik, serta resin Warung-

pelaku usaha baik kecil, menengah dan besar

keberpihakan pelaku industri wisata, seperti

kondang sudah dipasarkan sampai ke

bersama-sama dalam menghadapi keadaan

Gino Feruci, sangat dibutuhkan, sebab akan

negara Malaysia dan Libanon. Ke depan kami

ini, mudah-mudahan akan semakin mempererat

memacu gairah masyarakat desa untuk terus

butuh dukungan lebih besar terutama modal

hubungan kekeluargaan di antara rakyat

melestarikan kekayaan budaya daerahnya.

serta pemasaran,” tandasnya. ❏

17

EDISI NO.07/TH.XV/JULI 2021

16-27 JUL.pmd

17

1/1/2003, 12:23 AM

NASIONAL
Isu Masa Jabatan Presiden

HNW: Memperpanjang Masa Jabatan Presiden
Inkonstitusional
Dengan alasan darurat Covid-19 maka muncul wacana untuk memperpanjang masa jabatan Presiden
menjadi tiga periode. Mungkinkah?

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

W

AKIL Ketua MPR RI, Dr. H. M. Hidayat
Nur Wahid, MA., menyayangkan
makin kencangnya isu soal masa
jabatan Presiden. Di tengah pandemi Covid19 yang semakin mengkhawatirkan – di
mana varian baru ini banyak memakan
korban— tapi isu masa jabatan presiden
bukannya berhenti, tapi malah melebar,
kontroversial, dan meresahkan. Padahal,
pembahasan masa jabatan presiden adalah
sesuatu yang tidak kondusif untuk mengatasi
bencana nasional non alam, Covid-19.
Teranyar, mereka menyampaikan skenario, dengan alasan darurat Covid-19 maka
masa jabatan Presiden diwacanakan untuk
diperpanjang beberapa tahun. Artinya, pemilu
pun tidak akan diselenggarakan per lima
tahun sekali, sebagaimana ketentuan UUD
NRI Tahun 1945.
Kalau rujukannya adalah UUD NRI Tahun
1945, kata Hidayat Nur Wahid, maka skenario

menambah masa jabatan Presiden adalah
tindakan inkonstitusional. Karena, bertentangan dengan Konstitusi yang sudah
mengatur dengan jelas masa jabatan
Presiden fixed 5 tahun, dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan saja,
yaitu 5 tahun, sebagaimana diatur dalam
Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945.
“Tidak ada ketentuan perpanjangan masa
jabatan”. Apalagi pasal 22E ayat (1) dan
ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tegas
mengatur, Pemilu diselenggarakan lima tahun
sekali, termasuk Pemilihan Presiden. Bahkan
di era Covid-19 ini pun, Pemerintah dan DPR
sudah membahas dan menyepakati UU
tentang Pemilu dan Pilpres yang akan
diselenggarakan 5 tahunan pada 2024. Itu
sesuai dengan ketentuan Konstitusi. Dengan
demikian opsi penambahan tahun jabatan
Presiden juga tidak sesuai konstitusi alias
ilegal,” ujar Hidayat Nur Wahid melalui siaran

pers di Jakarta, Senin (21/6/2021).
Hidayat Nur Wahid yang biasa di sapa
HNW menambahkan, pandemi Covid-19
bukan alasan legal untuk melanggar konstitusi, atau untuk tidak melaksanakan ketentuan UUD. Covid -19 menjadi pandemi,
menyebar di hampir seluruh dunia, bukan
hanya di Indonesia saja. Tapi, di negara
manapun juga, tetap saja Pemilu / Pilpres
diselenggarakan sesuai jadwalnya. Seperti
di AS, Selandia Baru, dan terakhir di Iran.
“Malah aneh kalau di Indonesia dijadikan
pengecualian, dan sungguh keterlaluan bila
gagal tangani pandemi Covid-19 malah
dijadikan alasan untuk memperpanjang atau
memperluas kekuasaan. Juga, jangan
sampai, gagal mengatasi Covid-19 malah
diberi bonus perpanjangan masa jabatan
sebagai Presiden, padahal itu melanggar
Konstitusi,” ujarnya.
HNW yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro
PKS mengingatkan, seharusnya dalam
kondisi darurat Covid-19, rakyat tidak dibuat
resah dengan wacana-wacana yang
inkonstitusional. Semua pihak, kata HNW,
semesti legowo dan mencerahkan rakyat,
yaitu dengan konsisten melaksanakan dan
menaati seluruh ketentuan Konstitusi,
termasuk soal kewajiban Negara melindungi
seluruh rakyat Indonesia dari Covid-19. Juga
mentaati dan melaksanakan ketentuan
konstitusi, yaitu melaksanakan Pemilu / Pilpres
5 tahun sekali, dengan memajukan calon
Presiden dan Wakil Presiden sesuai Konstitusi. Yaitu, capres dicalonkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik yang tak
pernah menjabat sebagai Presiden / Wapres
selama dua periode.
Sekali lagi, HNW mengingatkan, di tengah
pandemi Covid-19 ini, hadirkanlah wacana
yang menenteramkan Rakyat. “Jangan
meresahkan, seperti skenario perpanjangan
masa jabatan Presiden yang inkonstitusional
itu,” pungkasnya. ❏
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Automotive Apreciation Night 2021

Pandemi Covid-19 Juga Berdampak Pada Dunia
Otomotif
Covid-19 juga berdampak pada dunia otomotif. Terjadi penurunan prestasi dan anjloknya kegiatan.
Bamsoet tetap mendorong agar terus optimistis.

K

ETUA MPR sekaligus Ketua Umum IMI,
Bambang Soesatyo, mengatakan,
pandemi Covid-19 yang telah melanda
dunia selama setahun lebih ini menimbulkan
dampak sangat memprihatikan. “Semua
sektor kehidupan berantakan”, ujarnya.
“Tidak hanya mengena pada dunia kesehatan dan ekonomi, namun juga pada
sektor otomotif,”ungkapnya.
Berbicara pada acara Automotive Apreciation Night 2021, Jakarta, 19 Juni 2021,
Bambang Soesatyo lebih lanjut mengemukakan, akibat pandemi hampir setahun
ini, membuat kegiatan IMI tertunda atau
dibatalkan. “Kita tidak bisa melakukan apaapa, karena ada pembatasan kegiatan,
termasuk kegiatan otomotif,” tutur Bamsoet,
sapaan Bambang Soesatyo.
Pembatasan dalam kegiatan otomotif,
menurut Bamsoet, membawa banyak dampak kepada prestasi dan industri turunannya, termasuk UMKM. Contohnya, pekerja
bengkel dan penggiat dunia otomotif juga
mengalami dampak dari pandemi.
Meski demikian, Bamsoet menegaskan,
kita tidak boleh pesimistis, sebab pemerintah
telah melakukan berbagai langkah sangat
luar biasa dalam memerangi Covid-19.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Politisi Partai Golkar itu berharap, akhir
tahun hingga tahun depan masyarakat
sudah divaksin sesuai dengan target
pemerintah. “Sehingga terbentuk herd
imunity”, tuturnya. Bila sudah terbentuk
kekebalan massal maka IMI bisa melakukan
kegiatan sebagaimana mestinya.
Bamsoet mengatakan, IMI akan terus
berupaya kuat untuk melakukan kegiatan di
tengah keterbatasan yang ada. Terpenting
adalah bagaimana memberikan optimisme bagi
masyarakat otomotif untuk terus bergerak.
Dalam Automotive Apreciation Night,
menurut Bamsoet, IMI akan memberikan
apresiasi kepada para tokoh dan penggiat

otomotif yang telah membawa nama Indonesia dalam dunia otomotif, baik di kancah
nasional maupun internasional. “Malam ini
kita juga akan meluncurkan IMI TV,” tuturnya.
TV yang dikelola oleh IMI, jelas Bamsoet,
akan menyiarkan berbagai kegiatan IMI di
mana saja.
Sebagai puncak acara, Bamsoet dan
undangan lainnya menyaksikan film karya
anak muda bangsa yang menceritakan
tentang dunia otomotif. “Mudah-mudahan
kegiatan ini memberikan inspirasi dan motivasi
kepada anak-anak muda untuk berkiprah
dalam dunia otomotif,” harapnya. ❏
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NASIONAL
Terima Tokoh Papua

Perlu Duduk Bersama Untuk Membangun
Bangsa
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menegaskan, sebagai anak bangsa yang cinta NKRI harus duduk
bersama untuk membangun bangsa.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

W

AKIL Ketua MPR Syarief Hasan
mengucapkan terima kasih atas
kehadiran para tokoh Papua di
Ruang GBHN, Kompleks MPR/DPR Senayan,
Jakarta, (10/6/2021). Mereka terdiri dari
anggota Majelis Rakyat Papua, pejabat
Pemerintahan Provinsi Papua, dan wakil
rakyat dari DPR dan DPD asal Papua itu
difasilitas oleh MPR For Papua di bawah
kepemimpinan anggota DPD dari Papua,
Yorrys Raweyai. Kepada pimpinan MPR
mereka menyampaikan berbagai permasalahan terkait rencana revisi UU No. 21 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
Syarief Hasan menegaskan bahwa
kehadiran para tokoh Papua di MPR ini
menunjukkan bahwa semua masih NKRI.
Menyalurkan aspirasi ke MPR sebagai
adalah sebuah langkah yang tepat, sebab
lembaga ini merupakan pemegangan kedaulatan rakyat. “Menyampaikan aspirasi
kepada MPR dilindungi oleh undang-undang”,
ujarnya. Sebagai sesama anak bangsa yang

cinta NKRI, menurut Syarief Hasan, harus
duduk bersama untuk membangun bangsa.
“Ini adalah hakikat daripada kedaulatan
rakyat”, ungkapnya.
Terkait otonomi khusus, Syarief Hasan
sebagai politisi dari Partai Demokrat, men-

jelaskan, masalah ini sudah banyak dibahas
pada masa Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono. Hasil revisi dari undang-undang
Otonomi Khusus Papua ini kelak akan menjadi
payung hukum dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara. Langkah pertama dalam
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pembangunan di Papua, menurut Menteri
Koperasi dan UMKM di masa Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono, itu adalah mendengar
aspirasi masyarakat Papua.
Pembangunan Papua harus dikawal
sesuai dengan sistem ketatanegaraan. Dana
otonomi khusus yang diberikan harus dilihat
bagaimana dampaknya terhadap pembangunan. Untuk itu kehadiran para tokoh
Papua di MPR diharap membawa aspirasi
dan evaluasi. Masalah-masalah yang ada
selanjutnya bisa dimasukkan dalam daftar
invetaris masalah. Revisi undang-undang
yang ada sebaiknya dilakukan secara
menyeluruh, sehingga semua permasalahan

yang ada bisa diselesaikan. “Tujuan kita
berbangsa dan bernegara adalah terciptanya masyarakat sehat dan sejahtera”,
ujarnya. Kemiskinan dan pengangguran juga
berkurang.
Menurut Syarief Hasan, apa yang disampaikan oleh para tokoh Papua sebagai
wakil masyarakat di sana patut didengar dan
selanjutnya disalurkan kepada DPR dan
pemerintah. “Sebagai wakil rakyat kita harus
menyampaikan apa yang dibawa oleh para
tokoh Papua”, tambahnya. Proses aspirasi
yang ada harus dilakukan lewat dua arah,
yakni dari atas ke bawah dan dari bawah
ke atas. Sebagai NKRI, keputusan dan

kebijakan yang ada harus betul-betul
mengayomi seluruh warga negara.
Syarief Hasan menegaskan, masalah
otonomi khusus tidak hanya memberikan
dana otonomi khusus, namun banyak hal
yang menjadi prioritas. Untuk itu, revisi
undang-undang yang ada harus mampu
menyelesaikan seluruh aspek. “Bukan hanya
tentang bagaimana mengantarkan anggaran
ke Papua”, tuturnya. Dia mengungkapkan,
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan
dalam revisi undang-undang itu, yakni
menyangkut masalah otonomi khusus,
kewenangan, sistem kelembagaan di Papua,
masalah sosial, politik, dan budaya. ❏
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NASIONAL
Turnamen Catur Indonesia Master 2021

Pecatur Beda-Beda Tipis dengan Politisi
Jago-jago catur Indonesia berkumpul di Senayan, mengikuti turnamen memperebutkan Piala Bergilir
Ketua MPR.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

S

EBANYAK 50 pecatur dari yang
menyandang gelar grand master,
women grand master, master, hingga
atlet catur SEA Games memenuhi Plaza
Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR
Senayan, Jakarta, 19 Juni 2021. Mereka ini
mengikuti ‘Turnamen Catur I Indonesia Master 2021’, memperebutkan Piala Bergilir Ketua
MPR dan Piala Tetap Menpora. Hadir dalam
pembukaan turnamen itu Ketua Percasi Utut
Adianto, serta puluhan undangan lainnya.
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, dalam
sambuatannya mengungkapkan, turnamen
ini merupakan turnamen yang keempat
diselenggarakan selama dia menjadi wakil
rakyat di MPR/DPR. Pria yang akrab disapa
Bamsoet itu mengatakan, saat menjadi Ketua
Komisi III DPR, ia sudah menyelenggarakan
kegiatan serupa. Bahkan saat menjadi Ketua
DPR, Bamsoet menggelar turnamen catur, di
mana kegiatan tersebut mendapat penghargaan Rekor MURI. “Turnamen itu diikuti
oleh 1300 pecatur”, tuturnya.
Dari sekian kegiatan turnamen catur yang
diadakan, Bamsoet mengatakan, Turnamen
Catur I Indonesia Master 2021 sangat
istimewa, karena diikuti oleh jagonya jago
catur. Hal demikian yang membuat dia merasa
bangga dan bahagia.
Bamsoet menyatakan, gelaran catur yang
diselenggarakan merupakan komitmen
dirinya untuk memajukan olahraga catur di

Indonesia. Bamsoet mengatakan, seharusnya turnamen seperti ini sudah digelar tahun
lalu, namun karena pandemi Covid-19
membuat rencana turnamen itu diundur.
“Dengan berat hati kita undur”, ungkapnya.
Dia berharap, turnamen yang tengah
berlangusng itu memberi dampak yang positif
bagi percaturan di Indonesia.
Menurut Bamsoet, catur juga merupakan
cabang olahraga. Bila cabang olahraga lain
menggunakan fisik, namun olahraga catur
menggunakan otak dan pikiran. “Jadi,
olahraga catur tidak kalah beratnya
dengan olahraga lain,” paparnya. Bamsoet

yakin, pecatur selepas bermain olahraga
yang berada di papan ini akan lapar, karena
seluruh daya pikiran dicurahkan untuk
bagaimana menaklukkan pertahanan
lawan.
Pecatur, menurut pria kelahiran Jakarta,
itu beda-beda tipis dengan politisi. Dia
mengibaratkan wakil rakyat bertarung di
Senayan dengan cara menggempur, menjatuhkan lawan, dalam pengertian positif,
untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Untuk menggolkan suatu pasal juga perlu
strategi,” ungkapnya.
Untuk itu, menurut Bamsoet, wakil rakyat
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harus tahu mana benteng lawan yang
menolak aspirasi rakyat. Wakil rakyat juga
harus tahu mana peluncur lawan yang harus
dilumpuhkan terlebih dahulu agar pasal
menyangkut kepentingan rakyat dapat
diakomodir. “Termasuk bagaimana mematikan
kuda lawan dengan menggunakan trik atau
langkah kuda yang tidak terduga oleh lawan

demi menggolkan pasal-pasal untuk kepentingan rakyat”, paparnya.
Dia berharap, turnamen catur hari ini bisa
membawa pecatur Indonesia menembus
dunia, “mengibarkan merah putih dan
membanggakan kita semua”, harapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua
Percasi Utut Adianto mengatakan, hari ini

pecatur di Indonesia memiliki hari istimewa,
sebab ada turnamen catur yang bergensi.
“Mengumpulkan grand master, women grand
master, dan master di Indonesia tidak mudah,”
ungkapnya. Untuk itu, pria yang juga menjadi
anggota MPR/DPR itu mengucapkan terima
kasih kepada Bamsoet. ❏
AWG

Terima Ikatan Pedagang Pasar Indonesia

Perlunya Undang-Undang Perlindungan
Pedagang Pasar Tradisional
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, tidak berlebihan kiranya jika pemerintah segera
merumuskan Undang-Undang tentang Perlindungan Pedagang Pasar Tradisional.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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ETUA MPR RI Bambang Soesatyo
mendukung usulan Ikatan Pedagang
Pasar Indonesia (IKAPPI) yang menekankan perlunya Indonesia memiliki
Undang-Undang tentang Perlindungan
Pedagang Pasar Tradisional, sebagai bentuk
perhatian dan tanggung jawab negara
terhadap keberadaan para pedagang pasar
tradisional. Menurut data Badan Pusat
Statistik (BPS), tahun 2019, jumlah pasar
tradisional di Indonesia mencapai 14.182 unit.

Menurut Kementerian Perdagangan, berbagai keberadaan pasar tardisional tersebut,
menjadi tempat perniagaan bagi 12,6 juta
pedagang tradisional.
IKAPPI juga mengungkapkan, mereka
telah menjadi mitra strategis bagi berbagai
perangkat pemerintahan, seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian
Perdagangan, hingga Kementerian Koordinator Perekonomian. Bahkan berbagai
stakeholders tersebut juga meminta data

tentang kondisi pedagang pasar tradisional
kepada IKAPPI. Dari mulai yang terkena
Covid-19, dinamika omset penjualan
pedagang pasar, hingga perputaran uang
di berbagai pasar tradisional.
“Namun ironisnya, menurut IKAPPI hingga
saat ini Indonesia belum memiliki perangkat
hukum berupa undang-undang yang melindungi keberadaan pedagang pasar
tradisional. Sementara profesi kerakyatan
lainnya, seperti nelayan dan petani sudah
23
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memiliki undang-undangnya sendiri. Tidak
berlebihan kiranya jika pemerintah segera
merumuskan Undang-Undang tentang
Perlindungan Pedagang Pasar Tradisional,”
ujar Bamsoet usai menerima pengurus
IKAPPI, di Jakarta, Selasa (22/6/21).
Pengurus IKAPPI yang hadir antara lain
Ketua Umum Abdullah Mansuri, Sekjen
Reynaldi, Ketua Bidang Kebijakan Publik
Teddy Gusnaidi, Pelaksana Rapimnas Antoni,
dan Ketua DPW DKI Jakarta Miftahudin.
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan,
IKAPPI juga menegaskan sikap mereka
menolak pengenaan pajak pertambahan nilai
(PPN) untuk barang kebutuhan pokok
(sembako). Sebagaimana termuat dalam
Pasal 44E RUU Perubahan kelima atas UU

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).
Padahal dalam UU Cipta Kerja, sudah diatur
bahwa barang kebutuhan pokok yang
sangat dibutuhkan oleh rakyat, dikecualikan
dari PPN.
“Pengenaan pajak terhadap sembako
sangat bertentangan dengan nilai-nilai
Pancasila. Khususnya sila ke-5 Keadilan
Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Masih
banyak cara lain yang bisa dilakukan
Kementerian Keuangan untuk mendongkrak
pendapatan negara, tanpa perlu memberatkan rakyat kecil,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini
juga mendorong percepatan vaksinasi
terhadap para pedagang tradisional. Tercatat

setidaknya sudah ada 1.762 kasus positif
Covid-19 terhadap para pedagang tradisional yang tersebar di 286 pasar tradisional.
Akibatnya, 68 orang diantaranya meninggal
dunia dan 207 pasar sempat ditutup
sementara.
“DKI Jakarta sudah mulai memiliki program agar per harinya bisa memvaksin
1.500 pedagang pasar tradisional. Pemerintah daerah lainnya juga harus mulai
memprioritaskan vaksinasi terhadap para
pedagang pasar tradisional. Karena di
pasar tradisional, ekonomi rakyat berpusat. Melindungi pedagang pasar dari
penyebaran Covid-19 sama dengan
melindungi pergerakan ekonomi rakyat,”
pungkas Bamsoet. ❏
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Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Gorontalo

Ditandai Penanaman Pohon Durian
Jumlah hutan kritis terus bertambah. Kalau dibiarkan, ancamannya akan semakin besar. Diperlukan
upaya perbaikan lingkungan dan restorasi ekosistem.

W

AKIL Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. H.
Fadel Muhammad didampingi Bupati
Gorontalo, Prof. Dr. Ir. H. Nelson
Pomalingo M.Pd., menyaksikan penyerahan
bantuan 5.000 bibit pohon buah-buahan
kepada masyarakat Desa Dulamayo Utara,
Kecamatan Telaga, dan satu unit Kebun Bibit
Rakyat (KBR) kepada masyarakat Desa
Biluhu Barat, Kecamatan Biluhu, Kabupaten
Gorontalo.
Bantuan disampaikan Plt. Direktur Jenderal
Pengendalian Das dan Hutan Lindung,
Kementerian Kehutanan dan Lingkungan
Hidup, Ir. Helmi Basalamah, MM. Acara
tersebut berlangsung di balai pertemuan
Desa Dulamayo Utara, Kecamatan Telaga,
Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo,
Ahad (27/6/2021).
Penyerahan bantuan bibit pohon buahbuahan dan KBR dilakukan dalam rangka
Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia
2021. Selain penyerahan bantuan, Peringatan
Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh
setiap 5 Juni juga ditandai dengan penanaman
pohon durian, dilakukan Wakil Ketua MPR.
Dalam sambutannya, Fadel Muhamad
mengajak masyarakat Gorontalo memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah
secara bersungguh-sungguh. Salah satu
caranya adalah menjaga dan merawat bibit
tanaman yang diberikan dengan baik agar bisa
berproduksi secara maksimal.
“Pak Nelson, Bupati Gorontalo, bilang
bahwa beliau punya rencana membuka
kawasan di sini menjadi kecamatan konservasi. Mari bersama-sama kita rawat dan jaga
bantuan ini agar pada saatnya bisa menghasilkan buah-buahan yang bagus dan bisa
berkontribusi menyejahterakan masyarakat.
Saya yakin, bibit buah-buahan yang diberikan
ini merupakan bibit pilihan,” ujar Fadel
Muhammad.
Rencana pembentukan Kecamatan Konservasi, kata Fadel, akan berdampak baik bagi
masyarakat. Karena penanaman pohon buahbuahan akan mengurangi risiko kerusakan
hutan. Juga memberikan penghasilan bagi

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

masyarakat dan berpotensi menjadikan
Kecamatan Konservasi sebagai pusat buah
di Gorontalo. “Kalau skenario ini berhasil,
nantinya kita akan mendorong Kecamatan
Konservasi ini sebagai wilayah agrowisata
buah-buahan. Masyarakat tidak hanya datang
untuk membeli buah, tapi juga berwisata alam,
sehingga makin banyak pendapatan masyarakat bisa diperoleh,” kata Fadel lagi.
Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal
PDASRH Ir. Helmi Basalamah, MM., menegaskan, pemberian bantuan kepada
masyarakat Desa Dulamayo Utara, Ke-

camatan Telaga, dan Desa Biluhu Barat,
Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo,
merupakan upaya pemerintah mengajak serta
masyarakat untuk terlibat dalam perbaikan
lingkungan dan restorasi ekosistem. Apalagi,
saat ini 30% hutan di Gorontalo, termasuk
dalam wilayah hutan kritis.
“Kami memiliki banyak program pelibatan
masyarakat dalam perbaikan lingkungan dan
restorasi ekosistem. Tetapi itu akan diberikan
secara bertahap dan terus meningkat,”
ungkap Helmi Basalamah. ❏
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H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
Ketua MPR RI/Mahasiswa S3 Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran

Covid-19 Mengintai Anak, Keluarga Harus Taat Prokes
AKTA tentang ribuan anak terpapar Covid-19

F

2 yang mewabah di berbagai belahan dunia. Ada

mestinya semakin membangun kesadaran

varian Alpha yang terdeteksi pertama kali di Inggris.

semua orang bahwa pandemi Covid-19 masih

Kemudian Varian Beta dari Afrika Selatan yang

menjadi bagian tak terpisah dari dinamika kehidupan

terdeteksi pertama kali di Teluk Nelson Mandela pada

sehari-hari. Bukti sudah lebih dari cukup, sehingga

Oktober 2020. Varian Gamma, sebelumnya disebut

ketaatan pada protokol kesehatan (Prokes) tak boleh

P.1, terdeteksi di Brasil. Lalu Varian Delta dari India;

lagi diperdebatkan.

Varian Epsilon yang ditemukan di California, Amerika

Lonjakan jumlah kasus atau pasien Covid-19 saat

Serikat (AS); Varian Zeta juga dari Brasil; Varian Eta

ini tidak mengejutkan karena predictable. Sudah

yang juga terdeteksi di Inggris; Varian Theta yang

diperkirakan beberapa pekan sebelum libur panjang

ditemukan di Filipina, Varian Iota yang terdeteksi di

merayakan hari besar keagamaan. Perkiraan itu

New York, AS dan Varian Kappa yang juga ditemukan

mengacu pada meningkatnya mobilitas atau

di India

aktivitas mudik sebagian masyarakat saat itu.

Sebagaimana dilaporkan kementerian kesehatan

Namun, yang membuat situasi terasa semakin

(kemenkes), beberapa varian virus tadi sudah

kelam adalah fakta tentang ribuan anak terpapar

terdeteksi di dalam negeri dan menginfeksi sejumlah

Covid-19. Fakta ini hendaknya mendorong para

orang, termasuk Varian Delta. Bahkan, kemenkes

orang tua untuk semakin peduli pada ancaman

sudah mengingatkan bahwa Varian Delta atau B1617

Covid-19, dan tentu saja lebih melindungi anak-

dari India cenderung menyerang kelompok anak dan

anak agar tidak terinfeksi.

remaja hingga usia 18 tahun.

Virus Corona atau SARS-CoV-2 yang terus

Di Jakarta, catatan resmi pada Kamis (24/6)

bermutasi kini telah juga menghadirkan ancaman

melaporkan bahwa dari 7.505 kasus baru Covid-19,

terhadap anak dan remaja. Mutasi virus dipahami

1.112 orang di antaranya adalah pasien anak di

sebagai perubahan materi genetik virus. Perubah-

bawah 18 tahun. Tak hanya di Jakarta, pemerintah

an itu kemudian memengaruhi cara kerja virus.

Kabupaten Cianjur di Jawa Barat juga melaporkan

Jadi, kalau pada awal pandemi diasumsikan

bahwa sejak awal pandemi, jumlah anak yang

bahwa SARS-CoV-2 tidak menghadirkan acaman

terpapar virus ini mencapai 1.081 orang. Dari

serius bagi orang muda dan anak-anak, ceritanya

Kepulauan Bangka Belitung, pihak berwenang

kini menjadi lain setelah virus ini diketahui terus

setempat juga melaporkan bahwa jumlah anak yang

bermutasi. Kini, masyarakat mengenal beberapa

terkonfirmasi positif Covid-19 hingga 13 Juni 2021

varian dari virus corona setelah Organisasi

mencapai jumlah 2.517 anak.

Kesehatan Dunia (WHO) menyeragamkan
penyebutannya.

Fakta ini sangat memprihatinkan, namun patut
dikedepankan sebagai contoh kasus, agar para or-

Setelah lebih dari setahun mewabah, kini

ang tua di daerah lain juga waspada serta pro aktif

sedikitnya ada 10 varian virus corona SARS-CoV-

melindungi anak-anak. Selain mengacu pada contoh
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yang sedang mewabah dituding sebagai penyebab terpaparnya
anak-anak.
Kalau penularan Covid-19 sudah menyasar anak, para orang tua
hendaknya semakin realistis terhadap ancaman wabah ini. Ancaman
ini nyata. Maka, bukan hanya orang tua yang wajib taat Prokes,
melainkan juga anak-anak. Orang tua harus semakin pro aktif
melindungi, mengingat perilaku anak dan remaja yang dinamis
menyebabkan mereka sering lalai pada urgensi Prokes.
Sudah terbukti bahwa virus SARS-CoV-2 dengan semua variannya masih terus mengintai dan bisa menginfeksi semua usia,
termasuk anak Balita. Kendati sebagian masyarakat sudah menerima
vaksin corona, durasi pandemi sekarang ini belum bisa dihitung,
terutama karena varian baru virus ini terus bermunculan. Kekebalan
komunal (herd immunity) belum bisa terwujud dalam jangka dekat
karena keterbatasan jumlah vaksin.
Dengan begitu, virus corona masih akan ada di sela-sela kehidupan
bersama. Kapan virus ini akan melemah atau menghilang, belum ada
yang bisa memperkirakannya. Maka, demi keselamatan semua
anggota keluarga, kepatuhan pada Prokes adalah mutlak dan jangan
lagi ditawar-tawar.
Ketika pandemi sekarang ini memasuki gelombang II di dalam
negeri, masalah yang mengemuka terlihat makin kompleks. Kini,
perhatian tak hanya fokus pada lonjakan jumlah kasus baru, tetapi
kasus di atas, pernyataan para dokter juga patut digarisbawahi

juga pada fakta terpaparnya ribuan anak dan remaja. Masalah lain

para orang tua. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) belum lama ini

yang juga mulai mencemaskan adalah kapasitas atau tingkat

mengungkap bahwa jumlah kasus Covid-19 pada anak di Indonesia

keterisian rumah sakit rujukan yang hampir penuh, alat-alat penunjang

sekitar 11-12% dari total kasus. Jumlah ini termasuk yang tertinggi

kesehatan yang jumlahnya makin menipis akibat lonjakan jumlah

di dunia.

pasien, hingga menurunnya kemampuan dokter dan para tenaga

Ada juga fakta lain yang relevan untuk dipahami semua keluarga.

medis memberi pelayanan akibat kelelahan.

Jumlah pasien anak di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma

Agar perkembangan pandemi di dalam negeri tidak semakin

Atlet cenderung meningkat. Komandan Lapangan RSDC Wisma Atlet

memburuk, kepatuhan pada Prokes menjadi satu-satunya strategi

Letkol Laut M Arifin mengatakan, jumlah pasien anak mencapai 10%

dan pilihan yang harus dijalankan oleh semua orang, baik dewasa,

dari total pasien yang dirawat di RSDC Wisma Atlet. Kelompok orang

remaja maupun anak-anak. Dan, kepatuhan pada Prokes itu harus

tua yang tidak patuh Prokes dan tidak percaya akan virus corona

dimulai dari dalam keluarga masing-masing. ❏
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Seminar Hari Anti Narkotika Internasional

Bamsoet Ajak Semua Pihak Jihad Lawan Narkoba
Menurut Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, ‘perang’ melawan penyalahgunaan narkoba tak akan
pernah kita menangkan, jika hanya mengandalkan satu institusi untuk bekerja sendiri. Dibutuhkan
jihad dari semua pihak untuk memerangi narkoba.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ETUA MPR RI Bambang Soesatyo

K

gunaan narkoba, di bawah Meksiko dan

penyalahgunaan narkoba berpotensi

menegaskan, penyalahgunaan nar-

Kolumbia. Sedangan di tingkat ASEAN,

merenggut masa depan generasi emas

koba adalah persoalan krusial yang

Indonesia menjadi negara dengan tingkat

bangsa Indonesia. Merujuk pada hasil

harus mendapatkan perhatian serius. Tidak

transaksi narkoba tertinggi,” ujar Bamsoet

survei Badan Narkotika Nasional (BNN) dan

hanya di Indonesia, penyalahgunaan

dalam Seminar Hari Anti Narkotika Inter-

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

narkoba juga telah menjadi ancaman bagi

nasional yang diselenggarakan Badan

yang dirilis Juni 2019, terdapat 2,3 juta

dunia. Organisasi PBB yang menangani

Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga

pelajar dan mahasiswa yang pernah

kejahatan Narkoba, yaitu UNODC (United

(UNAIR), di Surabaya, Senin (28/6/21).

mengonsumsi narkotika. Mengingat ge-

Nations Office on Drugs and Crime),

Turut serta sebagai pembicara adalah

nerasi muda pada rentang usia 15 sampai

mencatat bahwa pada tahun 2020, penyala-

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi

35 tahun adalah kelompok usia yang paling

hgunaan narkoba telah dilakukan oleh sekitar

Jawa Timur, Brigjen Pol. Aris Purnomo;

rentan terpapar, kemungkinan besar

269 juta orang di dunia.

Kapok Sahli Pangdam V/Brawijaya, Brigjen

jumlah pelajar dan mahasiswa yang pernah

“Khusus di Indonesia, UNODC mencatat

TNI Yoyok Bagus Budianto; dan PJS Kabag

mengonsumsi narkoba saat ini telah

bahwa negara kita masuk dalam jajaran

Wasidik Narkoba Polda Jawa Timur, AKBP

melampaui angka 2,3 juta.

‘segitiga emas’ perdagangan narkoba

Agustianto. Hadir pula Rektor UNAIR

“Bahkan saat ini pun, ketika kita masih

bersama dengan Jepang, Australia, Selandia

Mohammad Nasih, para dosen serta ribuan

dihadapkan pada keprihatinan di masa

Baru, dan Malaysia. Fakta lain yang membuat

mahasiswa UNAIR yang mengikuti secara

pandemi Covid-19, ternyata kasus pe-

kita miris adalah, bahwa Indonesia menempati

luring dan daring.

nyalahgunaan narkoba justru cenderung

posisi ke-3 di dunia dalam hal penyalah-

Ketua DPR RI ke-20 ini menandaskan,

mengalami peningkatan. Sebagai gambaran,
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hingga Februari 2021 saja, BNN telah

jadikan introspeksi, bahwa saat ini Indone-

pengedar, dan pemakai, serta melakukan

menyita lebih dari 1 ton narkotika jenis sabu.

sia berada pada fase ’darurat narkoba’.

langkah koordinasi yang efektif, antisipatif,

Ini baru data dari BNN, belum digabungkan

Tidak hanya menyasar area perkotaan, saat

dan edukatif dengan pihak terkait dan

dengan data dari Bea Cukai dan POLRI,”

ini narkoba juga telah merambah ke daerah

masyarakat. Kedua, mengupayakan untuk

kata Bamsoet.

pedesaan,” jelas Bamsoet.

meningkatkan dukungan anggaran guna

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia ini

Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga

melakukan rehabilitasi terhadap korban

menambahkan, selama periode Januari

Olahraga Tarung Derajat ini menuturkan, agar

penyalahgunaan narkoba. Ketiga, melakukan

hingga Juni 2021, tercatat POLRI telah

upaya pemberantasan penyalahgunaan

perubahan atas Undang-Undang Nomor 22

menyita barang bukti 6,64 ton sabu, 2,14

narkoba lebih efektif, perlu didukung aspek

Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-

ton ganja, 106,8 gram kokain, 73,4 gram

legalitas dengan menghadirkan regulasi yang

Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang

heroin, 34 ton tembakau gorila, dan 239.977

komprehensif dan implementatif, disertai

Psikotropika, karena dinilai sudah tidak sesuai

butir ekstaksi. Pada periode yang sama,

penegakan hukum yang tegas. Pada tahun

dengan kebutuhan dan dinamika zaman

POLRI telah mengungkap 19.229 kasus

2002, MPR pernah merekomendasikan

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini

penyalahgunaan narkoba, dan telah me-

kepada Presiden RI melalui Ketetapan MPR RI

memaparkan, rekomendasi MPR tersebut

nangkap 24.878 orang tersangka.

Nomor VI (enam) Tahun 2002 untuk segera

kemudian ditindaklanjuti oleh Presiden dan

mengimplementasikan tiga hal terkait pem-

DPR dengan mengesahkan Undang-Undang

berantasan narkoba.

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Di satu sisi, banyaknya kasus yang
terungkap mengindikasikan kinerja POLRI
dan BNN yang patut kita apresasi dalam

Ketiga hal tersebut adalah: Pertama,

Undang-Undang ini menjadi dasar kelahiran

memberantas kejahatan penyalahgunaan

melakukan tindakan tegas sesuai dengan

Badan Narkotika Nasional (BNN) yang

narkoba. Di sisi lain, kondisi ini harus kita

hukum yang berlaku terhadap produsen,

bertugas melaksanakan kebijakan nasional
mengenai pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika.
“Meskipun kita telah mempunyai BNN dan
Polri, namun ‘perang’ melawan penyalahgunaan narkoba tidak akan pernah kita
menangkan, jika hanya mengandalkan satu
institusi untuk bekerja sendiri. Dibutuhkan
jihad dari semua pihak untuk memerangi
narkoba, khususnya melalui upaya
preventif. Antara lain dengan membentengi generasi muda dari pengaruh
buruk narkoba, dan menjadikan pelajar
dan mahasiswa sebagai duta-duta pejuang pemberantasan narkoba,” pungkas
Bamsoet. ❏
29

EDISI NO.07/TH.XV/JULI 2021

28-38 JUL.pmd

29

1/1/2003, 1:25 AM

NASIONAL
Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad

Paparkan Strategi Pemulihan Ekonomi Gorontalo
Gorontalo harus mempertahankan sektor pangan, khususnya jagung, untuk mengembalikan
pertumbuhan ekonmi seperti sedia kala.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ANDEMI Covid-19 memasuki tahun

P

pertumbuhan ekonomi Gorontalo menjadi

keberanian dan kreativitas berfikir. Serta

kedua. Sudah banyak jatuh korban

0,27%, dan terus menurun hingga -3,56%

pemanfaatan segala potensi yang dimiliki agar

akibat virus corona. Ada yang sakit

pada triwulan IV 2020. Pada 2021, per-

perekonomian kembali bertumbuh seperti

kemudian sembuh, tapi banyak juga yang

tumbuhan ekonomi Gorontalo tumbuh sedikit

sebelum pandemi. “Ini tidak mudah, kita harus

tidak terselamatkan. Covid-19 telah me-

hingga menjadi -1,98 %.

kreatif dan berani memanfaatkan segala

nyebabkan sektor kesehatan mendapat

Untuk mengembalikan pertumbuhan eko-

potensi yang selama ini masih tertidur dan

perhatian sangat besar dari masyarakat.

nomi Gorontalo seperti sedia kala, menurut

belum diberdayakan,” kata Fadel Muhammad.

Tetapi, ada pula sektor lain yang tak kalah

Fadel, bukanlah perkara mudah. Diperlukan

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua

berkontraksinya akibat hantaman virus asal
Tiongkok ini, yaitu bidang ekonomi.
Di hadapan tokoh dan pemuka masyarakat
Gorontalo, Wakil Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir.
H. Fadel Muhammad, mengatakan, sektor
ekonomi mengalami kontraksi yang sangat
hebat selama berlangsungnya pandemi
Covid-19. Banyak daerah yang terpaksa
menerima pertumbuhan ekonominya menjadi
minus, salah satunya adalah Provinsi
Gorontalo.
Sejak berdiri tahun 2000, sebagai provinsi
ke-32, Gorontalo sempat mengalami pertumbuhan ekonomi mencapai 6,74% di awal
2019. Namun, memasuki triwulan pertama
2020, atau di awal pandemi Covid-19
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MPR RI dari Kelompok DPD ini saat menjadi

indah, juga pemandangan perbukitan yang

angka penambahan kasus penularan Covid-

pembicara kunci pada puncak acara Silatu-

menawan. Sayangnya, hingga kini potensi

19 yang terus bertambah, mencapai lebih

rahim Nasional (Silatnas III) Masyarakat

tersebut belum dikembangkan dengan baik.

dari 20 ribu orang per hari pada 24 Juni 2021.

Gorontalo. Acara tersebut berlangsung di

Baru kelompok-kelompok kecil masyarakat

Kondisi tersebut dikhawatirkan akan terus

rumah makan Orasawa Gorontalo, Sabtu

tertentu saja yang sudah memanfaatkannya.

bertambah setelah ditemukannya varian

malam (25/6/2021). Tema yang dibahas

Fadel Muhammad kemudian mengemukakan

adalah Menakar dan Menatap Masa Depan

ide pembuatan Terusan Khatulistiwa yang

Padahal, saat ini saja, banyak pasien yang

Menuju Visi Gorontalo Emas Tahun 2045.

menghubungkan Teluk Tomini dan Selat

tidak mendapat pelayanan kesehatan

Silatnas III Masyarakat Gorontalo berlangsung

Makassar. “Menyambut rencana kepindahan

sebagaimana mestinya. Banyak daerah

tiga hari (25-27 Juni 2021).

ibu kota negara ke Penajam Paser Utara,

meributkan minimnya ketersediaan tabung

Covid 19 baru, Delta, berasal dari India.

Ikut hadir pada acara tersebut anggota

Kalimantan Timur, saya mengusulkan pem-

oksigen dan juga pelayanan intensif yang

MPR Fraksi Partai Gerindra Elnino M. Husein

bangunan Terusan Khatulistiwa. Jika berhasil,

tidak mencukupi kebutuhan. Serta persoalan

Mohi, anggota MPR RI Fraksi Partai Golkar

Gorontalo akan memperoleh keuntungan

para medis yang ikut terpapar Covid-19 dan

Idah Syahidah Rusli Habibie, serta Menteri

besar, karena pelayaran menuju ibukota baru

tenaga pemulasaraan jenasah yang makin

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga

akan melalui Gorontalo,” katanya.

kewalahan.

Uno yang hadir secara daring. Juga hadir

Pameran lukisan

“Kita sudah sampai pada taraf mem-

Wakil Gubernur Gorontalo Dr. Drs. H. Idris

Terusan Khatulistiwa, menurut Fadel, akan

prihatinkan. Jangan biarkan Covid terus

Rahim, M.M., serta para walikota dan bupati

memberikan penghematan jarak dan waktu

menyebar. Tabung gas oksigen, misalnya,

se-Provinsi Gorontalo.

lalu-lintas laut pulang-pergi, khususnya dari

sudah dimintakan kepada kementerian

Di Gorontalo, kata Fadel, sektor partanian

Maluku Utara dan Papua, menuju ibukota baru.

perindustrian untuk membuat tabung baru,

dan peternakan memberi kontribusi yang

Pembuatan Terusan Khatulistiwa juga akan

guna memenuhi kebutuhan oksigen yang

cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi

berpotensi menyediakan tanah dan pasir bagi

terus meningkat,” kata Fadel.

masyarakat. Ke depan pertanian harus terus

pembangunan ibukota.

Menyangkut tuntutan lockdown yang

menjadi tulang punggung, khususnya jagung.

“Kalau ini bisa disepakati oleh Silatnas III,

diminta sebagian kalangan untuk memutus

Komoditas jagung juga bisa menjadi simbol

kemudian diperjuangkan ke pusat, nantinya

penyebaran Covid, Fadel mengatakan,

keberhasilan pertanian di Gorontalo. “Dulu

pembiayaan proyek ini bisa menggunakan

pilihan pemerintah terhadap Pemberlakuan

hasil Jagung kita hanya 50 ribu ton, lalu

APBN, sebagai proyek pemerintah pusat. Ini

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM),

meningkat menjadi 1,8 juta ton. Jumlah

harus diperjuangkan untuk mewujudkan visi

sebagai sesuatu yang tepat. Pasalnya,

tersebut bisa ditingkatkan, sekaligus menjadi

Gorontalo Emas 2045,” kata Fadel lagi.

pemberlakuan lockdown bisa berdampak

primadona ekspor dari Gorontalo,” kata Fadel.

Sehari sebelumnya, Jumat (25/6/2021),

Ketua Umum Lamahu (organisasi keluarga

di tempat yang sama Fadel Muhammad

“Yang penting perketat prokes, jaga daya

besar Gorontalo) ini menyatakan, selain

membuka pameran galeri foto, buku-buku

tahan tubuh, dan menjalankan gaya hidup

pertanian, sektor pariwisata juga perlu

sejarah Gorontalo, serta UMKM, juga dalam

sehat. Semua itu akan membantu kita

dikembangkan. Apalagi, Gorontalo memiliki

rangka Silatnas III. Pada kesempatan itu,

terhindar dari Covid-19,” katanya. ❏

kekayaan pemandangan laut yang sangat

Fadel menyampaikan rasa prihatin terhadap

sangat buruk pada perekonomian.
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NASIONAL
Peringatan 100 Tahun HM. Soeharto

Gelorakan Kembali Semangat Kebangsaan
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menyatakan, Tasyakur 100 Tahun HM Soeharto kiranya bisa
dijadikan momentum menggelorakan kembali semangat kebangsaan dalam menghadirkan haluan
negara.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

K

ETUA MPR RI, Bambang Soesatyo,
menekankan, setiap tokoh yang
memimpin Indonesia sebagai presiden
punya jasa besar dalam pembangunan
bangsa dan negara. Termasuk HM. Soeharto,
Presiden Indonesia ke-2, yang memimpin Indonesia selama lebih kurang 32 tahun (19671998). Salah satunya dengan memberikan
kewenangan kepada MPR RI untuk menyusun
dan menetapkan Garis Besar Haluan Negara
(GBHN) yang membuat arah pembangunan
nasional dan daerah terencana dengan baik.
“GBHN diterjemahkan oleh pemerintah
pusat ke dalam Rencana Pembangunan
Lima Tahun (Repelita). Sementara oleh
pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/
kota), dokumen GBHN diterjemahkan ke
dalam dokumen Pola Dasar Pembangunan
Daerah (Poldasbangda). Tidak heran jika
pada masa itu, Indonesia berhasil melakukan banyak pembangunan monumental. Seperti swasembada pangan pada
tahun 1984, yang mendapatkan penghargaan dari Organisasi Pangan dan
Pertanian Dunia (FAO) pada tahun 1985,”
ujar Bamsoet usai menghadiri Tasyakur
Haul 100 Tahun HM Soeharto, di Masjid AtTin, Jakarta, Selasa (8/6/21).
Turut hadir, antara lain Wakil Presiden RI
ke-6 Try Sutrisno, Menteri Pertahanan
Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta

Anies Baswedan, Nasaruddin Umar, Din
Syamsuddin, Akbar Tanjung, Sutiyoso, serta
Sri Edi Swasono. Dari keluarga besar
Soeharto hadir, antara lain Siti Hardijanti
Rukmana, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati
Hariyadi, serta Hutomo Mandala Putra.
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, sejak
1 April 1969 hingga 21 Mei 1998, tidak kurang
dari enam Tap MPR tentang GBHN dihasilkan
oleh MPR RI pada masa pemerintahan
Presiden Soeharto. Antara lain Tap MPR No.
IV/MPR/1973; Tap MPR No. II/MPR/ 1978; Tap
MPR No. IV/ MPR/1983; Tap MPR No. II/MPR/
1988; Tap MPR No. II/MPR/1993; dan terakhir

Tap MPR No. II/MPR/1998.
“Sebagai turunan dari GBHN, pemerintahan Presiden Soeharto membuat enam
Repelita. Yakni: Repelita I (1969-1974)
bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan
infrastruktur dengan penekanan pada bidang
pertanian; Repelita II (1974-1979) bertujuan
meningkatkan pembangunan di pulau-pulau
selain Jawa, Bali, dan Madura, di antaranya
melalui transmigrasi. Repelita III (1979-1984)
menekankan bidang industri padat karya
untuk meningkatkan ekspor,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini
menambahkan, Repelita IV (1984-1989)
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bertujuan menciptakan lapangan kerja baru
dan industri. Repelita V (1989-1994)
menekankan bidang transportasi, komunikasi
dan pendidikan. Repelita VI (1994–tidak
selesai) bertujuan meningkatkan pembangunan iklim investasi asing dalam rangka
menggenjot perekonomian dan industri
nasional.
“Selain bisa swasembada pangan,
dengan adanya petunjuk arah pembangunan melalui haluan negara, pemerintahan
Presiden Soeharto juga berhasil membangun jalan tol pertama di Indonesia. Yakni,
jalan tol Jagorawi yang mulai dibangun
pada tahun 1973 dan dioperasikan mulai 9
Maret 1978. Selama kepemimpinannya pada
rentang jabatan tahun 1968 hingga Mei
1998, Indonesia berhasil mengoperasikan
sekitar 490 km jalan tol,” tandas Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini
menekankan, tidak heran jika kini muncul
kembali wacana oleh berbagai kalangan agar
MPR RI kembali diberikan kewenangan
menyusun dan menetapkan haluan negara,
yang dalam rekomendasi MPR RI periode
2014-2019 disebut dengan nomenklatur
Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Dukungan tersebut, antara lain datang dari
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),

Forum Rektor Indonesia, dan berbagai
Organisasi Keagamaan mulai dari Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus Pusat
Muhammadiyah, hingga Majelis Tinggi Agama
Konghucu.
Serta berbagai civitas akademika, antara
lain Universitas Negeri Udayana, Universitas Ngurah Rai Bali, Universitas Warmadewa
Bali, dan Universitas Mahasaraswati Bali.
“Tasyakur 100 Tahun HM Soeharto

kiranya bisa dijadikan momentum menggelorakan kembali semangat kebangsaan
dalam menghadirkan haluan negara.
Karena terlepas dari apapun yang
terjadi selama periode kepemimpinannya, Presiden Soeharto telah melakukan
banyak pembangunan besar bagi Indonesia, sehingga dijuluki sebagai Bapak
Pembangunan Indonesia,” pungkas
Bamsoet. ❏
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G

NASIONAL
EMA
PANCASILA

Umi Kalsum Muhammad

Membantu dengan Ikhlas
Tanpa
Pamrih
NGIN ribut akibat Siklon Tropis Seroja

A

Tak lama kemudian tiba-tiba terdengar

(STS) di Kota Kupang pada Senin

suara berdentum. Rupanya, pohon Reo

dinihari (5/4/2021) masih begitu mem-

(kedondong hutan) yang ada di samping

bekas dalam ingatan masyarakat di Ibukota

rumah tumbang. “Saya makin ketakutan, dan

Provinsi NTT itu. Malam itu, tiba-tiba angin

terus berdoa agar pohon kelapa yang juga

bertiup sangat kencang. Pohon-pohon tinggi

ada di samping rumah tidak tumbang. Karena

menjulang tampak terhuyung-huyung oleh

kalau pohon kelapa itu tumbang, pasti akan

tiupan angin kecang. Saking kecangnya,

mengenai rumah,” kata dara kelahiran

sejumlah pohon tumbang, atau patah bagian

Maumere, 23 juni 1987 kepada Majalah

dahan dan cabangnya.

Majelis beberapa waktu lalu.

Selain menyebabkan pohon tumbang,

Bagi Umi, musibah diakibatkan STS

angin kencang itu juga memporakporandakan

membuat kesibukannya sebagai Ketua

rumah-rumah penduduk. Tidak sedikit atap

Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC)

rumah ikut terbang bersama angin Siklon

Domper Duafa Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tropis Seroja tersebut. Tak hanya itu, ada

semakin padat. Apalagi, gedung sekretariat

juga beberapa rumah roboh dan rata dengan

yang biasa digunakan sebagai kantor LKC

tanah, akibat tak kuat menahan tiupan angin

juga ikut rusak. Beberapa bagian atapnya

kencang tersebut.

menganga, terbang dibawa angin ribut.

Kekhawatiran yang ditimbulkan oleh

tercekam oleh Siklon Tropis Seroja adalah

Keadaan itu memaksa mereka menggunakan

datangnya STS, semakin lengkap dengan

Umi Kulsum Muhammad. Pada dinihari waktu

masjid untuk melaksanakan aktivitasnya.

banyaknya terjadi bencana alam. Banjir

Kota Kupang, Umi terbangun oleh suara

“Untuk beberapa hari kami tidak bisa

melanda di beberapa wilayah, ombak

gemuruh angin. Namun, ia tidak berani ke

bekerja sebagaimana mestinya. Apalagi,

besar bergulung-gulung, dan jebolnya

luar rumah. Apalagi bersamaan dengan

sarana komunikasi juga ikut terganggu akibat

dam akibat banjir yang disebabkan oleh

suara gemuruh angin, lampu pun mati. Ngeri,

bencana alam itu,” cerita Umi Kulsum.

curah hujan lebat.

kata Umi Kulsum. Dia hanya bisa berdoa,

Salah satu warga yang merasa sangat

dan terus berdoa.

Benar saja, setelah berbagai kerusakan
disebabkan angin ribut Siklon Tropis Seroja

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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dapat teratasi, pekerjaan penanganan

yang dimiliki untuk memberikan pertolongan

Kulsum menjalankan tugas serta tanggung

kesehatan yang dilakukan LKC meningkat

kepada masyarakat yang membutuhkan.

jawabnya secara ikhlas, tanpa pamrih.

tajam. Pasalnya, beberapa daerah terpencil

Apalagi, beberapa hari pasca musibah

Sehingga tidak ada beban sedikitpun yang

yang tidak terjangkau layanan kesehatan dari

angin ribut, banyak permintaan yang

dirasa memberatkannya.

Puskesmas mengalami krisis kesehatan. Di

datang dari daerah-daerah terpencil untuk

Bahkan, Umi Kalsum rela meninggalkan

daerah terisolir banyak warga yang sakit,

mendapatkan pelayanan kesehatan dari

peluang yang dimilikinya sebagai sebagai

juga anak-anak terlambat mendapatkan

LKC. Antara lain, respon pos medis,

sarjana kesehatan masyarakat dari Univer-

asupan penambahan gizi, serta imunisasi.

memberikan layanan pengobatan dan

sitas Nusa Cendana untuk menjadi Aparatur

Intinya, masyarakat memerlukan respon pos

pemeriksaan dokter umum.

Sipil Negara, semata-mata demi meneruskan

“Padahal jarak tempuhnya sangat jauh,

perjuangannya membantu masyarakat,

butuh waktu belasan jam untuk mencapai

termasuk yang berada di daerah pinggirin

Panggilan darurat itu harus didahulu-

daerah itu. Selain itu, kami juga membawa

dan pedalaman.

kan, meski dengan risiko menunda pro-

perbekalan, baik makanan maupun obat-

“Saya merasakan keihklasan dalam

gram-program yang sudah dijadwalkan.

obatan yang dibutuhkan masyarakat,”

bekerja dan menjalankan tugas menjadi

Seperti, pelayanan kepada ibu hamil, ibu

ungkap anak ketiga dari empat bersaudara

kekuatan besar, sehingga saya ingin terus

menyusui, penyuluhan gizi buruk, dan ASI

pasangan Siti Zahra dan Muhammad Harun

membantu masyarakat. Bahkan, kekuatan itu

eksklusif, penyediaan MCK bagi masya-

(alm) ini. Tapi, Umi mengaku, beruntung

membentengi saya dari keinginan-keinginan

rakat kurang mampu, pemberian makanan

mendapat bantuan dari aparatur dan

yang sifatya pribadi,” katanya.

bergizi bagi balita dan kelompok rentan,

masyarakat setempat, sehingga memudah-

Karena itu, Uni bertekad untuk terus

hingga penyuluhan kesehatan kepada

kannya sampai di tempat-tempat yang jauh

melanjutkan pekerjaannya di LKC. Ia tidak

masyarakat.

dan sulit dilalui.

tertarik menoleh ke kanan atau kiri untuk

Meski peluh dan penat senantiasa menyertai

melepas tanggung jawabnya. Dan, istiqamah

Layanan Pengobatan

kerja-kerja sosial yang dilakukannya, alumni

terus membantu masyarakat secara ikhlas

Sebagai Ketua LKC Provinsi NTT, Umi

SMA Negeri 1 kupang, ini menjalaninya dengan

dan tanpa pamrih. ❏

Kulsum dituntut menggunakan potensi

penuh bahagia. Kuncinya, karena Umi

medis: layanan pengobatan dan pemeriksaan dokter umum.
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NASIONAL

Dr. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A.
Wakil Ketua MPR RI Periode 2019-2024

Pemilu dan Sirkulasi Kepemimpinan
ILPRES 2024 masih akan berlangsung tiga

P

politik sebagai pilar demokrasi dituntut untuk mampu

tahun lagi. Namun demikian, partai-partai politik

menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik agar

sudah melaksanakan persiapan dari sekarang.

ketiga jenis Pemilu tersebut dapat menjadi sarana

Ada yang menyebutnya sebagai pemanasan politik,

untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

ada juga yang menyebutnya senam politik, dan masih

Fungsi-fungsi seperti rekrutmen politik, pendidikan

banyak lagi. Banyak nama yang diprediksi akan

politik, dan kaderisasi politik harus diperkuat agar

bertarung dalam Pilpres 2024, umumnya didominasi

partai politik mampu menominasikan calon terbaik

oleh kader-kader terbaik dari partai politik. Pilpres 2024

untuk berkontestasi. Frasa “terbaik” di sini tidak hanya

sendiri diramalkan akan menjadi pesta demokrasi yang

merujuk pada loyalitas kepada partai politik saja, tapi

akan berlangsung menarik dan sangat kompetitif

juga memiliki integritas, kompetensi, serta komitmen

mengingat hajatan ini tidak diikuti oleh petahana (in-

untuk berkontribusi secara nyata bagi kemajuan

cumbent) sehingga kompetisi dijamin akan lebih cair

bangsa dan negara, termasuk di dalamnya penguatan

dan terbuka, serta muncul dorongan yang kuat dari

nilai dan praktik demokrasi.

masyarakat agar kompetisi melibatkan lebih dari dua
pasang calon.

Untuk memenangkan kontestasi, ada banyak pilihan
strategi dan taktik yang bisa ditempuh oleh partai politik

Ketiadaan petahana dalam Pilpres 2024 merupakan

seperti penyerapan aspirasi dari internal partai dan

konsekuensi logis dari amanat konstitusi bahwa

rakyat mengenai nama kader yang potensial di-

seorang presiden hanya boleh menjabat selama dua

nominasikan untuk maju, melakukan survei elektabilitas

periode saja. Hal ini juga merupakan mandat reformasi

terhadap posisi partai politik dan kader yang

agar ada pembatasan masa jabatan presiden.

dinominasikan, hingga melakukan penjajakan dan

Sedangkan dorongan masyarakat agar Pilpres 2024

komunikasi politik dengan kekuatan politik lainnya,

diikuti oleh lebih dari dua pasang calon merupakan

khususnya partai politik lainnya yang memiliki kursi di

wujud refleksi dan pembelajaran dari pelaksanaan

parlemen. Terkait komunikasi politik, hal ini lumrah

Pilpres sebelumnya, yakni 2014 dan 2019, bahwa

dilakukan mengingat persyaratan untuk menominasikan

kandidasi yang bersifat vis a vis dua pasang calon

Capres dan Cawapres adalah memenuhi ambang batas

saja dapat menimbulkan polarisasi yang tajam di

20% kursi di parlemen dan 25% suara sah nasional

masyarakat. Polarisasi tersebut juga menimbulkan

atau lazim dikenal sebagai presidential threshold.

dampak turunan (derivative effects) seperti
maraknya kampanye hitam, hoaks, ujaran kebencian,
hingga pembelahan sosial di masyarakat.

Demokrasi dan Sirkulasi Kepemimpinan
Terlepas dari segala persiapan yang dilakukan oleh
partai politik menjelang Pemilu 2024, penting untuk

Fungsi Partai Politik

memaknai kembali Pemilu sebagai salah satu

Pemilu 2024 pada hakikatnya tidak selalu

instrumen demokrasi. Meskipun bukan satu-satunya

mengenai Pilpres saja, tapi juga Pemilu Legislatif

instrumen demokrasi, namun peran Pemilu sangatlah

(Pileg) dan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). Partai

penting. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk
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merealisasikan hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara,

pemerintahan dengan seoptimalkan mungkin merealisasikan visi dan

yakni hak untuk memilih dan dipilih. Melalui Pemilu, rakyat dapat

misinya yang disampaikan pada saat kampanye. Dengan pembatasan

mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingannya dengan

masa jabatan, para pejabat yang terpilih dalam Pemilu akan memiliki

memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di parlemen dan

kepastian mengenai jangka waktu “kontrak sosial” yang mereka

pemerintahan. Melalui Pemilu, rakyat dapat memilah (elaborate) dan

buat dengan rakyat sebagai direct voters.

memilih (elect) siapa saja kandidat yang visi dan misinya dapat

Wajah Baru dan Kepercayaan Rakyat
Dalam konteks Pemilu, definisi regenerasi dan sirkulasi
kepemimpinan dapat mengalami perluasan makna apabila dirujukkan
dengan situasi dan kondisi politik saat ini. Regenerasi dan sirkulasi
kepemimpinan tidak hanya merupakan produk dari pembatasan masa
jabatan saja, melainkan juga hadirnya peluang bagi siapapun untuk
maju dan berkontestasi dalam Pemilu. Peluang ini bisa dimanfaatkan
oleh wajah-wajah baru yang selama ini belum pernah mengikuti
kandidasi sama sekali. Siapapun berhak maju dan bertanding dalam
kandidasi selama memenuhi prosedur yang digariskan konstitusi.
Terpilihnya Joko Widodo yang notabene merupakan wajah baru
dalam kancah politik nasional pada Pilpres 2014 dan 2019 yang lalu
merupakan bukti konkret urgensi Pemilu sebagai sarana regenerasi
dan sirkulasi kepemimpinan nasional.
Memenangi kontestasi dalam Pemilu adalah impian dari semua
kandidat dan partai politik pengusung. Oleh karena itu, penting
bagi partai politik untuk melakukan penguatan organisasional dan
soliditas internal dari sekarang. Yang dibutuhkan partai politik
adalah melakukan pembentukan kepercayaan rakyat secara
simultan dan komprehensif hingga masa Pemilu tiba. Pembentukan
kepercayaan rakyat ini tidaklah instan karena harus memetakan
memenuhi aspirasi mereka.

aspirasi yang mereka miliki serta memastikan partai politik dan

Esensi penting lainnya dari Pemilu adalah sebagai sarana bagi

kandidat yang diusung mampu mengeksekusi aspirasi tersebut.

terciptanya regenerasi dan sirkulasi kepemimpinan. Di era post-

Inilah hal penting yang akan membawa rakyat berbondong-

reform saat ini, regenerasi dan sirkulasi kepemimpinan adalah hal

bondong menuju bilik suara. Kita tentu berharap bahwa persiapan

yang niscaya terjadi karena ada batasan jabatan bagi eksekutif

yang dilakukan oleh partai-partai politik saat ini berlangsung dengan

yang menjabat. Dengan batasan-batasan yang ditetapkan, para

tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi sehingga esensi Pemilu

pejabat yang duduk akan terhindar dari abuse of power. Para pejabat

sebagai instrumen demokrasi dan sirkulasi kepemimpinan dapat

yang terpilih juga akan benar-benar fokus mengendalikan roda

terwujud dengan baik. ❏
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NASIONAL
Peran Pemuda di Era Perjuangan

Penentu Tercapainya Kemerdekaan Indonesia

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

W

AKIL Ketua MPR, Dr. Jazilul Fawaid,
SQ., MA., mengingatkan bahwa
hadirnya generasi muda, termasuk
para santri, dalam perjalanan sejarah bangsa
tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan,
kiprah pemuda, terutama di era perjuangan,
menjadi salah satu faktor utama penentu
tercapainya kemerdekaan Indonesia.
Gus Jazil, begitu dia biasa disapa, menyebut
salah satu contoh peristiwa fenomenal Sumpah
Pemuda 28 Oktober 1928, yang digagas dan
dilaksanakan oleh pemuda dari berbagai
daerah, berhasil meletakkan dasar persatuan
dan kebhinnekaan bangsa. Contoh lainnya,
dua tokoh proklamator, yakni Bung Karno dan
Bung Hatta, serta beberapa pahlawan nasional

memulai perjuangannya saat masih di usia
muda.
“Dengan situasi serta kondisi yang serba
sederhana dan terbatas, mereka mampu
membawa bangsa ini menjadi negara
berdaulat, lalu mewariskannya kepada
generasi sekarang untuk dinikmati,” katanya,
dalam acara Halal bi Halal Idul Fitri 1442 H
dan Sosialisasi Empat Pilar MPR, di Pondok
Pesantren Modern Sunanul Muhtadin, Dusun
Sidorukun, Kecamatan Sidayu, Gresik, Jawa
Timur, Senin (7/6/2021).
Hadir dalam acara tersebut Ketua Majelis
Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU)
Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik Kiai
Muhammad Halim, tokoh masyarakat, tokoh

agama, dan para pengajar, santri serta
masyarakat sekitar sebagai peserta.
Semestinya, lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, pemudapemuda masa kini lebih bersemangat dan
lebih hebat lagi berjuang dalam mengisi
kemerdekaan dibanding para pahlawan
bangsa dahulu. Apalagi, mereka didukung
kecanggihan teknologi digital, seperti telepon
pintar, internet, dan sebagainya.
“Tapi, harus diakui semakin modern
zamannya, semakin besar dan kompleks
tantangan yang harus dihadapi para
pemuda. Untuk menjawab itu, Indonesia
membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM)
unggul yang hanya bisa didapat melalui
sistem dan lembaga pendidikan berkualitas,”
ujarnya.
Gus Jazil berpendapat, untuk mencetak
para santri atau anak didik menjadi manusia
Indonesia unggul, mereka harus dibekali
dengan empat ilmu, yakni: Pertama, Ilmu
Etika. “Etika sangat penting, jangan sampai
anak mendapatkan ilmu pengetahuan yang
bagus, tapi minim etika. Ilmu agama adalah
salah satu bagian dari ilmu etika yang
mengajarkan kepada anak bagaimana cara
bergaul dengan Allah SWT., Tuhan Semesta
Alam dan bagaimana cara bergaul dengan
sesama,” ujar Gus Jazil.
Kedua, Ilmu Matematika atau menghitung.
Ketiga, Ilmu Bahasa. Pengetahuan bahasa
sangat dibutuhkan, minimal anak didik mesti
menguasai empat bahasa, yaitu: bahasa ibu,
bahasa nasional, dan dua bahasa asing.
Keempat, Ilmu Logika atau Filsafat. Ilmu ini
mesti diajarkan. Sebab, jika anak didik di
masa depan menjadi pemimpin atau menduduki posisi strategis lainnya, ia akan
mampu membuat berbagai keputusan yang
bijak, sebab sudah terbiasa diajari berpikir
baik saat menempuh pendidikan.
Melihat luar biasanya peran pemuda saat
ini dalam menjaga dan merawat serta
mengisi kemerdekaan warisan para pendiri
bangsa, Gus Jazil mengajak lembagalembaga pendidikan, baik negeri dan swasta
termasuk ponpes agar memasukkan empat
ilmu tersebut dalam kurikulum kegiatan belajar
mengajarnya, demi masa depan negara. ❏
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Antusiasme Umat Islam di masa Nusantara dan
Hindia-Belanda untuk menjalankan ibadah haji
demikian tinggi. Meski penuh dengan keterbatasan, tantangan, dan menempuh perjalanan
berbulan-bulan untuk tiba di Makkah, para calon
jemaah haji tetap nekad untuk memenuhi panggilan
Allah. Perjalanan yang menjenuhkan, kapal tenggelam,
dirampok Suku Badui, merupakan hal yang bisa terjadi pada
para calon jemaah haji. Di Arab mereka tak sekadar berhaji,
namun juga untuk menimba ilmu agama.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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P

ELAYARAN di laut lepas sudah di-

lakukan oleh manusia sejak berabadabad lalu. Di wilayah kepulauan yang

disebut dengan Nusantara, pelayaran yang
terjadi tercatat pada masa Kerajaan Sriwijaya.
Pada kerajaan yang berdiri pada tahun 670
Masehi itu pelayaran yang dilakukan untuk
kepentingan militer, perdagangan, serta
keagamaan.
Banyak sumber menyebutkan, pemukapemuka agama Budha dari Tiongkok yang
hendak memperdalam ilmu agama Budha di
India. Untuk mencapai wilayah yang dituju
mereka menggunakan kapal layar yang masih
mengandalkan kekuatan angin. Maka tak
heran untuk tiba di India membutuhkan waktu
berminggu-minggu.
Sebelum mencapai negara yang dituju
lebih dulu transit di Sriwijaya, yang terletak

Kerajaan Sriwijaya

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Persia, dan Gujarat India).

mencatat itu terjadi pada tahun 1346. Pada

di Sumatera bagian selatan. Selain untuk

Dikutip dari media online bahwa orang-

masa itu, manusia melakukan pelayaran

istirahat, singgah di Sriwijaya juga digunakan

orang Nusantara sudah mendarat di Makkah,

untuk tujuan ekonomi, perdagangan, atau

untuk memperbaiki kapal, menambah per-

Arab Saudi, pada Abad XII. Mereka, saat itu,

usaha-usaha untuk mempertahankan

bekalan, dan memperdalam agama. Karena,

berada di Makkah bukan untuk kegiatan

kehidupan.

Sriwijaya merupakan salah satu pusat

ibadah haji, namun melakukan perdagangan.

Seiring tumbuhnya agama, maka pe-

pengembangan agama Budha di Asia.

Sejarawan pada masa Hindia-Belanda,

layaran maka pelayaran juga dilakukan

Pelayaran yang dilakukan oleh orang-

Schrieke, menyebutkan, orang-orang

untuk kepentingan itu. Bila pada masa

orang Nusantara tetap terus dilakukan meski

Nusantara sudah ada di dekat barat laut India

Sriwijaya banyak pemuka agama Budha

Sriwijaya mengalami kemunduran. Pada

pada abad yang sama. Pada tahun 1440,

menggunakan pelayaran untuk menyebar-

masa Kerajaan Majapahit, pelayaran yang

ada orang Nusantara di Hormuz. Hormuz

kan agama, maka pada masa selanjutnya,

dilakukan oleh para pelaut Nusantara terus

merupakan kawasan yang berada di antara

orang-orang Islam juga melakukan hal yang

berkembang. Meski pada masa itu, ke-

Persia dan Arab.

sama.

kuasaan di Nusantara berada di bawah

Pendapat yang sama juga disampaikan

Pada pedagang India (Gujarat), Arab, dan

pengaruh Majapahit yang Hindu dan Budha,

oleh pelaut dunia, Ibnu Bathuthah. Dia

Persia melihat Nusantara sebagai kawasan

namun para pelaut Nusantara juga melakukan

mengaku menjumpai orang-orang Nusantara

yang potensial untuk mengembangkan

perjalanan menuju ke negara-negara yang

berbaur dengan pedagang lainnya di Kalkuta

perdagangan. Untuk itu pedagang-pedagang

mayoritas beragama Islam (Timur Tengah,

dan Pantai Malabar, India. Ibnu Bathuthah

dari India, Arab, dan Persia, berbondong-
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syahadat, mendirikan solat, mengerjakan
puasa Ramadan, membayar zakat, dan naik
haji bagi yang sudah mampu.
Nah, pada masa itu, untuk menjalankan
ibadah haji merupakan perjuangan yang
sangat berat, sulit, dan memerlukan waktu
berbulan-bulan. Pada masa itu perjalanan
ke Makkah belum semudah seperti saat ini.
Transportasi masih berupa kapal layar yang
hanya mengandalkan hembusan angin.
Fasilitas yang ada di dalam kapal pun masih
sangat sederhana, sehingga bila melakukan
ibadah haji sangat beresiko, keselamatan
jiwa menjadi taruhannya.
Meski demikian, hambatan yang ada tidak
menghilangkan nyali umat Islam untuk
melaksanakan Rukun Islam kelima. Martin Van
FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Bruinessen — seorang guru besar, dosen,

bondong melakukan pelayaran ke Nusantara.

membuat banyak orang di Nusantara menjadi

dan peneliti yang malang melintang di

Mayoritas para pedagangan yang datang

memeluk agama Islam. Akademisi dari

Indonesia— dalam tulisan yang berjudul:

ke Nusantara beragama Islam, sehingga

Universitas Indonesia, Ali Akbar, dalam salah

Mencari Ilmu dan Pahala di Tanah Suci:

sembari melakukan perdagangan, baik

satu media mengatakan, jaringan per-

Orang Nusantara Naik Haji, mengungkap-

langsung atau tidak langsung mereka juga

dagangan dan pelayaran di masa lalu diyakini

kan, pada saat itu, orang Nusantara untuk

menyebarkan agama di Nusantara.

menjadi salah satu faktor adanya hubungan

berhaji memerlukan waktu yang lama dan

Ibarat pepatah mengatakan: sekali

keagamaan, dalam hal ini adalah transmisi

perjalanan laut yang membahayakan.

merengkuh dayung, satu, dua, pulau

agama Islam dari Asia Barat dan Asia Selatan

Sebelum ada kapal api, perjalanan haji harus

terlampaui. Jadi, para pedagang sembari

menuju kawasan Nusantara-Indonesia.

dilakukan dengan perahu layar, yang sangat

meraih untung dari usaha jual belinya, syi’ar

Orang-orang Nusantara yang sudah

tergantung kepada musim. Mereka me-

agama pun berkembang. Bahkan, meng-

masuk Islam dalam perjalanan waktu sangat

numpang kapal dagang. Dengan mengguna-

gantikan Budha dan Hindhu yang se-

tekun dalam menjalankan tuntunan-tuntunan

kan kapal dagang membuat para calon

belumnya agama mayoritas di Nusantara.

agama. Mereka menjalankan Rukun Islam,

jemaah haji sering pindah kapal dan pe-

Syi’ar agama yang dilakukan oleh mereka

yang terdiri dari: Membaca dua kalimat

labuhan.
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Jumlah itu dari waktu ke waktu semakin
meningkat, hingga pada tahun 1920-an,
jumlah jemaah haji dari wilayah yang
selanjutnya disebut Hindia-Belanda mencapai 40%.
Para jemaah haji itu di Arab tidak sekadar
menunaikan Rukun Islam kelima, namun
banyak juga di antara mereka (di sana) juga
untuk menuntut ilmu atau kegiatan lainnya.
Mereka bisa jadi berpikir ngapain cepatcepat pulang kalau untuk tiba di sini saja
berbulan-bulan. Dengan alasan itulah
banyak orang Hindia-Belanda menetap atau
tinggal di Makkah dan kota lainnya. Melimpahnya orang Islam dari Hindia-Belanda yang
menetap di Makkah membuat bahasa melayu
menjadi bahasa kedua yang banyak diFOTO-FOTO: ISTIMEWA

gunakan di sana setelah bahasa Arab.

Rute perjalanan yang ditempuh, menurut

Bruinessen, mereka juga belum tentu aman.

Antusiasme umat Islam melaksanakan

pria kelahiran Schoonhoven, Utrecht,

Di Arab, suku-suku Badui sering merampok

ibadah haji ini selanjutnya dimanfaatkan oleh

Belanda, itu mulai dari Aceh, sehingga hal ini

rombongan yang menuju Makkah. Tak hanya

perusahaan dagang Belanda, Vereenigde

membuat Aceh disebut dengan Serambi

perampok gurun pasir, para calon jemaah

Oostindische Compagnie (VOC). Per-

Makkah. Di Aceh mereka menunggu kapal

haji juga berhadapan dengan wabah

usahaan yang biasanya berbisnis rempah-

ke India. Pastinya, dari Aceh ke India

penyakit baik sebelum ataupun saat tiba di

rempah dan perkebunan ini akhirnya juga

memerlukan waktu yang lama. Tiba di India,

Arab. “Naik haji, pada zaman itu, memang

berbisnis jasa angkutan laut ketika melihat

para calon jemaah haji mencari kapal yang

bukan pekerjaan ringan,” ujarnya seperti

ada peluang menguntungkan dalam sektor

membawanya ke Hadramaut, Yaman. Syukur

yang termuat di nu.or.id.

perjalanan ibadah haji. Untuk itu, VOC

bila ada kapal yang langsung menuju Jeddah.

Meski sulit melakukan ibadah haji, namun

menyediakan jasa angkutan laut untuk

Dalam Historiografi Haji Indonesia, karya

antusiasme umat Islam dalam memenuhi

mengangkut calon jemaah haji. Semakin

Shaleh Patuhena, disebutkan, pada tahun

panggilan Allah sangat tinggi. Menurut

banyak jemaah yang diangkut, pastinya

1556 ada lima kapal besar Aceh yang

catatan, akhir Abad XIX dan awal Abad XX,

akan semakin memberi keuntungan pada

berlabuh di Jeddah. Ulama Aceh pergi ke

jemaah haji dari Nusantara mencapai 10%

VOC. ❏

Arab, selain untuk menimba ilmu juga

hingga 20% dari jumlah penduduk Nusantara.

AWG/dari berbagai sumber

menggunakan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji.
Menurut Bruinessen, waktu yang diperlukan untuk tiba di tempat tujuan, bisa
setengah tahun bahkan lebih. Tidak hanya
lama dan pastinya menjenuhkan, pria yang
pernah mengajar di UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta, itu menyebut, para calon jemaah
haji berhadapan dengan bermacam-macam
bahaya. Tidak jarang perahu yang mereka
tumpangi karam dan penumpangnya tenggelam atau terdampar di pantai tak dikenal.
Ada haji yang harta bendanya dirampok
bajak laut, atau malah dirampok awak
perahu sendiri.
Bahaya tidak hanya saat di tengah
samudera, saat tiba di Arab, menurut
42
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Ketika Haji Menjadi Masalah bagi Pemerintah
Beda VOC dan Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda. VOC memandang ibadah haji sebagai peluang bisnis yang menguntungkan, sehingga tak peduli siapa yang berhaji. Lain halnya pemerintah, haji dipandang secara politis sehingga
mempunyai potensi yang berbahaya bagi kekuasaan. Untuk itu, jumlah jemaah haji diperketat dan dipersulit.
Kedatangan orientalis, Snouck Hurgronje, membawa perubahan kebijakan pemerintah terhadap haji. Pintu ibadah haji
dibuka selebar-lebarnya, sebab umat Islam banyak yang menjadi haji statistik. Haji statistik dianggap tidak berbahaya bagi
pemerintahan kolonial.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

ETIKA pemerintah kolonialisme Hindia-

K

sebab pemerintah kolonialisme mengizinkan

mereka ada yang memimpin perjuangan

Belanda terbentuk di Nusantara,

dengan mengeluarkan resolusinya. Dalam

melawan bangsa-bangsa Eropa yang

sebagai pelanjut dari pemerintahan

resolusi disebutkan, dengan disposisi ini

hendak menguasai wilayah-wilayah Hindia-

Vereenigde Oostindische Compagnie

untuk pengesahan kepada mereka yang

Belanda. Perlawanan yang dipimpin oleh

(VOC) yang bangkrut, maka berbagai

telah menghadap polisi untuk memperoleh

para pemuka agama itu, seperti pada Perang

permasalah penduduk diurusi, termasuk

passport ke Makkah dengan kapal Magbar

Diponegoro, pemberontakan petani di

perjalanan haji. Sebagai pemerintahan yang

telah diizinkan berangkat ke sana. Mereka

berbagai daerah, dan serta Perang Padri,

tertib administrasi maka seluruh aktivitas

perlu bersyukur, sebab Gubernur Jenderal

merupakan contoh yang dikemukakan oleh

penduduk dicatat, diatur, dikelola, dikontrol,

Hindia-Belanda Daendels pernah mengata-

pemerintah akan bahayanya orang selepas

dan didata.

kan agar mereka yang menghasut rakyat

berhaji dan menimba ilmu di sana.

Seiring semakin majunya angkutan laut,

diberi passport agar ia pergi dari satu tempat

Ketidaksukaan bangsa-bangsa Eropa

jumlah calon jemaah haji pun semakin

di Jawa ke tempat lain guna menghindari

kepada mereka yang sudah berhaji dan

meningkat. Terbukti pada tahun 1824/1825,

gangguan.

menimba ilmu di Arab Saudi diungkapkan

‘kantor imigrasi’ pemerintahan Hindia-

Tiba di Makkah, di antara jemaah tidak

oleh Sir Thomas Stamford Raffles dalam

Belanda kewalahan ketika banyak umat

hanya sekadar menunaikan ibadah haji,

buku The History of Java. Dalam buku yang

Islam mengajukan passport agar bisa

namun di sana mereka juga belajar ilmu

saat ini bisa dibeli di toko buku itu,

menunaikan ibadah haji. Dalam dokumentasi

agama, ditambah dengan ilmu-ilmu lainnya.

Gubernur Jenderal Inggris di Jawa itu

Resolutie van den Gouveumeur Generaal

Selepas menunaikan ibadah haji dan

mengatakan, “setiap orang Arab dari

van Nederlandsche Indie, tertanda Oktober

menimba ilmu, mereka menjadi orang alim dan

Makkah, maupun setiap orang Jawa yang

tahun 1825, sebanyak 200 orang pribumi

cerdik pandai, serta selanjutnya pulang ke

kembali dari ibadah haji, di Jawa berlagak

yang berasal dari Batavia dan residen

Hindia-Belanda. Nah, dari sinilah mereka

sebagai orang suci.” “Karena mereka

lainnya menghadap polisi Belanda untuk

dianggap mempunyai potensi menjadi

(para haji) begitu dihormati, maka tidak sulit

meminta passport jalan ibadah haji. Mereka

masalah. Mereka yang sudah berhaji dan

bagi mereka untuk menghasut rakyat agar

melaporkan ingin berhaji bersama kapal

memeroleh ilmu rupanya membuat mata dan

berontak dan mereka menjadi alat paling

Magbar milik Syaikh Umar Bugis.

hatinya menjadi tercerahkan terhadap masa

berbahaya di tangan penguasa-penguasa

depan bangsanya, sehingga di antara

pribumi”, tambahnya.

Duaratus calon jemaah haji itu bersyukur,
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Atas berbagai peristiswa perlawanan

ditentukan hanya oleh urusan dagang.

mengenakan jubah, serban putih, atau

membuat pemerintah kolonialisme meng-

Perjalanan orang-orang Hindia-Belanda ke

kopiah, peci. Dari sinilah mengapa orang

awasi dan mengontrol pelaksanaan ibadah

Makkah membawa keuntungan ekonomi bagi

selepas berhaji dilabeli gelar haji dan

haji lewat ordonansi-ordonansi. Pada tahun

VOC yang menyediakan kapal-kapal.

mempunyai gaya tersendiri.

1825, 1827, 1831, dan 1859, umat Islam yang

Agar lebih mudah mengontrol sepak

Pelabelan gelar haji kepada mereka ini,

hendak menunaikan ibadah haji dipantau dan

terjang dan kegiatan orang-orang selepas

ada yang mengatakan sebagai cara untuk

diseleksi. Dalam Ordonansi 1825, berisi

melakukan ibadah haji dan menimba ilmu di

memudahkan pengawasan. Bila ada

pembatasan dan pengetatan jumlah haji yang

Arab, maka dibuat Ordonansi 1859. Pasal-

pemberontakan atau perlawanan di suatu

berangkat. Salah satu cara untuk me-

pasal ordonansi ini adalah: pertama, calon

tempat, polisi tinggal menangkapi orang-

realisasikannya adalah menaikkan biaya haji.

jamaah haji harus memiliki surat keterangan

orang yang mempunyai gelar haji dengan

Pemerintah melakukan hal itu agar mereka

bupati bahwa ia mempunyai uang yang

ciri-ciri memakai jubah, serban putih, dan

selepas pulang dari ibadah haji tidak

cukup untuk pulang-pergi. Kedua, nafkah

kopiah putih.

menimbulkan masalah bagi pemerintahan

bagi keluarga yang ditinggalkan juga harus

Permasalahan haji lepas dari bayang-

kolonialisme. Pada masa ini urusan haji

cukup. Ketiga, sekembali dari Makkah

bayang masa lalu setelah kedatangan
(Christiaan) Snouck Hurgronje di Hindia
Belanda. Dalam Wikipedia, pria kelahiran
Tholen, Oosterhout, 8 Februari 1857, dan
meninggal di Leiden, 26 Juni 1936, itu disebut
sebagai seorang profesor, penulis, matamata, dan penasihat kolonial.
Saat tiba di Hindia-Belanda, Snouck
ditunjuk sebagai Kepala Kantoor voor
Inlandsche Zaken (Kantor untuk Urusan
Pribumi). Tugas dia adalah memberi nasihat
kepada Gubernur Jenderal tentang persoalan Islam politik. Snouck merupakan orang
yang cerdas dan mengetahui masalah yang
ada. Nasihat dan pendapat yang disampaikan kepada Gubernur Jenderal
diterima sehingga kebijakan soal haji pada
masa sebelumnya berubah.
Menurut Snouck, selama ini pemerintah
memandang Islam secara gebyah uyah atau
dipandang dari semua sisi. Permasalah
tentang politik, ritual, spiritual, dan kultural

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

oleh pemerintah diatasi dengan satu kebijak-

sudah dipandang dari urusan politik bagi

seseorang haji harus mengikuti ‘ujian haji’,

an. Hal demikian, menurut Snouck, keliru.

pemerintah. Dalam tirto.id ditulis, F. de Haan

untuk membuktikan bahwa ia benar-benar

Menurut Snouck, masalah politik, ibadah, dan

menyinggung soal ini dalam Priangan: De

telah mengunjungi Makkah. Keempat, jika ia

budaya yang hidup pada umat Islam perlu

Preanger-Regentschappen onder Het

sudah bergelar haji maka harus memakai

dipisahkan. Menurutnya Snouck, pemerintah

Nederlandsch Bestuur tot 1811 Jilid II

pakaian khusus berupa jubah, serban, atau

ketika membuat kebijakan terhadap umat

(1912): “Pemerintah tampaknya baru mau

kopiah warna putih.

Islam maka kebijakan terkait ibadah, politik,

memikirkan Islam bila ada alasan untuk

Pasal tiga, pemerintah melakukan litsus,

dan hukum (syariat) harus dipisahkan.

mencemaskan pengacauan ketertiban

‘test wawancara kebangsaan’, ujian

“Pendekatan kepada tiga hal tersebut juga

melalui peristiwa-peristiwa keagamaan yang

kepada mereka selepas berhaji. Mereka

harus berbeda”, tutur Snouck.

mencolok.”

diwawancarai dan diminta menunjukkan

Terkait haji, Snouck mengatakan, haji

Dalam tirto.id, berbeda dengan ketika

bukti bahwa sudah pernah berhaji atau

hanya perlu dilihat dari sudut pandang

VOC masih bercokol, pegawai-pegawai

mengunjungi Makkah. Pada pasal empat, bila

statistik, bukan politik. Haji politik dan haji

kongsi dagang itu tidak pernah melihat ibadah

ia lulus tes atau ujian, mereka berhak

stastistik berbeda. Menurut Snouck, haji

haji dari sudut pandang politik. Sikap mereka

mendapat gelar haji (H) dan diwajibkan

politik adalah orang yang pergi ke Arab,
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selain berhaji juga untuk menimba ilmu

pemerintah mengiyakan apa yang dimaui oleh

membuat gelar haji semakin biasa di mata

(menetap lama di sana). Sementara haji

Snouck, buktinya pemerintah membuat

masyarakat. Kekhawatiran pemerintah

statistik adalah mereka yang pergi ke Arab

ordonansi yang baru. Pastinya, ordonansi

terhadap radikalisasi para haji bisa diatasi

hanya untuk berhaji. Sepulang berhaji

yang baru tidak sama dengan Ordonansi

dengan logika terbalik. Haji-haji yang dulu

kembali ke kampung halaman. Menurut

1859 ketat.

dicurigai bisa menghasut rakyat untuk

Sonuck, mayoritas jemaah haji dari Hindia-

Kebijakan baru terhadap haji yang

memberontak melawan pemerintah, salah

Belanda adalah haji statistik. “Mayoritas

dikeluarkan oleh pemerintah juga men-

satunya disebabkan oleh jumlah haji yang

jemaah haji dari Hindia-Belanda, selepas

dengar dari masukan Konsul Pemerintah

sedikit. Karena sedikit, mereka terasa

berhaji lalu pulang”, tuturnya.

Hindia-Belanda di Jeddah. Tirto.id meng-

istimewa di mata kebanyakan. Bila jumlah

Jadi, kata Snock, keberadaan haji statistik

upas penelitian dari sejarawan di Zentrum

haji makin banyak, rakyat akan makin biasa

yang banyak itu tidak membahayakan. Untuk

Moderner Orient, Tika Ramadhini. Dalam

saja menanggapi mereka. “Jadi ini seperti

itu, dia berharap, agar kebijakan haji dibuka

hipotesisnya, Tika menyebut, Konsul

reverse logic. Justru dengan banyaknya

selebar-lebarnya, tidak perlu mencemaskan

Hindia Belanda di Jeddah menyarankan

haji, bisa mengurangi radikalisasi agama,”

bahaya politik yang ditimbulkan oleh jemaah haji.

agar prosedur haji diberi kemudahan.

lanjut Tika. ❏

Dalam tirto.id selanjutnya disebutkan,

Alasannya, dengan banyaknya jumlah haji

AWG/dari berbagai sumber

Mereka Haji dan Tokoh Bangsa
Berhaji di masa yang sulit justru melahirkan tokoh bangsa. Karya mereka hidup di tengah masyarakat. Keberadaannya
diawasi oleh pemerintah dan di-labeling dengan sematan Haji pada namanya, seperti Haji Oemar Said Tjokroaminoto.

M

ESKI pada masa itu perjalanan ke

Makkah ditempuh selama berbulanbulan, berbahaya, dan menjenuhkan,

namun semua rintangan tidak membuat umat
Islam di Hindia-Belanda mengurungkan niat
untuk menunaikan Rukun Islam kelima.
Antusiasme umat Islam untuk berhaji pada
masa itu sudah sangat tinggi. Tantangan
dalam menunaikan ibadah haji justru melahirkan tokoh-tokoh bangsa yang hingga
saat ini kita kenang.
Muhammad Darwis yang selanjutnya

KH Ahmad Dahlan, KH Hasjim Asy’ari, HOS Tjokroaminoto

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

dikenal dengan KH. Ahmad Dahlan, yang lahir
pada 1 Agustus 1868 di Yogyakarta, pada

Di sana dia menetap selama 5 tahun. Lima

Berhaji dan menimba ilmu di Arab Saudi

umur 15 tahun (pada 1883), sudah pergi ke

tahun di sana membawa perubahan bagi

membuat Ahmad Dahlan menjadi seorang

Makkah untuk berhaji. Dilihat dari tahun ia

dirinya, seperti mengubah nama Muhammad

yang cerdas dan tercerahkan. Ia mampu

pergi, menunjukkan pada saat itu sudah ada

Darwis menjadi Ahmad Dahlan.

menempatkan diri kepada semua pihak dan

kebebasan dari pemerintah kolonial kepada

Benarkan perjalanan yang penuh tan-

golongan sekembali dari Makkah. Pada masa

umat Islam untuk menunaikan ibadah haji.

tangan tidak membuat umat Islam ciut nyali

pergerakan, Ahmad Dahlan tercatat pernah

Sehingga pada usia yang masih belia itu ia

untuk berhaji? Buktinya, pada 1903, Ahmad

menjadi aktivis di organisasi ternama pada

bisa berhaji.

Dahlan kembali ke Makkah untuk melakukan

masa itu, seperti Jam’iyatul Khair, Boedi

Di Makkah selain berhaji, ia juga menetap

hal yang sama, yakni berhaji dan menimba

Oetomo, dan Syarikat Islam hingga pada

di sana dan menimba ilmu. Saat belajar di

ilmu. Ke Makkah untuk kedua kalinya ini, ia

akhirnya pada 1912, ia mendirikan organisasi

negeri kaya minyak, Ahmad Dahlan ber-

belajar agama pada Ahmad Khatib. Kalau

yang bernama Muhammadiyah.

interaksi dengan cendekiawan dan ulama

pada kali pertama di Arab Saudi, ia menetap

Umat Islam dari Hindia-Belanda yang

besar, seperti Muhammad Abduh, Al

selama 5 tahun, maka untuk kedua kalinya

berhaji dan menimba ilmu di Makkah, selain

Afghani, Rasyid Ridha, dan Ibnu Taimiyah.

ini, Ahmad Dahlan menetap selama 2 tahun.

Ahmad Dahlan, juga Mohammad Hasjim
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Syarikat Islam

Soekarno, HOS Tjokroaminoto, Kartosoewirjo, Muso

Asy’arie (K.H Hasjim Asy’ari). Pria kelahiran

Tebu Ireng pesantren yang ia dirikan sangat

Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang.

Jombang, Jawa Timur, 14 Februari 1871,

terkenal dalam pengajaran ilmu hadis.

Pada 1926, bersama dengan ulama lainnya,

itu pada 1892 pergi ke Makkah. Selain untuk

Mafudz bangga dengan muridnya ini,

berhaji juga untuk menimba ilmu. Di Makkah,

buktinya Hasjim Asy’arie mendapatkan ijasah

Soekarno tentu tidak akan melupakan

dalam Wikipedia, dia berguru pada ulama-

langsung darinya untuk mengajar Sahih

Haji Oemar Said Tjokroaminoto (HOS

ulama besar, seperti Ahmad Khatib Al-

Bukhori. Dan, Mahfudz merupakan pewaris

Tjokroaminoto). Di rumahnya di Gang

Minangkabawi, Muhammad Mahfudz at-

terakhir dari pertalian penerima (isnad) hadis

Peneleh, Surabaya, Jawa Timur, Soekarno

Tarmasi, Ahmad Amin Al-Aththar, Ibrahim

dari 23 generasi penerima karya ini.

bersama dengan Semaoen, Alimin, Muso,

dia mendirikan Nahdlatul Ulama.

Arab, Said Yamani, Rahmaullah, Sholeh

Selama di Makkah banyak hal yang

dan Kartosoewirjo nge-kos. Di rumah itu

Bafadlal, Sayyid Abbas Maliki, Sayyid Alwi

dipelajari oleh Hasjim Asy’arie, seperti

mereka tidak hanya sekadar nge-kos,

bin Ahmad As-Saqqaf, dan Sayyid Husein

tassawuf (sufi) dengan mendalami Tarekat

namun juga menimba ilmu. Dari anak-anak

Al-Habsyi.

Qadiriyah dan Naqsyabandiyah, juga

didiknya yang akhirnya memiliki aliran politik

Lebih lanjut dikatakan, saat di Makkah,

mempelajari fiqih madzab Syafi’i, astronomi,

masing-masing, membuat Tjokro disebut

awalnya Hasjim Asy’arie belajar di bawah

matematika, aljabar, mempelajari Tafsir Al-

Bapak Bangsa.

bimbingan Syaikh Mafudz dari Pondok

manar. Di Makkah, dia juga berguru pada

Tjokroaminoto bukan orang sembarangan.

Pesantren Termas, Pacitan, Jawa Timur.

Syaikh Nawawi al-Bantani, Syaikh Shata,

Ia merupakan tokoh Pergerakan Syarikat

Mafudz merupakan ulama dari Indonesia

dan Syaikh Dagistani.

Islam. Organisasi yang terbesar di tahun

pertama yang mengajar Sahih Bukhori. Ia

Setelah 7 tahun menetap di Arab Saudi,

1900-an. Pria yang lahir di Ponorogo, Jawa

juga ahli hadis. Bimbingan inilah yang

Hasjim Asy’arie pulang ke Hindia-Belanda,

Timur, 16 Agustus 1882, itu merupakan

selanjutnya membuat sekembali dari Makkah,

tepatnya pada 1899. Selanjutnya mendirikan

keturunan bupati dan ulama besar dari
Ponorogo. Sebagai keturunan orang terpandang, Tjokro menempuh pendidikan di
masa kolonialisme Hindia-Belanda. Selepas
menempuh pendidikan, ia bekerja di berbagai
instansi pemerintahan dan swasta.
Catatan menarik dari dirinya, meski ia
berhaji namun tidak menimba ilmu di Makkah,
karena keberadaannya diawasi oleh
pemerintah kolonial. Setelah berhaji, Tjokro
melepas gelar darah birunya, Raden Mas.
Sematan Haji yang melekat pada dirinya
merupakan labeling dari pemerintah untuk
mengawasi gerak-geriknya sebagai tokoh
Syarikat Islam yang sangat berbahaya. Untuk
itulah pada masa itu, nama popularnya Haji
Oemar Said Tjokroaminoto. ❏

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Dr. Masruhan
Tokoh Masyarakat Jembrana, Bali

Indonesia Butuh Perkuat Kebhinnekaan

K

EBERAGAMAN di Indonesia itu memang sudah ada sejak dari dulu. Begitu pula
masyarakat sudah terbiasa dan sudah saling hormat-menghormati. Contohnya,
di Bali penuh dengan keberagaman, terutama agama seperti antara Hindu dan
Islam, tapi hidup dengan penuh penghormatan. Bagi masyarakat Bali kondisi seperti
itu sudah terbiasa dari dulu. “Dulu kami semua masyarakat Bali memiliki kesusahan
dan tantangan yang sama, yakni menghadapi penjajah,” katanya.
Sehingga persamaan kesulitan tersebut menjadikan rakyat Bali waktu itu
menyingkirkan segala perbedaan yang ada, dan fokus menghadapi kesusahan
bersama. Akibatnya, semua , seperti saudara. Istilahnya’menyame’ atau bersaudara.
Nafas menyame terus berkobar pada masa perjuangan. Namun, agak redup selepas
era perjuangan dan sampai kini, terutama pasca kasus bom Bali, dan itu sangat
disayangkan, membuat nafas menyame semakin tipis.
Bersyukur seluruh masyarakat Bali kemudian menyadari dan berusaha bangkit
kembali. Saya berharap, apalagi saat ini bangsa kita sedang menghadapi tantangan
dan kesulitan yang sama, yakni pandemi Covid-19, yang menuntut semuanya kembali
bersatu menjaga dan memperkuat kebhinnekaan kita. Berbagai upaya menuju ke
arah tersebut mesti didukung dengan partisipasi aktif, seperti gerakan Sosialiasi
Empat Pilar MPR. Itu sangat bagus.
Pada akhirnya, dengan persatuan yang dibungkus persaudaraan, saya yakin kita
semua akan mampu menghadapi dan keluar dari tantangan, serta kesulitan tersebut. ❏
DER

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Heru Santoso
Disdakmen Bali

Pandemi Harus Segera Berakhir

P

ANDEMI Covid-19 memaksa pemerintah mengeluarkan kebijakan pembelajaran
jarak jauh atau daring. Hal tersebut bisa dimaklumi, karena untuk meminimalisir
penyebaran pandemi agar tidak semakin meluas.

Namun, begitu lamanya pembelajaran daring dilakukan juga akan berpotensi

merusak kemampuan anak didik dalam menyerap pelajaran, dan itu sangat berbahaya.
Lamanya sistem pembelajaran daring ini bisa berakibat membuat guru tidak maksimal
memberikan ilmunya kepada siswa. Itu menjadi beban tersendiri buat para pendidik.
Satu-satunya cara adalah pembelajaran tatap muka harus diadakan sesegera
mungkin. Jika hal itu tidak bisa dilakukan karena masih gencarnya pandemi ini, saya
berharap, kita semua mencari solusi yang baik untuk menjaga anak-anak generasi
muda bangsa ini jangan sampai menurun, karena situasi sulit ini.
Semua elemen bangsa harus bergandengan tangan dalam menghadapi kondisi ini.
Mudah-mudahan akan lebih baik setelah pandemi hilang. ❏
DER
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SELINGAN

Alutsista Penting dan Perlu, Anggarannya?
Berbagai kecelakaan pesawat terbang dan angkutan laut yang dimiliki TNI membuat Kementerian Pertahanan merancang
anggaran alutsista sebesar Rp1.760 triliun. Anggaran sebesar itu menimbulkan sikap pro dan kontra. Diakui pentingnya
peremajaan dan perlunya alutsista yang baru dan modern. Berikut sikap wakil rakyat yang membidangi.

Fadli Zon, Anggota MPR Fraksi Partai Gerindra

Terobosan Penting untuk Modernisasi Alutsista
rancangan program strategis baru untuk
meneruskan MEF. Itulah latar belakang
munculnya rancangan Perpres tentang
Alpahankam.
Sebagaimana kita ketahui, dalam pelaksanaannya, program MEF tidak berjalan
mulus seperti yang direncanakan. Berdasar
data Kementerian Pertahanan, pada Oktober
2020 TNI AD baru memiliki 77% kekuatan
pokok minimal (minimum essential force/
MEF), TNI AL 67,57%, dan TNI AU 45,19%.
Jadi, kalkulasi kasarnya, dengan model
penganggaran yang berlaku selama ini, MEF
kemungkinan tidak akan bisa mencapai 100%
di tahun 2024. Untuk itulah dibutuhkan jalan
baru dan juga rencana baru.
Saya melihat rencana Kementerian
FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Pertahanan dengan menyatukan alokasi

EREDARNYA rancangan Perpres

B

Di luar tiga hal tadi, banyak orang juga

anggaran pertahanan 25 tahun untuk

tentang pemenuhan Alat Peralatan

lupa, jika saat ini kita berada di tahap akhir

memenuhi Alpahankam merupakan sebuah

Pertahanan dan Keamanan (Alpalhan-

program Kekuatan Pokok Minimum, atau

terobosan dan bisa menjadi jawaban untuk

kam) tahun 2020-2044 umumnya telah

MEF (Minimum Essential Force), yang telah

mempercepat modernisasi Alpahankam TNI.

disalahpahami oleh banyak orang. Tak sedikit

dimulai sejak 2009 silam. MEF adalah pro-

Setidaknya ada tiga pertimbangan untuk

yang menilai kalau rencana strategis itu

gram yang dirancang untuk memodernisasi

mendukung rencana tersebut.

sebagai “ambisius” dan “tidak peka terhadap

kekuatan pertahanan kita. MEF dilaksana-

Pertama, terobosan ini akan menjawab

krisis yang tengah kita alami”.

kan dalam tiga tahap, yaitu: Tahap I (2009-

percepatan modernisasi Alpahankam.

2014), Tahap II (2014-2019), dan Tahap III

Kondisi Alpahankam kita memang sudah

(2019-2024).

tidak memadai, baik dari sisi jumlah maupun

Saya melihat, sumber kesalahpahaman itu
ada tiga. Pertama, orang hanya melihat total
besaran anggarannya yang mencapai

Dalam tiap tahap MEF, Pemerintah

segi usia. Sekitar 70% Alpahankam kita

Rp1.760 triliun, tapi tidak memerhatikan

menganggarkan kurang lebih sebesar

umurnya sudah uzur. Tragedi tenggelamnya

skemanya. Kedua, orang melupakan jika ini

Rp150 triliun untuk belanja alutsista. Jadi,

KRI Nanggala 402, salah satu faktor penye-

adalah proyek strategis untuk jangka waktu

kurang lebih tiap tahun anggarannya

babnya adalah karena usia yang sudah tua.

dua puluh lima tahun. Dan, ketiga, orang

adalah Rp 30 triliun. Nah, program ini akan

Selama ini anggaran TNI banyak tersedot

juga lupa, semua itu barulah draf rencana

berakhir pada 2024. Sehingga, sangat

untuk pemeliharaan Alpahankam yang sudah

Pemerintah.

wajar jika Pemerintah kemudian menyusun

tak layak pakai.
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Kedua, dari sisi anggaran, melakukan

melihat gelondongan Rp1.760 triliunnya, tapi

percepatan target MEF cukup serius dan

modernisasi dengan menyatukan alokasi

harus dilihat juga persentasenya terhadap

komprehensif. Misalnya, mereka meng-

anggaran pertahanan 25 tahun dapat

PDB kita 25 tahun ke depan.

evaluasi kembali kontrak-kontrak kerjasama

meningkatkan kapasitas pengadaan Alpa-

Ketiga, rencana ini bersifat meneruskan

pertahanan yang dinilai tidak efisien,

hankam secara lebih komprehensif. Selain

strategi MEF yang saat ini sudah masuk tahap

membuka kerjasama luas dengan berbagai

akan segera meningkatkan posisi tawar In-

ke-3. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo

negara agar tidak tergantung pada satu

donesia, cara ini juga saya kira lebih efisien

Subinto harus menghadapi tiga tantangan

negara saja, dan terakhir, mereka juga tak

dibanding jika pengadaannya dilakukan

sekaligus terkait dengan MEF. Pertama,

lupa memperkuat industri pertahanan

secara terpisah dan parsial.

Menhan harus menuntaskan MEF. Kedua,

nasional. Jadi, langkah-langkah yang

Jika diukur dari PDB (Produk Domestik

harus menghadapi kenyataan terkendalanya

disusun Kementerian Pertahanan sudah

Bruto) tahun 2020 sebesar 15.434,2 triliun,

anggaran pertahanan karena ada pandemi.

sangat komprehensif. Kita memang harus

maka anggaran yang dialokasikan pemerintah

Dan, ketiga, harus bisa menawarkan

membuat terobosan penting agar dapat

untuk alutsista selama 25 tahun itu sebenar-

rancangan strategis baru untuk meneruskan

segera memiliki sistem pertahanan nasional

nya hanya pada kisaran 0,6-0,7% setiap

MEF. Jadi, mau tidak mau Kemenhan harus

yang tangguh.

tahunnya. Padahal, kalau kita merujuk pada

bisa membuat terobosan. Rancangan

Di luar hal-hal yang telah disebutkan tadi,

dokumen MEF, idealnya sejak MEF II, antara

Perpres tentang Alpahankam ini adalah

saya setuju, bahwa rencana besar ini tentu

2014 hingga 2019, alokasi anggaran per-

hasilnya.

masih harus dimatangkan dan disempurna-

tahanan kita sudah ke arah 1,5% dari

Dalam satu tahun ini, saya melihat upaya

terhadap PDB. Jadi, jangan semata-mata

Kementerian Pertahanan untuk melakukan

kan lagi dengan melibatkan parlemen. ❏
AWG

Sukamta, Anggota MPR Fraksi PKS

Harus Ada Transfer Teknologi

K

ONDISI alutsista hari ini masih harus
terus dikembangkan. Yang sudah tidak
layak, tidak boleh lagi digunakan. Yang

masih berfungsi harus terus dirawat secara
baik. Yang belum dimiliki perlu pengadaan
dengan mengutamakan industri pertahanan
dalam negeri. Jika tidak dipenuhi, bisa dengan
pembelian luar negeri.
Apa alutsista yang ada sudah tidak
layak pakai lagi? Ya, ada beberapa
alutsista yang memang sudah tak muda
lagi usianya. Makanya, Saya pernah
dorong agar dilakukan audit alutsista
secara menyeluruh. Alutsista yang sudah
tidak layak ya jangan dipakai lagi, apalagi
dipakai melebihi kapasitasnya.
Peremajaan dan pembaruan memang terus
dilakukan, namun terkendala khususnya
pada anggaran. Karena minimnya anggaran

penyediaan anggaran Rp1.760 triliun?

yang harus dihabiskan dalam waktu 2.5

ya tentu berdampak kepada peremajaan

Sebetulnya ini sangat prestisius. Tapi, kita

tahun? Bukankah sebaiknya sekarang

yang juga belum maksimal. Minimum Essen-

perlu cermat, karena dalam kondisi pandemi

fokus kita adalah ke luar dari dampak

tial Forces yang hingga kini sudah masuk

seperti sekarang, anggaran yang refocus-

pandemi. Mungkin juga seandainya Rp1.760

tahap III juga belum mencapai target.

ing, apakah masih harus segera dipenuhi

triliun itu dalam skema membangkitkan

Apakah untuk memperbarui alutsista

belanja alutsista Rp1.760 triliun sampai

industri pertahanan dalam negeri, bagus itu,

harus dipenuhi secara cepat dengan

2024? Anggaran dari mana sebesar itu

tapi ini justru untuk pengadaan alutsista dari
49
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SELINGAN

Bila anggaran dipenuhi, apa saja alutsista

belanja luar negeri. Inilah yang seharusnya

Kebutuhan terhadap alutsista itu real,

yang harus dipenuhi atau dibeli? Ya,

kita dukung penuh, industri pertahanan

karena spektrum ancaman sekarang

tentunya alutsista yang disesuaikan

dalam negeri.

meluas. Luasnya wilayah Indonesia ini

dengan perkembangan kebutuhan zaman.

Apakah kita nanti beli putus ataukah

membutuhkan alutsista untuk pertahanan-

Bukan hanya untuk terlihat keren, tapi harus

harus ada transfer teknologi? Harus ada

nya. Manuver-manuver dari negara-

benar-benar disesuaikan dengan rencana

transfer teknologi. Selain itu juga ter-

negara asing ke dalam wilayah kedaulatan

kebutuhan (renbut). Memang belum semua

jaminnya ketersediaan suku cadang

kita itu sudah sinyal, betapa pentingnya

alutsista dipenuhi dari industri pertahanan

sampai beberapa puluh tahun ke depan,

alutsista untuk pertahanan, minimal mem-

dalam negeri. Bahkan kecenderungannya

dan seterusnya. ❏

beri efek gentar.

kita lebih banyak memenuhi alutsista dengan

luar negeri.

AWG

Christina Aryani, Anggota MPR Fraksi Partai Golkar

Banyak Alutsista Usianya Tua

S

AAT ini kondisi alutsista Indonesia jelas
belum ideal. Pemenuhan rencana
strategis kebutuhan pokok Minimum

Essential Force (MEF) yang sebelumnya
telah dicanangkan juga belum tercapai optimal. Data yang dimiliki Komisi I DPR menunjukkan capaian MEF sampai dengan Mei
2021 mencapai 62,24%, yang terbagi untuk
TNI Angkatan Darat sebesar 76,57%, TNI
Angkatan Laut 59,82%, sementara TNI
Angkatan Udara 50,29%.
Kita sungguh bersedih dengan tragedi
yang baru-baru ini menimpa para prajurit kita
di KRI Nanggala. Kejadian tersebut sekaligus
membuka mata kita bahwa kapal selam kita
usianya sudah mencapai 42 tahun.
Ada cukup banyak alutsista yang

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

memang usianya sudah tua. Sebagai
contoh secara umum 60% alutsista TNI AL

modernisasi alutsista, konsistensi kebijakan

yang mungkin akan dihadapi ke depannya.

berusia di atas 30 tahun. KRI Dewaruci

serta pengalokasian dan penggunaan

Kami menyambut baik hal ini dan tentunya

yang paling tua, tahun pembuatannya

anggaran amat diperlukan. Anggaran

bersemangat untuk mendengar lebih

1953. Untuk mengatasi usia tua alutsista

pertahanan kita memang terus meningkat,

lanjut ketika rencana tersebut telah

agar bisa tetap beroperasi dengan baik,

namun masih belum ideal dilihat dari sisi nomi-

dimatangkan.

dilakukan pemeliharaan dan perawatan

nal maupun sisi proporsi alokasi belanja untuk

Idealnya, modernisasi alutsista bisa

secara berkala sesuai prosedur.

modernisasi alutsista. Proporsi belanja

dilakukan dengan cepat, namun kembali lagi

Kami menemukan dalam beberapa

alutsista Indonesia terhadap PDB Tahun

pada kesiapan anggaran dan ruang fiskal

kunjungan kerja bahwa fase pemeliharaan

2020 sebesar 0,9%, Thailand sudah 1,5%,

kita. Kami masih menunggu pemaparan

dan perawatan alutsista ini masih butuh

bahkan India ada di 2,9%.

Pemerintah terkait rencana pemenuhan

lebih banyak perhatian. Pemeliharaan dan

Menteri Pertahanan pernah menyampai-

kebutuhan alat peralatan pertahanan dan

perawatan perlu ditingkatkan, salah

kan, sesuai amanat Presiden saat ini

keamanan (Alpalhankam) yang saat ini

satunya dengan dukungan anggaran guna

tengah dipersiapkan rencana pemenuhan

tengah dimatangkan dengan berbagai

memastikan performa alutsista bisa tetap

kebutuhan alat peralatan pertahanan dan

pemangku kepentingan. Kami berharap,

optimal sesuai dengan life cycle-nya.

keamanan yang komprehensif sesuai

rencana tersebut akan sanggup menjawab

dengan natur ancaman yang ada maupun

kebutuhan kita, dan tentunya juga feasible

Di tengah sempitnya ruang fiskal untuk
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untuk diimplementasikan.

suatu keniscayaan.

tersebut tidaklah mudah. Pertama di-

Ancaman akan selalu ada dan kita harus

Idealnya, setiap pembelian alutsista

perlukan anggaran besar untuk membeli

siap menghadapinya. Untuk menjaga

disertai dengan transfer teknologi. Untuk

alutsista yang direncanakan akan dipro-

kedaulatan wilayah Indonesia dan men-

itulah, Pemerintah bersama DPR membuat

duksi secara mandiri. Dengan pembelian

dukung kesiapan sistem pertahanan

UU N0. 16 tahun 2012 tentang Industri

yang cukup banyak, maka terbuka ke-

negara, Indonesia butuh alutsista yang

Pertahanan yang lahir pada 5 Oktober

mungkinan produsen mau berbagi ilmu.

mumpuni. Terkait dengan apa saja yang

2012 sebagai dasar untuk menyusun

Kedua, diperlukan diplomasi politik inter-

diperlukan dan mana saja yang harus

postur pertahanan negara yang kuat,

nasional yang kuat dengan negara pro-

dipenuhi kami serahkan kepada Ke-

efektif, efisien, modern, dan inovatif melalui

dusen. Tanpa hubungan diplomatik yang

menterian Pertahanan dengan ketiga matra

pemberdayaan industri pertahanan dalam

baik dan kepentingan geopolitik yang sama,

(TNI AD, TNI AL, dan TNI AU). Sebagai us-

negeri. Mekanisme belanja untuk pe-

maka akan relatif sulit untuk mendapatkan

ers yang tentunya lebih paham jenis dan

menuhan kebutuhan alutsista diatur

transfer teknologi dari negara produsen.

spesifikasi alutsista yang ideal disesuaikan

dengan melibatkan industri pertahanan

Hal-hal ini menjadi tantangan, karena

dengan situasi dan kondisi kebutuhan kita.

untuk ikut dalam penguasaan teknologinya,

tidaklah mudah menyediakan anggaran

Faktanya, belum semua alutsista yang kita

sehingga dapat menjamin kesiapan yang

yang besar dan mendapatkan kesepakatan

perlukan bisa dipenuhi dengan produksi

tinggi bagi alutsista tersebut selama daur

transfer teknologi tersebut dengan segala

industri pertahanan dalam negeri, se-

hidupnya.

keterbatasan yang saat ini kita hadapi. ❏

hingga pembelian dari luar tetap menjadi

Untuk mendapatkan transfer teknologi
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Universitas Syiah Kuala, Aceh

Dukung HadirnyaHaluan
Pokok-Pokok
Negara

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

K

ETUA MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi sivitas

kilometer persegi. “Luas wilayahnya masih akan terus bertambah

akademika Universitas Syiah Kuala (USK) yang turut

hingga 2030 setidaknya sekitar 100 kilometer persegi lagi,” ujar

mendukung salah satu agenda penting kebangsaan, agar MPR

Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Universitas Syiah

RI bisa menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai

Kuala, Aceh, Kamis (10/6/21).

bintang petunjuk arah pembangunan nasional. Sebagaimana juga

Turut hadir jajaran Rektorat USK, antara lain Rektor Prof. Samsul

telah disuarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),

Rizal, Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Marwan, Wakil Rektor

Forum Rektor Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus

Bidang Umum dan Keuangan Dr. Agussabti, serta ratusan mahasiswa

Pusat Muhammadiyah, hingga Majelis Tinggi Agama Konghucu.

dan sivitas akademika USK yang hadir secara daring.

Dukungan serupa juga disuarakan oleh sivitas akademika

Selain itu, hadir pula Kajati Aceh Muhammad Yusuf, Wakapolda

lainnya. Seperti, Universitas Negeri Udayana Bali, Universitas

Aceh Brigjen Pol. Raden Purwadi, Kapoksahli Pangdam Iskandar

Ngurah Rai Bali, Universitas Warmadewa Bali, dan Universitas

Muda Brigjen TNI Bambang Indrayanto, Kepala BNN Aceh Brigjen

Mahasaraswati Bali.

Pol. Heru Pranoto, serta para pengurus Ikatan Motor Indonesia Aceh,

Bambang Soesatyo yang biasa disapa Bamsoet ini menunjuk
contoh, negara kecil seperti Singapura saja memiliki perencanaan

Tarung Derajat Aceh, dan Forum Komunikasi Putri-Putri Purnawirawan
TNI-Polri (FKPPI).

pembangunan sangat matang. Sebelum merdeka pada 1965, kata

Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, Singapura kini telah

Bamsoet, luas wilayah daratannya sekitar 581 kilometer persegi —

menargetkan, pada tahun 2030 bisa memenuhi sendiri 30% kebutuhan

jauh lebih kecil dibanding Jakarta yang memiliki luas daratan sekitar

pangannya. Padahal Singapura tidak memiliki lahan pertanian

661 kilometer persegi. Pada 2015, luas daratan Singapura bertambah

memadai. Sebuah hal yang terlihat mustahil, namun bukan tidak

menjadi 719 kilometer persegi. Di tahun 2017, sudah mencapai 849

mungkin bisa diwujudkan dengan adanya arah pembangunan yang
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pemerintah pusat. Misalnya, ada pembangunan waduk, tetapi tidak ada irigasinya.
Ada pelabuhan, tetapi tidak ada akses jalan,”
tandas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini
menekankan, keberadaan PPHN akan
menggambarkan capaian besar yang ingin
diraih Indonesia dalam 50 sampai 100 tahun
ke depan. Presiden, gubernur, bupati/
walikota terpilih bertugas menjabarkan teknis
cara pencapaian arah besar Indonesia yang
terangkum dalam PPHN. Dengan demikian,
visi misi calon presiden, gubernur, dan
bupati/walikota akan merujuk kepada PPHN
sebagai visi misi negara.
sangat mudah ditemui, bahkan di Ibukota

“PPHN akan menjamin sinkronisasi pem-

“Sementara Indonesia, sepertinya masih

Jakarta. Presiden Jokowi saja sampai

bangunan pusat dengan daerah, serta

terombang ambing tanpa arah yang jelas.

mengeluhkan, banyak program pemerintah

keberlanjutan pembangunan dari satu

Proyek pembangunan yang mangkrak

daerah yang tidak sinkron dengan program

periode pemerintahan ke periode pengganti-

berkesinambungan.
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masyarakat Aceh,” jelas Bamsoet.
Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga
Olahraga Tarung Derajat (PB KODRAT) ini
menerangkan, sebagai penghasil intelektual,
USK juga senantiasa berkomitmen menjaga
pluralitas kebangsaan. Keberagaman,
sebagaimana diajarkan berbagai ajaran
agama, merupakan fitrah kehidupan yang
tidak dapat diingkari. Sejak mendeklarasikan
diri sebagai sebuah negara kesatuan yang
hidup dalam kemajemukan budaya, suku,
ras, dan agama, sejak saat itulah konsep
kebhinekaan telah menyatukan segenap
elemen bangsa dalam satu ikatan kebangsaan.
“Implementasinya memang tidak semudah
membalikan telapak tangan. Dalam kurun
waktu tahun 2014 hingga 2019, SETARA
FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Institut mencatat terjadinya 846 peristiwa
pelanggaran kebebasan beragama, atau rata

nya. Tidak ada lagi uang rakyat habis sia-

di ajang kompetisi internasional, Opportu-

rata 14 kali dalam satu bulan. Gambaran nyata

sia menjadi bangunan setengah jadi maupun

nity Desk Impact Challenge 2021.

bahwa ancaman terhadap kebhinekaan

besi tua tanpa makna,” katanya.

“Sebagai wujud gotong royong mem-

memang nyata. Menghadapinya, butuh

Ketua Umun Ikatan Motor Indonesia (IMI)

bangun bangsa, USK juga menyiapkan pro-

gotong royong seluruh pihak, termasuk dari

ini turut bangga atas prestasi Universitas

gram afirmasi, memberikan beasiswa

elemen perguruan tinggi,” pungkas Bamsoet.

Syiah Kuala (USK), sebagai salah satu

pendidikan kepada puluhan saudara se-

Di akhir acara Sosialisasi Empat Pilar MPR

perguruan tinggi terbaik di Pulau Sumatera.

bangsa dari Papua. Bahkan juga disiapkan

RI, pemilik kanal Youtube Bamsoet Channel

Berdasarkan rilis Webometerics pada April

asrama sebagai tempat tinggal. Selain bisa

ini turut memberikan give away sepeda

2021, USK meraih peringkat ke-17 sebagai

belajar ilmu pengetahuan akademik, saudara

kuning ‘Bamsoet’ dan handphone untuk para

kampus terbaik di seluruh Indonesia.

sebangsa dari Papua juga bisa belajar

jurnalis dan sivitas akademika. Sepeda

Prestasi tersebut dilengkapi capaian

banyak dari penyelesaian konflik Aceh.

kuning ‘Bamsoet’ sebagai simbol untuk

prestasi mahasiswa Unsyiah program

Sehingga kelak ketika lulus dan kembali ke

senantiasa menjaga hidup sehat di tengah

Doktor Matematika dan Aplikasi Sains,

Papua, para mahasiswa tersebut bisa

pandemi Covid-19. Sementara handphone

Muhammad Iqhrammullah, yang pada

menyebarkan virus perdamaian dan ke-

sebagai simbol untuk senantiasa adaptif

Februari 2021 berhasil menjadi juara kedua

amanan, sebagaimana kini sudah dinikmati

terhadap kemajuan teknologi informasi. ❏
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Inagurasi Honorary Member HDCI

HDCI Berperan Sebagai Duta Empat Pilar MPR RI

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

K

ETUA MPR RI sekaligus Ketua Umum
Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang
Soesatyo bersama Jaksa Agung
Burhanuddin ST., Gubernur Jawa Barat
Ridwan Kamil, dan pendiri ESQ Leadership
Center Ary Ginanjar Agustian diangkat
sebagai Anggota Kehormatan oleh HarleyDavidson Club Indonesia (HDCI). Dalam
kesempatan tersebut, Bamsoet juga mengapresiasi langkah HDCI yang turut memasukkan misi menyosialisasikan Empat Pilar MPR RI di dalam Anggaran Dasar/

Anggaran Rumah Tangga organisasi.
“Melalui berbagai kapasitas dan potensi
yang dimiliki, HDCI telah mengambil peran
sebagai duta Empat Pilar MPR RI. Senafas
dengan kultur organisasi HDCI yang
keanggotaannya bersifat inklusif dan
merangkul semua golongan, tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras,
ataupun afiliasi politik,” ujar Bamsoet dalam
Inagurasi Honorary Member HDCI, di
Kompleks MPR RI, Jakarta, Ahad (6/6/21).
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan,

melalui berbagai aktivitasnya, anggota HDCI
juga tidak melupakan dimensi mentalitas dan
spiritualitas. Sehingga sering melakukan
berbagai kegiatan sosial kemanusiaan, yang
dijalankan sebagai upaya mendekatkan diri
kepada sesama manusia dan juga Tuhan
Yang Maha Esa.
“Melalui HDCI, para anggota diajarkan
untuk memosisikan keberagaman sebagai
kekayaan yang menyatukan, bukan
perbedaan yang memisahkan. Berlandaskan semangat kebersamaan, jiwa solida-
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ritas, dan penghormatan pada nilai nilai
persaudaraan atau brotherhood, menjadikan HDCI sebagai bagian dari Rumah
Besar Kebangsaan MPR RI,” jelas
Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga
mengajak para anggota HDCI untuk membantu pemerintah daerah dan pusat dalam
mempromosikan berbagai destinasi pari-

wisata. Salah satunya melalui berbagai touring maupun berbagai aktivitas lainnya.
Sehingga bisa mempercepat pemulihan
ekonomi masyarakat yang sempat terpuruk
akibat pandemi Covid-19.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat di
bawah kepemimpinan Kang Ridwan Kamil
juga sudah menawarkan kepada para
pecinta otomotif untuk memanfaatkan lahan

di daerah sekitar Jatinangor untuk pengembangan industri modifikasi otomotif, sebagai
bagian menggerakkan ekonomi rakyat.
Modifikasi otomotif termasuk dalam turunan
lima sektor bidang manufaktur yang mendapat prioritas pengembangan oleh Presiden
Joko Widodo dalam mempersiapkan Indonesia memasuki era Revolusi Industri 4.0,”
pungkas Bamsoet. ❏

HUT ke-39 VBC Indonesia

Bamsoet Ajak Komunitas Otomotif Sebarkan
Nilai-Nilai Kebangsaan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

K

ETUA MPR RI sekaligus Ketua Umum
Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang
Soesatyo turut bangga, dalam usianya
yang ke-39 tahun, Volkswagen Beetle Club
Indonesia (VBCI) sukses membangun citra
positif di mata masyarakat. Antara lain, melalui
berbagai aksi sosial kemanusiaan di daerah
terdampak bencana alam, kegiatan bakti sosial,
dan yang tidak kalah pentingnya adalah aksi
peduli lingkungan dengan mengurangi dan

mengelola sampah plastik secara bijak, serta
gerakan penghijauan lingkungan dengan
melakukan penanaman pohon.
“Spirit kebersamaan dan kultur organisasi
VBCI yang keanggotaannya bersifat inklusif
dan merangkul semua golongan, menjadikannya sebagai rumah besar bagi seluruh
pecinta mobil Volkswagen, tanpa adanya
sekat sosial ekonomi yang membatasi.
Karenanya, peringatan HUT ke-39 VBCI

harus menjadi momentum untuk semakin
menegaskan eksistensinya sebagai klub
otomotif yang mengedepankan nilai-nilai
kekeluargaan, semangat solidaritas, brotherhood, dan gotong royong,” ujar Bamsoet
dalam Syukuran HUT ke-39 VBCI sekaligus
Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, di Kompleks MPR
RI, Jakarta, Ahad (6/6/21).
Turut hadir antara lain Ketua Umum
Volkswagen Indonesia Association (VIA)
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Komjen Pol. (Purn) Nanan Soekarna, dan
Ketua VBCI Ken Eksakti.
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan,
dalam konteks kehidupan berbangsa dan
bernegara, semangat kebersamaan yang
dibangun komunitas klub otomotif adalah
manifestasi dari nilai kebangsaan yang
telah, sedang, dan akan terus kita bangun
dan perjuangkan. Hal tersebut sangat
penting, karena ke depan, perkembangan
zaman dan kemajuan teknologi akan
mengubah paradigma, dinamika, dan
kompleksitas berbagai tantangan kebangsaan yang akan kita hadapi.
“Persoalan-persoalan kebangsaan tersebut hadir dan mewujud dalam berbagai
fenomena. Antara lain, dalam bentuk
memudarnya identitas dan karakteristik
bangsa, tumbuhnya paham radikalisme,
dekadensi moral generasi muda bangsa,
berkembangnya sikap intoleransi dalam
kehidupan beragama serta berbagai bentuk

ancaman kebangsaan lainnya, yang menggerus sendi-sendi persatuan dan kesatuan
bangsa,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini
menerangkan, memudarnya identitas dan
karakteristik bangsa, dapat dirasakan ketika
peradaban dan nilai-nilai kearifan lokal kian
tergeser oleh gaya hidup hedonis, individualis,
egois, dan pragmatis. Tradisi dan nilai luhur
budaya bangsa dianggap kuno dan membosankan, dan di saat yang sama, nilai-nilai
budaya asing diagungkan.
“Tumbuhnya paham radikalisme sebagai
konsekuensi dari pemaknaan sempit dan
tidak kontekstual terhadap ajaran agama,
juga mulai merasuk pada generasi milenial.
Dalam perspektif yang lebih luas, tindakan
radikal dan teror kepada rakyat juga dilakukan
oleh kelompok kekerasan bersenjata sebagai
media separatisme,” terang Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini
menambahkan, dekadensi moral generasi

muda bangsa dapat kita rujuk, ,misalnya, dari
laporan Komnas Perempuan Tahun 2020
yang menyebutkan 62,7% tindak kekerasan
seksual dilakukan oleh generasi muda. Hasil
survei Badan Narkotika Nasional (BNN) dan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
yang dirilis bulan Juni 2019, juga mencatat
2,3 juta pelajar dan mahasiswa pernah
mengonsumsi narkotika.
“Sikap intoleransi dalam kehidupan
beragama dapat kita rujuk pada data
SETARA Institut, yang mencatat bahwa
pada periode tahun 2014 hingga 2019,
rata-rata setiap satu bulan terjadi 14
peristiwa pelanggaran kebebasan beragama,” tandas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini
menegaskan, di tengah komunitas pecinta
otomotif yang mengedepankan nilai-nilai
persaudaraan dan brotherhood, dirinya
mengajak semua kalangan untuk merapatkan barisan. Membangun komitmen bersama
dan tidak pernah merasa bosan untuk
membangun wawasan kebangsaan dan
memperkuat jati diri bangsa.
“Langkah VBCI mengoptimalkan momentum peringatan HUT ke-39 sebagai media
Sosialisasi Empat Pilar MPR RI patut didukung
dan diapresiasi. Empat Pilar MPR RI adalah
Pancasila sebagai dasar negara, landasan
ideologi, falsafah, etika moral serta alat
pemersatu bangsa; Undang-Undang Dasar
Negara Republik Tahun 1945 sebagai
landasan konstitusional, Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) sebagai konsensus bentuk kedaulatan negara, serta
Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat
pemersatu dalam kemajemukan bangsa,”
pungkas Bamsoet. ❏
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SOSIALISASI
Universitas Brawijaya Malang

Serap Aspirasi Terkait PPHN

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

W

AKIL Ketua MPR Prof. Dr. Ir. H. Fadel
Muhammad merasa senang ketika
Rektor Universitas Brawijaya (UB),
Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR MS., mengungkapkan, internasionalisasi dan jiwa
kewirausahaan merupakan dua hal yang
harus diperhatikan oleh pihak kampus untuk
menjawab tantangan zaman.
Pujian Fadel Muhammad kepada Nuhfil
Hanani disampaikan saat memberikan orasi
ilmiah dalam ‘Pisah Sambut Dekan Fakultas
Ilmu Administrasi (FIA) UB’, di Aula FIA UB
Kota Malang, 7 Juni 2021. Dekan sebelumnya, Prof. Dr. Bambang Supriyono
digantikan oleh Drs. Andy Fefta Wijaya,
MDA, Ph.D.
Internasionalisasi dan jiwa kewirausahaan
diakui oleh Fadel Muhammad sebagai basis
penting untuk memacu kita berpikir dalam
menjawab tantangan ke depan. Dalam acara
yang digelar secara ‘daring’ dan ‘luring’ itu,
lanjut Fadel Muhammad, ketika perguruan
tinggi memiliki wawasan kewirausahaan
maka mahasiswa ketika lulus kuliah tidak lagi
berpikir melamar atau mencari kerja, namun
bagaimana menciptakan lamaran kerja.
“Memikirkan kesempatan, peluang, dan
potensi apa yang ada di masyarakat,” ujar
alumni ITB itu.
Lebih lanjut, kata pria yang juga menjadi
Guru Besar FIAUB itu, jiwa kewirausahaan,
inovasi, kreasi merupakan hal-hal yang perlu
dikembangkan di UB. “Ini sangat penting
dikembangkan di Brawijaya”, tegasnya.
Pengembangan kampus UB untuk menjadi

kampus yang menginternasional dan mencetak jiwa kewirausahaan perlu terus dijaga,
apalagi dikaitkan dengan pergantian dekan.
Fadel Muhammad mengucapkan terima kasih
kepada dekan periode sebelumnya dan
mengucapkan selamat kepada dekan baru.
“Bapak Andy Fefta mendapatkan kepercayaan baru dan juga terima kasih kepada
Mas Bambang yang sudah melaksanakan
tugas dengan baik,” tuturnya.
Kepada civitas akademika UB dan
undangan lainnya, Fadel mengungkapkan,
kedatangannya di Malang juga untuk
menyerap aspirasi para guru besar di sana.
“Kami di MPR saat ini tengah sibuk mem-

persiapkan pokok-pokok haluan negara
(PPHN)”, ungkapnya. Selepas dari UB, ia
dapat membawa aspirasi dan masukan dari
para guru besar. “Saya yakin para guru
besar sudah mempersiapkan bahan-bahan
yang sesuai dengan disiplin ilmunya,”
ucapnya.
Sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur
Kelompok DPD, Fadel Muhammad mengajak
UB untuk memerhatikan dinamika ‘local government’ atau pemerintah daerah. Dia
mengungkapkan, transfer dana ke daerah
yang sangat besar, namun ‘output’ dan “outcome”-nya belum maksimal, belum seimbang,
sehingga ia ingin UB membuat studi mengenai
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pemerintahan daerah. “Sehingga kita tahu apa
yang mesti dievaluasi”, ucapnya.
Saat ini, menurut Fadel Muhammad,
bangsa ini menghadapi tantangan pademi
Covid-19. Meski dilanda pandemi, dia
menegaskan, agar kita jangan menyetop total aktivitas yang biasa dilakukan.
Selanjutnya Fadel Mughammad menceritakan, beberapa waktu lalu dia mengunjungi
Rusia. Di negeri besar itu, ia mengunjungi
perguruan tinggi yang terkenal, yakni Universitas Moskow. Tak hanya berkunjung ke
Universitas Moskow, namun juga melihat
pusat riset dan studi yang meneliti dan
memproduksi vaksin Sputnik V. Ia berharap,
pihak yang ada di Indonesia untuk melakukan
kunjungan ke Rusia guna melakukan kerja
sama, sehingga vaksin buatan negara
Beruang Merah itu, dia berharap, bisa segera
masuk ke Indonesia.
Fadel Muhammad terkesan dan kagum
cara Rusia mengatasi dan mengendalikan
penanganan Covid-19. “Cara memberikan
vaksin kepada rakyatnya pun murah dan
familiar”, tuturnya. Meski mereka mampu
mengendalikan pandemi Covid-19, bangsa
Rusia masih tetap menjaga keluar masuknya
bangsa lain ke sana. Fadel Muhammad
berharap, cara penanganan Covid-19 di

Rusia bisa ditiru oleh bangsa Indonesia.
Selepas memberi orasi ilmiah dalam pisah
sambut Dekan FIAUB, selanjutnya Fadel
Muhammad bertemu dengan para Guru
Besar UB dalam acara ‘Temu Pakar,’ adapun
tema Temu Pakar ini adalah ‘Kajian Tentang
Pokok-Pokok Pikiran Haluan Negara (PPHN)
Sebagai Arah Perencanaan Dan Pengembangan Nasional’. Para guru besar yang
berasal dari berbagai fakultas itu secara
bergilir memaparkan pendapatnya, sesuai
dengan disiplin ilmunya, bagaimana membangun bangsa dan negara.
Selanjutnya, Fadel Muhammad menuturkan, pada masa Orde Lama dan Orde Baru
bangsa ini memiliki sesuatu yang disebut
‘haluan negara’. Haluan negara, saat itu,
dibahas di MPR dan hasilnya berupa garisgaris besar haluan negara. Garis-garis
besar haluan negara ini selanjutnya menjadi
pegangan pemerintah dalam pembangunan.
“Garis-garis besar haluan negara dalam
masa Orde Baru dijabarkan dalam rencana
pembangunan, seperti Repelita”, paparnya.
Setelah Presiden Soeharto tak lagi berkuasa, garis-garis besar haluan negara
dihapus. Akibatnya, tidak ada lagi pedoman
atau panduan dalam pembangunan, akibatnya
proses pembangunan menjadi tumpang tindih,

dan konflik antara pemerintah pusat dan
daerah. Tak hanya itu, sering terjadi ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah pusat
dan daerah. “Sebab baik presiden, gubernur,
bupati, dan walikota memiliki visi dan misi
masing-masing”, paparnya.
Melihat kenyataan itu, banyak pihak
menginginkan agar bangsa ini kembali memiliki
haluan negara. “MPR saat ini menyerap
berbagai aspirasi terkait haluan negara”,
paparnya. Menurut Fadel, membuat haluan
negara tidak mudah. Untuk itu, dia meminta
masukan dari para guru besar UB. “Haluan
negara ini kelak akan menjadi pegangan
dalam pembangunan,” ujarnya.
Masukan yang diharapkan, kata Fadel,
adalah bagaimana agar pembangunan ke
depan berkesinambungan. “Kita harapkan
pembangunan yang ada saling terkait”,
paparnya. Masukan dari para guru besar
adalah apa yang mesti dilakukan, dibangun,
dan dikerjakan.
Fadel menyebutkan, saat ini umat manusia
mendapatkan tantangan yang besar, yakni
pandemi Covid-19. Meski ada Covid-19, dia
berharap, jangan sampai kita tidak mempersiapkan PPHN. Itulah pentingnya masukan
dari para guru besar UB. ❏
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SOSIALISASI
Diskusi Pendapat Negara

Agar Menggali Potensi Pajak dari Sektor Sumber
Daya Alam

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

W

AKIL Ketua MPR, Arsul Sani, meminta
agar pemerintah membuka semua
potensi atau paling tidak mempertahankan penerimaan negara dari sektor
pajak. Salah satu potensi pajak yang perlu
didalami lagi untuk digali adalah sektor
sumber daya alam. Jadi, bukan mengembangkan kebijakan memungut pajak dari
sektor konsumsi rill, seperti pengenaan PPN
untuk sembako.
“Pemerintah seharusnya menjelaskan
kepada publik bagaimana meningkatkan atau
mempertahankan penerimaan negara dari
pajak dan menggali sektor-sektor lain, di luar
sektor riil atau yang langsung bersentuhan
dengan hajat hidup orang banyak, untuk bisa
dikenakan pajak,” katanya dalam Diskusi
Empat Pilar MPR bertema: “Pendapatan
Negara dan Keadilan Sosial” di Media Center MPR/DPR, Lobi Gedung Nusantara III,
Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/6/
2021). Diskusi juga menghadirkan narasumber anggota MPR Fraksi Partai Gerindra
Ir. H. Kamrussamad, ST., dan ekonom INDEF,
Dr. Enny Sri Hartati.
Menurut Arsul Sani, setiap isu berkaitan

dengan bertambahnya beban kepada
masyarakat, seperti penetapan PPN untuk
sembako maka secara tidak langsung isu itu
akan dihadapkan dengan sila kelima Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) dan Pasal 33 ayat 4 UUD NRI Tahun
1945. “Kita harus lihat aspek keadilan sosial
dalam mendapatkan sumber pendapatan

negara. Sebab, pemerintah baru saja
memberikan keringanan PPNBM terkait
otomotif, dan akan jadi kebijakan yang
anomali kalau sekarang malah sembako
dikenakan PPN,” ujarnya.
Arsul menambahkan, sebelum menetapkan kebijakan seperti pengenaan PPN untuk
sembako, sebaiknya perlu dikaji secara
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Arsul Sani

Kamrussamad

Enny Sri Hartati

komprehensif dan memiliki logical step. Dia
mencontohkan, pemerintah pernah menetapkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Namun, publik tidak mendapatkan
informasi dan penjelasan soal evaluasi dan
keberhasilan kebijakan tax amnesty itu, baik
secara kuantitatif maupun kualitatif.
“Sekarang mau diambil lagi kebijakan
pengampunan pajak jilid kedua tanpa
kejelasan target dan manfaat, serta apakah
sudah meningkatkan tax ratio dari pengampunan pajak sebelumnya. Kebijakan ini
tidak mengikuti logical step. Dan, sekarang
ingin mengenakan PPN untuk sembako. Ini
yang perlu kita kritisi dari aspek keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,”
tegasnya.
Karena itu, kata Arsul Sani, banyak yang
menolak kebijakan pengenaan PPN untuk
sembako. Kenapa? “Karena di tengah
pandemi Covid-19 ini, kebijakan pengenaan

pajak itu akan melemahkan daya beli
masyarakat dan mengganggu roda perekonomian,” tuturnya.
Anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra,
Kamrussamad, mengatakan, paradigma
untuk menyusun dan menciptakan sumbersumber penerimaan baru bagi negara harus
berprinsip berkeadilan. Data terakhir
penerimaan dari sektor pajak, ada tiga sektor
yang relatif stabil dalam lima tahun terakhir,
yaitu industri pengolahan, perdagangan, dan
jasa keuangan.
“Penerimaan pajak dari industri pengolahan rata-rata tumbuh di atas 15%,
kemudian perdagangan di atas 20%, dan
jasa keuangan tumbuh di atas 10%. Dari
data itu, dan pengalaman dalam realisasi
penerimaan pajak dari tiga sektor itu
maka sektor yang perlu ditingkatkan
adalah penerimaan pajak dari sektor
jasa keuangan,” kata anggota Komisi IX

yang membidangi masalah keuangan ini.
Jika pemerintah akan mengenakan PPN
untuk sembako, lanjut Kamrussamad,
Komisi XI akan mempertanyakan saat
ekonomi tumbuh positif, sektor riil bergerak,
pengangguran terkendali, dan kemiskinan
berkurang, dalam PMK No. 116 tahun 2017
tidak ada pengenaan pajak untuk sembako.
“Karena itu kalau mau diatur dalam UU, kita
akan lihat kondisi ekonomi sekarang, rasa
keadilan masyarakat, dan konsumsi rumah
tangga. Maka, tidak sepatutnya pengenaan
PPN untuk sembako di tengah ekonomi
yang sedang lesu,” ujarnya.
“Begitu juga PPN untuk pendidikan. Dalam
lima tahun terakhir, penerimaan pajak dari
sektor pendidikan tidak pernah di atas 1%.
Artinya, tidak signifikan. Pendidikan tidak
sepatutnya dijadikan objek baru pajak
sebagai sumber penerimaan negara,”
tegasnya.
Sementara itu ekonom INDEF, Enny Sri
Hartati, menyebutkan, klausul tentang
wacana pengenaan PPN untuk sembako
dalam draf RUU KUP akan menimbulkan
resistensi publik. “Pelebaran ke PPN
untuk sembako, apalagi jasa pendidikan,
pasti akan menguras emosi publik.
Kebijakan itu akan menimbulkan resistensi,” ujarnya.
Enny melihat munculnya wacana pengenaan PPN untuk sembako menunjukkan
tidak ada lagi kreativitas dari pemerintah
untuk menggali penerimaan negara. “Terjadi
kebangkrutan inisiatif, inovasi, kreativitas
dari pemerintah. Mungkin ini disebabkan
adanya diskresi pemerintah pada masa
pandemi ini (diskresi UU No. 1 Tahun 2020),”
katanya. ❏
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SOSIALISASI
Kodam IX/ Udayana

Fadel Muhammad Ajak Ikut Mengawal
Empat Pilar MPR

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

AKIL Ketua MPR, Prof. Dr. Ir. Fadel

W

Wiratama. Aula tempat berlangsungnya

Empat Pilar MPR secara berulang-ulang.

Muhammad, menyampaikan,

sosialisasi dipenuhi jajaran Kodam IX/

Kita harapkan Empat Pilar, khususnya

sosialisasi Empat Pilar MPR kepada

Udayana dengan menerapkan protokol

Pancasila, menjadi way of life bagian dari

jajaran Kodam IX/Udayana. Dalam sosialisasi

kesehatan Covid-19 secara ketat (memakai

kehidupan sehari-hari masyarakat,” ujar

itu, Fadel Muhammad mengajak jajaran

masker dan menjaga jarak).

Wakil Ketua MPR dari Kelompok DPD ini.

Kodam IX/Udayana untuk ikut mengawal,

Fadel Muhammad mengungkapkan, dari

Fadel mencontohkan karakter masyarakat

mentransformasikan atau mentransfer

hasil survei yang dilakukan MPR be-

Jepang dalam kehidupan sehari-hari. Orang

pengetahuan tentang Empat Pilar MPR

kerjasama dengan perguruan tinggi di-

Jepang memiliki karakter yang menjadi way

kepada masyarakat luas. Kodam dan jajaran

simpulkan bahwa sosialisasi Empat Pilar

of life mereka. Dalam kehidupan sehari-hari

bisa menjadi agen dalam menyosialisasikan

MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945,

mereka justru menerapkan seolah meng-

Empat Pilar MPR RI ke masyarakat dan

NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) belum

implementasikan Pancasila. “Kita ingin Empat

lingkungannya.

merata kepada seluruh masyarakat Indo-

Pilar ini menjadi budaya dan karakter bangsa

nesia. “Kita perlu terus menyampaikan

kita. Sosialisasi untuk menjadikan bangsa

“Dalam sosialisasi ini saya tidak saja
menyampaikan tentang Empat Pilar MPR, tetapi
juga mengajak jajaran Kodam IX/Udayana
untuk mengawal dan mentransformasikan
atau mentransfer pengetahuan tentang
Empat Pilar kepada masyarakat. Sebab, kita
menyadari bahwa TNI menjaga Pancasila,
UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka
Tunggal Ika,” kata Fadel Muhammad usai
Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada jajaran
Kodam IX/Udayana di Aula Kodam IX/Udayana
Lantai III, Denpasar, Rabu (9/6/2021).
Turut hadir dalam sosialisasi Empat Pilar
ini Panglima Kodam IX/Udayana, Mayjen TNI
Maruli Simanjuntak, dan jajaran Kodam IX/
Udayana. Narasumber sosialisasi ini adalah
Hasan Sahab, SE., MM., dan motivator Ketut
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Indonesia memiliki karakter dan budaya

dalam kehidupan sehari-hari,” tutur mantan

paham-paham lain, bahkan ada pengaruh

Empat Pilar. Inilah yang masih kurang. Karena

Gubernur Gorontalo dua periode ini.

dari luar yang ingin mengubah ideologi

itu, MPR terus menyosialisasikan Empat Pilar ini kepada masyarakat,” paparnya.

Bahkan, lanjut Fadel, anggota MPR dari

Pancasila,” sebutnya.

DPR maupun DPD mendapat anggaran untuk

Sementara itu, Pangdam IX/Udayana

Meski demikian, Fadel mengakui bahwa

sosialisasi Empat Pilar MPR ketika bertemu

Mayjen TNI Maruli Simanjuntak mengatakan

pendidikan Pancasila sudah disisipkan dalam

dengan konstituen. “Terutama kepada

bahwa kata sosialisasi bukanlah sesuatu

mata pelajaran kurikulum di sekolah. “Ini

generasi muda agar mereka lebih kuat dalam

yang simpel dan sederhana, tetapi memiliki

dimaksudkan agar Pancasila menjadi way

mengimplementasikan Pancasila. Hal ini juga

makna yang luar biasa. “Melalui sosialisasi

of life dalam kehidupan kita. Pancasila bukan

untuk menangkal paham-paham dan ideologi

Empat Pilar MPR kita bisa meng-update

hanya dihafal dan diucapkan, tetapi menjadi

lain. Sebab, dari studi dan survei, masih ada

bagaimana perkembangan Empat Pilar

bagian dari apa yang dilakukan masyarakat

kelompok masyarakat yang mempunyai

tersebut dan bagaimana menjaganya untuk
ke depan,” katanya.
Maruli juga mengapresiasi MPR yang telah
menyosialisasikan Empat Pilar MPR kepada
masyarakat, khususnya kepada jajaran
Kodam IX/Udayana. “Atas nama Kodam IX/
Udayana saya berterima kasih Wakil Ketua
MPR bisa meluangkan waktu. Ke depan kita
bisa bekerjasama lagi dan belajar, serta
meng-update Empat Pilar,” ujarnya.
Kepada Wakil Ketua MPR, Maruli juga
mengharapkan MPR bisa menyiapkan jajaran
Kodam IX/Udayana untuk menjadi narasumber sehingga bisa menyosialisasikan
Empat Pilar MPR kepada masyarakat luas.
“Kita sudah berdiskusi juga, agar MPR bisa
menyiapkan jajaran kami menjadi agen-agen
yang juga mampu menyosialisasikan Empat
Pilar MPR kepada masyarakat,” ucapnya. ❏
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SOSIALISASI
Bersama ESQ Leadership Center dan UT

MPR Akan Kembangkan Modul Empat Pilar MPR RI

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ETUA MPR RI, Bambang Soesatyo,

K

melibatkan mahasiswa dari berbagai

ESQ Leadership Center Ary Ginanjar

mengungkapkan, dalam meyambut

provinsi, dari Sabang sampai Merauke.

Agustian, di Jakarta, Rabu (16/6/21).

HUT ke-76 Republik Indonesia, MPR RI

Penyelenggaraan Kirab Remaja Empat

Turut hadir antara lain Dekan FISIP Uni-

bersama ESQ Leadership Center dan Uni-

MPR RI ini dilakukan secara luring dari Menara

versitas Terbuka Sofjan Arifin, Dosen Uni-

versitas Terbuka akan menyelenggarakan

ESQ, dan daring dari berbagai wilayah In-

versitas Terbuka Johnson Rajagukguk, serta

tiga kegiatan penting. Pertama, MPR RI

donesia. “Menjadi simbol dan momentum

alumni ESQ Leadership Center yang kini

bersama ESQ Leadership Center akan

untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan

sedang mengikuti pendidikan di Sespimti Polri

mengembangkan modul Empat Pilar MPR RI

kepada generasi muda pewaris masa depan

Kombes Pol Putu Putera Sadana.

agar materi yang disampaikan dalam setiap

bangsa,” ujar Bamsoet usai menerima pendiri

Ketua DPR RI ke-20 ini menambahkan,

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bisa menarik,
interaktif, dan dicintai masyarakat. Sehingga
metode yang disampaikan tidak hanya
sekadar ceramah tatap muka, melainkan juga
dengan cara-cara menarik. Termasuk
menggunakan kuis, sebagaimana yang
sering dilakukan dalam setiap pemaparan
materi ESQ.
Kedua, pada Agustus 2021, MPR RI
bersama ESQ Leadership Center akan
menyelenggarakan Kirab Remaja Empat Pilar MPR RI, melibatkan pelajar SMA dari
berbagai provinsi, dari Sabang sampai
Merauke. Sekaligus juga menyelenggarakan
Kirab Mahasiswa Empat Pilar MPR RI,

64

62-69 JUL.pmd

EDISI NO.07/TH.XV/JULI 2021

64

1/1/2003, 1:35 AM

agenda penting ketiga, MPR RI bersama ESQ

tersebut berusaha menjadi solusi untuk

dan Universitas Terbuka akan menye-

menjawab berbagai permasalahan yang

lenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

dihadapi bangsa Indonesia, yang senantiasa

terhadap 300 ribu mahasiswa dan civitas

disebabkan adanya nilai yang dilanggar.

akademika Universitas Terbuka. Peristiwa ini

Contohnya, korupsi karena kejujuran yang

akan memecahkan rekor MURI sebagai

tidak diangkat tinggi, tugas yang terbengkalai

sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan peserta

karena masalah tanggung jawab tidak

terbanyak.

dipentingkan, perpecahan yang terjadi

“Melalui kerjasama MPR RI dengan ESQ,

karena tidak adanya rasa persatuan, serta

materi Empat Pilar MPR RI akan turut

berbagai pelanggaran lainnya karena

mengelaborasi Tujuh Budi Utama ESQ, yang

kedisiplinan yang lemah.

terdiri dari nilai Jujur, Tanggung Jawab,

“Melalui kolaborasi MPR RI dengan ESQ,

Visioner, Disiplin, Kerjasama, Adil, dan

kita akan membangun sumberdaya manusia

Peduli. Tujuh Budi Utama tersebut merupakan

Indonesia yang unggul. Melalui penguatan

karakter penting yang ditanamkan pada

kecerdasan intelektual (IQ/intelligence quo-

setiap alumi ESQ, serta terbukti telah

tient), kecerdasan emosional (EQ/emo-

membawa perubahan positif bagi setiap

tional quotient), kecerdasan spiritual (SQ/

alumni ESQ,” tandas Bamsoet.

spiritual quotient), serta kecerdasan

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI)
ini menerangkan, Tujuh Budi Utama ESQ

kebangsaan (NQ/National Quotient),”
pungkas Bamsoet. ❏
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SOSIALISASI

Pleno Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR

K

OMISI Kajian Ketatanegaraan MPR RI menggelar Rapat Pleno

Hadir pula sebagai narasumber Prof. Yudi Latief, dan Gubernur

pada 16 Juni 2021. Rapat yang digelar di Ruang Delegasi,

Lemhannas Letjen. TNI (Purn.) Agus Widjojo. Rapat membahas

Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta,

tentang implementasi wawasan kebangsaan di Indonesia dan

ini hadiri para anggota Komisi.

berbagai fenomena di Indonesia saat ini. ❏

Rapat Pokja RB Setjen MPR

P

ADA tanggal 14 Juni 2021, Sekretariat Jenderal MPR

dengan memenuhi prokes secara ketat.

menggelar Rapat Pokja Reformasi Birokrasi (RB) bersama

Agenda yang dibahas seputar target pencapaian reformasi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan).

birokrasi dan berbagai permasalahan seputar kegiatan dan aktivitas

Acara yang digelar di Ruang Samithi, Gedung Nusantara V,

aparatur negara di masa pandemi Covid-19 berlangsung. ❏

Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, ini berlangsung

DER
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Turnamen Catur Indonesia Master I

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

T

URNAMEN Catur Indonesia Master I 2021 memperebutkan Piala

Ignesias Sihite, Dewi Ardhiani Anastasia Citra, dan Dita Karenza.

Bergilir Ketua MPR RI dan Piala Tetap Menpora RI digelar di Lobi

Turnamen berlangsung dalam dua sesi, yakni Babak Kualifikasi

Nusantara V, Kompleks Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta,

dan Babak Utama. Babak Kualifikasi digelar pada 18 Juni 2021,

Sabtu (19/6/2021). Acara ini dibuka Ketua MPR Bambang Soesatyo
dan dihadiri Menpora dan Ketua Umum Percasi.

sedang Babak Utama pada 19 Juni 2021 dimulai pukul 09.00 WIB.
Grand Master Susanto Megaranto akhirnya keluar sebagai

Sebanyak 50 pecatur nasional dan internasional bertanding dalam

juara Turnamen Catur Indonesia Master 1 2021, setelah melalui

turnamen itu, antara lain: GM Susanto Megaranto, Cerdas Barus,

babak ‘sudden death’ menghadapi Master Internasional Sean

Novendra Priasmoro, dan Grand Master Women Medina Warda

Winshand Cuhendi, dan berhak membawa pulang piala bergilir

Aulia. Sedang master internasional yang turun dalam pertandingan

Menpora dan piala tetap MPR serta hadiah uang tunai sebesar

itu adalah: Yoseph T. Taher, Sean W. Cuhendi, F. Firmansyah,

Rp 25 juta. ❏

Muhammad L. Ali, Women Internasional Master Chelsie Monica

DER

67

EDISI NO.07/TH.XV/JULI 2021

62-69 JUL.pmd

67

1/1/2003, 1:35 AM

W

AWANCARA
SOSIALISASI

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Ir. H. Kamrussamad, ST, MSi, Anggota MPR Fraksi Gerindra

Tidak Sepatutnya Sembako Dikenakan PPN

P

EMERINTAH melalui Kementerian
Keuangan (Kemenkeu) berencana
untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dan mengenakan PPN
bagi barang kebutuhan pokok alias sembako. Kebijakan ini tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam draf
revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (KUP). Draf revisi yang bocor
ke publik ini merupakan perubahan kelima
atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP.
Dalam draf revisi UU No. 6 Tahun 1983,
pengenaan pajak itu diatur dalam Pasal 4A.
Pasal ini menyebutkan barang kebutuhan
pokok serta barang hasil pertambangan
atau pengeboran dihapus dalam kelompok
jenis barang yang tidak dikenai PPN.
Dengan penghapusan itu, artinya barang
kebutuhan pokok akan dikenakan PPN. Ada
tiga opsi pengenaan tarif PPN sembako.
Pertama, diberlakukan tarif PPN umum
yang diusulkan sebesar 12%. Kedua,
dikenakan tarif rendah sesuai dengan
skema multitarif yakni sebesar 5%, yang
dilegalisasi melalui penerbitan Peraturan
Pemerintah. Ketiga, menggunakan tarif PPN
final sebesar 1%.
Rencana pemerintah menuai polemik di
tengah masyarakat yang sedang meng-

hadapi badai pandemi Covid-19. Banyak
kalangan, baik pengamat ekonomi maupun
masyarakat umum, termasuk anggota
dewan angkat bicara. Berikut penuturan
anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra,
Ir. H. Kamrussamad, ST., MSi., terkait
rencana pemerintah memberlakukan PPN
untuk sembako itu. Petikannya.
Pemerintah melalui Kementerian
Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi
UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Draf revisi itu telah bocor ke publik.
Apa tanggapan Bapak?
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum Perpajaan (KUP)
memang sudah disepatutnya dilakukan
revisi. Kenapa? Karena sistem ekonomi kita
sedang mengalami evolusi. Sekarang
ekonomi mengalami proses transformasi.
Dulu konvensional sekarang digital. Proses
produksi dilakukan secara digital, pemasaran
pun digital, bahkan proses transaksi
dilakukan secara digital. Maka perlu dilakukan adaptasi terhadap regulasi perpajakan. Kita harus sesuaikan dengan
kondisi perkembangan ekonomi suatu
bangsa atau negara.
Sampai sekarang kami di Komisi XI DPR,

komisi yang membidangi masalah keuangan
dan mitra dari Menteri Keuangan belum
menerima materi yang berkaitan dengan
revisi UU KUP tersebut. Karena itu kami
secara resmi belum pernah membahas RUU
tersebut, dan belum membaca pasal demi
pasal isi dari revisi UU itu. Menteri Keuangan
pun belum memberikan penjelasan di depan
Komisi XI DPR. Jadi, kita akan lihat dulu.
Misalnya, ketentuan pajak untuk sembako.
Kita akan kaji soal beras premium yang
terkena pajak, misalnya. Tentu petani akan
terkena dampaknya juga. Karena itu, kita kaji
baik dampak di hulu mapun di hilir dari
kebijakan itu.
Draf revisi UU KUP ternyata telah
bocor ke publik. Revisi UU KUP menimbulkan polemik di masyarakat.
Apakah memang draf itu sengaja
dibocorkan untuk mengetahui reaksi
publik?
Kita tidak tahu, apakah ada skenario di
balik itu semua. Tetapi kami, di Komisi XI
belum menerima RUU KUP. Kita juga belum
mengetahui apakah RUU itu dibahas di Baleg
atau Komisi terkait. Jadi kita belum melihat
ada apa di balik semua ini.
Meski demikian, kami di DPR sudah memiliki
goodwill karena revisi UU KUP ini masuk
dalam Prolegnas. Mengapa? Karena kita
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melihat telah terjadi transformasi ekonomi
dari konvensional ke digital. Karena itu UU
No. 6 Tahun 1983 perlu direvisi dalam rangka
menangkap peluang baru dalam transformasi ekonomi yang sedang terjadi di
masyarakat. Tetapi, sekali lagi, ini bukan soal
pajak untuk sembako dan pendidikan.
Apakah rencana pemerintah memberlakukan PPN untuk sembako menunjukkan keuangan negara sedang
bermasalah sehingga harus mencari
penerimaan baru dengan menarik
pajak dari sembako?
DPR telah memberikan keleluasaan
kepada pemerintah melalui persetujuan
terhadap Perppu No. 1 Tahun 2020 yang
diumumkan Presiden di Istana Bogor. Sebab,
krisis kesehatan ini berdampak terhadap
ekonomi. Salah satu sektor yang mengalami
kontraksi paling mendalam adalah penerimaan negara. Dengan Perppu yang
kemudian disahkan menjadi UU No. 2 Tahun
2020 itu DPR telah memberikan solusi kepada
negara atau pemerintah untuk mengatasi
krisis kesehatan sekaligus krisis keuangan.
Salah satu di antaranya adalah tidak ada
pembatasan maksimal (batas atas) dari
defisit APBN selama tiga tahun.
Parlemen telah memberikan “ajimat”
kepada pemerintah untuk mengatasi krisis
kesehatan dan krisis ekonomi. Artinya,
seharusnya tidak perlu lagi ada pajak untuk
sembako dan pendidikan. DPR sudah memberikan diskresi kepada pemerintah melalui
UU No. 2 Tahun 2020 sebagai dukungan
penuh kepada pemerintah untuk menyelamatkan rakyat dan memulihkan ekonomi
nasional.
Tetapi bagaimana pendapat Bapak
tentang rencana pemerintah memberlakukan PPN untuk sembako?
Paradigma kita untuk menyusun dan
menciptakan sumber-sumber penerimaan
baru bagi negara harus berprinsip dasar
berkeadilan. Dalam lima tahun terakhir, ada
tiga sektor penerimaan pajak yang relatif
stabil. Pertama, penerimaan pajak dari
industri pengolahan. Pertumbuhan industri
pengolahan rata-rata di atas 25%. Kedua,
sektor perdagangan. Pertumbuhannya di
atas 20%. Ketiga, sektor industri keuangan.
Jasa keuangan tumbuh di atas 10% dalam
lima tahun terakhir.
Dengan data itu sebenarnya sektor

penerimaan pajak kita sudah jelas. Dari
realisasi penerimaan pajak yang berasal dari
tiga sektor itu, maka penerimaan pajak di
sektor jasa keuangan harus diperbesar.
Selama pandemi Covid-19, Bursa Efek
Indonesia tidak terlalu terpengaruh. Walaupun ada beberapa emiten yang tidak bisa
bangkit karena unit usahanya ber-hubungan
dengan sektor riil, tetapi IHSG (indeks harga
saham gabungan) kita di atas 6000.
Jika pemerintah nanti mengajukan RUU
KUP dengan klausul menarik pajak dari
sembako, maka kita akan tanya dalam PMK
Nomor 116 tahun 2017, sembako dikecualikan dari PPN. Padahal saat itu ekonomi kita
masih tumbuh positif, sektor rill juga
bergerak, pengangguran dan kemiskinan
terkendali. Kalau PPN untuk sembako diatur
dalam UU maka kita akan lihat kondisi ekonomi
sekarang ini. Kita akan lihat rasa keadilan
masyarakat. Kita juga lihat konsumsi rumah

tangga sebagai salah satu komponen
terbesar dalam PDB kita. Karena itu, tidak
sepatutnya pemerintah memberlakukan PPN
untuk sembako di tengah ekonomi kita yang
sedang lesu.
DPR tetap komit untuk terus menjaga rasa
keadilan masyarakat. Sebab, rasa keadilan
masyarakat adalah amanat konstitusi kita.
Dan, salah satu sila dalam Pancasila adalah
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ini harus tercermin dalam penyusunan UU.
DPR mempunyai fungsi legislasi. Kita pasti
akan menjaga rasa keadilan masyarakat itu.
Pasal-pasal yang berpotensi mencederai
rasa keadilan masyarakat sudah pasti kita
akan tolak.
Bagaimana jalan keluarnya? Apakah
perlu dilakukan terobosan lain untuk
menaikkan penerimaan dari sektor
pajak?
Dalam upaya meningkatkan penerimaan
negara, kita akan meminta pemerintah untuk
melakukan terobosan kebijakan yang
menyasar masyarakat menengah ke atas,
bukan pada masyarakat bawah yang bisa
menambah beban bagi masyarakat kecil.
Terobosan dan inovasi kebijakan itu sangat
diperlukan. Pertama, meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan
industry jasa keuangan. Banyak sekali
masyarakat kita yang bermain di money
market, bursa komoditi, dan lainnya. Ini
merupakan potensi penerimaan negara.
Kedua, mendorong realisasi industri
pengolahan. Ini berkaitan dengan investasi.
Kita harus membangun industri hilir mulai
dari sektor minerba sampai kehutanan.
Semua memiliki potensi sebagai industri
pengolahan. Dan, itu adalah sumbersumber penerimaan negara.
Ketiga, kita minta pemerintah tidak sekadar
asal belanja dalam APBN. Pemerintah harus
belanja yang berkualitas dan produktif serta
menumbuhkan sumber-sumber dan potensi
penerimaan baru. Misalnya, pembangunan
infrastruktur harus menekankan pada jalur
ekspor dari daerah-daerah sehingga
produk lokal dari daerah seperti Ciamis,
Tasikmlaya, Trenggalek, misalnya, mudah
sampai ke pelabuhan. Inilah sumber
pendapatan negara. Intinya, pemerintah
harus menjadikan APBN sebagai kebijakan
fiskal yang menumbuhkan sumber penerimaan baru. ❏
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Bangga Sandang Gelar Grand Master

Internasional Wanita

D

IA PECATUR perempuan pertama
Indonesia menyandang gelar Grand
Master Internasional Wanita (GMIW).
Gelar prestisius itu sudah melekat pada gadis
kelahiran Jakarta itu terhitung sejak Desember
2008. Si pemegang gelar GMIW itu tak lain
adalah Irene Kharisma Sukandar (29).
Irena mulai mengenal olahraga catur sejak
kecil, mengikuti jejak kakaknya yang juga
seorang pecatur. “Saya tak main-main mempelajari catur hingga berhasil meraih prestasi,”
cerita Irene, saat bertemu Ketua MPR RI
Bambang Soesatyo, di Gedung MPR, 19 Juni
2021. Dia punya prinsip, hobi yang positif harus
ditekuni terus sampai berhasil. Pantang
menyerah.
Karena ketekunannya itulah Irena selalu
berjaya hampir di setiap ajang lomba catur yang
diikutinya, baik ditingkat nasional maupun
internasional. Maka tak mengherankan kalau
sepanjang kariernya sebagai pacatur, dia
berhasil menyabet gelar juara empat kali
berturut-turut, sejak 2006 hingga 2010, pada
Kejuaraan Catur Wanita Indonesia.
Irene juga mencatat kesuksesan di tingkat
internasional, hingga dia mampu meraih gelar
GMIW. Dia mewakili Indonesia di lima Olimpiade
Catur Wanita (2004 hingga 2014), Kejuaraan
Catur Beregu Asia Wanita (2009), Olimpiade
Catur Dunia Muda U-16 (2007), dan Pesta
Olahraga Asia 2006. ❏
DER
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Film

Bangkitkan

Cita-Cita Anak Indonesia

S

INEAS muda Indonesia Gusti Handoko membuat gebrakan.
Melalui Vektor Pictures, Gusti membuat film pendek Antariksa
V, dengan mengambil latar Indonesia di masa depan, tahun

2030. Di mana saat itu, Indonesia sudah mampu berkompetisi dan
mampu menguasai teknologi, serta mengeksplorasi ruang angkasa.
Gusti menceritakan obsesinya membuat film tentang kemajuan
teknologi ruang angkasa itu kepada Ketua MPR Bambang Soesatyo
saat mengunjungi studionya di Bali, beberapa waktu lalu. Gusti
mengungkapkan, obsesinya tercetus dari kegundahannya— dari
tahun 80-an hingga sekarang—ada cita-cita anak Indonesia yang
hilang, salah satunya menjadi astronot.
“Dulu kan sering tuh anak-anak bercita-cita ingin jadi astronot,
sekarang seperi hilang. Padahal negara-negara maju berlombalomba agar generasi mudanya tertarik menguasai teknologi ruang
angkasa,” ujar Gusti. Nah, melalui film ini, Gusti berharap, setidaknya

Ashanty

akan membuka kembali keingintahuan anak-anak kepada ruang
angkasa. ❏
DER

Jangan Sepelekan
Covid

A

KTRIS penyanyi kelahiran Jakarta, 36 tahun lalu, ini mengaku
pernah berada dalam situasi yang sangat menderita akibat
Covid-19. Maka, “Please, jangan sepelekan Covid,” kata

Ashanty, si artis yang dimaksud, di Jakarta, awal Juli 2021.
Sebagai penyintas, istri musisi Anang Hermansyah ini tahu betul
apa yang dirasakan dan apa pula dibutuhkan penderita.
Pelantun tembang ‘Aku Memilihmu’ ini menceritakan tentang
yang diderita kawannya sesama pemusik. Baron namanya.
“Baron sebenarnya meninggal karena menderita diabetes, tapi
makin parah karena dia juga terkena Covid,” tutur Ashanty, seraya
menceritakan bahwa dia berniat mendonorkan plasmanya kepada
Baron. “Tapi, entah bagaimana, harus menunggu beberapa waktu,
sampai kemudian saya dengar kabar dia sudah meninggal dunia,”
ujarnya.
Untuk itu, Ashanty mengajak warga masyarakat untuk peduli
kepada penderita Covid. “Peduli itu penting, dan sekali lagi tetap
waspada, patuhi prokes. Covid ini jelas ada, dan tidak mainmain,” tegasnya. ❏

Gusti Handoko

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Sentra Ternak Dompet Dhuafa

Lokasi Penyiapan Hewan Kurban
AUH hari menjelang datangnya Hari

J

penyediaan hewan kurban yang diperlukan.

hewan kurban yang ada di kandang-kandang

Raya Idul Adha atau dikenal dengan

“Kami sudah lama bekerjasama dengan

mitra peternak, dan akan diambil saat

sebutan Hari Raya Kurban para pe-

mitra peternak untuk menyediakan hewan

ternak mulai menyiapkan hewan peliharaan-

kurban. Bahkan, sebelum DD Farm berdiri,

Selain menyediakan hewan kurban, DD

nya untuk dijual guna memenuhi kebutuhan

kami sudah bekerjasam dengan mereka

Farm juga diharapkan bisa melahirkan

mereka yang ingin melakukan ibadah kurban.

menyediakan domba untuk kegiatan tebar

peternak-peternak muda yang akan jadi mitra

Tentu, bagi para peternak berharap men-

hewan kurban,” kata Arif Fajar Hidayat (36),

peternak Dompet Duafa di masa akan

dapat harga yang lebih baik dibanding

Manajer Sentra Ternak Dompet Dhuafa Jawa

datang. Mereka akan dibina dan dididik hingga

menjual hewan ternaknya pada hari-hari

Tengah kepada Majalah Majelis.

mengerti seluk beluk pemeliharaan domba.

biasa.

dibutuhkan,” jelas Arif.

Selanjutnya, Arif menjelaskan, Sentra

Setelah mahir, mereka akan dikembalikan ke

Salah satu penyedia hewan untuk ibadah

Ternak Dompet Dhuafa mulai beroperasi

tempat asalnya untuk memelihara dan

kurban adalah Sentra Ternak Dompet Dhuafa

Maret 2021. Salah satu tujuan pendiriannya

mengembangkan ternak domba sendiri.

atau DD Farm, beralamat di Desa Taman-

adalah memenuhi kebutuhan domba bagi

“Tempat ini juga terbuka bagi mereka yang

harjo, Kecamatan Limbangan, Kabupaten

kegiatan tebar hewan kurban. Selama ini

ingin belajar beternak domba. Dengan

Kendal, Jawa Tengah. Menyambut Hari Raya

kebutuhan THQ dipenuhi oleh para mitra

senang hati kami akan memberikan penge-

Idul Adha 2021, sejak Maret 2021, DD Farm

peternak. Akibatnya, kegiatan THQ sangat

tahuan dan pengalaman cara beternak

sudah mendatangkan ratusan domba untuk

bergantung pada mitra peternak.

domba. Mulai dari merawat hingga pengem-

dibesarkan dan digemukkan.

Arif berharap, dengan berdirinya DD Farm,

bangbiakan,” kata Arif.

Tahun ini, DD Farm dituntut menyediakan

kegiatan tebar hewan kurban bisa dilakukan

2.000 ekor domba untuk kegiatan Tebar

secara mandiri. Selain itu, keuntungan dari

Hewan Qurban (THQ). Selain menyediakan

selisih harga pembelian bisa dimanfaatkan

Sentra Ternak Dompet Dhuafa di Kabu-

domba untuk keperluan THQ, DD Farm juga

untuk kegiatan sosial Dompet Duafa,

paten Kendal, Jawa Tengah, dibangun

menyediakan hewan ternak bagi masyarakat

khususnya di Provinsi Jawa Tengah.

dengan konsep peternakan modern. Itu bisa

Peternakan Modern

muslim yang ingin berkurban. Untuk me-

“Untuk sementara kandang di sini hanya

dilihat dari manajemen pakan dan kandang

menuhi kebutuhan itu, DD Farm menjalin

mampu menampung 1.160 domba. Sisa

yang diterapkan di tempat tersebut. Kandang

kerjasama dengan mitra peternak dalam hal

domba yang dibutuhkan akan dipenuhi oleh

di DD Farm memiliki pilar-pilar dari baja ringan
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yang berdiri tegak untuk menahan atap yang
ada di atasnya.

Pakan yang diberikan kepada domba-

diinginkan,” kata Arif lagi.

bomba di peternakan ini bukan hanya

Kebersihan lingkungan DD Farm juga

Tingginya pilar dari baja ringan ini

dedaunan dan rumput saja, tetapi pakan

terjaga, termasuk kotoran domba yang ada

membuat perputaran udara di lokasi kandang

yang sudah dicampur sehingga memenui

di bawah kandang. Itulah sebabnya, bau tak

berlangsung dengan sempurna. Sehingga

kebutuhan gizi ternak domba.

sedap yang tercium dari kandang-kandang

lantai kandang cenderung kering. Selain itu,

“Domba diberi pakan tiga kali dalam sehari:

ternak pada umumnya, tapi di tempat ini

ukuran kandang cukup luas, membuat

pagi, siang, dan sore. Pemberian pakan ini

nyaris tak ditemukan. Dan, itu menjadikan

pergerakan domba terlihat leluasa, tidak

dimaksudkan agar domba bisa tumbuh

para tamu yang berkunjung ke sana tahan

saling berhimpitan.

dengan baik, bisa gemuk seperti yang

berlama-lama di tempat tersebut.
Untuk memenuhi kebutuhan ternak yang
terus meningkat, menurut Arif, pihaknya akan
memperluas kandang yang dimiliki. Dia
berharap, tahun depan rencana tersebut
sudah terealisasi. Tidak itu saja, Sentra
Ternak Dompet Dhuafa juga berencana
membesarkan domba dari bibit yang dihasilkan sendiri. Bukan membeli bibit domba dari
tempat lain.
“Kalau rencana itu bisa direalisasikan
berarti kegiatan tebar hewan kurban yang
dilaksanakan tiap tahun bisa dilakukan
secara mandiri. Tidak bergantung pada mitra
ternak, dan tidak terpengaruh fluktuasi harga
hewan kurban yang terus merangkak naik,”
kata Arif. ❏
MBO
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Hj. Aliyah Mustika Ilham, SE.

Representasi Kaum Perempuan
Kota Makassar

ADA bulan Juli 2021 ini umat Islam di seluruh dunia merayakan

P

bersemangat, dan rindu ingin ke sana dan ke sana lagi,” kata Aliyah

Hari Raya Idul Adha. Idul Adha adalah hari sangat istimewa

kepada Majalah Majelis beberapa waktu lalu.

bagi kaum muslimin, karena pada hari itu diperingati peristiwa

Meski pernah mengalami peristiwa tragis saat melaksanakan

kurban. Di mana ketika itu Nabi Ibrahim bersedia mengorbankan

ibadah haji, tapi keinginan Lia—begitu Aliyah biasa disapa—untuk

putera kesayangannya, Ismail, demi untuk Allah. Tapi, pada saat

kembali menunaikan ibadah haji atau umrah terus terjaga dalam

penyembelihan puteranya akan dilaksanakan, Allah menggganti

sanubarinya.

sembelihannya (Ismail) dengan domba.

“Saya adalah salah satu yang selamat dalam tragedi Terowongan

Idul Adha jatuh pada tanggal 10 bulan Zulhijah atau persis 70 hari

Mina pada tahun 1990. Waktu itu saya bertiga, dua teman yang

setelah Idul Fitri setiap tahunnya. Idul Adha juga merupakan puncak

menyertai saya meninggal dan saya selamat. Tetapi kejadian itu

ibadah haji yang diwajibkan bagi umat muslim yang mampu. Oleh

tidak memengaruhi niat saya untuk kembali ke sana. Tidak ada

karena itulah Idul Adha juga disebut Idul Kurban atau Lebaran Haji.

ketakutan sama sekali,” ungkap Lia mengenang peristiwa Mina itu.

Melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci merupakan idaman

Sayangnya, hingga tahun kedua pandemi Covid-19, kerinduan

seluruh umat Islam. Demikian besar keinginan untuk menunaikan

ingin kembali mengunjungi Baitullah hanya tetap kerinduan.

ibadah haji, membuat banyak umat muslim yang belum puas meski

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melarang pelaksanaan ibadah haji

sudah berkali-kali melaksanakan rukun Islam yang kelima.

dan umrah selama pandemi Covid 19.

Perasaan rindu dan ingin selalu mengunjungi Kota Mekkah juga

Lebih disayangkan lagi, kata Lia, kebijakan Pemerintah Indonesia

menghinggapi Pimpinan Fraksi Partai Demokrat MPR RI, Hj. Aliyah

menghadapi pandemi Covid-19 memperlihatkan ketidaksiapan,

Mustika Ilham. Padahal, Aliyah sudah beberapa kali menunaikan

sehingga selalu menuai kritikan. Apalagi ketika kasus penularan

ibadah haji dan umrah. Tetapi keinginan untuk pergi ke Mekkah

virus corona mengalami peningkatan signifikan, seperti pada akhir

selalu ia impikan. Apalagi, sejak pandemi Covid-19 pemerintah Arab

Juni hingga pertengahan Juli 2021 ini. Pemerintah dianggap tidak

Saudi membatasi pelaksanaan ibadah di Kota Mekkah.

siap dan cenderung panik.

“Nikmat rasanya melaksanakan ibadah di Mekkah. Meski ibadah

Selaku anggota Komisi IX DPR RI, Aliyah prihatin mendapati

haji ataupun ibadah umrah itu sangat berat, tapi rasanya kita selalu

kenyataan banyak pasien Covid yang tidak mendapat perawatan
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secara layak. Ada yang menunggu giliran mendapat ruang
rawat, sementara kondisinya makin mengkhawatirkan. Ada
yang terpaksa di rawat di tenda-tenda darurat. Dan, ada
pula yang tidak mendapat pasokan oksigen, karena terjadi
kelangkaan O2.
“Semua kejadian ini merupakan harga yang harus dibayar
karena kelengahan pemerintah menghadapi pandemi Covid19,” kata politisi Partai Demokrat dari daerah pemilihan
Sulawesi Selatan ini.

Negara Hindustan
Kelengahan pemerintah yang dimaksud oleh Lia, antara
lain seperti kurangnya sosialisasi terkait vaksin. Akibatnya,
saat vaksin sudah siap, masih banyak warga yang menolak

divaksin. Memang, vaksin bukan satu-satunya cara yang
bisa membentengi penularan Covid, tetapi dengan divaksin
seseorang bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya untuk
menghindari penularan.
Minimnya kedasaran masyarakat menerima vaksin,
menurut Aliyah, menjadi kendala bagi petugas nakes di
lapangan. Masyarakat beralasan tidak perlu vaksin, cukup
menjaga diri dengan berjemur dan minum vitamin. Alhasil
kerja mereka jadi tersendat, tidak seperti yang diharapkan.
“Kurangnya sosialisasi harus bisa segera diatasi.
Sosialisasi harus bisa menjangkau akar rumput, dan
menyadarkan masyarakat akan pentingnya imunisasi. Kalau
tidak, kita akan kesulitan mencapai herd immunity,” ujar
Aliyah.
Pemerintah, kata Lia, juga lengah dalam mengambil
tindakan preventif, mencegah agar tidak terjadi ledakan
penularan Covid. Mestinya pemerintah bisa mencontoh India ketika mengalami peningkatan jumlah korban Covid.
Melihat gelagat tersebut pemerintah India melakukan embargo terhadap seluruh produk vaksin dan memprioritaskannya bagi kebutuhan dalam negeri. Serta
menghentikan seluruh ekspor vaksin ke luar negeri.
“Saat Covid pertama menyerang, kita malah membuka

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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profil

lebar-lebar masuknya wisatawan. Padahal kedatangan mereka
berpotensi besar membawa virus Covid-19,” kata Aliyah. Akibatnya,
virus corona benar-benar masuk ke Indonesia, dan pemerintah pun

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

bergeming, masih membuka lapangan udara internasional bagi
masuknya warga negara asing.
Belakangan, pemerintah juga membuka diri bagi warga India.
Padahal ketika warga India marak masuk ke Indonesia, saat itu di

mendukung segala upaya pemerintah dalam menangani pandemi
Covid-19. Jangan malah saling menyalahkan, meski pemerintah
sempat melakukan beberapa kelengahan.

negara Hindustan itu tengah mengalami peningkatan korban co-

“Dukungan nyata itu adalah melaksanakan prokes dan ikut pro-

rona. Ancaman tersebut makin lengkap, karena aturan isolasi di sini

gram vaksinasi. Jangan membuat gaduh, apalagi saling menyalahkan

sangat longgar, mudah dilanggar.

dalam penanganan pandemi Covid-19 ini,” harap Aliyah.

“Kalau ditanya apakah ledakan Covid kali ini karena aktivitas mudik
lebaran, saya kira bukan. Buktinya, virus yang ditemukan adalah

Perempuan Sulsel

varian Delta dari India. Artinya, ada kemungkinan besar virus itu

Di kancah politik nasional, Hj. Aliyah Mustika Ilham belum setenar

masuk bersamaan dengan kedatangan orang India ke Indonesia,”

politisi dari Sulawesi Selatan lainnya. Wajahnyapun belum akrab di

kata Aliyah lagi.

kalangan penonton televisi. Bahkan, di Partai Demokrat sekalipun,

Melihat fenomena Covid yang kian mencekam, Aliyah berharap,

ibu empat anak ini masih berada di bawah bayang-bayang sejumlah

pencarian vaksin produksi dalam negeri bisa diintensifkan.

tokoh Partai Demokrat asal Makasar. Sebut saja Andi Alfian

Pemerintah perlu memberi dukungan terhadap semua penelitian, dan

Mallarangeng, mantan Menteri Pemuda Olahraga dan Juru Bicara

tidak mempertentangkan penelitian vaksin yang satu dengan vaksin

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Tetapi, di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makasar,

lainnya.
Juga tak kalah pentingnya, kata Aliyah, masyarakat harus

Lia merupakan sosok yang populis. Ia merupakan representasi kaum
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wanita yang sangat disegani. Ia juga dianggap paling kompeten

Jadi, minatnya meniti karier politik tumbuh setelah muncul desakan

mewakili perempuan Sulawesi Selatan untuk duduk di lembaga

masyarakat untuk mewakili pemilih perempuan di Provinsi Sulawesi

Dewan Perwakilan Rakyar (DPR) RI.

Selatan. Apalagi beberapa lembaga survei yang melakukan penelitian

“Tahun 2013, beberapa lembaga survei mendorong saya ikut
mencalonkan diri pada Pileg 2014. Mereka menyatakan, popularitas

juga menemukan fakta bahwa Aliyah adalah sosok yang dikehendaki
mewakili perempuan Sulawesi Selatan di ranah politik nasional.

saya tinggi, dan berpeluang besar mewakili perempuan Sulsel di

Hj. Aliyah Mustika Ilham sendiri terpilih menjadi Anggota Legislatif

pentas nasional. Akhirnya saya coba dan benar, saya terpilih

pertama kali pada Pileg 2014. Kemudian lima tahun berikutnya, ia

menjadi anggota DPR RI,” kata Aliyah.

terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2024 dari Partai

Keterpilihan Lia menjadi anggora legislatif tak lepas dari

Demokrat (Demokrat) mewakili Dapil Sulawesi Selatan I. Selain

kedekatannya dengan masyarakat di Kota Makasar. Popularitasnya

anggota Legislatif, Aliyah juga dikenal sebagai pengusaha dan pemilik

itu tumbuh berkat tugas dan kegiatannya sebagai istri Walikota

dari PT. Mitra Mustika Pratama (agen perjalanan).

Makasar, Dr. IT. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM. Selama dua periode

Aliyah adalah puteri dari Letnan Kolonel (Purn) Ali Abdullah. Sejak

kepemimpinan suaminya, Aliyah melaksanakan berbagai kegiatan

kuliah ia aktif di organisasi sayap kepemudaan Partai Golkar, Forum

yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Mulai dari acara-

Komunikasi Putera Puteri Purnawirawan dan Putera Puteri TNI Polri

acara PKK, majelis taklim, gotong royong hingga olahraga.

(FKKPI). Setelah lulus kuliah Aliyah bergabung dengan organisasi

Meski hidup di lingkaran dunia politik yang melibatkan suaminya,

sayap kepemudaan Partai Golkar lainnya. Yaitu, Komite Nasional

Aliyah sendiri tidak pernah berfikir akan mencicipi kenikmatan

Pemuda Indonesia (KNPI), KNPI Provinsi Sulawesi Selatan (1998-

panggung politik. Apalagi, sejak remaja ia sudah memilih jalan di luar

2001). Aliyah juga sempat memimpin Himpunan Wanita Karya (HWK)

kekuasaan dan terus memberi kritik pada pemerintah.

Kota Makassar (2001-2004). ❏

“Saat masih muda saya sangat idealis, dan makin idealis ketika
terlibat di berbagai organisasi kepemudaan. Bahkan, waktu
melaksanakan tugas-tugas sebagai istri Walikota, semua saya
kerjakan tanpa ambisi politik sedikitpun,” kata Aliyah.

MBO

Biodata
Hj. Aliyah Mustika Ilham, SE.
Tempat /Tgl Lahir : Ujung Pandang, 30 Maret 1969
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- Diploma Administrasi Pemasaran, Unhas (1987 - 1990)
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- 1998 - 2000 : Operation Manager pada PT. Denpasar Group
- 1992 - 1998 : Finance PT. Sempati Air.
- 1990 - 1992 : Marketing PT. Kenari.
- Owner PT. Mitra Mustika Pratama.
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Pokok-Pokok Haluan Negara dan Peran DPD RI
Bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara jika nanti ditentukan dengan Ketetapan MPR berkonsekuensi pada
amandemen kelima UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi di sisi lain makin tampak peran kunci DPD yang sulit ditawar
karena hakekat DPD itu sendiri.

B

ADAN Pengkajian MPR RI terus menindaklanjuti Rekomendasi

Ketetapan MPR, akan makin menguatkan kewenangan DPD RI dalam

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI masa jabatan

ikut berperan dalam penataan sistem ketatanegaraan. Bahkan bisa

2014-2019 tentang Pokok-Pokok Haluan Negara. Dari

dikatakan dalam kaitan dengan pembentukan Pokok-Pokok Haluan

kajiannya sejauh ini, Badan Pengkajian MPR menilai bahwa Pokok-

Negara, DPD memegang peran kunci.

Pokok Haluan Negara sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup

Seperti disebutkan oleh Badan Pengkajian MPR, secara filosofis,

dan kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti diamanatkan

Pokok-Pokok Haluan Negara adalah dokumen hukum bagi

Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Untuk itu, Badan Pengkajian

penyelenggara negara yang berbasis kedaulatan rakyat. Artinya,

MPR menargetkan paling lambat akhir 2021 Rancangan Pokok-

rakyatlah melalui lembaga MPR yang terdiri atas anggota DPR dan

Pokok Haluan Negara sudah dapat diselesaikan.

anggota DPD yang merancang dan menetapkannya, lalu ditetapkan

Adapun nomenklatur Pokok-Pokok Haluan Negara adalah

oleh MPR untuk selanjutnya menjadi rujukan bagi Presiden dan

nomenklatur yang terdapat dalam Keputusan MPR RI Nomor 8

lembaga negara lainnya dalam menyusun program-program

Tahun 2019 tentang Rekomendasi Majelis Permusyawaratan

pembangunan sesuai wewenangnya masing-masing.

Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2014-2019. Pilihan

Kemudian disebutkan bahwa secara ideologis, keberadaan Pokok-

nomenklatur tersebut, seperti disebutkan oleh Badan Pengkajian

Pokok Haluan Negara dipandang mendasar dan mendesak,

MPR, tidak dimaksudkan sekadar untuk membedakan dengan

mengingat tidak saja proses pembangunan nasional memerlukan

nomenklatur Garis-garis Besar Haluan Negara yang pernah ada,

panduan arah dan strategi baik dalam jangka pendek, menengah

tetapi karena di dalam Pokok-Pokok Haluan Negara hanya akan

dan panjang, tetapi lebih mendasar lagi, yaitu untuk memastikan

memuat kebijakan strategis yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur

bahwa proses pembangunan nasional merupakan manifestasi dan

falsafah bangsa Pancasila, serta merupakan pengejawantahan

implementasi dari ideologi negara dan falsafah bangsa Pancasila.

dari UUD NRI Tahun 1945. Pokok-Pokok Haluan Negara akan

Sedangkan secara yuridis, seperti dikemukakan Badan Pengkajian

menjadi rujukan atau arahan bagi perencanaan, penyusunan,

MPR, MPR merupakan pelaksana kedaulatan rakyat yang paling

keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan

sempurna, karena memiliki dua unsur keanggotaan yaitu anggota

pemerintah.

DPR dan anggota DPD. Jadi, menurut Badan Pengkajian MPR, dalam
diri MPR itu tidak saja ada representasi rakyat Indonesia secara

Peran Kelompok DPD di MPR

keseluruhan, tetapi juga ada representasi kepentingan daerah.

Berdasarkan diskusi dengan para pakar/akademisi yang

Dengan demikian DPD yang mewakili daerah dan orang-orang daerah

dilakukan Badan Pengkjian MPR, sejauh ini bentuk hukum yang

yang dipilih oleh warga daerahnya masing-masing, merupakan

diusulkan paling kuat adalah dalam bentuk Ketetapan MPR.

representasi utuh dari kepentingan daerah.

Menurut Badan Pengkajian MPR, bentuk hukum Ketetapan MPR

Peran penting DPD juga dikemukakan oleh Prof. Dr. Jimly

memiliki kedudukan hukum yang kuat, karena dalam hierarki

Asshiddiqie, SH. Dalam sebuah bukunya (Konstitusionalisme

peraturan perundang-undangan, Ketetapan MPR berada di atas

Haluan Negara untuk Mewujudkan Tujuan Negara Berdasarkan

Undang-Undang. Bagi Kelompok DPD di MPR, dengan makin

Pancasila), Prof. Jimly menyebutkan, jika pilihan bentuk hukum Pokok-

menguatnya Pokok-Pokok Haluan Negara untuk ditetapkan melalui

Pokok Haluan Negara (Prof. Jimly masih menyebutnya sebagai GBHN)
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Oleh:

Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad
Wakil Ketua MPR RI

adalah Ketetapan MPR maka diperlukan Perubahan Kelima UUD NRI

anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai anggota MPR akan

Tahun 1945 terlebih dulu, yaitu dengan mengubah ketentuan Pasal

terlibat dalam mengambil keputusan untuk menetapkan garis besar

3. Pasal 3 UUD Tahun 1945 saat ini berisi 3 ayat yang tidak mengatur

haluan negara tersebut dalam forum MPR sebagaimana mestinya.

sama sekali tentang garis-garis besar haluan negara.

Sekali lagi, catatan Prof. Jimly itu menunjukkan pengakuan peran

Oleh karena itu, diperlukan tambahan ketentuan baru. Prof. Jimly

Kelompok DPD di MPR RI yang makin meningkat wewenangnya

antara lain mengusulkan penambahan “Majelis Permusyawaratan

dalam ikut menentukan sistem ketatanegaraan negara kita. Bahwa

Rakyat menetapkan garis besar haluan negara atas usul Presiden

bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara jika nanti ditentukan

dan Dewan Perwakilan Daerah.” Ia menekankan, disebutkannya

dengan Ketetapan MPR memang berkonsekuensi pada
amandemen kelima UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi di sisi lain
makin tampak peran kunci DPD yang sulit ditawar, karena hakekat
DPD itu sendiri. Ini bentuk hasil perjuangan DPD sejak lama.
Kalau melihat sedikit ke belakang, Pimpinan DPD RI bersama
Kelompok DPD di MPR tercatat berjuang untuk mendapatkan
dukungan dari anggota MPR agar ikut berperan dalam sistem
ketatanegaraan, terjadi ketika pada 9 Mei 2007 menyerahkan
usul Perubahan Pasal 22D UUD 1945 kepada Pimpinan MPR, dan
pada saat diajukan telah ditandatangani pengusul sebanyak 238
orang Anggota MPR (syarat sesuai Pasal 37 UUD 1945 adalah
minimal 1/3 anggota MPR atau 226 orang).
Namun pada saat itu dinamika politik yang terjadi di MPR yang
mengakibatkan penarikan dukungan dari Anggota Fraksi, sehingga
pada tanggal 6 Agustus 2007 disepakati bahwa belum saatnya
meneruskan proses usul perubahan Pasal 22D UUD 1945. Tahun

“Presiden” dan “Dewan Perwakilan Daerah (DPD)”. Mengapa

2009 dibuat rumusan naskah komprehensif tentang usul

Presiden? Kata Prof. Jimly, karena pemerintahlah yang paling banyak

perubahan UUD 1945. Tahun 2010 dimulai komunikasi politik

menguasai informasi dan keahlian yang dapat diharapkan menyusun

antarpartai dan antarfraksi di MPR yang dilakukan Kelompok DPD

perencanaan jangka panjang secara lebih baik. Lalu, mengapa

di MPR untuk menggalang dukungan politik mengenai usulan

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)? Karena DPD-lah di Indonesia

perubahan UUD 1945 menyangkut wewenang DPD. Pada 2012,

yang paling menguasai masalah-masalah di daerah-daerah, sehingga

tindak lanjut dari komunikasi politik Kelompok DPD di MPR berhasil

GBHN (Pokok-Pokok Haluan Negara) bukan saja lahir dari dan

mendorong pembentukan Tim Kerja Kajian Ketatanegaraan Indo-

mencerminkan idealitas normatif dari atas, tetapi juga mencerminkan

nesia di MPR RI.

realitas faktual dari bawah.
Setelah rancangan diusulkan, menurut Prof. Jimly, barulah para

Kemudian pada 8 Oktober 2012 disampaikan pengajuan Uji
Materi terhadap UU 27/2009 (UU MD3) dan UU 12/2011 (UU P3)
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terkait fungsi legislasi DPD RI yang sesuai UUD 1945. Putusan MK
Nomor 92/PUU-X/2012 meneguhkan (lihat Rekam Jejak Kelompok
DPD di MPR 2004-2020):

pertama yang dihasilkan DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI.
Jejak legislasi DPD lainnya, tahun 2014 Kelompok DPD di MPR
berhasil mendorong Rekomendasi MPR RI masa jabatan 20092014 melalui Keputusan Keputusan MPR No. 4/MPR/2014 tentang

1. DPD terlibat dalam pembuatan program legislasi nasional

Rekomendasi MPR Periode 2009-2014. Isi rekomendasi MPR
memuat rekomendasi mengenai penataan sistem ketatanegaraan

(prolegnas);
2. DPD berhak mengajukan RUU yang dimaksud dalam Pasal

Indonesia, di mana salah satunya penguatan kewenangan DPD

22D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana halnya atau bersama-

RI. Kemudian pada 2018, melalui UU No. 2 Tahun 2018 Tentang

sama dengan DPR dan Presiden, termasuk dalam

Perubahan Kedua UU MD3, membawa implikasi bagi DPD RI yaitu

pembentukan RUU Pencabutan Peraturan Pemerintah

berupa penambahan wewenang untuk melakukan pemantauan

Pengganti Undang-Undang;

dan evaluasi Perda dan Ranperda, penambahan komposisi

3. DPD berhak membahas RUU secara penuh dalam konteks
Pasal 22D ayat (2) UUD 1945;

Pimpinan DPD RI, dan kemandirian Anggaran. Kemudian, melalui
UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 12 Tahun

4. Pembahasan UU dalam konteks Pasal 22D ayat (2) bersifat

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

tiga pihak (tripartit), yaitu antara DPR, DPD, dan Presiden.

berimplikasi pada penambahan wewenang DPD RI terhadap

5. MK menyatakan bahwa ketentuan dalam UU MD3 dan UU P3
yang tidak sesuai dengan tafsir MK atas kewenangan DPD

pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-undang.
Pada 2019 melalui Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat

dengan sendirinya bertentangan dengan UUD 1945, baik

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rekomendasi

yang diminta maupun tidak.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa
Jabatan 2014-2019, terdapat tujuh poin rekomendasi, tiga di

Peningkatan Wewenang DPD RI
Hasil itu kemudian ditindaklanjuti dengan langkah DPD RI yang

antaranya adalah:
a. Tentang Pokok-pokok Haluan Negara.

menyampaikan usul inisiatif RUU Kelautan kepada Baleg DPR pada

b. Penataan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

tanggal 13 Maret 2013. UU Kelautan kemudian disahkan dalam

c. Penataan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Rapat Paripurna DPR RI 29 September 2014 yang kemudian
ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 17

Dengan demikian, seiring dengan penyusunan Rancangan Pokok-

Oktober 2014 sebagai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Pokok Haluan Negara yang akan dilakukan Badan Pengkajian MPR,

32 Tahun 2014 tentang Kelautan. UU ini menjadi produk hukum

bersamaan dengan itu dilakukan penataan kewenangan DPD. ❏
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Buku Cegah Negara Tanpa Arah

Bahtera Berhaluan

Menuju Cita-Cita Bangsa

Lewat buku ‘Cegah Negara Tanpa Arah,’ Bamsoet menulis keseriusan MPR dalam menjalankan rekomendasi. Saat ini lembaga
yang dipimpinnya mengkaji secara mendalam terkait upaya menghidupkan kembali PPHN (Pokok Pokok Haluan Negara).

D

I TENGAH kesibukan sebagai Ketua MPR Periode 2019-2024
dan posisi sebagai ketua di berbagai macam organisasi, tidak
membuat Bambang Soesatyo meninggalkan dunia yang pernah
digeluti, tulis menulis. Politisi dari Partai Golkar itu tetap produktif
membuat buku yang berisi gagasan dan pikiran dirinya terkait masalah
politik, sosial, ekonomi, dan kebangsaan.
Buku terakhir yang diluncurkan oleh pria kelahiran Jakarta, 10
September 1962, berjudul Cegah Negara Tanpa Arah. Buku setebal
364 halaman itu merupakan bentuk keseriusan Bambang Soesatyo
dalam menjalankan Tujuh Rekomendasi MPR Periode 2014-2019.
Satu dari tujuh rekomendasi itu adalah: Pokok-Pokok Haluan Negara
(PPHN). Diharap MPR yang dipimpin oleh Bambang Soesatyo ini
mampu mengamandemen UUD NRI Tahun 1945 dan memasukkan
PPHN dalam pasal dan bab tersendiri. Dengan dimasukkannya PPHN
dalam UUD maka payung hukum yang ada lebih tinggi
daripada undang-undang dan tidak bisa di-judicial review di MK seperti halnya undang-undang.
Juga bukan merupakan produk Presiden dan DPR.
Di bagian 1 di buku itu, pria yang akrab disapa
Bamsoet itu menjelaskan haluan merupakan
guidence, panduan, instrumen penuntun arah
yang dihendaki negara untuk masa tertentu. Apa
yang menjadi isi dari haluan, masing-masing
negara memiliki cara pandang yang berbeda,
namun yang terpenting isinya untuk mewujudkan
tujuan negara dan hakikat negara.
Buku yang bersampul wajah dirinya itu, pria
yang pernah menjadi Pemimpin Redaksi Harian
Umum Suara Karya ini menyebut, haluan negara
sangat penting. Dengan mengibaratkan Indonesia
sebagai sebuah bahtera besar yang sedang
berlayar mengarungi samudera luas, pasti akan ada
pertanyaan, hendak ke mana bahtera itu akan menuju. Apakah
dipercayakan kepada nahkoda ke mana bahtera diarahkan. Bila
dipercayakan kepada nahkoda, apakah nahkoda bebas memutar
haluan suka-sukanya?
Menjawab pertanyaan seperti itu, Bamsoet dengan tegas
mengatakan, “tentu saja tidak”. Haluan yang diinginkan oleh Bamsoet,
sesuai dalam buku itu adalah haluan untuk menuju ke cita-cita bersama,
sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
Buku itu menceritakan, GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara)
Tiga Orde, yaitu: Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Dari
permasalahan haluan negara yang saat ini mulai dibincangkan,
dibahas, dan hendak dihidupkan kembali, semua bermula pada masa
Orde Baru. Pada masa Presiden Soeharto, haluan negara produk
MPR yang disebut dengan GBHN berjalan secara berkesinambungan
dan ajeg, selama 32 tahun. GBHN pada masa itu memproyeksikan
perencanaan pembangunan pada periode 25 tahunan (siklus 25 tahun
pembangunan). Untuk menjabarkan GBHN yang berjangka panjang,
Soeharto menetapkan rencana pembangunan lima tahunan (Repelita).
Terlepas dari pro dan contra, model pembangunan ala Pak Harto

itu diakui terstruktur, tertata, dan berkesinambungan serta
mempunyai arah yang jelas. Ketika model pembangunan Pak Harto
dengan GBHN-nya dihapus, sebab era Orde Lama berakhir dan
diganti masa Orde Reformasi, arah pembangunan yang ada
berdasarkan undang-undang yang merupakan produk antara DPR
dan Presiden. Beda dengan GBHN yang merupakan produk MPR
yang pada masa itu merupakan lembaga tertinggi.
Haluan negara dengan landasan hukumnya berupa undang-undang
inilah dalam buku itu disebut memiliki kelemahan. Dalam hal 33 dipaparkan,
kalau haluan negara dalam bentuk undang-undang maka Presiden ikut
merumuskan, menjalankan, dan menetapkan anggarannya. Karena tidak
ada mekanisme pertanggungjawaban yang jelas maka tidak ada
mekanisme pengawasan yang efektif. Bila Presiden tidak amanah,
mudah sekali kebijakan pembangunan di negeri ini jatuh ke tangan
kepentingan perseorangan yang dapat merugikan
kepentingan nasional.
Bila dalam buku itu mengkritik kebijakan pembangunan masa reformasi, dalam halaman 30 buku
itu juga mengkritik pembangunan pada masa GBHN
diberlakukan. Dikatakan sentralisasi proses
penyusunan GBHN maupun Repelita didominasi oleh
pemerintah pusat dari atas (top down) dan terpusat.
Dalam alinea selanjutnya disebut, selain tidak ada
otonomi daerah, partisipasi masyarakat juga hampir
tidak ada dalam proses perencanaan pembangunan. Dalam posisi demikian, masyarakat bisa
merasakan manfaat namun juga bisa menerima
resiko pembangunan.
Untuk itulah MPR periode Bamsoet, pimpinan MPR
dan badan-badan yang ada menyerap aspirasi
dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari para
tokoh agama, partai politik, kalangan kampus, dan
kelompok lainnya terkait keinginan menghidupkan
kembali PPHN. Bentuk kegiatan MPR menyerap aspirasi masyarakat
untuk menghidupkan kembali PPHN termuat lengkap di buku itu.
PPHN bagaimana yang ideal dan tidak mengulangi masa-masa
yang sudah-sudah? Dalam tulisan tebal di salah satu halaman,
Bamsoet mengatakan, MPR Periode 2019-2024 akan melakukan
kajian yang lebih cermat dan mendalam terhadap substansi dan
bentuk hukum PPHN, termasuk mengupayakan konsensus politik
mengenai kewenanangan penetapannya. PPHN adalah
nomenklatur yang terdapat dalam Rekomendasi MPR Periode
2014-2019.
Dalam PPHN yang direkomendasikan hanya memuat kebijakan
strategis yang akan menjadi rujukan atau arahan bagi penyusunan
haluan pembangunan oleh pemerintah. Hadirnya PPHN sama sekali
tidak mengurangi ruang kreativitas bagi Presiden untuk menerjemahkannya ke dalam program-program pembangunan. Justru menjadi
payung yang bersifat politis bagi penyusunan haluan pembangunan
yang bersifat teknokratis. ❏
AWG
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