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Fokus Kerja MPR Tahun 2022

Serap Aspirasi dan PPHN

M

ENJELANG tutup tahun, Pimpinan MPR
menggelar rapat yang dihadiri para wakil
ketua MPR. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Rapat Pimpinan MPR di akhir tahun ini
membahas tentang evaluasi dan perencanaan.
Agenda Rapim MPR kali ini adalah “Evaluasi
Tahun 2021 dan Perencanaan Tahun 2022”.
Rapat dipimpin langsung Ketua MPR Bambang
Soesatyo, berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan
MPR, Gedung Nusantara III Lantai 9 Kompleks
Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa, 30
November 2021.
Rapim dihadiri para wakil ketua MPR, antara
lain Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Jazilul
Fawaid, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel
Muhammad. Rapim juga diikuti Sekretaris Jenderal
MPR Ma’ruf Cahyono beserta jajaran Sekretariat
Jenderal MPR. Berlangsung secara tertutup,
rapat selama dua jam lebih ini menghasilkan
beberapa keputusan penting terkait program MPR
selama satu tahun ke depan.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengungkapkan, selain Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN),
fokus kerja MPR tahun 2022 adalah penyerapan
aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga
negara terkait pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945.
Ini sesuai dengan Peraturan Tata Tertib MPR No.
1 Tahun 2019 pada Pasal 6 ayat (d). Pasal 6
Peraturan Tata Tertib MPR No. 1 Tahun 2019
memang menyebutkan beberapa tugas dari MPR.
Sedikitnya ada enam tugas MPR. Pada bagian d,
tugas MPR adalah “menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga negara berkaitan
dengan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945.”
Lalu, fokus kerja MPR tahun 2022 lainnya
adalah PPHN. Persoalan PPHN telah mengerucut,
yaitu tinggal mencari kesepahaman dan
kesamaan pandangan tentang pilihan bentuk
hukum yang pas untuk PPHN, apakah dalam
bentuk undang-undang atau melalui amandemen
UUD. Ada tiga pilihan bentuk hukum PPHN, yaitu
diatur dengan UU, dengan Ketetapan MPR, atau
diatur secara langsung dalam pasal konstitusi.
Untuk melangkah lebih lanjut, Badan Pengkajian MPR sedang mengkaji substansi atau
materi sekaligus menyusun rancangan naskah
4

PPHN. Bahkan, Badan Pengkajian MPR menargetkan kajian dan penyusunan naskah
rancangan PPHN ini diharapkan bisa selesai
pada April 2022. Selanjutnya, naskah rancangan PPHN perlu diuji publik untuk mendapat
tanggapan dan masukan, sebelum disempurnakan menjadi naskah PPHN final.
MPR adalah lembaga musyawarah dan
mufakat. Maka untuk soal pilihan-pilihan itu
harus mengikutsertakan masyarakat Indonesia. Rakyat Indonesia perlu memberi masukan,
apakah perlu PPHN, apakah perlu amandemen,
dan apa keingingan rakyat untuk Indonesia ke
depan. Karena itu tidak salah bila fokus kerja
MPR tahun 2022 adalah melakukan kegiatan
serap aspirasi kepada masyarakat, daerah,
dan lembaga negara. Intinya, apakah perlu
amandemen UUD atau tidak, semua kembali
untuk kesejahteraan rakyat seluruhnya.
Meskipun fokus pada serap aspirasi dan
PPHN, bukan berarti program sosialisasi Empat
Pilar MPR dikesampingkan. Program sosialiasi
Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun
1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) tetap
berjalan dan berlanjut pada tahun 2022. Sebab,
program vaksinasi ideologi ini sangat penting
untuk bangsa ini.
Program sosialisasi Empat Pilar MPR menjadi
penting di tengah tantangan bangsa Indonesia, baik dari dalam maupun dari luar, semakin
kompleks. Di lapangan, masyarakat memang
sangat perlu memahami nilai-nilai luhur
bangsanya, yaitu Empat Pilar. Tentu dengan
penyempurnaan metode-metode sosialiasi
yang lebih pas dan mengena di kalangan
generasi muda atau milenial.
Memasuki tahun 2022 yang ditandai dengan
pandemi Covid-19 (kasus positif Covid-19)
yang mulai melandai, akan menjadi semangat
baru buat bangsa Indonesia. Kita berharap,
mudah-mudahan ke depan, semua masalah
bangsa ini seperti pandemi Covid-19 beserta
dampaknya, terutama dampak ekonomi, bisa
diatasi dan kehidupan masyarakat kembali
seperti sediakala, sebelum adanya pandemi
Covid-19. ❏
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Tahun 2021,
Keberhasilan Bersama Melewati Masa Paling Sulit
AHUN 2021 menyimpan catatan dan kenangan tentang sebuah

T

pada citra Indonesia mengeskalasi masalah di dalam negeri menjadi

periode paling sulit dalam sejarah Indonesia modern. Dalam

krisis multi dimensi. Pada aspek ekonomi sepanjang durasi Krismon

periode yang sulit itu, semua orang tidak hanya dipaksa untuk

1998, masyarakat menghadapi kesulitan yang sangat serius karena

bertahan dan menghindar dari ancaman virus corona, tetapi juga

harga bahan pangan melonjak, dan terjadi kelangkaan. Banyak

menyimak dan mencatat jumlah kematian.

cerita getir tentang kehidupan sepanjang durasi krismon itu.

Namun, tahun 2021 juga membukukan catatan gemilang yang

Namun, skala kesulitan bersama akibat krisis multi dimensi 1998

mengundang decak kagum komunitas global, karena keberhasilan

jelas berbeda dengan skala kesulitan akibat krisis kesehatan

Indonesia mengendalikan dan mempersempit ruang penularan

sekarang. Pada krisis 1998, akar masalahnya jelas, dan rumusan

Covid-19. Keberhasilan Indonesia melewati periode paling sulit itu

jalan keluarnya pun jelas. Sedangkan pada krisis kesehatan akibat

terwujud berkat kebersamaan dan mengemukanya semangat gotong

pandemi Covid-19 sekarang, segala aspeknya diawali dengan

royong semua komunitas.

ketidaktahuan.

Tidak berlebihan untuk mendeskripsikan tahun 2021 sebagai

Semua orang hanya mendapat pemberitahuan bahwa ada virus

periode paling sulit. Sebab, pada Juni, Juli, Agustus, terjadi puncak

corona yang mengganggu saluran pernafasan sedang mewabah di

Pandemi Covid-19 yang ditandai dengan besaran jumlah kasus pada

seluruh dunia. Belum ada obatnya dan semua orang – termasuk para

kisaran di atas 50.000 kasus positif per harinya. Saat itu, situasinya

ahli sekali pun – tidak tahu cara atau strategi menangkal dan

kritis dan serba darurat. Tak hanya menjadi sorotan, Indonesia pun

melumpuhkan virus ini. Mengandalkan akal budi manusia, pilihan jatuh

sempat dihindari negara lain karena lonjakan jumlah kasus itu.

pada strategi membatasi mobilitas warga dan kontak antar-orang.

Semua orang ingat dan mencatat bahwa pada periode itulah tersaji

Ketika menerapkan pembatasan sosial, industri farmasi memulai

beragam kisah getir. Kisah tentang upaya semua orang bertahan

penelitian dan ujicoba vaksin corona. Pemberlakuan pembatasan

hidup dari ancaman virus corona, dan kisah duka tentang para

sosial yang tidak efektif di banyak negara menyebabkan lonjakan

pasien Covid-19 yang meninggal karena tak tertolong. Data dari

kasus pada tingkat gobal tak terbendung. Worldometer mencatat,

Satgas Covid-19 per 11 Desember 2021 menyebutkan bahwa

per 12 Desember 2021, total kasus positif Covid-19 di seluruh dunia

jumlah pasien yang sempat terpapar Covid-19 mencapai 4.258.980,

mencapai 270.310.645 kasus, dengan total kematian 5.321.129,

pasien sembuh 4.109.865 dan jumlah pasien meninggal 143.929.

dan jumlah pasien sembuh 243.041.795.

Data-data ini lebih cukup menggambarkan kondisi riil saat terjadi
puncak pandemi Covid-19.

Di dalam negeri, lonjakan jumlah pasien pada periode sulit itu
menghadirkan tekanan teramat serius bagi layanan kesehatan di

Di masa lalu, generasi orang tua era sekarang pernah juga

dalam negeri. Pada pekan pertama Juli 2021, pemanfaatan ruang

mengalami masa-masa sulit. Sebutlah masa-masa sulit akibat krisis

isolasi pasien corona meningkat 76% dan penggunaan ruang ICU

moneter (krismon) tahun 1998. Krisis ekonomi 23 tahun lalu itu dipicu

naik 69%. Bahkan, sejumlah kabupaten/kota mencatat tingkat hunian

oleh anjloknya nilai tukar rupiah. Ketika depresiasi rupiah terhadap

rumah sakit atau BOR (bed occupancy rate) pasien Covid-19 lebih

dolar AS mencapai 600% lebih, puluhan miliar utang luar

dari 100%.

negeri yang didominasi utang swasta jatuh tempo pada tahun itu.

Karena jumlah tenaga kesehatan terbatas atau tak sebanding dengan

Karena cadangan devisa negara saat itu hanya berkisar US$ 14,4

jumlah pasien, banyak pasien tak terlayani. Gambarannya semakin

miliar, masalah atau persepsi yang muncul berikutnya adalah krisis

mengerikan karena lonjakan jumlah pasien menyebabkan ragam alat

kepercayaan.

kesehatan dan faktor penunjang lainnya menjadi langka, mulai dari

Keraguan komunitas investor dan institusi keuangan internasional
6
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H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
Ketua MPR RI

Belum lagi sejumlah tenaga kesehatan juga

masalah dan tantangan masih menghadang. Apalagi

terpapar Covid-19. Juni 2021, beberapa organisasi

dengan munculnya virus corona varian Omicron. Faktor

tenaga kesehatan (Nakes) mengumumkan, tidak

lain yang juga patut diwaspadai masyarakat adalah

kurang dari 1.031 Nakes gugur selama pandemi

perkembangan di banyak negara, terutama di kawasan

Covid-19. PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indo-

Eropa, yang sedang menghadapi percepatan

nesia) mencatat 702 perawat meninggal. Sedang-

penularan Covid-19.

kan dokter yang meninggal berjumlah 545. Semua

Selain faktor Pandemi Covid-19, aspek lain yang

ini terjadi karena perkembangan masalahnya tidak

juga patut disikapi dan diwaspadai adalah gejolak

bisa diperkirakan dan tidak bisa diantisipasi.

alam akibat perubahan iklim. Sepanjang tahun ini,

Namun, berkat pengabdian tak kenal lelah dari

tercatat begitu banyak musibah banjir, banjir bandang,

segenap jajaran Nakes, didukung ketegaran

tanah longsor dan sejumlah kerusakan yang

pemerintah bersama TNI-Polri memberlakukan

disebabkan angin kencang maupun puting beliung.

pembatasan sosial, keadaan paling sulit itu secara

Mendekati akhir tahun 2021, Badan Nasional

bertahap bisa dikendalikan. Menghadirkan begitu

Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 2.552

banyak kisah getir, periode tersulit itu ikut memicu

peristiwa bencana alam di dalam negeri. Dampaknya

kesadaran semua elemen masyarakat mematuhi

pun sangat memprihatinkan. Sejak Januari hingga

protokol kesehatan (Prokes) dan menahan diri untuk

November 2021, tak kurang dari 7.522.866 orang harus

tidak keluar rumah.

mengungsi dan ratusan korban meninggal dunia.

Kerja keras Nakes berhasil menyembuhkan 4,1

Puluhan orang lainnya dinyatakan hilang. Belum lagi

juta pasien, dan kepatuhan masyarakat pada Prokes

kerugian materil karena rusaknya properti milik warga.

mempersempit ruang penularan Covid-19 di dalam

Bisa dipastikan bahwa banjir Bandang di Batu, Malang,

negeri. Hasilnya, memang luar biasa. Selain pasien

hingga erupsi Gunung Semeru di Lumajang menimbul-

sembuh, jumlah kasus baru yang terus menurun

kan nilai kerusakan yang tidak kecil.

menyebabkan tekanan pada layanan kesehatan dan
rumah sakit berakhir.
Percepatan vaksinasi juga berkontribusi

Suka duka Indonesia yang silih berganti sepanjang
tahun 2021 hendaknya menjadi catatan khusus bagi
generasi penerus, utamanya generasi Alfa dan

mewujudkan suasana yang makin kondusif.

Generasi Z. Pesan utamanya adalah kebersamaan

Berangsur-angsur, dinamika kehidupan mulai pulih

dan persatuan akan memampukan komunitas bangsa

dengan tetap mematuhi Prokes. Komunitas

menghadapi serta mengatasi masalah dan situasi

internasional pun berdecak kagum pada keber-

yang paling sulit sekali pun. Dengan mengedepankan

hasilan Indonesia mengendalikan pandemi Covid-

semangat gotong royong, beban berat menjadi

19. Bahkan, beberapa negara tetangga ingin meniru

ringan.

strategi Indonesia.

Semua berharap pandemi Covid-19 yang sudah

Tak terbantahkan bahwa masyarakat Indonesia

berlangsung dua tahun segera berakhir di tahun

sudah berhasil melewati periode paling sulit di tahun

mendatang. Namun, dampak ekstrim dari perubahan

2021 ini. Namun, dalam konteks pandemi Covid-19,

iklim harus diwaspadai secara berkelanjutan. ❏
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Kerja MPR RI Tahun 2022

Fokus pada Serap Aspirasi
dan PPHN

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Selain Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN), pada tahun 2022 MPR akan fokus pada penyerapan
aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga negara, terkait pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945.
EHADIRAN Wakil Ketua MPR, Dr. Hidayat Nur Wahid, secara

K

langsung Ketua MPR Bambang Soesatyo dihadiri para Wakil Ketua

fisik dalam Rapat Pimpinan MPR mendapat sambutan hangat

MPR, di antaranya Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid,

dari para Pimpinan MPR lainnya. Bukan apa-apa, kehadiran

Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad, serta Sekretaris

Hidayat Nur Wahid secara fisik dalam Rapim MPR merupakan sebuah

Jenderal MPR Dr. Ma’ruf Cahyono, SH., MH., dan jajaran pejabat di

“kejutan”. Sebab, sudah hampir setahun lebih Hidayat Nur Wahid

lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.

hanya hadir secara virtual. Selama masa pandemi Covid-19, Hidayat

Usai Rapim yang berlangsung tertutup selama dua jam lebih,

Nur Wahid memang tampil secara virtual dalam berbagai kegiatan,

Bambang Soesatyo memberi keterangan hasil dari Rapim MPR.

seperti rapat, pertemuan, dan sosialiasi Empat Pilar MPR, atau menjadi

Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, mengungkapkan, Pimpinan

narasumber.

MPR sepakat, selain PPHN pada tahun 2022, MPR akan fokus pada

“Selamat datang kepada Ustad Hidayat Nur Wahid di dunia nyata,”
seloroh Ketua MPR Bambang Soesatyo menyambut kehadiran Hidayat

penyerapan aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga negara terkait
pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945.

Nur Wahid. Pimpinan MPR lainnya yang menghadiri Rapat Pimpinan

“Ini sesuai dengan Tata Tertib MPR RI No. 1 Tahun 2019 pasal 6 ayat

juga memberi ucapan selamat datang kembali kepada Hidayat Nur

(d),” katanya. Pasal 6 ayat (d) Tata Tertib MPR No. 1 Tahun 2019

Wahid. Ini adalah Rapim perdana yang dihadiri secara fisik Wakil

menyebutkan, tugas MPR “menyerap aspirasi masyarakat, daerah,

Ketua MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

dan lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang

Pada Selasa, 30 November 2021, Pimpinan MPR menggelar rapat

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pasal 6 juga

di Ruang Rapat Pimpinan MPR, Gedung Nusantara III Lantai 9,

menyebutkan tugas-tugas MPR lainnya, antara lain memasyarakatkan

Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda Rapim MPR adalah

Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika;

“Evaluasi 2021 dan Perencanaan 2022”. Rapim MPR dipimpin

memasyarakatkan Ketetapan MPR; mengkaji sistem ketatanegaraaan,

8
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UUD NRI Tahun 1945, serta pelaksanaannya.
“MPR RI akan menyediakan ruang khusus

kajian tersebut bisa selesai paling lambat pada

MM., MBA., sepakat bahwa kerja MPR tahun

April 2022.

2022 fokus pada penyerapan aspirasi

untuk berbagai kelompok masyarakat,

“Dalam melakukan kajian, Badan Peng-

masyarakat terkait pelaksanaan UUD NRI

khususnya yang selama ini suaranya tidak

kajian MPR melaksanakannya melalui rapat

Tahun 1945. Di samping serap aspirasi

didengar, terpinggirkan, dan termarjinalkan

kelompok dengan pakar, rapat perumusan,

masyarakat, kerja MPR 2022 juga fokus ke

agar bisa dengan mudah menyampaikan

serta focus group discussion bekerjasama

PPHN. Sebab, masih banyak elemen masya-

aspirasinya ke MPR RI. Kita akan buka pintu

dengan berbagai perguruan tinggi. Sehingga

rakat yang belum memahami dan mengetahui

seluas-luasnya sehingga tidak ada satu pun

bisa diserap berbagai pandangan dari

apa dan bagaimana PPHN itu. “Karena itu

kelompok masyarakat yang merasa di-

berbagai pakar,” kata Bamsoet.

serap aspirasi masyarakat ini bisa diperluas,

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua

baik dalam rangka sosialisasi Empat Pilar MPR

Komisi III Bidang Hukum dan Keamanan DPR

maupun meminta masukan dan pendapat

Dalam hal PPHN, Bamsoet mengungkap-

ini menambahkan bahwa sejauh ini pilihan

masyarakat mengenai PPHN,” katanya

kan, Pimpinan MPR memiliki kesamaan

bentuk hukum PPHN ada tiga. Yaitu, melalui

kepada Majelis.

pandangan tentang pentingnya Indonesia

Ketetapan MPR RI, melalui undang-undang,

Syarief Hasan, sapaan Sjarifuddin Hasan,

memiliki PPHN. Penyesuaian pemahaman

atau diatur langsung dalam pasal konstitusi.

menambahkan bahwa program sosialisasi

hanya tinggal pada pilihan bentuk hukum yang

“Pilihan mana yang akan dipilih tergantung

Empat Pilar MPR sesungguhnya belum

pas terhadap PPHN, apakah UU atau melalui

pada kesepakatan bersama yang diambil

menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

amandemen UUD. Sampai saat ini Badan

melalui musyawarah untuk mufakat oleh para

Artinya, masyarakat yang belum terpapar

Pengkajian MPR sedang mengkaji substansi

anggota MPR RI sebagai perpanjangan

sosialisasi Empat Pilar MPR masih cukup

sekaligus menyusun rancangan naskah

tangan partai politik dan kelompok DPD,”

besar. Karena itu, dia menyarankan agar

PPHN. Pada Rapat Pleno Badan Pengkajian

jelasnya.

sosialiasi Empat Pilar MPR lebih diperkuat

tinggalkan dalam wadah persaudaraan
NKRI,” terang Bamsoet.

MPR RI tanggal 23 November 2021 disepakati
EDISI NO.01/TH.XVI/JANUARI 2022

Wakil Ketua MPR Dr. Sjarifuddin Hasan,

dengan mencari metode-metode sosialisasi
9
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Empat Pilar. Kehadiran BPIP kita harapkan
bisa mengisi kekosongan ini sehingga MPR
bisa lebih fokus pada PPHN atau kegiatan
kajian lainnya,” katanya.
Sementara itu anggota MPR dari Fraksi
Partai Gerindra, Dr. Sodik Mudjahid,
menyebutkan, MPR adalah salah satu
lembaga tinggi negara yang mempunyai
kewenangan khusus, wewenang yang
tidak bisa dikerjakan lembaga negara
lainnya. Kewenangan MPR itu adalah
menetapkan dan mengubah UUD. Dalam
konteks itulah, Sodik menyatakan bahwa
MPR layak untuk menyerap aspirasi masyarakat. “Sangatlah layak jika MPR menyerap
lebih banyak dan lebih akomodatif dan

Sjarifuddin Hasan

komprehensif terhadap aspirasi dan

yang lebih beragam. “Metode sosialisasi

pasca reformasi. “Persoalan inilah yang

dinamika masyarakat terkait dengan aman-

Empat Pilar MPR saat ini sebenarnya sudah

menyebabkan banyak sekali UU produk DPR

demen UUD, termasuk soal PPHN,” katanya

baik, namun perlu ditemukan metode-metode

dan pemerintah yang di-judicial review ke

kepada Majelis.

sosialisasi lainnya yang lebih segar,

Mahkamah Konstitusi. Tidak sedikit pula ju-

Sodik menambahkan, serap aspirasi

khususnya kepada generasi muda dan kaum

dicial review itu diterima karena prosedur

masyarakat, kajian atau focus group discus-

milenial,” sarannya.

yang tidak memenuhi syarat atau karena

sion, dan sosialisasi Empat Pilar MPR menjadi

substansi bertentangan dengan UUD NRI

tugas MPR sesuai dengan UU tentang MPR,

Tahun 1945,” jelasnya.

DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Tugas itu

Menurut Syarief Hasan, meskipun fokus
kerja MPR tahun 2022 adalah serap aspirasi
dan PPHN, sosialiasi Empat Pilar MPR tetap

Sekalipun fokus kerja MPR tahun 2022

memang tepat dijalankan MPR. Serap aspirasi

harus berlangsung dan berlanjut. Sosialiasi

adalah serap aspirasi dan PPHN, Andreas

yang dilakukan MPR bisa melengkap aspirasi

Empat Pilar MPR sangat penting untuk

mengatakan bukan berarti sosialiasi Empat

masyarakat yang telah ditangkap lembaga

bangsa Indonesia. “Kegiatan serap aspirasi,

Pilar MPR ditinggalkan. Sosialiasi Empat Pilar

DPR atau DPD, serta eksekutif. Dengan

kajian, serta sosialisasi Empat Pilar MPR tetap

dan kajian serta serap aspirasi sama

demikian, aspirasi kepada MPR melengkapi

dengan menggandeng berbagai elemen

pentingnya. “Sosialiasi Empat Pilar MPR ini

dan memperluas aspirasi yang sudah

masyarakat Indonesia,” tuturnya.

juga urgen karena sekian lama tidak ada satu

ditangkap lembaga lain.

Tidak jauh berbeda, anggota MPR dari

lembaga pun yang menangani sosialisasi

Demikian pula dengan tugas pengkajian

Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo

di MPR, misalnya melalui focus group dis-

Pareira setuju dengan Rapat Pimpinan MPR

cussion (FGD). Sodik mengharapkan,

yang memfokuskan kerja MPR tahun 2022

pengkajian bisa dilakukan lebih mendalam dan

pada serap aspirasi terkait pelaksanaan

terbuka serta lebih komprehensif. “Dalam

UUD NRI Tahun 1945. “Sangat tepat

kajian ini, anggota MPR tampil lebih sebagai

keputusan Pimpinan MPR untuk fokus pada

negarawan daripada sebagai seorang

serap aspirasi masyarakat menyangkut

politisi,” kata Sodik Mudjahid.

implementasi UUD NRI Tahun 1945 dan

Pokok-Pokok Haluan Negara

rancangan materi untuk PPHN,” katanya
kepada Majelis.

Bagi Syarief Hasan, PPHN sangat bagus

Andreas mengungkapkan dalam diskusi,

sebagai perencanaan pembangunan skala

focus group discussion dengan para pakar

nasional. Namun, dia menekankan bahwa

dan akademisi ada indikasi persoalan dalam

masyarakat harus diberi pemahaman

sistem ketatanegaraan, yaitu adanya “gap”

tentang PPHN ini. Sebab, langkah me-

antara Pembukaan dan Batang Tubuh UUD

masukkan PPHN dalam konstitusi akan

NRI 1945 dengan UU produk DPR dan

mengubah sistem ketatanegaraan. “Hal ini

pemerintah dalam beberapa dekade terakhir
10

Andreas Hugo Pareira

yang belum dipahami oleh masyarakat,”
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bentuk UU serta peraturan pelaksanaan

ujarnya.
Karena itu, Syarief meminta para pimpinan

turunannya ada dalam satu tarikan serta arah

dan anggota MPR memberi penjelasan

untuk membahwa NKRI menuju cita-cita

kepada masyarakat mengenai apa dan

berdasarkan Pancasila,” urainya.

bagaimana PPHN dan perubahan sistem

Anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan,

ketatanegaraan yang terjadi. “Sebab, jangan

Riyanta, sepakat agar MPR mendapat tugas

sampai kita melakukan perubahan sistem

untuk menyusun dan menetapkan PPHN.

yang sebenarnya belum dibutuhkan dan

“MPR yang mesti membuat naskah PPHN.

belum perlu. Malah, kita khawatirkan

Namun dalam pelaksanaannya nanti harus

perubahan sistem ketatanegaraan itu

melibatkan semua pihak, terutama pe-

menjadi masalah dan tidak bermanfaat untuk

merintah yang memiliki sumber daya sampai

rakyat,” paparnya.

ke tingkat bawah di daerah,” katanya kepada
Majelis.

Itu sebabnya, masyarakat harus mendapat penjelasan tentang apa dan bagai-

Bahkan, Riyanta berpendapat, semakin

mana PPHN serta dampaknya pada sistem

cepat MPR merealiasikan PPHN maka

ketatanegaraan Indonesia. “Saya ber-

Sodik Mudjahid

semakin baik. Dia setuju bila tenggat waktu

pandangan, untuk merealisasikan PPHN tidak

Andreas melihat jika PPHN bisa direalisasi-

perumusan naskah PPHN pada pertengahan

harus dengan amandemen, maka saya pikir

kan bukanlah sebagai legacy (warisan MPR

tahun 2022 hingga disahkan dan ditetapkan

amandemen UUD tidak perlu dipaksakan. Kan

periode 2019 – 2024). “PPHN ini bukan

pada tahun ini. “PPHN atau haluan negara

bisa dengan bentuk hukum UU saja,” katanya.

sekadar MPR periode 2019 – 2024 mencari

sebenarnya adalah gagasan dan pemikiran

Soal PPHN ini, Syarief Hasan menegaskan

legacy untuk dirinya, tetapi karena memang

dari pendiri bangsa ini, Bung Karno, untuk

agar MPR menyerap aspirasi, pendapat, dan

ada persoalan serius menyangkut sistem

membuat negara ini lebih baik. Kita bisa

masukan dari masyarakat lebih dahulu. Dari

ketatanegaraan kita yang perlu dibenahi,

mendalami pemikiran Bung Karno tentang

mekanisme seperti ini maka akan diperoleh

yaitu adanya gap antara Pembukaan dan

bagaimana mencapai cita-cita kesejahteraan

kesamaan pandangan bersama dan pe-

Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 dengan

bersama,” ujarnya.

netapan apakah harus melakukan aman-

UU dan peraturan-peraturan di bawahnya

demen UUD atau cukup dengan UU. “Untuk

yang misleading,” katanya.

Tidak jauh berbeda, Sodik Mudjahid juga
berpendapat bahwa PPHN merupakan hal

tahun 2022 ini jangan terlalu dipaksakan dan

MPR, lanjut Andreas, melihat persoalan

yang sangat penting untuk kesinambungan

terburu-buru melakukan amandemen UUD.

tersebut sehingga melihat urgensi PPHN ini.

dan konsistensi serta kualitas pembangunan

Kita kaji secara mendalam dan hati-hati

“Karena itu kehadiran PPHN dibutuhkan untuk

sebuah bangsa dalam jangka panjang.

dengan mempertimbangkan aspirasi, masuk-

menjadi bridging, jembatan yang meng-

“Dalam konteks vitalitas keberadaan PPHN

an, dan pendapat masyarakat,” tegasnya.

hubungkan sekaligus mengarahkan agar

ini, maka MPR perlu juga bekerja lebih efektif

implementasi UUD NRI Tahun 1945 dan dalam

dan lebih produktif dengan menetapkan tar-

Andreas juga menyambut baik MPR yang
menargetkan naskah PPHN sudah selesai

get waktu,” kata Sodik yang juga anggota

pada April 2022. Bila naskah PPHN sudah

Badan Pengkajian MPR.

selesai maka bisa diumumkan ke publik atau

Sodik pun berharap, MPR bisa me-

masyarakat untuk mendapatkan tanggapan

realisasikan PPHN ini secepatnya. Untuk itu

dan masukan dari masyarakat. Badan

diperlukan komitmen bersama dari semua

Pengkajian MPR masih mempunyai waktu

jajaran MPR untuk menyelesaikan program

untuk menyempurnakan naskah PPHN

PPHN ini. “Mari kita lebih serius belajar dari

sehingga diharapkan sebelum akhir 2022

masa lalu, baik pengalaman MPR periode

naskah PPHN sudah final.

sebelumnya, dan belajar dari perjalanan

“Memasuki tahun 2023, MPR tinggal

negara dan pemerintahan yang bekerja

menyelesaikan keputusan politik berkaitan

tanpa sebuah roadmap jangka panjang yang

dengan dua hal penting, yaitu pertama, sta-

mempunyai impliasi konstitusi seperti PPHN.

tus dari PPHN dalam sistem ketatanegaraan,

Dengan belajar lebih sungguh-sungguh

dan kedua, kewenangan MPR dan daya

maka kita usahakan komitmen semua jajaran

mengikat PPHN dalam sistem ketatanegara-

MPR untuk menyelesaikan program PPHN
ini,” harapnya. ❏

an,” papar Andreas yang juga anggota
Badan Pengkajian MPR ini.
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Riyanta
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MAJELIS UTAMA
Fokus Kerja MPR Tahun 2022

Merealisasikan Pokok Pokok Haluan Negara
PPHN menjadi salah satu fokus kerja MPR tahun 2022. Sampai saat ini Badan Pengkajian MPR
masih mengkaji substansi sekaligus menyusun rancangan naskah PPHN. Kajian substansi dan
rancangan naskah PPHN diharapkan bisa selesai paling lambat April 2022.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

P

IMPINAN MPR menggelar rapat yang
diikuti para Wakil Ketua MPR di
penghujung 2021. Rapat Pimpinan MPR
dengan agenda “Evaluasi 2021 dan
Perencanaan 2022” berlangsung di Ruang
Rapat Pimpinan MPR, Gedung Nusantara
III Lantai 9, Kompleks Parlemen Senayan,
Jakarta, pada Selasa, 30 November 2021.
Rapat dipimpin langsung Ketua MPR Bambang
Soesatyo dan diikuti para wakil ketua, di
antaranya Ahmad Basarah, Ahmad Muzani,
Jazilul Fawaid, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani,
Fadel Muhammad. Rapat Pimpinan MPR juga
dihadiri Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf
Cahyono dan jajaran pejabat di lingkungan
Sekretariat Jenderal MPR.
Pimpinan MPR yang hadir dalam rapat
menyepakati dua hal. Pertama, pada tahun
2022 MPR fokus pada Pokok-Pokok Haluan
Negara (PPHN). Kedua, MPR juga fokus pada
serap aspirasi masyarakat, daerah, dan
lembaga terkait pelaksanaan UUD NRI Tahun
1945 sesuai dengan Tata Tertib MPR RI No.
1 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (d). Dalam hal
PPHN, Ketua MPR Bambang Soesatyo
menyatakan bahwa para Pimpinan MPR
12

memiliki kesamaan pandangan tentang
pentingnya Indonesia memiliki PPHN. Penyesuaian pemahaman hanya tinggal pada
pilihan bentuk hukum yang pas untuk
menaungi PPHN.
Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo,
mengungkapkan, sampai saat ini Badan
Pengkajian MPR sedang mengkaji substansi
sekaligus menyusun rancangan naskah
PPHN. Pada Rapat Pleno Badan Pengkajian
MPR tanggal 23 November 2021, disepakati
kajian tersebut bisa selesai paling lambat
pada April 2022. “Dalam melakukan kajian,
Badan Pengkajian MPR RI melaksanakannya
melalui rapat kelompok dengan pakar, rapat
perumusan, serta focus group discussion
bekerjasama dengan berbagai perguruan
tinggi,” ujarnya usai Rapat Pimpinan MPR.
Bamsoet menambahkan, sejauh ini, pilihan
bentuk hukum PPHN ada tiga, yaitu: melalui
Ketetapan MPR, melalui undang-undang,
atau diatur langsung pasal konstitusi. “Pilihan
mana yang akan dipilih tergantung pada
kesepakatan bersama yang diambil melalui
musyawarah untuk mufakat oleh para
anggota MPR RI sebagai perpanjangan

tangan partai politik dan kelompok DPD RI,”
katanya.
Badan Pengkajian MPR telah melaporkan
hasil kerjanya kepada Pimpinan MPR. Dalam
laporannya Badan Pengkajian MPR menyebutkan, haluan negara sangat dibutuhkan
bagi keberlangsungan hidup dan kehidupan
bangsa Indonesia agar perencanaan,
penyusunan, keputusan, pelaksanaan, dan
evaluasi pembangunan nasional memiliki
satu pedoman yang mampu mengintegrasikan pembangunan di segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya,
maupuan mental dan spiritual.
Setelah kewenangan MPR untuk menetapkan Garis-Garis Besar daripada Haluan
Negara (GBHN) ditiadakan, sistem perencanaan pembangunan nasional terindikasi kehilangan arah atau pedoman
ideologis. Akibatnya, tidak ada jaminan
keberlangsungan pembangunan berpedoman pada satu visi dan misi NKRI sebagaimana
termaktub dalam amanat Pembukaan UUD
NRI Tahun 1945.
Selama ini, pedoman pembangunan pasca
reformasi bersifat pedoman teknokratis
EDISI NO.01/TH.XVI/JANUARI 2022

berupa UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, UU
No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) Tahun 2005 – 2025, dan Peraturan
Presiden tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang
disusun berdasarkan visi dan misi calon
presiden dan wakil presiden terpilih.
Pemilihan secara langsung memberikan
keleluasaan bagi calon presiden dan calon
wakil presiden untuk menyampaikan visi,
misi, dan program pembangunan pada saat
berkampanye. Keleluasaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksinambungan
pembangunan dari satu masa jabatan
presiden dan wakil presiden ke masa jabatan
presiden dan wakil presiden berikutnya.
Begitu juga pemilihan secara langsung
kepala daerah dan wakil kepala daerah
menimbulkan ketidaksinambungan dari satu
masa jabatan ke masa jabatan berikutnya.
Desentralisasi dan otonomi daerah juga
berpotensi mengakibatkan perencanaan
pembangunan daerah tidak sinergi antara
satu daerah dengan daerah lainnya. Sistem
perencanaan pembangunan nasional dan
sistem perencanaan pembangunan daerah
berpotensi melahirkan ketidakselarasan.
Jika situasi itu dibiarkan terus berlanjut
maka yang terjadi bukan hanya inefisiensi
anggaran negara dan sumber daya pembangunan nasional lainnya, tetapi yang lebih
krusial adalah berpotensi melahirkan
disintegrasi bangsa yang mengancam
bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dari alasan-alasan itu Badan
Pengkajian MPR menilai bahwa keberadaan
Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) merupakan kebutuhan yang mendesak bagi
bangsa dan negara Indonesia.

Bentuk Hukum
Badan Pengkajian MPR menilai PPHN
memerlukan bentuk hukum yang kuat. Dalam
diskusi dengan para pakar/akademisi,
terdapat tiga pilihan bentuk hukum PPHN,
yaitu: diatur langsung dalam UUD NRI Tahun
1945, diatur melalui Ketetapan MPR, dan
diatur melalui Undang-Undang.
Dalam serangkaian diskusi dengan para
pakar/akademisi, lembaga negara yang paling tepat merumuskan dan menetapkan
PPHN adalah Majelis Permusyawaratan
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Rakyat (MPR). Mengapa? Sebab, secara
filosofis, PPHN adalah dokumen hukum bagi
penyelenggara negara yang berbasis
kedaulatan rakyat. Artinya, rakyatlah melalui
lembaga MPR yang terdiri atas anggota DPR
dan anggota DPD yang merancang dan
menetapkan PPHN. Jadi, dalam diri MPR tidak
saja ada representasi rakyat Indonesia
secara keseluruhan, tetapi juga ada representasi kepentingan daerah.
MPR adalah pembentuk konstitusi. MPR
merupakan pelaksana kedaulatan rakyat
yang paling sempurna. Dokumen haluan
negara yang ditetapkan oleh MPR itu
selanjutnya menjadi rujukan bagi presiden
dan lembaga negara lainnya dalam menyusun program-program pembangunan
sesuai wewenangnya masing-masing. Inilah

tentang Pokok-Pokok Haluan Negara pada
Pasal 24C ayat (1) sehingga berbunyi:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar, Ketetapan MPR tentang Pokok-Pokok
Haluan Negara, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai
politik dan memutus perselisihan tentang
hasil pemilihan umum.”
Lalu bagaimana dengan implikasi hukumnya? Dalam sistem presidensial, presiden
hanya diberhentikan pada masa jabatannya
karena alasan hukum dalam proses impeachment. Maka, kurang tepat jika pe-

esensi dari PPHN yang berbasis pada prinsip
kedaulatan rakyat.
Agar PPHN memiliki posisi hukum yang
kuat, serta mengingat saat ini berdasarkan
ketentuan UUD NRI Tahun 1945, MPR tidak
memiliki wewenang menetapkan PPHN, maka
pilihan bentuk hukum ini memerlukan perubahan UUD NRI Tahun 1945 secara
terbatas. Yakni, pertama, penambahan satu
ayat pada Pasal 3, yang berbunyi: “Majelis
Permusyawaratan Rakyat berwenang
mengubah dan menetapkan Pokok-Pokok
Haluan Negara.”
Kedua, penambahan satu ayat pada Pasal
23, yang berbunyi: “Dewan Perwakilan
Rakyat dapat menolak rancangan undangundang anggaran pendapatan dan belanja
negara yang diajukan oleh Presiden apabila
tidak sesuai dengan Pokok-Pokok Haluan
Negara.”
Ketiga, menyisipkan frasa Ketetapan MPR

langgaran PPHN oleh presiden digunakan
sebagai alat untuk melakukan pemberhentian
karena akan merusak bangunan sistem
presidensial itu sendiri.
Tetapi, tanpa adanya implikasi hukum maka
wibawa PPHN menjadi hilang. Dalam konstruksi
sistem presidensial, ada dua mekanisme
sebagai bentuk implikasi pelanggaran PPHN.
Pertama, pranata hak budget parlemen. Apabila
RAPBN yang diajukan pemerintah tidak sesuai
dengan arahan dalam PPHN, DPR harus
menolak dan meminta kepada pemerintah untuk
melakukan penyesuaian.
Kedua, melalui pengadilan. Yaitu, Mahkamah
Konstitusi diberi tambahan wewenang
untuk menguji Undang-Undang terhadap
Ketetapan MPR tentang PPHN. Dengan
demikian dapat dipastikan seluruh undangundang yang dihasilkan oleh DPR dan
pemerintah sesuai dengan PPHN. ❏
BSC
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Dr. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA, Wakil Ketua MPR RI

Kita Dengar Pendapat dan Masukan dari Rakyat

M

ENJELANG akhir tahun 2021,

stansi sekaligus menyusun rancangan

Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Pimpinan MPR menyelenggarakan

naskah PPHN. Pada Rapat Pleno Badan

Bagaimana tanggapan Bapak soal

rapat pimpinan terakhir di tahun ini

Pengkajian MPR pada 23 November 2021,

fokus kerja MPR tahun 2022 ini?

membahas Evaluasi 2021 dan Perencanaan

disepakati kajian tersebut bisa selesai

2022. Rapat Pimpinan MPR dipimpin Ketua

paling lambat April 2022.

Ya, Rapat Pimpinan MPR membicarakan
tentang fokus kerja MPR di tahun 2022 akan

MPR Bambang Soesatyo berlangsung di

“Dalam melakukan kajian, Badan Pengkaji-

lebih kepada penyerapan aspirasi masya-

Ruang Rapat Pimpinan MPR, Gedung

an MPR RI melaksanakannya melalui Rapat

rakat terkait pelaksanaan UUD. Soal PPHN,

Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan,

Kelompok dengan Pakar, Rapat Perumusan,

memang rakyat belum semuanya memahami

Jakarta, pada Selasa 30 November 2021.

serta Focus Group Discussion bekerjasama

dan mengetahui soal PPHN ini. Karena itu,

Rapat dihadiri para wakil ketua MPR, antara

dengan berbagai perguruan tinggi. Sehingga

Rapat Pimpinan MPR memutuskan, fokus

lain Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Jazilul

bisa diserap berbagai pandangan dari

kerja MPR tahun depan lebih kepada

Fawaid, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan

berbagai pakar,” ujar Bamsoet usai me-

penyerapan aspirasi rakyat. Penyerapan

Fadel Muhammad.

mimpin Rapat Pimpinan MPR RI.

aspirasi ini diperluas baik soal sosialisasi
Empat Pilar MPR maupun PPHN.

Ketua MPR Bambang Soesatyo meng-

Berikut wawancara Majelis dengan Wakil

ungkapkan, Pimpinan MPR sepakat selain

Ketua MPR Dr. Sjarifuddin Hasan, MM,

Pelaksanaan sosialisasi Empat Pilar MPR

Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), fokus

MBA, seputar fokus kerja MPR tahun 2022.

pada tahun 2021 sebenarnya belum menyen-

kerja MPR pada tahun 2022 adalah penye-

Petikannya.

tuh seluruh lapisan masyarakat. Jadi, intinya
seperti diputuskan dalam Rapat Pimpinan

rapan aspirasi masyarakat, daerah, dan
lembaga negara, terkait pelaksanaan UUD

Rapat Pimpinan MPR pada 30 Novem-

MPR, yaitu fokus kerja MPR 2022 lebih

NRI Tahun 1945. Fokus kerja MPR ini

ber 2022 (rapat evaluasi 2021 dan

diperkuat dalam hal penyerapan aspirasi

sesuai dengan Tata Tertib MPR RI No. 1

perencanaan 2022) menyepakati

rakyat dengan berbagai metode yang lebih

Tahun 2019 pasal 6 ayat (d).

bahwa kerja MPR tahun 2022 fokus

baik. Menurut saya, metode sosialisasi Empat

Para Pimpinan MPR memiliki kesamaan

pada serap aspirasi masyarakat terkait

Pilar MPR saat ini atau kemarin sudah bagus,

pandangan tentang pentingnya Indonesia

pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945.

tapi perlu metode-metode lain yang segar.

memiliki PPHN. Sampai saat ini Badan

Selain itu, MPR mengkaji substansi

Ada pergeseran kerja MPR dari

Pengkajian MPR sedang mengkaji sub-

dan menyusun rancangan naskah

semula fokus pada sosialiasi Empat

14
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Pilar MPR (vaksinasi ideologi) menjadi

dilanjutkan tahun depan. Sebab sosialisasi

menjadikan PPHN sebagai legacy MPR

serap aspirasi dan kajian PPHN. Apakah

Empat Pilar MPR sangat penting untuk

periode 2019 – 2024 bisa terwujud pada

pergeseran ini disebabkan target MPR

bangsa ini. Kegiatan serap aspirasi dan

tahun ini?

untuk menyelesaikan PPHN?

kajian serta sosialisasi akan tetap meng-

Itu sudah saya jelaskan di atas tadi ya.

PPHN itu bagus. PPHN ini sebagai peren-

gandeng berbagai elemen masyarakat

Begini, kita fokus saja dulu meminta aspirasi

canaan pembangunan skala nasional. Namun,

Indonesia, seperti para akademisi perguruan

atau serap aspirasi masyarakat dulu. Kita

sekali lagi belum semua rakyat memahami PPHN

tinggi.

harus menjelaskan kepada rakyat karena

itu. Sebab PPHN akan mengubah sistem

Pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan

belum semua rakyat mengetahui dan

ketatanegaraan Indonesia. Hal ini harus

intelektual mereka sangat kita perlukan

memahami PPHN. Kita menjelaskan kepada

dipahami rakyat. Kita juga harus memperjelas

sebagai bahan untuk kita kaji di MPR RI,

rakyat lalu melakukan diskusi, musyawarah

apa dan bagaimana mengubah sistem ke-

terutama soal PPHN. Selain kepada akade-

dengan rakyat untuk mencapai titik ke-

tatanegaraan. Seperti apa perubahan ketata-

misi juga kepada tokoh masyarakat dan

sepahaman bersama, terutama apakah

negaraan itu dan sampai di mana perubahan

organisasi-organisasi masyarakat. Jadi,

PPHN ini harus dilakukan amandemen UUD

itu terjadi. Ini harus diperjelas.

serap aspirasi tidak harus terpaku kepada

NRI Tahun 1945 atau tidak.

Kita harapkan jangan sampai perubahan

elit politik saja

Apakah mungkin dilakukan aman-

sistem dilakukan, padahal tidak perlu atau

Fokus pada serap aspirasi dan kajian

demen terbatas terkait PPHN pada

tidak dibutuhkan. Juga jangan sampai

itu karena MPR memiliki target naskah

tahun 2022 ini? (DPD sendiri sudah

perubahan sistem itu justru menjadi masalah

PPHN itu sudah terwujud paling lambat

berencana memasukkan isu penguat-

dan tidak bermanfaat untuk rakyat. Jadi,

pada April 2022. Bagaimana pendapat

an DPD jika amandemen itu dilakukan.

menurut saya, kita harus menjelaskan

Bapak tentang target ini?

Ini bisa menjadi ganjalan mulusnya

kepada rakyat mengenai apa dan bagaimana

Sampai saat ini belum ada naskah PPHN.

amandemen UUD terkait PPHN, karena

perubahan sitem ketatanegaraan ini. Dan,

Soal target untuk merumuskan naskah PPHN

satu partai atau DPD menolak aman-

menurut pandangan saya, jika memang untuk

itu, saya pikir jangan terlalu dipaksakan.

demen, maka amandemen tidak bisa

memunculkan PPHN bisa tanpa amandemen,

Intinya, saya mau menyampaikan bahwa

dilanjutkan)

saya pikir amandemen UUD tidak perlu

PPHN itu penting. PPHN bagus karena demi

Mungkin iya, mungkin juga tidak. Intinya,

dipaksakan. Kan bisa dengan UU saja.

kesejahteraan bersama. Namun, untuk

untuk tahun 2022 kita tidak perlu me-

Apakah kerja MPR pada tahun 2022

merealisasikan PPHN itu bisa melalui jalan

maksakan dan terlalu terburu buru untuk

ini akan lebih banyak dalam bentuk

lain tanpa melalui amandemen UUD. Karena

melakukan amandemen UUD soal PPHN ini.

serap aspirasi dan kajian (seperti rapat

itu, kita tidak perlu memaksakan adanya

Sekali lagi, kita perlu melakukan serap

dengan pakar, focus group discussion

amandemen UUD untuk merealiasikan PPHN.

aspirasi kepada rakyat dululah. Jelaskan

dengan perguruan tinggi, dan serap

Setelah naskah PPHN ini terealisasi,

secara utuh kepada rakyat. Lalu kita dengar

aspirasi dengan berbagai kelompok

maka langkah selanjutnya adalah

apa pendapat dan masukan dari mereka.

masyarakat) ketimbang sosialisasi

menggolkan PPHN ini. Mengingat tahun

Kemudian kita kaji secara mendalam dan hati-

Empat Pilar MPR?

2023 sudah memasuki tahun politik,

hati. Intinya, adalah semua kembali kepada

Sosialiasasi Empat Pilar MPR, sekali lagi

maka tersisa waktu hanya pada tahun

dan demi kepentingan rakyat bangsa dan

saya katakan, harus tetap berjalan dan

2022 ini. Apakah target MPR untuk

negara di masa depan. ❏

EDISI NO.01/TH.XVI/JANUARI 2022

15

N

NASIONAL

ASIONAL

Raih Anugerah Meritokrasi 2021

Bukti Reformasi Birokrasi Berjalan
di Setjen MPR RI

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Setjen MPR di akhir tahun 2021 meraih Anugerah Meritokrasi. Anugerah ini diberikan kepada
kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah yang mampu melaksanakan reformasi birokrasi
dengan baik dan sangat baik.

B

ANGGA mendapat apresiasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara
(KASN)”, ujar Sekretaris Jenderal (Sesjen) MPR, Dr. Ma’ruf
Cahyono SH., MH., di Surabaya, Jawa Timur, 7 Desember 2021.

Sesaat sebelumnya Sekretariat Jenderal MPR mendapat ‘Anugerah
Meritokrasi Tahun 2021’. Anugerah ini diberikan oleh KASN kepada
kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah yang berhasil
menerapkan sistem merit dengan katagori baik dan sangat baik.
Acara yang digelar di Kota Pahlawan tersebut sangat istimewa,
selain hadir secara virtual Wakil Presiden Ma’ruf Amin, juga hadir
secara langsung Ketua KASN, Agus Pramusinto; Wakil Gubernur
Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak; serta sejumlah kepala lembaga
negara, gubernur, bupati, dan walikota.
Anugerah Meritokrasi, menurut Ma’ruf Cahyono, tidak hanya
sebagai wujud capaian prestasi sistem pembinaan pegawai negeri

MPR dan masyarakat, sebagai sistem pendukung tugas-tugas dan

sipil (PNS) di lingkungan Setjen MPR, tetapi juga bagian dari upaya

kewenangan konstitusional MPR.

melakukan reformasi birokrasi. “Anugerah ini merupakan wujud nyata
bahwa reformasi birokrasi berjalan di Setjen MPR,” ujarnya.

Menurut pria asal Banyumas itu, Anugerah Meritokrasi menjadi
instrumen yang mendukung upaya pembinaan ASN secara lebih

Alumni Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman,

transparan, dan akuntabel, sehingga melahirkan para ASN yang

Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, itu berharap, ke depan sistem

memiliki kompetensi di bidangnya melalui satu sistem yang betul-

pembinaan ASN di lingkungan Setjen MPR dapat mewujudkan para

betul menghargai prestasi kerja.

ASN yang profesional, netral, dan mampu melayani para anggota
16
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jalankan tugas-tugas secara profesional.
“Dengan demikian tugas yang dilaksanakan
dapat memuaskan para anggota MPR dan
masyarakat,” paparnya.
Tantangan yang dihadapi dalam menerapkan sistem merit, menurut Ma’ruf Cahyono,
adalah: Pertama, kualitas dari SDM aparatur
untuk memberikan suatu layanan yang
sesuai dengan kebutuhan anggota MPR
maupun masyarakat.
Kedua, kebutuhan SDM yang masih
menempatkan para ASN sesuai dengan

“Harapan saya dengan penghargaan ini

kurang kuantitasnya. Untuk menutupi

kompetensi umum maupun bidang yang

akan terus memacu semangat untuk terus

kekurangan ini maka perlu meningkatkan

dimilikinya,” tuturnya. Dengan kompetensi

meningkatkan sistem pembinaan ASN Setjen

kualitas SDM sehingga diharapkan jumlah

yang dimiliki, Ma’ruf Cahyono yakin, tugas-

MPR RI, sebagai pelaksanaan dari manajemen

yang terbatss tidak menjadi kendala dalam

tugas yang dilaksanakan dapat berjalan

PNS. Sehingga melahirkan sumber daya

tugas pelayanan . “Kekurangan jumlah ASN

dengan baik dan menghasilkan kinerja

manusia aparatur, para birokrat yang dapat

dapat ditutupi dengan meningkatkan SDM

dengan lebih maksimal.

bekerja secara profesional meskipun ruang

yang berkualitas,” ujarnya.

Anugerah Meritokrasi disebut akan
memberikan kemandirian bagi sistem

lingkup tugas layanannya berada dalam
lembaga politik (legislatif), “tuturnya.

Ketiga, bahwa lembaga politik sangat
dinamis tugas tugasnya, sehingga dengan

pembinaan PNS di lingkungan Setjen MPR

Hal demikian, menurut Ma’ruf Cahyono,

sistem merit, Setjen MPR mampu melaksana-

untuk bisa menentukan kualifikasi jabatan

menjadi suatu tantangan sekaligus peluang

kan pembinaan ASN secara transparan dan

yang sesuai dengan kebutuhan dan melalui

untuk birokrasi yang memiliki kemampuan

akuntabel. “Sehingga dapat beradaptasi dan

suatu alat ukur yang sudah ditentukan

kerja dalam suatu lingkungan yang sangat

dipercaya,” tuturnya. ❏

dalam sistem.

dinamis, lembaga politik, namun bisa men-
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NASIONAL
Kunjungan Dubes Kerajaan Spanyol

Bamsoet Dorong Peningkatan Kerjasama Bilateral
Kunjungan Dubes Kerajaan Spanyol ke MPR, selain untuk meningkatkan hubungan diplomatik,
ekonomi, sosial, dan budaya, peningkatan kerjasama sektor olahraga, khususnya otomotif, sangat
penting dilakukan.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ETUA MPR RI sekaligus Ketua Umum

K

lenggarakan World Superbike, memberikan

Eropa, setelah Belanda, Jerman, Swiss, dan

Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang

country branding positif bagi Indonesia.

Italia, dengan nilai ekspor mencapai US$ 1,5

Soesatyo, mengajak Duta Besar

Perekonomian NTB tumbuh hingga 5%,

Miliar. Spanyol juga importir terbesar

Kerajaan Spanyol untuk Indonesia Mr. Fran-

hotel dan jasa transportasi full booked,

komoditas sawit Indonesia di Eropa dengan

cisco De Asis Aguilera Aranda, untuk

kuliner, dan industri kerajinan tangan laku

nilai total mencapai US$ 749 juta. Nilai ekspor

bersama-sama meyakinkan Dorna Sport

keras. “Efek ini akan kita tingkatkan saat

sawit berkisar 35% hingga 40% dari total

yang berkantor pusat di Madrid, Spanyol,

menyelenggarakan MotoGP dan berbagai

ekspor Indonesia ke Spanyol dalam be-

bahwa Indonesia pada tahun 2022 nanti

event balap kejuaraan dunia lainnya,” ujar

berapa tahun terakhir.

siap menyelenggarakan kejuaraan ber-

Bamsoet.

“Pengelolaan sawit di Indonesia telah

gengsi MotoGP. Tidak hanya satu putaran,

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, dalam

dilaksanakan secara lestari melalui pe-

melainkan siap menyelenggarakan MotoGP

bidang ekonomi dan perdagangan, pada

nerapan standar ISPO dan berperan penting

sebanyak dua putaran.

tahun 2020 Spanyol merupakan negara

dalam pencapaian SDGs, khususnya

tujuan ekspor Indonesia terbesar ke-5 di

pengurangan kemiskinan. Tidak heran,

Dubes Kerajaan Spanyol Mr. Francisco
De Asis Aguilera diterima oleh Ketua MPR
RI, Bambang Soesatyo di Ruang Kerja
Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (20/12/21).
Kunjungan Dubes Kerajaan Spanyol ini,
selain untuk meningkatkan hubungan
diplomatik, ekonomi, sosial, dan budaya,
peningkatan kerjasama sektor olahraga,
khususnya otomotif, sangat penting
dilakukan. Terlebih Spanyol merupakan
negara dengan industri olahraga otomotif
terbesar di dunia.
Kesuksesan menyelenggarakan World
Superbike sangat dirasakan manfaatnya
bagi Indonesia. Antara lain 1,6 miliar
penonton dari berbagai negara dunia
menyaksikan kehebatan Indonesia menye18
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meskipun terikat pada ketentuan Uni Eropa

RCEP (Regional Comprehensive Economic

bekerja di kapal-kapal ikan berbendera

terkait pembatasan sawit untuk program

Partnership). Selain itu, Spanyol juga bisa

Spanyol setara dengan pekerja Spanyol.

renewable energy, Spanyol bisa memahami

meningkatkan investasi di Indonesia,

Termasuk memperoleh gaji sesuai UMR

posisi Indonesia terkait dengan sawit dan

memanfaatkan berbagai peluang, seperti di

setempat, jaminan sosial dan pensiun. Per-

seringkali menyampaikan keinginan untuk

sektor ekonomi digital, energi terbarukan,

Mei 2021, jumlah WNI di Spanyol mencapai

menyuarakan kepentingan Indonesia terkait

kendaraan listrik dan industri battery, serta

1.464 orang. Diperkirakan lebih dari 10.000

sawit pada tingkat Uni Eropa,” jelas Bamsoet.

industri farmasi.

ABK Indonesia bekerja di kapal-kapal

Kepala Badan Hubungan Penegakan

“Kita juga mengapresiasi inisiatif Spanyol

Hukum, Keamanan, dan Pertahanan KADIN

yang pada April 2020 lalu mengusulkan draft

Wakil Ketua Umum SOKSI ini juga me-

Indonesia, ini mengajak kalangan usaha dan

Agreement on Mutual Recognition of Certifi-

nekankan pentingnya dukungan dan kerja-

industri Spanyol untuk merelokasi industri ke

cation of Fishing Vessel Personnel Indone-

sama dari Parlemen dan Pemerintah Spanyol

Indonesia. Memanfaatkan integrasi ekonomi

sia - Spanyol. Perjanjian tersebut akan

bagi kesuksesan kepemimpinan Indonesia

di Asia Timur dan Tenggara dalam kerangka

menempatkan Anak Buah Kapal WNI yang

di G20. Karena itu, Indonesia siap menerima

Perikanan Spanyol,” tandas Bamsoet.

masukan dan membahas lebih lanjut program-program yang dapat memajukan
kepentingan bersama dalam kerangka
kerjasama Parlemen P20.
“Prioritas Presidensi G20 Indonesia,
antara lain mencakup pemulihan ekonomi
global yang kuat dan inklusif, termasuk
pencapaian SDGs tanpa menambah beban
bagi negara berkembang; prioritas isu terkait
produktivitas, ketahanan dan stabilitas,
pertumbuhan berkelanjutan, dan menciptakan lingkungan yang kondusif dan
kemitraan; penguatan kemitraan global
dimana G20 dapat bersinergi dengan
berbagai organisasi internasional lainnya,”
pungkas Bamsoet. ❏
EDISI NO.01/TH.XVI/JANUARI 2022
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NASIONAL
Terima Dubes Indonesia untuk Kazakhstan

Bamsoet Dorong Peningkatan Espor Indonesia
ke Kazakhstan
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menyatakan, tidak ada salahnya jika Indonesia melalui Duta
Besar Fadjroel Rachman belajar dari keberhasilan Kazakhstan dalam memindahkan ibu kota
negaranya.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

K

ETUA MPR RI Bambang Soesatyo

Kota Akmola kemudian berganti nama

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, Duta

menilai, Indonesia melalui Duta Besar

menjadi Astana, dan kini dikenal dengan Nur-

Besar Fadjroel Rachman juga bergerak

Fadjroel Rachman bisa mempelajari

Sultan. Ibu kota lamanya, Almaty, terletak

cepat menuntaskan berbagai visi dan misi

jauh di ujung tenggara Kazakhstan.

luar negeri Presiden Joko Widodo. Sebagai

banyak hal dari kesuksesan Kazakhstan
dalam memindahkan ibu kota negaranya dari

Pemindahan Ibu Kota Negara bukanlah

sosok yang pernah menjadi Juru Bicara

Almaty ke Astana (yang kini berganti nama

persoalan mudah, melainkan sangat

Presiden, Fadjroel Rachman tentu sangat

menjadi Nur-Sultan). Sejak dibangun pada

kompleks dan rumit. Untuk itu perlu upaya

memahami bagaimana suasana kebatinan

1997 dan mulai menjadi ibu kota Kazakhstan

yang terkonsolidasi dengan baik. Perlu

sekaligus perjuangan Presiden Joko Widodo

pada sekitar 1999, Nur-Sutan kini telah

sejumlah hal yang dilakukan secara

dalam memajukan Indonesia.

berkembang menjadi kota yang sangat mod-

bertahap. Tidak ada salahnya jika Indone-

“Salah satu hal menjadi konsentrasi

ern di kawasan Asia Tengah.

sia melalui Duta Besar Fadjroel Rachman,

Presiden Joko Widodo adalah menjadikan

“Pemerintah Kazakhstan sukses mem-

belajar banyak dari keberhasilan Kazakhstan

Duta Besar tidak hanya sebagai agen

bangun kota kecil bernama Akmola yang

dalam memindahkan ibu kota negaranya,” ujar

diplomasi, melainkan juga sebagai agen mar-

pernah dijadikan penjara bagi tahanan

Bamsoet usai menerima Duta Besar Indone-

keting dalam memasarkan berbagai produk

pemerintah Soviet, menjadi sebuah ibu kota

sia untuk Kazakhstan merangkap Republik

UMKM Indonesia.Letak geografi Kazakhstan

dengan penataan yang sangat terencana.

Tajikistan itu, di Jakarta, Kamis (9/12/21).

yang berbatasan langsung dengan Rusia,

20

EDISI NO.01/TH.XVI/JANUARI 2022

Cina, Iran, dan Turki, menjadikannya seperti

Oktober 2020 tercatat mencapai US$

leader di kawasan Asia Tengah.Indonesia

133,504.5 juta. Perdagangan kedua negara

harus bisa memanfaatkannya untuk

masih relatif kecil dan belum dapat dilakukan

kemudahan ekspor menuju Eropa,” jelas

secara langsung, melainkan masih harus

Bamsoet.

melalui negara ketiga.

Kepala Badan Hubungan Penegakan

“Salah satu kendalanya adalah biaya

Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN In-

logistik dan transportasinya sangat

donesia ini menerangkan, produk potensial

tinggi.Karena di Kazakhstan tidak ada

Indonesia yang dapat diekspor ke Kazakhstan,

pelabuhan laut terbuka serta penerbangan

antara lain minyak nabati, teh, kopi, coklat,

langsung dari Indonesia, juga belum ada.

produk makanan, obat-obatan, kosmetik,

Kendala ini juga bisa dilihat sebagai

produkikan, popok, produk kimia dan,

peluang bagi Duta Besar Fadjroel Rachman

produk petrokimia, produk kayu dan barang

untuk membuka penerbangan langsung In-

turunannya, kertas dan kardus, pakaian,

donesia - Kazakhstan, baik untuk cargo

alas kaki, dan kain. Nilai perdagangan In-

maupun penerbangan dengan penumpang,”

donesia Kazakhstan pada periode Januari-

pungkasBamsoet. ❏
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NASIONAL
Diskusi Empat Pilar MPR

Tahun Politik Jangan Sampai Rugikan Rakyat
Tahun politik 2022 sampai 2024 jangan sampai membuat rakyat susah. Pesta demokrasi itu mesti
untuk kepentingan bangsa.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

W

AKIL Ketua MPR Dr. H. Jazilul Fawaid,
SQ., MA., menegaskan bahwa tahun
politik 2022 harus ditandai dengan
kompetisi yang tidak merugikan rakyat.
Seluruh partai politik harus mengutamakan
kepentingan rakyat secara keseluruhan,
sehingga pada akhirnya kompetisi politik akan
menimbulkan kesan baik untuk rakyat.
“Saya sangat saya tekankan hal itu,
karena di 2022 dan tahun-tahun berikutnya,
kita akan konsentrasi untuk bangkit pasca
terpuruk akibat pandemi Covid-19. Kalau
tahun 2022 malah ditandai dengan egoisme
partai itu akan berbahaya buat eksistensi
bangsa ini ke depan. Saya berharap tahun
ini menjadi titik kulminasi politik untuk
kepentingan bersama bukan politik identitas”
katanya.
Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR
dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang
biasa disapa Gus Jazil ini, saat menjadi
narasumber acara Diskusi Empat Pilar MPR
di Media Center MPR/DPR/DPD Lobi Gedung
Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta, Rabu (15/12/2021).
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Hadir dalam acara tersebut sebagai
narasumber adalahWakil Ketua MPR Dr. H.
Arsul Sani, SH., M.Si., dan Peneliti Pusat
Riset Politik Badan Riset dan Inovasi
Nasional/BRIN Prof. DR. H. Lili Romli, M.Si,
serta para wartawan media cetak, elektronik
dan online sebagai peserta.
Lebih jauh, Gus Jazil mengungkapkan,
politik identitas adalah momok negatif yang
semestinya dihindari sejauh-jauhnya dari
kehidupan demokrasi bangsa Indonesia.
Politik identitas, katanya, hanya mementingkan kelompoknya sendiri yang biasanya
berbasis agama dan suku. “Penerapan
saling jegal dan saling fitnah asal tujuan
diperoleh sangat kental terjadi di politik
indentitas. Itu yang harus kita hindari secara
bersama-sama,” tambahnya.
Ada beberapa solusi, lanjut Gus Jazil,
yang bisa dilakukan untuk menurunkan
bahkan menghindari politik identitas ini.
Salah satunya adalah kebijakan menurunkan
angka Presidential Threshold (PT). Jika PT
ini turun akan membuka potensi pasangan
calon bisa lebih dari dua. Hal ini membuat

rakyat memiliki banyak pilihan, sehingga tidak
terkonsentrasi kepada satu sosok atau figur
tertentu. Adapun konsekwensinya, jika lebih
dari dua calon, potensi pemilihan dua putaran
bisa terjadi. Artinya, anggaran negara akan
semakin besar.
“Jadi memang semua ada plus minusnya.
Tapi, menurut saya, kita semua akan
merasakan kompetisi yang hangat dan tidak
tegang,” ucapnya.
Untuk mewujudkan itu, Gus Jazil berharap, semua elemen masyarakat bersamasama bergandeng tangan. Jika nanti ada
parpol yang manuvernya memecah belah
keutuhan bangsa, harus ‘disemprit’ atau
dikenakan sanksi sesuai hukum yang
berlaku.
“Saya berandai-andai semoga jadi kenyataan, tahun 2024 nanti pesta demokrasi
kita akan seperti taman bunga, akan banyak
muncul tokoh bangsa yang maju sehingga
banyak pilihan untuk rakyat, tetapi harus tetap
dalam bingkai kerukunan. Tidak ada lagi
ekstrim kanan atau kiri,” tandasnya. ❏
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Menerima (Virtual) Delegasi One Day One Juz

Membumikan Ajaran Alquran Rahmatan Lil Alamin
Membaca dan mempelajari Alquran adalah perbuatan baik, tetapi akan lebih baik lagi jika diterapkan
dalam kehidupan sehari-hari.

W

AKIL Ketua MPR RI, Dr. H. M. Hidayat
Nur Wahid, M.A., yang juga Anggota
Komisi VIII DPR RI, menerima delegasi
pimpinan baru DPP ODOJ (One Day One Juz),
Rabu (22/12/2021). Lewat audiensi secara
virtual itu, HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid,
menyampaikan ucapan selamat kepada
kepengurusan DPP ODOJ yang baru.
Seraya berpesan agar komunitas ini menjadi
organisasi terdepan dalam mengawal
kebaikan-kebaikan ajaran Alquran di tengah
berbagai tantangan masa kini.
Kepada pengurus DPP ODOJ, HNW
menekankan pentingnya menyukseskan program mereka untuk menjadikan nilai-nilai
Alquran sebagai frame dan inspirasi untuk
menghadirkan kebaikan dan kemanfaatannya
bagi diri, keluarga, lingkungan, bangsa, dan
negara. Terutama, dengan meningkatkan
orientasi selain satu hari baca satu juz
Alquran, perlu juga meningkatkan pemahaman yang baik dan benar terhadap
ayat-ayat Alquran yang dibaca secara
harian itu.
Supaya Alquran menjadi penerang bagi
diri, keluarga, masyarakat, dan seluruh umat
manusia, baik yang bertaqwa maupun yang
non-muslim, maka sangat penting agar
komunitas ODOJ konsisten membacanya
dengan baik dan benar. Kemudian, lanjut
HNW, memahaminya secara baik dan benar,
sehingga dapat mengamalkan dan menjaganya dengan baik dan benar juga.
Dalam kesempatan itu, HNW memberi
contoh pembacaan dan pengamalan
Alquran surat Al-Ma’un yang dilakukan oleh
KH. Ahmad Dahlan. Pendiri Muhammadiyah
itu menekankan pentingnya mempelajari
Alquran, jangan sampai berhenti pada
tingkatan tekstual dan literal semata. Tetapi
dilanjutkan dengan pengamalan yang
bermanfaat dan mencerahkan bagi seluruh
umat manusia.
Menurut HNW, dimulai dari membaca
Alquran maka lahirlah pemahaman dan
tindakan nyata, yang benar-benar mencerminkan karakter sebagai khaira ummah
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(umat terbaik), umat yang menjadikan
Alquran sebagai sokoguru bagi peradaban
di Indonesia dan di seluruh dunia. Serta, jauh
dari sikap dan laku eksklusif negatif,
liberalisme, atheisme, radikalisme, terorisme,
apalagi permisifisme dan hedonisme.
HNW mendukung agar ODOJ menjalankan
peran sebagai pembawa pesan kebaikan
dan inspirasi Alquran dengan menguatkan

kerjasama dan silaturahim bersama seluruh
elemen umat dan bangsa. “Terutama di
tengah kerasnya fitnah terhadap para
penghafal Alquran dan para penggiatnya,
yang terkadang distigmatisasi terlibat dengan
radikalisme, terorisme, atau pun tidak
nasionalis,” ujar HNW.
Untuk itu, HNW mengingatkan bahwa
silaturahim dan kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat peting ditingkatkan. Baik dengan ormas-ormas Islam, lembaga-lembaga pendidikan dan
kemanusiaan Islam, atau pun dengan
unsur-unsur eksekutif dan legislatif seperti

kepala-kepala daerah, anggota-anggota
dewan, maupun Kepolisian dan TNI. Semua
itu, kata HWN, demi mengkonkretkan
komitmen kita sebagai pecinta ajaran
Alquran yang rahmatan lil ‘alamin.
Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini juga
mengingatkan pentingnya bagi komunitas
ODOJ menjalankan program-program edukasi
bagi para anggota ODOJ dalam mempelajari
kandungan Alquran secara baik dan benar.
Dengan komitmen untuk membaca dan
berinteraksi dengan Alquran secara intens
dan rutin setiap hari maka menjadi suatu
kebutuhan penting bagi para anggota ODOJ
dalam mempelajari dan memahami Alquran
secara intensif, baik, dan benar. Tentu,
lazimnya, dengan pendampingan pakar
maupun Ustad yang memiliki keilmuan yang
mumpuni terkait Alquran.”Hanya melalui
pemahaman yang baik dan benarlah dimungkinkan hadirnya pengamalan yang baik
dan benar pula,” kata HNW.
Di tengah meningkatnya kasus kejahatan seksual yang diframing dan jadi
fitnah terhadap lingkungan keagamaan,
termasuk pesantren dan Ma’had Tahfidh
Alquran, sehingga menyebabkan makin
menyeruaknya fenomena Islamofobia dan
kebencian terhadap institusi-institusi
Alquran. Di sinilah, ODOJ yang sudah ada
di seluruh provinsi dan bahkan memiliki
perwakilan di 6 negara sahabat, berperan
menjadi fasilitator dalam memastikan
anggota dan komunitasnya menjadi generasi
khaira ummah (umat terbaik), terlindunginya
para pecinta Alquran dari segala tindak
kejahatan dan fitnah.
Menurut HNW, kehadiran pencita Alquran
sekaligus juga untuk mengoreksi Islamophobia
dan segala framing negatif terhadap Islam dan
Alquran, tentunya konsisten menghadirkan
kontribusi positif dan amal-amal kebajikan
yang dirasakan manfaatnya bagi seluruh
masyarakat, bangsa dan negara. “Juga
sebagai pengamalan ajaran Islam yang
wasathiyah (moderat) dan rahmatan lil
‘alamin,” tutup HNW. ❏
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NASIONAL
Temu Tokoh di UNSUR

Pembangunan Ekonomi Harus Berpihak
Kepada Rakyat
Pemerintah harus campur tangan mendampingi ekonomi rakyat dalam bentuk kebijakan, terutama
seputar permodalan dan pemasaran.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

AKIL Ketua MPR, Dr. H. Sjarifuddin

W

sebelum pandemi, bahkan lebih baik lagi,”

Dr. H. Dwidja Priyatno, SH., MH., SP.N.;

Hasan, SE., MM., MBA., meng-

katanya.

Dekan Fakultas Hukum, Dr. Hj. Henny

ingatkan bahwa sampai di peng-

Pimpinan MPR dari Partai Demokrat (PD)

Nuraeny, SH., MH.; dan Wakil Dekan III FH,

hujung tahun 2021, walaupun tingkat

yang biasa disapa Syarief Hasan ini,

Cecep Wiharma, SH., MH., serta mahasiswa

penyebaran virus terus merangkak turun,

menyatakan hal itu dalam acara Temu Tokoh

UNSUR sebagai peserta.

pandemi Covid-19 masih menjadi masalah

Nasional di Aula Fakultas Hukum Universitas

Lebih jauh, Menteri Negara Koperasi dan

yang harus dihadapi Indonesia.

Suryakencana (FH UNSUR) Bojongherang,

Usaha Kecil dan Menengah RI periode 2009-

Cianjur, Jawa Barat, Jumat (24/12/2021).

2014 ini, menekankan agar pembangunan

Semua berharap, memasuki tahun 2022
pandemi akan terus melandai sehingga

Turut hadir dalam acara yang dise-

ekonomi yang dilakukan harus berpihak

pemerintah fokus memperbaiki dampak

lenggarakan MPR bekerjasama dengan FH

kepada rakyat kecil. UMKM harus mendapat

pandemi yang merusak berbagai sendi

UNSUR itu, antara lain: Rektor UNSUR Prof.

perhatian lebih dari pemerintah, sebab sektor

kehidupan, terutama perekonomian rakyat.
Syarief menegaskan, perbaikan dan
pembangunan ekonomi harus secepat
mungkin dilakukan bersamaan dengan
menurunnya pandemi. Dengan demikian
pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan
akan cepat naik.
Menurut Syaref Hasan, dengan upaya
yang keras dari pemerintah dan rakyat,
banyak yang memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai
3,8% secara tahunan (year-on-year/yoy).
“Saya pribadi memprediks,i Indonesia akan
mampu menyentuh angka 4%. Jika itu
tercapai, saya optimistis lepas tahun 2021,
Indonesia bisa bangkit kembali seperti
24

EDISI NO.01/TH.XVI/JANUARI 2022

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

inilah yang paling dahsyat terimbas oleh

strategi atau empat pilar pembangunan yang

Pro-Poor, pembangunan harus mengentas-

dampak pandemi. “Hampir 99,8% pelaku

dijalankan SBY. Pertama, Pro-Growth

kan kemiskinan, dan keempat, Pro-Environ-

usaha di Indonesia adalah UMKM dan

(growth with equity), yakni pertumbuhan

ment, yakni peningkatan pembangunan mesti

koperasi,” ujarnya.

(ekonomi) yang menyentuh semua lapisan

sejalan dengan pelestarian lingkungan.

Pemerintah, lanjut Syarief Hasan, harus

rakyat. Di sini pemerintah memastikan bahwa

“Strategi yang dilakukan SBY itu bisa

campur tangan mendampingi ekonomi rakyat

tidak ada satu rakyatpun yang teringgal

dijadikan sebagai model atau contoh baik,”

dalam bentuk kebijakan, terutama seputar

dalam pembangunan ekonomi. Seluruh

ujar Syarief Hasan. Intinya, menurut Syarief

permodalan dan pemasaran. Keberpihakan

rakyat terlibat dan menikmati.

Hasan, sistem ekonomi yang keberpihakan

ekonomi rakyat ini, menurut Syarief, sudah

Kedua, Pro-Job, yaitu menyediakan

kepada rakyat ini harus kita jaga, implemen-

dilaksanakan sejak era kepemimpinan Presiden

lapangan kerja kepada rakyat. Pertumbuhan

tasikan dan banggakan. Sebab, sistem ini

RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

ekonomi harus bisa menekan tingkat

memiliki keunikan tersendiri yang membedakan

pengangguran ke batas terendah. Ketiga,

dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana

Waktu itu, kata Syarief Hasan, ada empat

semuanya diserahkan kepada mekanisme
pasar dan komunis, dan semua kegiatan
ekonomi rakyatnya harus menuruti keinginan
absolut pemerintah,” terangnya.
Melihat luar biasanya sistem ekonomi
kerakyatan tersebut, Syarief Hasan mendorong pemerintah untuk melaksanakan,
karena sangat sesuai dengan amanah
konstitusi dan Pancasila.
Kepada generasi muda, Syarief Hasan
menekankan, sebagai penerus kepemimpinan
bangsa, generasi muda harus mulai mempelajari dan memahami segalanya tentang
pembangunan ekonomi yang berpihak kepada
rakyat. “Karena di tangan kalianlah masa
depan negeri ini ditentukan,” tandasnya. ❏
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CATATAN
NASIONAL AKHIR TAHUN POLHUKAM

H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
Ketua MPR RI

Tahun 2021 Masih Menyisakan Benih-benih Instabilitas

R

AGAM masalah di bidang politik, hukum, dan
keamanan (Polhukam) sepanjang tahun 2021
telah direspons dengan bijaksana dan efektif
sehingga stabilitas nasional di masa pandemi
sekarang tetap terjaga dan kondusif. Namun, tahun
2021 yang telah berakhir masih menyisakan masalah
berupa benih-benih instabilitas yang wajib tetap
diwaspadai pada tahun 2022 ini.
Boleh jadi, aspek Polhukam paling menonjol
sepanjang tahun lalu adalah peristiwa ledakan bom
di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi
Selatan, pada 28 Maret 2021. Kasus ini menonjol
karena bisa dipastikan mengundang perharian
komunitas internasional. Ledakan bom ini menyebabkan dua pelakunya tewas, sementara sekitar 20
orang lainnya terluka. Pihak berwajib mengidentifikasi pelaku sebagai anggota kelompok Jamaah
Ansharut Daulah (JAD).
Pada pekan ketiga Mei 2021, polisi menyatakan
bahwa sebanyak 53 terduga teroris menjadi
tersangka dalam kasus ledakan bom ini. Menyusul
peristiwa ini, pihak berwajib memperluas area
investigasi yang berlanjut hingga jelang akhir 2021.
Kinerja Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-teror
Polri yang dipublikasikan selama bulan-bulan terakhir
2021 ini memberi gambaran sekaligus peringatan
kepada semua elemen masyarakat bahwa benih
kelompok-kelompok yang coba menciptakan
instabilitas itu masih eksis. Karenanya, tetap masih
harus diwaspadai sepanjang tahun ini.
Selain respons atas potensi gangguan oleh
kelompok teroris, negara pun telah mengambil sikap
sangat tegas atas rangkaian kejahatan kemanusiaan
yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB)
di Papua. Pemerintah mengambil sikap sangat tegas
setelah KKB di Papua semakin masif menebar teror,
tak hanya kepada warga sipil, tetapi juga terhadap
26

aparatur negara maupun daerah. Salah satu korban
jiwa dari aksi teror KKB di Papua adalah Kepala BIN
Daerah (Kabinda) Papua, almarhum I Gusti Putu
Danny Karya Nugraha.
Awal Mei 2021, pasukan gabungan TNI-Polri
diterjunkan ke Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Selain
upaya melumpuhkan KKB, memulihkan keamanan
Papua menjadi prioritas TNI-Polri. Dan, berkat kerja
keras masyarakat setempat bersama TNI-Polri, faktor
potensi gangguan dari KKB tidak sedikit pun
menyurutkan niat bersama menyelenggarakan Pekan
Olahraga Nasional (PON). Luar biasa, karena PON
XX 2021 di tanah Papua yang semarak dan meriah
berjalan sukses.
Jangan lupa bahwa respons berkelanjutan
terhadap ledakan bom di depan Katedral Makassar
dan kejahatan KKB di Papua dilakukan ketika
masyarakat dan pemerintah di semua daerah sedang
fokus mengendalikan Pandemi Covid-19. Dan, semua
orang juga mencatat bahwa puncak pandemi terjadi
Juni, Juli, Agustus 2021, saat TNI-Polri berupaya
melumpuhkan KKB di Papua dan memburu para
terduga teroris di sejumlah daerah.
Tercatat bahwa upaya memburu terduga teroris
dan upaya mempersempit ruang gerak KKB di Papua
sejauh ini berjalan dengan baik. Dan, dengan
keputusan politik yang berani, upaya bersama
mengendalikan dan menurunkan kecepatan penularan
Covid-19 pun membuahkan hasil yang mengundang
decak kagum banyak negara.
Selebihnya adalah kegiatan pihak berwajib
mengendalikan gangguan terhadap ketertiban
umum, utamanya yang terkait dengan aktivitas
kelompok-kelompok masyarakat di tengah pandemi.
Salah satu kasus yang menonjol adalah respons
penegak hukum terhadap kegiatan seorang tokoh
agama yang menyebabkan terjadinya kerumunan
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warga. Kasus ini ditangani dengan bijak, dengan mengedepankan
proses hukum.
Aspek politik lainnya yang tak kalah menarik perhatian publik pada
2021 adalah mengemukanya isu tentang figur-figur calon presiden
untuk pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024. Menyemburkan isu
ini terkesan kurang elok karena digoreng saat masyarakat masih
gelisah dan cemas akibat Pandemi Covid-19. Tapi, nafsu beberapa
kelompok menggoreng isu ini tak mudah lagi dibendung. Tampak
bahwa paruh kedua 2021 dijadikan periode pemanasan, karena
tahap awal dari keseluruhan proses Pilpres dan pemilihan anggota
legislatif (Pileg) 2024 akan dimulai pada Maret 2022.

Benih Instabilitas
Benih instabilitas dari 2021 yang akan berlanjut di tahun 2022 itu
nyata. Asumsinya cukup dengan memaknai kinerja terkini dari Densus
88 Anti-teror Polri. Hingga penghujung 2021, Densus 88 Antiteror
telah menangkap 370 orang terduga teroris. Jumlah ini lebih besar
dibanding jumlah tangkapan tahun 2020 yang 232 orang. Selain itu,
dari operasi pencegahan di Lampung, Densus 88 juga menyita
sedikitnya 2.000 kotak amal. Data ini memberi gambaran bahwa
upaya pencegahan makin intens dan efektif.
Sudah pasti bahwa jumlah tangkapan itu tidak dengan
sendirinya bisa diartikan persoalan sudah selesai. Masalah rielnya tetap mengemuka dan kelanjutan potensi ancamannya akan
terus mengintai di tahun mendatang. Sebab, mereka yang sudah
ditangkap adalah anggota dari sejumlah jaringan kelompok atau
sel teroris. Berarti, masih ada anggota jaringan yang belum
tertangkap. Merekalah ancaman nyata bagi kehidupan
masyarakat. Densus 88 anti-teror dipastikan terus bekerja,
sementara kepedulian serta kewaspadaan masyarakat sangat
diharapkan.
Dari data tadi, kesimpulan lain bisa dikedepankan. Para aktor
intelektual yang membentuk kelompok-kelompok teroris di dalam
negeri tidak lagi hanya fokus pada rekrutmen anggota baru, melainkan
juga aktif mencari dana untuk membiayai ragam kegiatan sel-sel itu.
Maka, dengan asumsi bahwa tahun 2022 menjadi periode
percepatan pemulihan, aspek Polhukam harus menunjukkan kinerja
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yang mumpuni. Semua potensi ancaman harus diminimalisir, at all
cost. Penangkapan sejumlah orang yang berstatus terduga teroris
pada tahun ini sudah pasti menimbulkan kemarahan rekan-rekannya.
Mereka terus mengintai dan mencari kesempatan untuk melampiaskan
dendam dan amarah mereka.
Kewaspadaan harus ditingkatkan sejak dini, karena pada tahun
mendatang, Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat
Tinggi G20. Akan banyak kepala negara dan kepala pemerintahan
menjadi tamu negara. Mereka akan berkumpul di Bali pada penghujung
Oktober 2022.
Karena KTT G20 sudah terjadual, forum itu berpotensi menjadi
target sasaran dari sel-sel teroris di dalam negeri. Demi popularitas
dan publikasi, sudah menjadi kebiasaan para teroris menyasar forum dengan level KTT yang dihadiri banyak kepala negara.
Memang, bisa dipastikan bahwa pemerintah bersama TNI-Polri
dan intelijen negara sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk
meminimalisir ancaman itu. Terpenting bagi semua elemen masyarakat
adalah menyadari bahwa benih-benih instabilitas di tahun mendatang
itu nyata. Sehingga, ketika aparatur negara menindak para terduga
teroris, langkah itu harus dipahami sebagai semata-mata tindakan
penegakan hukum.
Idealnya, semangat menutup ruang bagi kegiatan teroris harus
menjadi tekad bersama. Sebab, para terduga teroris tetap saja
berstatus benih instabilitas sekalipun mereka belum beraksi.
Pembiaran terhadap benih-benih terorisme di negara ini bisa
menjerumuskan masa depan Indonesia ke dalam perangkap
negara gagal. Risiko seperti inilah yang harus diperhitungkan
semua pihak.
Setelah melalui masa-masa sulit sepanjang tahun 2021 akibat
pandemi Covid-19, dinamika kehidupan bersama diharapkan semakin
membaik di tahun 2022 mendatang. Harapan ini wajar karena faktor
pandemi yang terus melandai. Tetapi, harapan itu tidak boleh membuat
semua komponen bangsa lengah. Tetaplah waspada; tak hanya
waspada pada virus Corona varian Omicron, tetapi juga waspada
pada benih-benih instabilitas. ❏
Selamat Tahun Baru 2022
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NASIONAL
Diskusi Empat Pilar MPR

Dalam Sejarah Perjalanan Bangsa Santri Menjadi
Kekuatan Pemersatu
Santri adalah elemen generasi muda bangsa yang potensinya sangat baik untuk memperkuat angkatan
perang Indonesia.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

W

AKIL Ketua MPR RI Dr. H. Jazilul
Fawaid, SQ., MA., memberikan
respon positif terhadap rencana
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal
TNI Dudung Abdurachman yang ingin
merekrut prajurit TNI, mulai dari Tamtama
hingga Perwira, dari unsur santri pondok
pesantren (ponpes). Alasannya, santri
memiliki didikan agama yang baik dan
akhlaknya terjaga.
Keinginan TNI untuk merekrut para santri,
khususnya dari jalur penghafal Alquran,
menurut Jazilul, sudah ada sejak lama. “Saya
ingat pada tahun 2019, sekitar 13 orang
lulusan Perguruan Tinggi Ilmu Alquran Jakarta
mendaftar TNI lewat jalur rohaniawan. Dari
13 orang itu, yang diterima 6 orang: empat di
matra laut dan dua di matra darat. Salah
satunya diberi penghargaan sebagai
angkatan terbaik,” katanya.
Artinya, lanjut Gus Jazil, hasil rekrutmen
yang sudah dilakukan dari kalangan santri,
baik secara fisik maupun intelektual, sudah
memenuhi standarisasi yang ditetapkan oleh
TNI. “Jadi, begitu mendengar KSAD ingin
merekrut santri, saya sudah tidak kaget lagi,
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sebab memang anak-anak santri sudah dilirik
TNI sejak dulu,” tambahnya.
Hal tersebut disampaikan Gus Jazil, begitu
dia biasa disapa, pada saat menjadi narasumber dalam acara Diskusi Empat Pilar MPR
RI bertema ‘TNI Rekrut Santri untuk Memperkokoh NKRI,” diselenggarakan Biro
Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR
RI bekerjasama dengan Koordinatoriat
Wartawan Parlemen (KWP), di Media Center MPR/DPR/DPD, Lobi Gedung Nusantara
III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,
Rabu (8/12/2021).
Lebih jauh, Gus Jazil memaparkan, dalam
perjalanan bangsa, sejak era pergerakan
kemerdekaan, sampai lahirnya Republik Indonesia, ulama, santri, dan ponpes telah
menjadi kekuatan pemersatu. Kiprah para
santri bersama para ulamanya di era
perjuangan juga terekam dalam sejarah
bangsa.
Paling fenomenal, kata Gus Jazil, peristiwa
Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945.
Dimulai dari seruan KH. Hasyim Asy’ari
kepada para santri dan ulama pondok
pesantren dari berbagi penjuru Indonesia

berisi kebulatan tekad bersama untuk
melakukan jihad membela tanah air.
“Jadi, saya tekankan, nasionalisme dan
cinta tanah air para santri jangan diragukan
lagi. Berkiprah di TNI akan menambah
kemampuan santri dan akan menguatkan
TNI, baik dari dalam dan luar,” tegas KH.
Hasyim Asy’ari, waktu itu.
Namun, Gus Jazil mengingatkan kepada
santri di Indonesia, kepercayaan yang
diberikan oleh TNI harus disikapi atau direspon
dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya,
antara lain dengan mengasah kemampuan
fisik dan intelektual. Santri yang direkrut
menjadi TNI, juga mesti memiliki kemampuan
untuk mengomunikasikan agama sebagai
sumber perdamaian.
“Selain itu, karena kita berada di dunia
modern, santri harus melek teknologi
informasi dan digital. Ini juga berlaku buat
TNI. Sebab, di masa depan tantangan berat
bangsa ini bukan hanya perang fisik saja,
tapi perang siber atau cyber war. Perang di
dunia maya ini bukanlah hal mustahil nanti
dan itu mesti betul-betul diperhatikan,”
tandasnya.
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Dalam kesempatan yang sama Dr. Khairul
Fahmi, dosen Fakultas Hukum Universitas
Andalas, Padang, mengatakan bahwa apa
yang diinginkan KSAD Jenderal Dudung
Abdurachman memang bukan hal yang baru.
Sejak masa perjuangan, kalangan santri
sudah ambil bagian dengan bergabung
menjadi laskar-laskar membantu para
pejuang melawan penjajah.
Saat inipun di TNI, menurut Khairul Fahmi,

banyak juga dari level tamtama sampai
perwira yang berlatar belakang santri, dan
kemampuan mereka baik-baik saja. Para
santri yang masuk menjadi anggota mampu
beradaptasi dan mampu menjadi TNI yang
bagus,” ujarnya.
Khairul melihat, secara umum keinginan
KSAD untuk merekrut santri itu adalah untuk
menguatkan TNI, melalui nilai-nilai agama.
Keinginan di tubuh TNI tersebut terlihat jelas,

sebab beberapa kali para pimpinannya,
termasuk Panglima, mengatakan bahwa TNI
ke depan akan concern kepada isu-isu
integritas dan moral prajurit.
“Saya rasa keinginan TNI seperti itu mesti
didukung dan diapresiasi, karena jika di TNI
integritas moral terbentuk kuat, tentu saja
akan berimbas kepada loyalitas, kedisiplinan,
dedikasi berpeluang lebih baik,” katanya. ❏
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Kunjungi Omma Day Club Gianyar Bali

Bamsoet Dorong Kreativitas dan Inovasi Pelaku
Bisnis Makanan dan Minuman
Industri makanan dan minuman merupakan industri yang menjadi andalan pertumbuhan dan banyak
menyerap tenaga kerja.
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K

ETUA MPR RI, Bambang Soesatyo,
menuturkan, salah satu usaha yang
mampu bertahan di tengah pandemi
Covid-19 adalah bisnis makanan dan
minuman. Karenanya, dibutuhkan kreativitas
dan inovasi dalam meningkatkan daya saing
di tengah meningkatnya persaingan di bisnis
kuliner.
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik
(BPS) pertumbuhan industri makanan dan
minuman pada kuartal I-2021capai 2,45%.
Pada kuartal II/2021, industri makanan dan
minuman tumbuh 2,95% secara year-onyear. Dan, secara quarter-to-quarter industri
ini tumbuh 2,37%,” ujar Bamsoet usai
mengunjungi Omma Day Club Gianyar di Bali,
EDISI NO.01/TH.XVI/JANUARI 2022

Ahad (26/12/21).
Ketua DPR RI ke-20 ini menilai, Omma
Day Club yang terletak di dekat air terjun
Tegenungan, Kabupaten Gianyar, Bali,
menyuguhkan suasana alam yang menyejukkan. Menggabungkan budaya lokal
dan perkembangan modern dalam menciptakan pengalaman keramahtamahan
yang orisinal dan aspiratif.
“Omma Day Club menghadirkan wajah
Bali ke dunia. Kejernihan air terjun
Tegenungan membawa kita pada kedalaman nuansa alam. Omma Day Club
juga menyediakan lingkungan yang santai
dan indah, didukung menu makanan yang
sangat beragam,” kata Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI)
menjelaskan, industri makanan dan minuman
merupakan industri yang menjadi andalan
pertumbuhan dan banyak menyerap tenaga
kerja. Data BPS mencatat, pada tahun 2020,
proporsi tenaga kerja yang diserap di bisnis
makanan dan minuman mencapai 3,75%.
Meningkat dibanding tahun sebelumnya
sebesar 3,74%.
“Kuliner Indonesia juga sangat kaya akan
ragam dan rasa. Tidak perlu kita melulu
menampilkan sajian manca negara. Menggali
cita rasa Nusantara, selain sebagai ide
usaha, sekaligus sebagai perjuangan
merawat kekayaan nasional bangsa,”
pungkas Bamsoet. ❏
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HNW Tuntut Keadilan Pelayanan Karantina
Perbedaan kebijakan menyangkut pelayanan karantina bagi Warga Negara Indonesia yang datang
dari luar negeri telah menyulut rasa keadilan.

W

AKIL Ketua MPR-RI sekaligus
Anggota DPR Daerah Pemilihan
Jakarta II meliputi Jakarta Pusat,
Jakarta Selatan, dan Luar Negeri, Dr. Hidayat
Nur Wahid, MA., prihatin dengan pelayanan
karantina bagi Warga Negara Indonesia yang
datang dari luar negeri. Apalagi bagi Pekerja
Migran Indonesia (PMI) yang sering disebut
sebagai Pahlawan Devisa. Pada saat bersamaan ada pihak-pihak yang justru bisa
berkelit dan tidak harus dikarantina sebagaimana mestinya. Padahal, mereka juga potensial
membawa virus Covid-10 varian Omicron.
HNW, sapaan akrab Hidayat Nur Wahid,
menjelaskan, banyak keluhan dari warga
yang menilai pemerintah tidak berlaku adil.
Dan, tidak siap melaksanakan teknis
pengarantinaan bagi warga dari luar negeri
yang masuk ke Indonesia. Pada salah satu
kasus, teknis pengarantinaan membuat
antrean panjang dan lama dengan masa
tunggu 8-9 jam di bandara hingga bisa masuk
ke fasilitas karantina yang disediakan
pemerintah. Bahkan, pada kasus terbaru (18/
12/2021) banyak PMI yang pulang ke tanah
air harus terlantar sampai 15 jam di Bandara
Soetta, Tangerang, sebelum ditempatkan di
lokasi karantina.
“Saya sepakat diperlukan ekstra kehati-hatian
untuk mencegah penyebaran varian Omicron
ke Indonesia. Namun, kebijakan karantina itu
harus diberlakukan dengan manusiawi dan
adil,” ujar Hidayat dalam keterangannya di
Jakarta, Selasa (21/12/2021).
HNW mengaku, sulit membayangkan,
misalnya, operasionalisasi rencana pemerintah agar PMI bukan hanya turun di
Bandara Soetta, melainkan di Bandara
Juanda. Karena penerbangan internasional
yang membawa PMI pada umumnya mendarat di Soetta, bukan di Juanda. Sehingga
yang diperlukan adalah persiapan lebih baik,
petugas yang lebih terampil, dan tempattempat untuk karantina yang lebih banyak di
sekitar Bandara Soetta (Jakarta),” ujar HNW.
Perlu juga pendekatan keadilan untuk WNI
yang kembali ke Indonesia setelah berbisnis
atau pelesiran, tentu wajar bila dikenakan
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karantina berbayar. Tapi, bagi WNI yang
pulang ke Indonesia sebagai PMI, pelajar/
mahasiswa yang banyak pulang ke Indonesia pada akhir tahun, Lalu, utusan negara
untuk olahraga, pulang dari hadiri undangan
seminar, pulang dari perjalanan spiritual
(ibadah umrah hingga ziarah ke betlehem),
mestinya tidak dikenakan pembiayaan untuk
karantinanya. Alias negara memberikan
fasilitas karantina gratis.
Untuk para pejabat negara maupun tamutamu VIP, menurut HNW, sebaiknya tetap
diberlakukan beberapa ketentuan karantina
secara adil dan proporsional, dengan tetap
memastikan bahwa mereka tidak menjadi
faktor penyebaran pandemi Covid-19
dengan varian barunya.
“Bila beberapa waktu lalu terjadinya
penumpukan PMI karena faktor anggaran
yang tidak memadai, perlu juga diberikan
tambahan anggaran yang bisa dipertanggungjawabkan, agar tidak kembali
menimbulkan penumpukan warga yang
datang dari luar negeri, dan justru berpotensi
menjadi klaster penyebaran virus Covid-19
dengan varian lama maupun baru,” ujarnya.
Hidayat yang juga Anggota DPR-RI Komisi
VIII mitra BNPB ini, menjelaskan, dalam rapat

kerja terakhir Komisi VIII dengan BNPB (13/
12/2021) sudah disepakati agar Kepala BNPB
menjelaskan secara ilmiah dan transparan
kepada masyarakat terkait kebijakan karantina
bagi WNI yang baru pulang dari luar negeri.
Termasuk besaran biayanya apabila
melakukan karantina mandiri. Agar negara
tidak membiarkan terjadinya mafia perhotelan untuk pemberlakuan karantina yang
sangat memberatkan para warga Indonesia sepulang dari LN.
Lebih lanjut, HNW mengatakan, kepastian
hadirnya negara dalam melindungi warganya sangat diperlukan agar tidak meresahkan dan membingungkan WNI yang akan
pulang ke Indonesia. Karena kebijakan
karantina bisa berubah tiba-tiba tanpa
penjelasan yang memadai. Misalnya dalam
Surat Edaran (SE) Satgas Covid-19 Nomor
23 Tahun 2021 yang dikeluarkan pada 29
November 2021, periode karantina adalah 7
hari, namun pada SE No. 25/2021 yang dikeluarkan 2 minggu kemudian (14 Desember
2021), kebijakan periode karantina berubah
menjadi 10 hari.
“Kepala BNPB sudah mendengar masukan
anggota Komisi VIII DPR terkait transparansi
kebijakan karantina, mekanisme pelayanan
kedatangan, kesiapan fasilitas karantina,
hingga karantina yang efektif mencegah
penyebaran Covid-19 yang tidak memberatkan
Warga. Juga prinsip perlindungan dan keadilan
yang juga harus ditegakkan,” kata HNW.
“Kami berharap, implementasinya segera
terlihat di lapangan dengan tidak ada lagi
penumpukan antrean PMI/WNI dari luar
negeri, dan tidak terjadi mafia terkait
karantina dengan waktunya yang lama dan
harganya yang mahal,” ucap HNW.
Bahkan, lanjut HNW, agar para mahasiswa/pelajar, duta-duta bangsa dan negara
dalam berbagai event internasional, juga PMI,
bisa dipermudah dan diberikan fasilitas
karantina gratis, tapi berkualitas. Jangan
sampai pahlawan devisa itu merasakan
perlakuan diskriminatif dan tidak adil, ketika
petugas justru sangat melayani, berlaku
longgar, dan tidak menyulitkan Tenaga Kerja
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Asing (TKA).
Hidayat menilai, pemerintah melalui
Kementerian Keuangan masih bisa mengalokasikan anggaran tambahan untuk
meningkatkan kinerja di bidang pelayanan
kekarantinaan tersebut. Pasalnya, hingga
akhir Oktober 2021, anggaran kesehatan
baru terealisasi sebesar Rp 202 Triliun dari
total outlook 2021 sebesar Rp 326,4 Triliun.
Artinya, masih tersedia alokasi anggaran
kesehatan sekitar Rp 124 Triliun yang harus
direalisasikan dalam kurun waktu dua bulan.
Hidayat mendorong agar sebagian
anggaran tersebut dialokasikan kepada
BNPB sebagai Satgas Covid-19, yang
diperuntukkan operasional fasilitas karantina

pelaku perjalanan luar negeri, dengan
meningkatkan kualitasnya dan menambahkan jumlah lokasinya. Misalnya, berdasarkan laporan BNPB ke Komisi VIII (3/6/
2021), untuk operasional Wisma Atlet
selama 6 bulan dibutuhkan anggaran
sekitar Rp 345 miliar. Adapun untuk lokasi
yang lebih kecil, seperti Rusun Pasar
Rumput, tentu biaya operasionalnya lebih
rendah. Dia memprediksi pembukaan lokasi
karantina secara masif di seluruh kota
kedatangan WNI pelaku perjalanan luar
negeri hanya akan membutuhkan biaya
sekitar Rp 1-2 Triliun.
“Alokasi anggaran kesehatan yang masih
tersisa sangat besar untuk tahun 2021

jangan sampai dibiarkan tidak terealisasi.
Mengingat semakin tinggi jumlah kepulangan
WNI (PMI dan pelajar/mahasiswa) di akhir
tahun atau akibat kondisi darurat di berbagai
negara yang diserang varian Omicron. Maka
pengadaan fasilitas karantina yang adil dan
tidak membebani tersebut menjadi sangat
penting agar mereka bisa pulang dengan
aman, selamat, dan tidak menimbulkan
kekhawatiran di tengah masyarakat. Dan,
rakyat juga merasakan hadirnya negara yang
melaksanakan kewajibannya untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, termasuk
PMI dan Pelajar/Mahasiswa yang pulang dari
Luar Negeri,” pungkasnya. ❏
MBO

Isu Normalisasi Hubungan RI-Israel

HNW Desak Menlu Klarifikasi Isu Normalisasi itu
Isu sensitif yang digulirkan beberapa media, dalam dan luar negeri, soal normalisasi hubungan
diplomatik Indonesia- Israel penting segera diklarifikasi oleh Menlu RI.

W

AKIL Ketua MPR RI, Dr. H.M. Hidayat
Nur Wahid, MA., meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengklarifikasi isu normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel, yang dihembuskan secara
sepihak di beberapa media. Hidayat juga
meminta, Menlu dan para pejabat negara
lainnya memegang komitmen konstitusional
historis bangsa Indonesia untuk mendukung
perjuangan bangsa Palestina hingga mencapai kemerdekaannya secara penuh.
“Isu sensitif yang digulirkan beberapa
media di dalam dan luar negeri soal
normalisasi hubungan diplomatik Indonesia
dengan Israel ini penting segera diklarifikasi
secara tegas dan terbuka oleh Menlu RI.
Agar tidak menimbulkan spekulasi yang tidak
kondusif, menghadirkan kegaduhan di
masyarakat Indonesia, di saat Covid-19
masih melanda, “ ujar HNW, sapaan Hidayat
Nur Wahid, dalam siaran pers di Jakarta,
Jum’at (24/12/2021). HNW mengingatkan,
agar tetap perpegang pada Pembukaan UUD
NRI Tahun 1945 yang menolak penjajahan.
HNW mengatakan, isu normalisasi ini
dikaitkan dengan pertemuan antara Menlu
AS, Antony Blinken, dan Menlu RI Retno
Marsudi, pekan lalu. Sebagaimana dikutip
sejumlah media, pejabat Israel mengatakan
bahwa salah satu yang dibahas adalah
kemungkinan normalisasi hubungan diEDISI NO.01/TH.XVI/JANUARI 2022

plomatik antara Israel dan Indonesia. Juru
Bicara Sekretaris Gedung Putih, Ned Price,
juga mengisyaratkan adanya pembicaran
tersebut, meski dilakukan tertutup.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo
Subianto juga dikabarkan berdiskusi dengan
Kuasa Usaha Israel untuk Bahrain, Italy
Tagner, di Bahrain dalam sebuah konferensi
internasional. Pertemuan yang tidak biasa

ini menimbulkan dugaan kemungkinan
normalisasi, walau dibantah oleh juru bicara
Prabowo bahwa pertemuan itu sangat
singkat dan tidak disengaja. Juru bicara
Prabowo menegaskan, sikap Menhan tetap
membela perjuangan kemerdekaan bangsa
Palestina.
“Saya mengingatkan agar para menteri
ekstra waspada, jangan menjadi korban dari
main apinya loby Yahudi, yang terus
mendesakkan agenda normalisasi dengan
Indonesia. Sekalipun mereka tahu bahwa hal
itu bertentangan dengan Konstitusi Indonesia. Mestinya semua pihak mengapresiasi
dan tegak lurus dengan konsistensi sikap
resmi Indonesia, baik Pemerintah maupun
Parlemen,” ujar HNW.
Para Menteri, lanjut HNW, tentu diapresiasi bila sikap mereka terus mempertahankan dan memperjuangkan pernyataan
dan sikap resmi Presiden Joko Widodo
yang menegaskan selalu membela perjuangan bangsa Palestina hingga meraih
kemerdekaannya. “Karenanya tidak membuka normalisasi hubungan dengan Israel,”
jelasnya.
Demikian seriusnya persoalan ini, lanjut
HNW, bahkan Presiden Jokowi pernah
menyampaikan sikap tegas Indonesia itu
dalam percakapan telepon langsung dengan
Presiden Palestina Mahmud Abbas. Ini
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komitmen dan janji yang harus dipegang
teguh oleh para menteri dan pejabat Indonesia lainnya.
“Apalagi komitmen mendukung perjuangan
kemerdekaan Bangsa Palestina bukan hanya
dalam satu event saja disampaikan oleh
Presiden Jokowi, tapi berulang-ulang,
termasuk ketika Indonesia menjadi tuan
rumah KTT Luar Biasa OKI soal Masjid al
Aqsha, di Jakarta, 2016,” tukasnya.
Sikap Presiden Joko Widodo terkait
Palestina-Israel ini, kata HNW sudah tepat.
Sesuai dengan perintah UUD NRI Tahun
1945. Dan, implementasi yang telah
diteladankan serta diwariskan oleh
presiden-presiden Indonesia sebelumnya.

Dari Presiden Soekarno hingga Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono, semuanya
berkomitmen membela perjuangan bangsa
Palestina hingga merdeka, dan karenanya
tidak akan menjalin hubungan politik
dengan Israel.
UUD NRI 1945 memerintahkan, menolak
penjajahan di atas dunia yang saat ini dialami
oleh bangsa Palestina. Karenanya, ketika isu
normalisasi ini dihembuskan, sangat penting
bagi Menlu untuk mengoreksi isu yang
dihembuskan oleh media Israel itu. “Karena
isu normalisasi tersebut mengecewakan
Palestina, dan tidak sesuai dengan komitmen,
juga track record sikap resmi Indonesia
membela perjuangan Palestina untuk meraih

kemerdekaan,” ujarnya.
“Apalagi faktanya, sudah ada beberapa
negara yang melakukan normalisasi dengan
Israel, suatu hal yang sangat ditolak oleh
pihak Palestina. Karena normalisasi terbukti
bukan jurus yang benar untuk membantu
Palestina menjadi negara merdeka dengan
ibukota Yerusalem (al Quds). Tetapi, justru
membuat Israel memperluas pendudukannya atas tanah-tanah Palestina, bahkan
ingin sepenuhnya menguasai Jerusalem
sebagai ibukotanya. “Hal ini ditentang oleh
masyarakat dunia, karena itu semakin
menjauhkan cita-cita Palestina Merdeka
dengan Jerusalem (timur) sebagai ibukotanya,” pungkas HNW. ❏

RUU-TPKS

Darurat Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan
Kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang melanggar hak asasi manusia (HAM), dan
berdampak menghancurkan masa depan generasi penerus bangsa.

P

ROSES legislasi Rancangan UndangUndang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual (RUU-TPKS) harus diakselerasi untuk menjadi Undang-Undang
merespon terungkapnya kasus kekerasan
seksual di sejumlah lembaga pendidikan di
tanah air.
“Keprihatinan yang mendalam terhadap
berbagai aksi kekerasan seksual yang terjadi
di sejumlah lembaga pendidikan, baik yang
umum mau pun yang berlatar belakang
agama. Para pemangku kepentingan harus
segera bertindak agar kasus pelanggaran
HAM ini segera berakhir,” kata Wakil Ketua
MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan
tertulisnya, Ahad (12/12).
Sejumlah dugaan kasus pelecehan seksual
terhadap peserta didik di sejumlah lembaga
pendidikan di Bandung dan Tasikmalaya,
Jawa Barat, serta Cilacap, Jawa Tengah, dan
sejumlah daerah lainnya.
Yang sangat memprihatinkan, ujar Lestari,
sejumlah kasus tersebut menyisakan
puluhan korban anak-anak yang terdampak
secara fisik dan kejiwaan.
Kekerasan seksual terhadap anak, jelas
Rerie, sapaan akrab Lestari, adalah kejahatan yang melanggar hak asasi manusia
(HAM) dan berdampak menghancurkan masa
depan generasi penerus bangsa.
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Kekerasan seksual terhadap anak, jelas
Rerie, secara nyata melawan konstitusi kita
yang mengamanatkan agar setiap warga
negara mendapat perlindungan sepenuhnya
dalam memperoleh hak-hak dasarnya
sebagai manusia.
Para pemangku kepentingan, tegas
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu,
harus segera mempercepat proses lahirnya
Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual, sebagai salah satu instrumen untuk
mencegah terus berulangnya tindak ke-

kerasan seksual yang sudah mengancam
masa depan generasi muda di tanah air.
Karena, tegas Rerie, melindungi setiap
warga negara dari segala bentuk ancaman
kekerasan, termasuk ancaman dari tindak
kekerasan seksual, merupakan amanat
konstitusi yang wajib diprioritaskan untuk
segera diwujudkan.
Semua pihak, pungkas Rerie, baik yang
berwenang di eksekutif, legislatif, dan
yudikatif memiliki kewajiban untuk mewujudkan amanat UUD 1945 tersebut. ❏
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Diskusi Tahun Politik 2022

Kedepankan Kebersamaan Hindari Politik
Identitas
Tahun politik semestinya hasilnya berdampak untuk kebaikan rakyat secara keseluruhan. “Marilah
kita songsong tahun politik ini dengan niat murni untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan seluruh
rakyat Indonesia,” kata Wakil Ketua MPR, Arsul Sani.
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AKIL Ketua MPR Dr. H. Arsul Sani,
SH., M.Si., mengatakan bahwa
bangsa Indonesia sedikit lagi meninggalkan tahun 2021 dan memasuki tahun
2022. Ada beberapa hal menjadi catatannya
terkait kondisi bangsa dan situasi politik di
tahun ini dan prediksinya di tahun 2022.
Pertama, di tahun 2020 sampai sekarang
ini, politik identitas bangsa ini menurun.
Walaupun fenomena ini mesti disyukuri, tapi
juga harus mendapatkan perhatian lebih.
Sebab, Arsul Sani merasakan, turunnya
politik identitas itu bukan karena kesadaran
kebangsaan, tapi karena pandemi Covid-19.
“Pandemi ini membuat seluruh merasa
satu nasib, menderita bersama, sehingga
muncul persatuan dan persaudaraan yang
kuat,” ujarnya, saat menjadi narasumber
acara Diskusi Empat Pilar MPR di Media Center MPR/DPR/DPD, Lobi Gedung Nusantara
III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,
Rabu (15/12/2021).
Hadir dalam acara tersebut sebagai
narasumber Wakil Ketua MPR Dr. H. Jazilul
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Fawaid, SQ., MA., dan Peneliti Pusat Riset
Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN
Prof. DR. H. Lili Romli, M.Si., serta para
wartawan media cetak, elektronik dan online
sebagai peserta.
Pimpinan MPR dari Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) ini melihat, ternyata
pandemi Covid-19 itu tidak menyebabkan
robeknya rasa kebangsaan seluruh anak
bangsa. Meskipun, di awal pandemi banyak
kelompok masyarakat yang kontra apapun
kebijakan yang diambil pemerintah dalam
upaya menyelesaikan pandemi. “Tapi,
semua itu bisa diselesaikan secara bijak oleh
pemerintah dengan berbagai pendekatan
yang baik,” tambahnya.
Selanjutnya, jika pandemi Covid-19 betulbetul sudah melandai dan tidak ada varian
baru yang membuat geger rakyat, sehingga
masyarakat hidup secara normal kembali
maka munculnya politik identitas diakhir tahun
dan masuk awal tahun perlu untuk diwaspadai.
Kemudian, masuki tahun 2022 sebagai

tahun politik. Arsul memprediksi, biasanya,
tensi akan naik semakin memanas. Tensi ini
tidak hanya terjadi kepada rakyat pada
umumnya, tapi juga dirasakan oleh para elit
partai politik, baik yang ada di dalam maupun
di luar lingkar kekuasaan pemerintah.
“Untuk memunculkan suhu politik yang
adem dan menenangkan semua, maka saya
menekankan agar seluruh elemen bangsa
untuk tidak merespon dinamika-dinamika
panas yang terjadi dengan respon-respon
emosional yang memunculkan potensi
kontroversial tinggi. Ini sangat penting dan
perlu mendapatkan perhatian,” tegasnya.
Arsul mengungkapkan, jika semua upaya
menciptakan politik yang menenangkan
berhasil maka akan terciptalah politik
kebangsaan yang teduh dan berorientasi
kepada kebersamaan. “Marilah seluruh
rakyat untuk menyongsong tahun politik 2022
sampai tahun 2024 dengan niat murni untuk
kemajuan bangsa dan kesejahteraan seluruh
rakyat Indonesia,” pungkasnya. ❏
DER
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Seberapa Penting Merekrut Santri ke Tubuh TNI?
Dalam suatu kesempatan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Dudung Abdurachman, mengatakan,
dia akan merekrut para santri untuk menjadi prajurit, baik tamtama maupun perwira. Alasan santri direkrut,
karena mereka disebut memiliki akhlak yang baik. Apakah alasan itu sudah bisa dinilai tepat untuk memenuhi
kekuatan sistem pertahanan nasional? Berikut pendapat para wakil rakyat.

Hillary Brigitta Lasut, Anggota MPR Fraksi Nasdem

Berpotensi Menimbulkan Kecemburuan Sosial
Tentu tidak terbayangkan pertempuran emosi
dari para santri.
Masalah ke dua, kita harus berani jujur
bahwa langkah ini beresiko menimbulkan
kecemburuan sosial. Walaupun Islam adalah
agama mayoritas, tetapi Indonesia punya
enam agama yang diakui. Dan, apabila anakanak muda dengan latar pendidikan
pendalaman agama Islam diberi jalur khusus,
seharusnya demi keadilan anak-anak muda
dari latar belakang pendidikan Protestantisme,
Katoliksisme, Hinduisme, Buddhisme, dan
Konghucu juga dibukakan jalur khusus.
Formulanya kuota masing-masing bisa diambil
dari persentase jumlah penduduk pemeluk
FOTO-FOTO: ISTIMEWA

agama masing-masing. Karena tentunya

UNGKIN dari pandangan Kepala Staf

M

menomorsatukan pertimbangan aturan dan

apabila latar belakang pemikiran dari KSAD

Angkatan Darat (KSAD) kalangan

undang-undang dalam mengambil ke-

mengambil anak muda dari kalangan santri

santri mendalami agama dan dapat

putusan, dan harus rela mengesampingkan

agar dapat memperkuat institusi TNI dengan

memberi jaminan kualitas lebih soal akhlak

nilai-nilai keagamaan, khususnya ketika

personil yang kuat secara akhlak dan terjamin

dan kecerdasan emosional. Mungkin saja

menangani darurat militer, pengamanan

kecerdasan emosionalnya, dan semua agama

saat ini TNI dianggap perlu untuk menjaring

perbatasan, terorisme, resiko perang suku,

yang diakui di Indonesia mengajarkan nilai-

lebih banyak personil yang mengedepankan

dan keadaan perang.

nilai kebaikan dan pengendalian emosi yang

nilai-nilai agama.

Berhubung hati nurani terbentuk ber-

baik, mengapa hanya dari kalangan santri

Bagaimanapun pasti ada plus minus dari

dasarkan faktor eksternal, khususnya value

langkah ini. Apabila alasan tadi adalah

dasar yang tertanam dalam diri lewat

Anak-anak muda agama lain seperti

plusnya, potensi minus ya mungkin adalah

pendidikan, agama, budaya, dan lain

calon-calon biksu muda yang diajarkan

kita tidak boleh lupa bahwa dalam bernegara

sebagainya, akan ada banyak sekali hal

agama dan kebaikan sampai dasar bela diri

dibutuhkan negarawan-negarawan yang

yang dapat bertentangan dengan hati nurani

juga sangat berkualitas secara karakter, dan

dapat menutup mata terhadap latar belakang

para santri ketika mengamankan negara di

sangat siap secara fisik mental. Tidak ada

dan pandangan satu agama. Di Indonesia

lapangan. Terutama apabila harus meng-

alasan untuk tidak menganggap setara

ada lima agama yang diakui dan TNI harus

ambil langkah tegas yang terkadang bisa

semua background pendidikan agama.

mampu menjamin bahwa para santri akan

sampai menghilangkan nyawa orang lain.
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yang dianggap perlu di rekrut?

Banyak masyarakat yang memberi aspirasi
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bahwa lebih urgent untuk membuka jalur-jalur

sama dengan anak-anak dari kota besar, dan

dibandingkan membukakan jalur khusus

khusus dari daerah-daerah perbatasan dan

bisa mulai berani untuk bermimpi besar menjadi

hanya dari satu agama. Bayangkan Indone-

tertinggal agar lahir jenderal-jenderal dan

panglima, menjadi kepala staf atau bahkan

sia dengan presiden dari Papua, atau

prajurit-prajurit yang bukan saja mewakili

menjadi presiden.

panglima dari Kabupaten Talaud, Kapolri dari

agama, tetapi dapat mewakili daerahnya dan

Dan, terlepas dari latar belakang mereka,

Pontianak, Kejagung dari Aceh, dan sebagai-

memberi perhatian khusus pada daerah-

tentu membuka perwakilan kabupaten kota,

nya. Bhinneka Tunggal Ika benar-benar

daerah yang masih butuh banyak perhatian,

khususnya untuk akmil akan lebih memberi-

berhasil kita hidupi. ❏

dan berharap mereka diberi kesempatan yang

kan dampak emosional kepada masyarakat

AWG

Jazilul Fawaid, Anggota MPR Fraksi PKB dan Wakil Ketua MPR 2019-2024

TNI Merekrut Santri, Sudah Lama Terjadi

S

ETELAH reformasi sistem pertahanan

dan keamanan dibuat berbeda.
Pertahanan ada di TNI, keamanan ada

di Polri. Setahu saya kedua institusi itu
merekrut santri bahkan waktu Kapolri uji
kelayakan dan kepatutan, beliau juga
menyampaikan polisi hendak diajarin kitab
kuning.
Dari sejarah, sebelum Indonesia merdeka,
santri sudah turun ke medan laga, terlihat
pada masa Perang Diponegoro. Pada
pertempuran 10 November 1945 di Surabaya,
santri juga mempunyai andil besar. Dari fakta
ini bisa dikatakan santri dan agama menjadi
kekuatan pemersatu.
Kalau kita amati sebenarnya TNI merekrut
para santri itu sudah lama ada, khususnya
untuk jalur penghafal Alquran. Sebagai Ketua

bangun raga atau fisik santri. Mengasah fisik

namun seluruh rakyat Indonesia. Mars ini

Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Ilmu Alquran

di pesantren sudah banyak dilakukan.

tidak menyebut agama tertentu, tetapi

(PTIQ) pada tahun 2019, adik-adik saya

Saat ini kalau kita lihat terjadi ‘perang’ di

mendaftar masuk TNI lewat jalur khusus,

media sosial. Bisa dikatakan perang ideologi.

jalur rohaniawan. Dari 13 orang, 6 orang

Perang ini akan menyasar kepada cara

Cinta tanah air sebagian dari iman suatu

diterima dengan rincian 4 di Matra Laut dan

berpikir pada politik, agama, ekonomi, dan

hal yang penting, sebab kalau tidak ada

2 di Matra Darat. Di antara mereka bahkan

bidang-bidang lainnya. Nah, di sinilah

kecintaan terhadap tanah air mana mungkin

menjadi lulusan terbaik di Matra Laut. Dari

pentingnya merekrut santri sebab mereka

kita berjuang membela tanah air dengan

sini menunjukkan hasil rekrutmen dari

memiliki visi kesantrian dan keagamaan.

mempertaruhkan jiwa dan raga. Dalam

kalangan santri, baik secara fisik maupun
secara intelektual, sangat mumpuni.

keimanan itu selaras dengan pengabdian,
cinta tanah air.

Sebagai dari kalangan NU, dari kecil saya

konteks saat ini, cinta tanah air bisa

sudah diperkenalkan dengan mars cinta

diimplementasikan dalam bentuk menghindari

Langkah merekrut santri ke dalam TNI AD

tanah air sebagian dari iman, Hubbul

berbagai macam hal yang buruk, seperti

perlu diapresiasi. Untuk itu, pesantren juga

Wathan Minal Iman. Mars ini kalau dilihat

fitnah, memecah belah persatuan, radikalis-

harus mempersiapkan diri. Pesantren

dari TNI sudah sangat Sapta Marga banget.

me, dan hal-hal yang diskruktif terhadap

didorong tidak hanya mengajarkan pen-

Mars ini sangat luar biasa. Cinta tanah air

perkembangan negara. ❏

didikan agama semata, namun juga mem-

itu bukan hanya dilakukan oleh santri,

EDISI NO.01/TH.XVI/JANUARI 2022
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Sarasehan Kehumasan MPR

Siti Fauziah Ajak Mahasiswa Berbenah Diri
Menyongsong Indonesia Emas 2045

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ADIR di Universitas Islam Sultan Agung

H

akrab disapa Ibu Titi ini mengungkapkan

bangsaan’, diungkapkan Ibu Titi, bermaksud

(Unissula), acara ‘Sarasehan Ke-

bahwa acara ‘Sarasehan Kehumasan, MPR

untuk lebih mendekatkan MPR kepada

humasan, MPR RI Menyapa Sahabat

RI Menyapa Sahabat Kebangsaan’ sejak

mahasiswa. “Karena kalian bukanlah or-

Kebangsaan’ yang dilaksanakan secara

pertama kali dilaksanakan, sudah men-

ang lain. Kalian adalah sahabat MPR, tidak

fisik dan virtual di Ruang Seminar, Gedung

dapatkan perhatian mahasiswa dan civitas

ada jarak untuk kita berbagi cerita, ilmu,

Kuliah Bersama (GKB) Unissula, Kota

academica perguruan tinggi. “Alhamdulillah,

curhat seputar MPR, dan kebangsaan,”

Semarang, Jawa Tengah, Jumat (10/12/

semua perhatian dan apresiasi mahasiswa

tambahnya.

2021) mendapatkan antusiasme tinggi dari

ditunjukkan dalam bentuk partisipasi aktif

mahasiswa peserta.

sebagai peserta,” katanya.

Terkait tema yang diusung kali ini, Siti
Fauziah berujar bahwa sangat cocok

Respon luar biasa tersebut muncul bukan

Gelaran acara yang terbagi menjadi dua

dengan genarasi milenial saat ini. “Indone-

hanya karena temanya yang kekinian, yakni

sesi utama, yaitu: diskusi oleh narasumber

sia masa depan akan dihadapkan oleh

‘Peran Mahasiswa dalam Menyambut Indo-

dan sesi pertanyaan, masukan serta

tantangan yang sangat berat. Salah satunya

nesia Emas 2045’, tapi juga kehadiran Kepala

aspirasi dari peserta tersebut, memang

mewujudkan Indonesia Emas 2045, yakni visi

Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR

ditujukan kepada generasi muda mahasiswa

untuk membangun negara maju yang

RI, Siti Fauziah, SE., MM., dan Wakil Dekan I

perguruan tinggi di Indonesia, dengan tujuan

berdaulat, adil, dan makmur. Berbekal Sumber

Fakultas Hukum Unissula, Dr. Widayati, SH.,

untuk lebih memperkenalkan MPR RI. “Ada

Daya Manusia yang unggul dan menguasai

MH., serta para narasumber diskusi, yakni,

pepatah tak kenal maka tak sayang. Itulah

pengetahuan serta teknologi,” ujar Siti

Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan

harapan kami, pasca mahasiswa mengikuti

Fauziah. Jika ini terjadi, lanjut Siti Fauziah,

Antarlembaga Biro Humas dan Sistem

acara, kalian akan lebih memahami MPR, mulai

Indonesia akan dikenal sebagai salah satu

Informasi MPR, Budi Muliawan, SH., MH., dan

dari sejarahnya, struktur pimpinan dan

kekuatan ekonomi dunia. Tepat di usia

Wakil Rektor III Unissula, M. Qomaruddin, ST.,

anggota serta tugas serta kewenangan-

Republik Indonesia ke-100, Indonesia

M.Sc., Ph.D.

nya,” jelas Siti Fauziah.

diharapkan telah memiliki ketahanan nasional,

Dalam sambutannya, Siti Fauziah yang

36

Pemilihan kata ‘Menyapa Sahabat Ke-

serta kepemerintahan yang tangguh dan
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berwibawa.
Siti Fauziah menekankan, generasi muda
baik mahasiswa maupun pelajar, saat ini

an luar biasa, yakni visi Indonesia Emas 2045

sia Emas 2045. Namun, para pemuda mesti

dengan jargon ‘Berdaulat, Maju, Adil dan

menyadari, dalam rentang waktu hingga

Makmur’.

2045, tentu saja mereka akan berhadapan

harus menyadari bahwa mereka adalah

Budi Muliawan melihat, gagasan tersebut

dengan berbagai tantangan besar. Salah

harapan bangsa untuk mewujudkan Indo-

sangatlah tepat, mengingat pada tahun 2045

satunya adalah, kemajuan ilmu pengetahuan

nesia Emas. “Kalian yang saat ini tengah

Indonesia genap berusia 100 tahun. Pada

dan teknologi (IPTEK) dan persaingan di era

menempuh pendidikan, ke depan, akan ada

saat itu, Indonesia diprediksi telah memasuki

modernisasi.

yang tumbuh berkembang menjadi pemimpin

bonus demografi. “Bonus demografi

“Persaingan ini bukan hanya antar-

bangsa. Maka dari itu, saya harap kalian

merupakan suatu kondisi di mana penduduk

manusia, tapi tidak menutup kemungkinan di

mulai saat ini harus rajin belajar dan pantang

yang masuk ke dalam usia produktif di rentang

masa depan manusia akan bersaing dengan

menyerah jika menemui kesulitan. Seraplah

usia 15 sampai 64 tahun, jumlahnya lebih

Artificial Intelligence (AI), akibat pesat dan

ilmu pengetahuan dari dosen dan guru kalian

banyak dibandingkan dengan penduduk usia

masifnya perkembangan teknologi. Apalagi,

dengan serius serta hormati mereka seperti

tidak produktif,” jelasnya.

saat ini Indonesia sudah memasuki era

orang tua sendiri,” tandasnya.

Kondisi tersebut, lanjutnya, harus disikapi
dengan bijak dan hati-hati. Sebab, bonus

Revolusi Industri 4.0 dan akan menuju 5.0,”
tegasnya.

Diskusi Sarasehan Kehumasan MPR

demografi yang awalnya diharapkan akan

Budi Muliawan menjabarkan, revolusi

Budi Muliawan: Tingkatkan Kualitas Diri
Menuju era Revolusi Industri 5.0

berdampak baik, bisa menimbulkan per-

industri adalah perubahan besar terhadap

masalahan tersendiri jika banyaknya usia

cara manusia dalam mengolah sumber daya

produktif tidak dikelola. Namun, sebaliknya,

dan memproduksi barang. Dalam perkem-

Sebagai acara inti, diskusi bertema: ‘Peran

kalau dikelola dengan benar maka akan

bangannya, dunia termasuk Indonesia,

Mahasiswa dalam Menyambut Indonesia

menjadi kekuatan yang mampu mempercepat

sudah mengalami empat era revolusi industri.

Emas 2045’ dipandu seorang moderator dari

pertumbuhan kemajuan bangsa.

Pertama, Revolusi Industri 1.0. Ini adalah

pihak kampus. Dua narasumber yang tampil

“Lalu di mana peran pemuda? Peran

revolusi pertama dan terjadi pada abad ke-

dalam acara ini, yakni Budi Muliawan dan M.

pemuda dan mahasiswa untuk mewujudkan

18 ditandai dengan penemuan mesin uap.

Qomaruddin, memaparkan materi diskusi

Indonesia Emas di tahun 2045 sangat besar.

Penemuan ini membuat tahap produksi

masing-masing.

Sebab, pemuda dan mahasiswa yang saat

barang hingga pengiriman menjadi lebih
efisien.

Budi Muliawan sebagai pembicara awal,

ini baru berusia 18-23 tahun, di tahun 2045

menyampaikan bahwa Indonesia di masa

akan berusia 42 dan 47 tahun, usia yang

Kedua, Revolusi Industri 2.0. Revolusi ini

depan, harus menjadi sebuah negara maju

sudah matang untuk mengisi bidang-bidang

terjadi di awal abad 20, ditandai dengan

dan mampu memberikan kesejahteraan

strategis dan membuat kebijakan,” ujarnya.

penemuan tenaga listrik yang menggantikan

kepada rakyatnya untuk mewujudkan cita-

Begitu pentingnya peran generasi

mesin uap. Tenaga listrik membuat produksi

cita kemerdekaan Indonsia, yaitu Indonesia

milenial itu, Budi Muliawan mendorong para

berjalan dengan lebih efisien dan meng-

yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

pemuda bangsa untuk segera mungkin

hemat biaya. Sebab, tenaga listrik jauh lebih

Cita-cita besar itu, saat ini makin terlihat jelas

bangkit meningkatkan kualitas diri dalam

murah dibandingkan uap.

saat pemerintah merancang sebuah gagas-

menyong-song dan mewujudkan Indone-

EDISI NO.01/TH.XVI/JANUARI 2022

Ketiga, Revolusi Industri 3.0. Revolusi ini
37

NASIONAL

ditandai dengan terciptanya komputer dan

bendung. Jika, generasi muda tidak mampu

menjadi terlena diperbudak teknologi dan

robot. Dalam perkembangannya, teknologi

beradaptasi, kemudian lengah dan tidak

tidak menjadikan teknologi sebagai sarana

komputer makin modern dengan terciptanya

berupaya sedikitpun untuk meningkatkan

untuk meningkatkan kemampuan dirinya.

Integrated Chip (IC). Teknologi ini membuat

kualitas diri maka bangsa ini akan tertinggal

sosok komputer yang awalnya besar,

dari persaingan global.

“Hal itulah yang harus disadari para
mahasiswa. Jangan sampai generasi

Sementara itu, Wakil Rektor III Unissula M.

milenial kita menjadi generasi rebahan. Itu

Qomaruddin, ST., M.Sc., Ph.D., mengatakan

sangat berbahaya untuk keberlangsungan

Keempat, Revolusi Industri 4.0. Era

bahwa visi Indonesia Emas 2045 sebenarnya

perwujudan visi Indonesia Emas 2045. Saya

revolusi ini ditandai dengan muncul atau

sudah menjadi cita-cita para pendiri bangsa

berharap mahasiswa dan seluruh elemen

terciptanya internet, teknologi digital dan

Indonesia. “100 tahun Indonesia merdeka

masyarakat, untuk bersama-sama ber-

informasi, serta penggunaannya secara luas

adalah momen yang tepat untuk mewujud-

sinergi, serta bekerja keras agar Indonesia

yang memengaruhi hampir seluruh bidang

kannya. Apalagi, pemahaman dan pengem-

di masa depan muncul sebagai negara maju

kehidupan masyarakat. “Sekarang kita

bangan IPTEK oleh bangsa Indonesia di era

dan mampu bersaing dengan negara lain,”

sedang menuju era yang lebih tinggi lagi,

modernisasi ini sudah sedemikian maju, jadi

katanya.

yakni Era Revolusi 5.0. Di mana teknologi

harapan kita bersama visi Indonesia Emas itu

digital semakin luar biasa canggihnya, seperti

bisa terwujud,” ujarnya.

menjadi lebih kecil dan ringkas sehingga bisa
dipasang di mesin-mesin industri.

Seluruh sesi acara diikuti peserta dengan
penuh semangat. Salah satunya, ketika

pengembangan dan penciptaan Artificial In-

Namun, lanjut Qomaruddin, hal itu ter-

panitia memberikan sesi ringan kuis dadakan

telligence (AI) atau kecerdasan buatan,”

gantung para mahasiswanya atau generasi

dengan pertanyaan seputar MPR dan

tambah Budi Muliawan.

muda Indonesia secara umum. Mimpi Indo-

kebangsaan. Hasilnya semua pertanyaan

Pada intinya, Budi Muliawan menekankan,

nesia Emas akan semakin jauh jika karena

yang diberikan dijawab sempurna oleh

perkembangan ilmu pengetahuan dan

kemajuan teknologi yang makin hari makin

peserta. ❏

teknologi global sangat cepat tak ter-

mempermudah hidup, generasi muda kita
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Seiring semakin sempurnanya penemuan listrik,
media ini juga digunakan untuk menggerakan
kendaraan yang ada. Setelah ditemukan, mobil
listrik tak laku di pasar karena harganya terbilang
mahal. Ketika mobil berbahan bakar bensin disebut
sebagai sumber pencemaran, mobil listrik pun kembali
dilirik. Kelak secara perlahan, namun pasti, mobil listrik akan
menggantikan mobil berbahan bakar bensin.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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ADA suatu hari, Thales, seorang

P

Morrison pada tahun 1890 merilis mobil

pemikir asal Yunani mengelus-eluskan

serupa. Mobil yang ada tidak hanya mampu

(menggosok-gosokkan) batu ambar

membawa sopir dan satu penumpang,

pada bulu kucing. Dari hasil gosokan

namun sudah mampu mengangkut enam

tersebut, batu ambar yang dipegang oleh

orang. Mobil listrik itu tidak hanya mampu

pemikir yang hidup pada tahun 640 – 546

membawa penumpang dalam jumlah yang

Sebelum Masehi (SM) itu mampu menjadi

banyak, tetapi juga mampu bergerak dengan

‘besi berani,’ yakni menarik rumput-rumput

kecepatan 22 km/jam. Suatu kecepatan yang

kering. Apa yang dilakukan oleh Thales

tinggi pada masa itu. Dengan daya angkut

tersebut tercatat dalam sejarah sebagai

yang banyak inilah yang membuat mobil listrik

babak awal penemuan listrik.

menjadi angkutan umum, taxi.

Kalau diamati dalam sejarah, setiap

Terkait ‘SPBU”, dalam Wikipedia di-

penemuan selalu berproses, tidak serta

ceritakan, dimulai pada tahun 1896 untuk

merta, selalu ada penyempurnaan. Demikian

mengatasi masalah infrastruktur pengisian
yang kurang, sebuah jasa pelayanan

dalam sejarah listrik. Setelah Thales, tahuntahun dan abad-abad selanjutnya ilmuwan

Robert Anderson

penggantian baterai dimulai oleh perusahaan

dari berbagai benua mencoba menemukan

Jerman, sudah berpikir bagaimana listrik bisa

Hartford Electric Light Company untuk truk

listrik.

menggerakkan gerobak (kendaraan) yang

listrik. Pemilik kendaraan membeli ken-

Setelah Thales, ilmuwan yang selanjutnya

ada. Dari berbagai insiyur tadi, pria asal

daraannya dari General Electric Company

tekun menekuni masalah ini adalah William

Inggris, yakni Robert Anderson, disebut

(GVC) tanpa baterai dan membeli baterainya

Gilbert, Charles F.C. Du Fay, Benjamin

sebagai sosok pertama dalam perancangan

di Hartford Electric dengan sistem baterai

Franklin, Alessandro Volta, Humphry Davy,

mobil listrik. Rancangan yang dibuat pada

yang dapat diganti-ganti. Pemilik kendaraan

dan Michael Faraday. Dari merekalah

tahun 1832 berupa mobil roda tiga, di mana

akan dikenai biaya servis bulanan dan biaya

akhirnya listrik menjadi sesuatu yang bisa

di bagian mesinnya dipasang (baterai) listrik.

perjalanan per milnya untuk biaya perawatan

dinikmati seperti saat ini, dari bentuknya yang

Mobil temuan Anderson itu disebut sebagai

truknya.

simple hingga rumit.

mobil listrik pertama di dunia.

Pada masa-masa itu, perkembangan mobil

Bentuk listrik yang ditemukan, peng-

Temuan Anderson itu memancing insiyur

listrik sudah demikian pesatnya. Buktinya, di

gunaannya pun semakin berkembang dan

mesin dari Jerman, Karl Friedrich Benz, untuk

tahun 1897, ratusan mobil listrik memenuhi

menyesuaikan zaman. Dari awal kali pertama

melakukan hal yang sama. Sebagai orang

kota-kota besar di Amerika Serikat, terutama

sebagai sebatas mainan, kemudian untuk

yang lihai dalam bidangnya, Benz disebut

New York. Berbagai perusahaan angkutan

menerangi kegelapan. Saat ini berkembang

sebagai perancang model mobil listrik modern

umum, seperti New York City, menyediakan

untuk berbagai keperluan, seperti sebagai

pertama kali. Rancangan Benz ini dirilis pada

jasa layanan taxi kepada masyarakat.

sarana untuk menjalankan mesin dan piranti

tahun 1885.

Produsen mobil listrik pada masa itu adalah

lainnya.

Dari waktu ke waktu model mobil listrik

Pada Abad XVIII insiyur-insiyur mesin dari

semakin mendekati ideal. Di akhir Abad XVIII,

Hungaria, Belanda, Amerika, Inggris, dan

seorang ahli kimia yang bernama William

Karl Friedrich Benz
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Electric Carriage dan Wagon Company
Philadelphia.
Selepas Morrison merilis mobil listrik, sosok
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berbahan bakar bensin. Permintaan mobil
berbahan bakar besin yang dirasa lebih
murah semakin meningkat ketika pembangunan jalan antarnegara bagian di
Amerika Serikat digenjot. Pemerintah tidak
khawatir dengan meningkatnya permintaan
mobil berbahan bakar bensin, sebab pada
masa itu ditemukan sumur minyak di Texas.
Pada masa inilah era mobil listrik terhenti.
Ketika cadangan minyak bumi semakin
menipis dan semakin mahal, serta kelak bisa
menjadi barang langka maka orang-orang
mulai berpikir kembali untuk memasarkan
mobil listrik. Faktor untuk menjaga agar bumi
tetap lestari dan hijau juga menjadi pertimbangan untuk menciptakan teknologi
ramah lingkungan.
Meski dirasa murah rupanya mobil
berbahan bakar bensin menjadi ancaman
terhadap lingkungan. Banyak pihak
menyebutkan, emisi gas buang yang
dihasilkan yakni berupa hidrokarbon,
FOTO-FOTO: ISTIMEWA

karbon monoksida, dan nitrogen oxide

yang saat ini namanya masih popular,

Kelebihan mobil listrik dengan mobil

(NOx) dapat menghasilkan polusi udara. Hal

Ferdinand Porsche, melakukan hal yang

berbahan bakar fosil dari dulu hingga

ini mengakibatkan kualitas udara menurun

sama, yakni pada tahun 1898 merilis mobil

sekarang adalah tidak memiliki getaran, tidak

sehingga berdampak pada kesehatan

listrik. Mobil karyanya disebut dengan nama

berisik, dan tidak mengeluarkan bau. Disebut

manusia dan mencemari lingkungan. Inilah

P1. Pada masa itu, bisa jadi Porsche juga

pula mobil listrik tidak perlu melakukan

alasannya mobil listrik disebut sebagai

berpikir soal pasar atau bisnis, sebab pada

perpindahan gigi. Dari sinilah, pada masa

solusi untuk mengatasi hal demikian.

waktu yang sama, dia juga meluncurkan

itu, kaum perempuan banyak menggunakan

mobil hybrid, mobil dengan tenaga penggerak

mobil ini.

Setelah terhenti selama 32 tahun, mobil
listrik yang sempat ditinggalkan karena

Dalam soal harga, nah di sinilah letak

harganya terbilang mahal mulai dilirik kembali.

Bila mobil listrik Morrison mampu bergerak

masalahnya. Tahun 1912, harga mobil

Salah satu yang disebut membuka kembali

dengan kecepatan 22 km/jam, lebih dahsyat

berbahan bakar fosil (bensin) 650 dolar.

lagi mobil listrik karya Camille Jenatzy. Dengan

Sedang mobil listrik berharga 1.750 dolar.

bentuk desain roket, mobil yang dirilis pada

Tingginya harga mobil listrik inilah yang

tahun 1899 itu mampu bergerak dengan

membuat orang lebih memilih mobil berbahan

kecepatan 105 km/jam. Sekitar lima kali

bensin. Meski demikian dalam garasi.id

kecepatan mobil listrik karya Morrison.

diceritakan, Thomas Alva Edison, seorang

perpaduan antara listrik dan bensin.

Pada masa itu, mobil listrik sudah menarik

penemu bola lampu listrik dan pendiri General

para investor untuk memproduksi. Di tahun

Electric mengatakan, mobil tenaga listrik akan

1890-an sudah banyak pabrik mobil listrik.

menjadi sebuah kendaraan di masa depan.

Selain Electric Carriage dan Wagon Company

Oleh karena itu, beliau mulai menciptakan

Philadelphia, ada juga Baker Electric,

baterai yang dapat bertahan lama untuk

Columbia, Anderson, Fritchle, Studebaker,

digunakan di mobil komersial.

Riker, dan Milburn. Pada tahun-tahun itu,

Kekuatan pasar rupanya menjadi segala-

mobil listrik yang beredar sudah sampai

galanya. Dalam garasi.id diungkapkan, pada

ribuan unit. Lihat saja Baker Electric pada

tahun 1935 produksi mobil listrik di Amerika

tahun 1906 sudah mampu memproduksi

Serikat berhenti produksi. Penyebabnya

mobil listrik sebanyak 800 unit.

adalah masyarakat lebih memilih mobil

EDISI NO.01/TH.XVI/JANUARI 2022
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lembaran mobil listrik adalah General
Motors (GM). GM merupakan perusahaan
otomotif multinasional yang bermarkas di
Renaissance Center, Detroit, Michigan,
Amerika Serikat. Perusahaan ini mendesain, membuat, memasarkan, dan
mendistribusikan kendaraan dan suku
cadang kendaraan, serta memberikan
layanan jasa pembiayaan. Disebut GM
memproduksi kendaraan di 37 negara
dalam sembilan merek, yaitu Chevrolet,
Buick, GMC, Cadillac, GMSV, Wuling,
Baojun, Jie Fang, dan Ravon.
Apa yang dilakukan GM memancing
perusahaan otomotif yang lain untuk
melakukan hal yang sama. Pada tahun 1975,
American Motor Company memproduksi
mobil listrik dengan bentuk jip. Mobil ini dari
berita yang ada digunakan oleh pegawai
kantor pos.
Langkah GM semakin kuat dalam mem-

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

produksi mobil listrik. Di bawah komando
Roger Smith, GM dengan bekerja sama

menekan para pabrikan otomotif untuk mulai

memacu banyak perusahaan otomotif

dengan AeroVironment California pada

membuat mobil yang efisien dalam bahan

memproduksi mobil listrik. Tesla Inc

tahun 1988 meluncurkan EV1. Meski sudah

bakar, rendah emisi, dengan tujuan akhirnya

merupakan perusahaan otomotif dan

diluncurkan pada tahun itu namun dalam

adalah membuat kendaraan emisi nol, seperti

penyimpanan energi yang berada di

garasi.id, produksinya baru dimulai pada

kendaraan listrik.

Amerika Serikat. Tesla Inc memiliki spesiali-

tahun 1996.

Dorongan lembaga yang berdiri untuk

sasi pada mobil listrik, komponen mesin,
dan baterai isi ulang.

Maraknya mobil listrik pada tahun 1990-

memerangi polusi udara akibat emisi gas

an bisa jadi, seperti apa yang diungkapkan

buang kendaraan tersebut menjadi pemicu

Dari catatan yang ada, sampai November

dalam Wikipedia. Pada awal 1990-an,

bagi banyak pabrikan untuk memproduksi

2011, mobil listrik yang beredar di pasar

California Air Resources Board (CARB) mulai

mobil listrik. Hadirnya Tesla Inc semakin

adalah Tesla Roadster, REVAi, Renault
Fluence Z.E., Buddy, Mitsubishi i MiEV,
Tazzari Zero, Nissan Leaf, Smart ED,
Wheego Whip LiFe, Mia listrik, dan BYD e6.
Dari beberapa produk itu Nissan Leaf mampu
menjual di atas 20.000 unit. Disusul Mitsubishi
i-MiEV terjual di atas 17.000 unit.
Diungkapkan dari otomotif.tempo.co, 4
November 2021, dengan melansir Hindustan
Times, mobil listrik telah memegang pangsa
69% di pasar otomotif dunia. Perkembangan
pesat kendaraan yang diklaim ramah
lingkungan tersebut tidak lepas dari merekmerek beken dunia. Dalam laman itu juga
disebutkan daftar 5 produsen mobil listrik
terbaik di dunia. Produsen mobil listrik terbaik
di dunia itu adalah Tesla, SAIC Motor,
Volkswagen Group, BYD, dan Hyundai. ❏
AWG/dari berbagai sumber
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Mobil Listrik Made in Indonesia
Soal mobil listrik, Indonesia tak mau ketinggalan. Pada tahun 2012 merupakan kali pertama mobil listrik mulai dirilis. Peran
perguruan tinggi sangat tinggi dalam inovasi dan kreasi mobil listrik di tanah air.

Mobil listrik Indonesia, Selo

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

I

Ricky Elson, pakar motor listrik di Indonesia,

pasti juga akan dibanjiri dengan mobil

dirancang, model mobil yang selanjutnya

listrik. Sejarah perkembangan mobil listrik di

dinamakan Selo itu, modelnya mirip dengan

Dalam laman itu juga diceritakan tentang

tanah air, menurut garasi.id, dimulai pada

mobil super asal Eropa. Selo menggunakan

Kementerian Riset dan Tekonologi (Ristek)

tahun 2012 masa pemerintahan Presiden

baterai 360 Volt, 140 ampere buatan

yang juga meluncurkan mobil listrik. Mobil

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Lewat

Nippres dengan motor listriknya berdaya

listrik ini berupa prototipe minibus listrik

menterinya, Menteri BUMN Dahlan Iskan,

150 kW setara tenaga 190 Hp yang masih

berkapasitas 15 orang penumpang.

mobil listrik di Indonesia dimulai.

didatangkan dari Amerika lewat produk EV

Dikatakan Kepala Penelitian bidang

drive.

Transportasi LIPI, Abdul Hafidz, pada saat

NDONESIA sebagai pasar besar bagi

1,5 miliar yang terbagi Rp 400 juta untuk

produksi otomotif, kelak dikemudian hari

untuk mengembangkan mobil listrik. Setelah

baterai, Rp 300 untuk motor listrik, dan
sisanya untuk bodi dan kaki-kaki.

Di berbagai media diungkapkan ada
banyak mobil listrik buatan Indonesia. Mobil

Mobil yang desainnya berwarna kuning

itu, pembuatan prototipe minibus listrik

listrik made in Indonesia itu seperti Electric

itu bisa berjalan sejauh 200 km. Terkait

tersebut telah menelan biaya mencapai

Vehicle Indonesia (Evina), Tucuxi, Selo,

pengisian baterai (dari kondisi kosong)

Rp 1,5 miliar. Dalam berita yang ada juga

Hevina, Gendhis, Minibus Ristek, Bus

membutuhkan waktu 4 jam dengan quick

dikatakan sudah ada industri otomotif

Listrik Dasep, i-Deora, dan masih banyak

charger yang menggunakan listrik 3 phase.

yang tertarik terhadap mobil listrik ini.

lainnya. Dari berbagai mobil listrik tersebut,

Disebut bila menggunakan charger kecil yang

Terkait mobil listrik, Institut Teknologi 10

ada yang dirancang oleh pengusaha

hanya 1 phase butuh waktu 8 jam, dari

November Surabaya (ITS) juga tidak mau kalah.

otomotif, Kemeristek, LIPI, kerja sama BUMN

kosong hingga terisi penuh.

Perguruan tinggi yang penuh inovatif ini

Dalam laman itu diceritakan, total pem-

meluncurkan i-Deora. Dalam oto.detik.com, 02

buatan Selo ini membutuhkan waktu 8 bulan

Juli 2021, dikabarkan ITS memperkenalkan

Dalam finance.detik.com, 15 April 2014,

dengan rincian, 2 bulan sketsa, dan 6 bulan

desain mobil listrik yang memadukan kaidah

mengungkapkan, Dahlan Iskan menugaskan

produksi. Dana yang dikucurkan senilai Rp

engineering dari sisi mekanik, elektrik, serta

dengan perancang otomotif, serta perguruan tinggi.
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Mobil listrik ITS, i-Deora
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Mobil Listrik UI, Molina UI-EV Bus

desain eksterior dan interior mewah. Desain

Speed Manual Transmission, with ratio, 1st

varian mobil. Dengan ukuran panjang 3,3 meter,

mobil ini bergaya compact SUV yang disapa

gear: 3.417, 2nd gear: 1.96, 3rd gear : 1.25,

lebar 1,5 meter, dan tinggi 1,7 meter. Bobotnya

i-Deora. Ketua Tim i-Deora, Muhammad

4th gear : 0.917, 5th gear : 0.707, reverse

sekitar 1 ton.

Haekal Shafi, mengatakan, mobil listrik ini

gear : 5.38, final gear : 4.8. Body: Steel

Varian yang ada mulai untuk kendaraan pick

dapat menjadi kendaraan pelepas penat

galvanis plate, Fiber composite, Gross

up, mobil box, mobil golf, double cabin,

karena aman dan nyaman untuk digunakan.

Weight: 2016 Kg, Topspeed: 220 Km/jam, dan

sampai untuk sedan dan minibus kecil.

Range: 218 km.

Memakai komponen utama motor listrik dan

Lebih lanjut dikatakan oleh Muhammad
Haekal, i-Deora dirancang menggunakan

Saat pemerintah mulai melangkah awal

baterai, motor diletakkan di gardan belakang.

kaidah V-shape diagram, dengan melalui

dalam soal mobil listrik pada tahun 2012, Institut

Seperti mobil VW kodok, mesinnya berjalan

fase review terhadap literatur yang telah ada,

Teknologi Bandung (ITB) pun sudah melakukan

mendorong bukan menarik.

kebutuhan pasar, hingga ide-ide menarik

hal yang sama. Dalam tekno.tempo.co, 8

Universitas Indonesia (UI) pun tak mau

dan potensial yang menjadikan i-Deora

Agustus 2012, kampus yang berada di Jl.

kalah. Dalam www.liputan6.com, 29 Juni 2018,

sebagai kendaraan ramah lingkungan yang

Ganeca, Kota Bandung, Jawa Barat, pada

diceritakan, Tim Mobil Listrik Nasional UI telah

cocok dikendarai di Indonesia. Dilanjutkan

Rabu, 8 Agustus 2012, itu mengenalkan

meluncurkan Molina UI-EV Bus. Molina yang

dengan merencanakan riset terhadap

sekaligus menguji coba purwarupa (prototype)

dimaksud merupakan sebuah bus listrik hasil

sasaran berkaitan dengan desain tema,

mobil listrik buatan sejumlah dosen. Modelnya

riset yang telah dikomersialisasi. Bus ini

model mobil, serta spesifikasi mesinnya.

berupa mobil berkabin ganda dengan 4

bersifat ramah lingkungan dan hemat energi.

Kemudian dilakukan pembuatan desain,

penumpang.

mulai dari konsep, mesin, layouting hingga

Dalam laman itu diberitakan, pengembang-

Koordinator tim pembuat mobil listrik ITB,

an bus listrik ini sejalan dengan kendaraan

Agus Purwadi, mengatakan, pembuatan mobil

berkonsep hemat energi dan ramah ling-

Dari semua itu, ia mengatakan, ITS ingin

itu dikebut selama dua bulan agar bisa

kungan. Rektor Universitas Indonesia,

membuat suatu gebrakan terhadap dunia riset

dikenalkan saat peringatan Hari Kebangkitan

Muhammad Anis, menandatangani nota

kendaraan listrik di Indonesia. Rincian

Teknologi Nasional. Mobil ini dirancang unik.

kesepahaman (MoU) dengan Perum Damri

spesifikasi i-Deora: Dimension : 4409 mm x

Satu platform bisa dikembangkan menjadi 12

yang diwakili oleh Dirut Setia Milatia Moemin,

akhirnya dihasilkan suatu desain akhir.

1813 mm x 1670 mm, round clearance: 200

serta PT. Pengembangan Pariwisata Indo-

mm, Wheel Base: 2635 mm, Frame: Tubular

nesia yang diwakili Abdulbar M. Mansoer.

Space Frame, Material AISI 1020, Sus-

Ketiga pihak telah bersepakat mengembang-

pension: MacPherson Strut Suspension

kan operasi bus listrik produksi UI serta

(Front), Trailing Arm with Rigid Axle (Rear),

berkomitmen memesan beberapa unit bus

Brake: Front Brake cross drilled ventilated

listrik buatan Tim Molina UI.

disc, Rear Brake cross drilled disc, single

Dengan kesepakatan ini, ke depannya,

piston caliper, with brake booster and ABS

diharapkan makin banyak perusahaan yang

system, Tire: Front 245/35/R19, Rear 275/

memesan kendaraan listrik buatan UI. UI pun

45/R19, Rims: R19 Alumunium Forged

bakal terus melakukan inovasi dan pengem-

Wheels, Motor: EMRAX 228, 109 KW Peak

bangan terhadap bus listrik ini. Misalnya,

Power, Controler: WIKSA Mark 3.1, Voltage

pengembangan charging station dan dukungan

Up To 450 Volt DC, Battery: 33.12 kWh Li Fpo

layanan purnajualnya. ❏

Perismatic 3.2 Volt 40 Ah, Transmission: 544

Mobil listrik ITB

AWG/dari berbagai sumber
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Semua Orang Bisa Merasakan Mobil Listrik
Meski belum semua orang bisa memiliki dan menggunakan mobil listrik, namun masyarakat, khususnya di Jakarta, bisa
merasakan dan menikmati sarana itu. Lewat uji coba Bus Listrik Trans Jakarta secara gratis, orang sudah bisa merasakan
nikmatnya naik kendaraan yang digerakkan oleh listrik itu. Untuk lebih menyakinkan kehebatan mobil listrik maka di
Jakarta digelar Formula-E.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Bus Listrik Trans Jakarta

T

INGGINYA harga mobil listrik membuat

kelayakan bus listrik tersebut diminati oleh

Jakarta kembali melakukan uji coba Bus

produksi mobil ini sempat berhenti pada

masyarakat serta media. Masyarakat rela

Listrik Trans Jakarta. Dengan rute yang

tahun 1935. Meski mobil listrik sudah

menunggu di halte-halte yang ada untuk

sama, uji coba ini diminati oleh masyarakat

merasakan bus itu.

bahkan dari luar kota.

kembali dilirik dan produksi massal mulai
dilakukan, serta sudah ditawarkan dan

Di tahun 2021, sekitar September dan

Dalam Kompas.com, 25/11/2021, Gubernur

beberapa masyarakat sudah menggunakan,

beberapa bulan selanjutnya, pemerintah

DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan,

namun penggunanya sepertinya masih pada
kalangan terbatas. Dengan harga yang lebih
ditambah dengan infrastruktur pengisian
baterai yang belum ada di setiap tempat,
belum ada ‘eceran’, tentu hal demikian
membuat masih belum banyak orang bisa
menikmati mobil listrik.
Syukur keinginan masyarakat untuk bisa
menikmati mobil listrik bisa dirasakan oleh
masyarakat, terutama di Jakarta. Pada Juli
2020, Pemerintah Jakarta selama beberapa
hari melakukan uji coba Bus Listrik Trans
Jakarta. Uji coba yang dilakukan secara
gratis ini menempuh rute Balai Kota hingga
Terminal Blok M, pergi pulang alias memutar.
Uji coba yang dilakukan untuk mengetes

EDISI NO.01/TH.XVI/JANUARI 2022
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Syafrin Liputo

Jakarta menargetkan 100 Bus Listrik Trans

12 meter dengan berat kosong 13 ton. Tipe

Sejak 2020, Formula E berstatus kejuaraan

Jakarta dapat beroperasi pada tahun depan.

bus yang diuji coba adalah bus besar

dunia.

Rencana penggunaan bus listrik sebagai

dengan tipe lantai rendah. Sehingga, akses

Jakarta akan menjadi ajang balap Formula

upaya elektrifikasi transportasi dan kendaraan

turun pelanggan luas dan memungkinkan

E pada 4 Juni 2022. Di Wikipedia disebutkan,

secara umum di Jakarta. Ini dilakukan untuk

pengguna kursi roda dapat keluar-masuk

Mobil Gen3 rencananya akan diperkenalkan

mengatasi salah satu persoalan Jakarta saat

lebih bebas dari pintu depan maupun

di musim kesembilan Formula E (2022-23).

ini, yakni polusi udara yang diakibatkan asap

belakang.

Tenaga mobil diperkirakan 350 kW saat

kendaraan di ibu kota. “Bus listrik merupakan

Soal mobil listrik, Jakarta tidak hanya masif

kualifikasi dan 300 kW saat balapan, dengan

solusi yang tepat untuk membebaskan Jakarta

mengganti Trans Jakarta yang berbahan

total kapasitas regeneratif saat mengerem

dari emisi berbahaya akibat polusi bahan bakar

bakar fosil dengan tenaga listrik, namun di

600 kW, baik roda depan (250 kW) dan

fosil”, ujarnya. Dikatakan transportasi listrik

kota ini juga ada digelar Formula E (E-Prix).

belakang (350 kW). Baterai mobil Gen3 juga

menjadi salah satu solusi yang layak untuk

Dalam Wikipedia, dijelaskan Formula E

akan dirancang untuk menangani “flash-

dibahas, dipertimbangkan, dan kita semua

(ABB FIA Formula E World Championship)

charging” dengan kecepatan hingga 800 kW,

sedang menuju kepada model transportasi

merupakan balap mobil kursi tunggal yang

memungkinkan adanya pengisian ulang

bebas emisi, salah satunya berbasis listrik.

menggunakan mobil listrik. Kejuaraan ini

untuk pertama kalinya.

Dalam laman yang sama, Kepala Satuan

pertama kali digagas pada tahun 2011 oleh

Balapan mobil listrik pada tahun ini

Pelayanan (Kasatpel) Unit Pelayanan

presiden FIA Jean Todt dan Alejandro Agag,

membuat masyarakat akan merasakan

Pengujian Kendaraan Bermotor (UPPKB),

yang juga adalah pendiri dan CEO Formula E

kedahsyatan dan kehebatan mobil listrik yang

Bangkit Prakoso, mengatakan, sebanyak 100

Holdings. Balapan pertamanya digelar di

mulai gencar digunakan orang. ❏

unit Bus Listrik Trans Jakarta direncanakan

Beijing, Tiongkok, pada September 2014.

AWG/dari berbagai sumber

akan beroperasi di Jakarta pada 2022. Tahun
2022 disebut mungkin sudah datang 100 unit
bus transjakarta untuk beroperasi.
Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo,
dalam berita Kompas.com, 08/11/2021,
mengatakan, bus listrik yang diujicoba di
tahun 2021 memiliki baterai berkapasitas 385
kWh yang dapat berjalan hingga 320
kilometer dalam sekali pengisian daya listrik
penuh. Dalam penggunaan harian, daya
tahan baterai cukup diisi ulang maksimum
tiga jam dengan jarak tempuh sejauh 250
kilometer. Hal demikian membuat cukup cocok
untuk keperluan atas bus perkotaan.
Lebih lanjut diungkapkan, dimensi bus tidak
jauh berbeda dengan Trans Jakarta yang
sudah beroperasi lebih dahulu, yaitu panjang
46
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Dr. H. Abdul Gaffar Latjokee
Rektor Universitas Ichsan

Perkokoh Nilai Kebangsaan pada Pemuda Bangsa

B

ANGSA Indonesia memiliki nilai-nilai kebangsaan yang menjadi jati diri bangsa
sejak dulu. Nilai-nilai kebangsaan tersebut saat ini harus dikembalikan kepada
generasi muda. Maksud saya adalah, nilai-nilai kebangsaan itu terbentuk atas

campur tangan para pemuda di masa perjuangan dahulu yang terkenal dengan Sumpah
Pemuda.
Nah, begitu luar biasanya nilai luhur kita itu maka harus dipelajari kembali, dipahami
kembali, lalu diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari oleh pemuda saat ini. Memang
tidak mudah, apalagi di era sekarang ini yang merupakan era modern di mana teknologi
informasi berkembang begitu cepat.
Namun, itu harus dilakukan pemuda bangsa. Sebab, nilai luhur bangsalah yang
bisa sebagai benteng untuk mempertahankan karakter asli kita sebagai rakyat
Indonesia. Saya harap, generasi muda mulai dari sekarang memperkokoh nilai
luhur bangsa, tentu dengan dukungan dan bimbingan dari kita semua elemen
bangsa, dan juga pemerintah. ❏
DER

Supardi Liu
Ketua Yayasan Madani

Pendidikan Anak di Daerah Perlu Mendapat Perhatian

P

ENDIDIKAN adalah elemen utama perkembangan dan kemajuan suatu bangsa.
Oleh karena itu, pendidikan generasi muda bangsa perlu mendapatkan perhatian
lebih, apalagi di daerah terpencil. Perhatian tersebut bukan hanya dari masyarakat

saja, tapi juga dari pemerintah dalam bentuk kebijakan pendidikan yang baik untuk
rakyat dan bantuan fisik.
Saya rasa pemerintah dalam hal ini sudah sangat memperhatikan pendidikan bangsa.
Seperti pembangunan pondok pesantren di daerah Gorontalo. Memang dana
pembangunan ponpes ini dari donatur di Timur Tengah, namun pemerintah pusat dan
daerah membantu dengan memperlancar donasi tersebut hingga sampai menjadi
pembangunan ponpes.
Para pimpinan lembaga tinggi negara, seperti Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad,
juga sangat mendukung kemajuan pendidikan daerah. Buktinya, bapak Fadel
Muhammad secara pribadi dan sebagai Pimpinan MPR sudi berkunjung dan memberi
dukungan luar biasa kepada pembangunan ponpes.
Saya harap, ke depan, kebijakan yang ramah seputar pendidikan generasi muda
Indonesia makin terus diperhatikan dan ditingkatkan kualitasnya untuk dan demi
kemajuan bangsa yang mampu berkompetsisi dengan negara maju. ❏
DER
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REFLEKSI AKHIR TAHUN
SELINGAN

Dr. Jazilul Fawaid, SQ., MA.
Wakil Ketua MPR RI

Catatan dari Rumah Kebangsaan

A

DA banyak peristiwa politik, hukum, dan
keamanan sepanjang 2021 yang layak
dicermati secara saksama sebagai pembelajaran (lesson learned) maupun sebagai
kompas dalam mengarungi tahun 2022. Banyak
peristiwa positif sebagai gambaran kesigapan dan
ketangkasan pemerintah dalam mewujudkan
kehadiran negara (state presence) bagi pemenuhan kebutuhan rakyat. Namun, ada juga halhal yang sifatnya challenging yang menjadi ujian
bagi ketahanan nasional Indonesia sebagai satu
bangsa dan negara.

Refleksi Politik
Politik merupakan salah satu aspek yang cukup
dominan untuk disorot sepanjang 2021. Banyak isu yang
menyita perhatian publik seperti wacana amendemen
konstitusi yang kelima terkait pokok-pokok haluan negara
(PPHN), penilaian mengenai terjadinya resesi demokrasi
di Indonesia oleh lembaga internasional sebagai
konsekuensi penanganan pandemi Covid-19, hingga
memanasnya suhu politik nasional karena mayoritas
partai politik yang mulai mengambil langkah-langkah
pemanasan (political warming-up) dan konsolidasi
menuju gelaran Pemilu 2024.
Konstitusi Indonesia, yakni UUD NRI Tahun 1945,
sejatinya merupakan konstitusi yang bersifat
terbuka. Frasa ‘terbuka’ di sini bersifat esensial,
karena konstitusi harus mampu menangkap dinamika
dan perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan
politik dan pemerintahan, termasuk dinamika yang
terjadi di masyarakat (warga negara).
Dorongan untuk melakukan amendemen terbatas
terhadap konstitusi merupakan amanat MPR RI periode
sebelumnya yang mencoba hendak dituntaskan oleh
MPR periode sekarang. Adapun basis argumentasinya
adalah pokok-pokok haluan negara sangat dibutuhkan
demi kelangsungan dan keajegan pembangunan
nasional, tidak terpengaruh sama sekali oleh kandidasi
politik elektoral selama lima tahunan.
Wacana amendemen tentu saja tidak bisa
diselesaikan secara parsial dan dari satu pihak. MPR
RI sebagai Rumah Kebangsaan menyadari betul
tugas dan tanggung jawabnya dalam menegakkan
kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, dilakukan
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pengkajian secara mendalam untuk menyerap aspirasi
dan keinginan masyarakat, guna memastikan bahwa
ini bukan wacana elit, melainkan semata-mata demi
kelancaran pembangunan nasional jangka panjang.
Di tengah pembahasan dan pengkajian, muncul isu
bahwa amendemen juga akan membahas mengenai
perubahan periode presidensi, yakni dari dua periode
menjadi tiga periode. Isu itu memantik resistensi luas
dari publik. MPR RI sekali lagi menegaskan komitmennya
untuk konsisten membahas hanya pada persoalan
PPHN, dan tidak eksesif pada isu-isu lainnya.
Isu lainnya adalah mengenai adanya resesi demokrasi
yang berlangsung di Indonesia sebagai konsekuensi
dari penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah.
Isu ini penting untuk saya ulas sebagai representasi
dari isu-isu demokrasi lainnya sepanjang 2021.
Penilaian ini hadir dari the Economist Intelligence
Unit (EIU) yang menilai bahwa demokrasi Indonesia
pada tahun pertama pandemi adalah yang terburuk
sepanjang satu dekade terakhir. Kontributor utama
menurunnya indeks demokrasi yang dimiliki oleh Indonesia adalah pada aspek kebebasan sipil dan
pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan.
Terkait dengan hal itu, respons yang diberikan oleh
pemerintah patut diapresiasi. Pemerintah tidak
bersikap reaktif apalagi resisten, melainkan menjadikan penilaian tersebut sebagai bahan masukan bagi
perbaikan kualitas demokrasi ke depan.
Upaya penanganan pandemi Covid-19 tidak
dipungkiri menimbulkan dilema dalam teknis operasionalnya. Penerapan kebijakan Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) hingga Perberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), protokol
kesehatan secara ketat hingga vaksinasi massal,
pada dasarnya bertujuan untuk melindungi warga
negara secara komprehensif.
Upaya persisten aparatur terkadang memang
menimbulkan benturan kepentingan dengan
masyarakat. Misalnya, bagi mereka yang kebebasan untuk mencari nafkah, beribadah, dan berkegiatan secara sosial lainnya terhalangi, atau
merasa memiliki hak untuk menolak vaksinasi.
Kebijakan pemerintah tidak bisa memuaskan seluruh
kepentingan masyarakat karena memang bukan di situ
urgensi sebuah kebijakan. Urgensinya adalah
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bagaimana kebijakan tersebut mampu memenuhi kebutuhan publik,
hajat publik secara luas, yakni kesehatan dan keamanan bersama.
Penanganan pandemi sepanjang 2021 sekilas terlihat membelenggu demokrasi, namun tidak sepenuhnya benar. Informasi di
media sosial dan media daring begitu banyak yang disinformatif dan
misinformatif. Informasi yang sifatnya distraktif sedemikian perlu
disikapi secara tegas oleh pemerintah dengan mengambil kebijakan
satu data dan satu akses.
Oleh sebab itu, pemerintah menyediakan satu portal informasi
mengenai dinamika Covid-19 di Indonesia, baik jumlah kasus positif
dan rinciannya, serta kebijakan-kebijakan mitigatif dan kuratif yang
ditempuh. Hal ini tentu saja tidak bisa dipandang membelenggu
kebebasan. Pada kasus lain, pemerintah melalui Polri bersikap cerdas
dalam merespons tudingan membelenggu kebebasan sipil.
Banyaknya mural bernada protes terhadap kebijakan pemerintah
pada awalnya direspons secara keras oleh kepolisian. Namun, pada
akhirnya disikapi dengan menggelar lomba mural secara terbuka
kepada masyarakat agar kritik dan saran yang mereka sampaikan
bisa diatensi secara langsung oleh pemerintah.
Isu politik lainnya yang patut dicermati adalah langkah pemanasan
yang dilakukan oleh partai-partai politik dalam menyongsong pesta
demokrasi 2024. Meskipun masih akan berlangsung sekitar dua tahun
sekian bulan mendatang, magnitudo politik yang ditimbulkan oleh
hajatan demokrasi tersebut sudah sangat terasa di 2021.
Partai-partai politik mulai menyodorkan kader terbaiknya sebagai
calon presiden. Lembaga-lembaga survei juga tidak ketinggalan
dalam menghangatkan suhu politik dengan merilis nama-nama
potensial untuk 2024. Kelompok masyarakat sipil juga turut
berpartisipasi dengan menyuarakan pentingnya perubahan pada
UU Pemilu, terutama terkait dengan ambang batas pencalonan
presiden dan pentingnya kontestasi dengan lebih dari dua pasang
calon untuk menghindari polarisasi dan segregasi di masyarakat
seperti yang terjadi pada dua Pilpres sebelumnya.
Berbagai isu dan dinamika politik elektoral sepanjang 2021 tersebut
merupakan cerminan dari demokratisasi yang berlangsung progresif.
Setiap struktur politik yang suprastruktur maupun infrastruktur
bergerak dan berputar sesuai dengan fungsi masing-masing dalam
berdemokrasi. Partai politik sungguh memafhumi bahwa mereka
adalah mesin politik utama di era pascareformasi.
Oleh sebab itu, fungsi sebagai sarana seleksi dan kandidasi politik
perlu dilakukan secara matang dengan memanaskan mesin politik
sejak 2021 agar mampu menyuguhkan calon-calon terbaik untuk
dipilih rakyat. Birokrasi Pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP,
juga berbenah sejak dini agar hambatan-hambatan yang muncul
pada Pemilu sebelumnya tidak terulang dan dapat ditangani secara
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efektif dan efisien pada 2024.
Yang perlu digarisbawahi oleh semua pihak yang terlibat adalah
urgensi untuk menjaga persatuan dan kesatuan, serta meletakkan
kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau
golongan.

Refleksi Hukum dan Keamanan
Aspek hukum adalah aspek lainnya yang menarik untuk dicermati
sepanjang 2021, terutama terkait dengan penegakan hukum yang
dilakukan oleh pemerintah. Penegakan hukum merupakan bagian
dari pembangunan hukum yang merupakan komponen integral dalam
pembangunan nasional.
Polri sebagai pranata umum sipil yang berlaku sebagai penjaga
ketertiban dan keamanan di seluruh wilayah NKRI secara konsisten
terus-menerus melakukan penguatan sistem pengawasan internal
demi memperkuat kelembagaan Polri, sehingga Polri dapat terus
memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat agar tercipta
keamanan dan ketertiban.
Kejaksaan Agung juga berkontribusi besar dalam penguatan
penegakan hukum sepanjang 2021 dengan memburu kasus-kasus
besar yang menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi negara.
Penguatan penegakan hukum juga terjadi di ranah legislasi, seperti
pembahasan rancangan revisi KUHAP yang tidak hanya melibatkan
pemerintah dan parlemen, tapi juga masyarakat sipil untuk memberikan
masukan agar menghasilkan legislasi yang komprehensif.
Berbeda dengan aspek hukum, aspek keamanan sepanjang 2021
merupakan hal yang perlu diatensi lebih oleh pemerintah karena
berpotensi menimbulkan instabilitas pada 2022. Situasi keamanan di
Papua belum bisa dikatakan stabil meskipun pemerintah sudah
mengambil kebijakan untuk memberikan otonomi khusus jilid kedua.
Pendekatan berbasis kesejahteraan, pembangunan ekonomi, dan
sosial budaya perlu lebih digalakkan oleh pemerintah. Pendekatan
berbasis keamanan harus lebih sedikit digunakan, yakni hanya pada
hal-hal yang bersifat penegakan hukum. Aktivitas terorisme
sepanjang 2021 bisa dikatakan meningkat sebagai ekses dari banyak
hal, termasuk perubahan konstelasi politik global dengan naiknya
rezim Taliban di Afghanistan.
Namun demikian, kinerja apik dari aparatur negara mampu
memitigasi segala potensi ancaman. Sepanjang 2021, jumlah teroris
yang ditangkap lebih dari 370 orang per 24 Desember 2021, jumlah
itu lebih banyak bila dibandingkan dengan 2020 yakni 232 orang.
Ancaman dan tantangan keamanan pada 2022 diprediksi akan lebih
kompleks mengingat suhu konstelasi politik nasional akan meningkat.
Oleh sebab itu, aparatur keamanan tidak boleh lengah sedikitpun
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. ❏
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Tak Perlu Diragukan

Peran Umat Islam pada Bangsa
dan Negara

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

T

IDAK perlu diragukan lagi peran umat Islam dalam perjalanan

Dari fakta di atas, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu

sejarah bangsa,” ujar Wakil Ketua MPR, Dr. (HC) Zulkifli Hasan

menegaskan bahwa peran dan darma bakti umat Islam kepada

SE., MM., pada saat menjadi pembicara utama dalam ‘Seminar

bangsa dan negara tak bisa dibantah lagi. Sangat disayangkan,

Nasional Kebangsaan Muballigh Indonesia.’ Seminar bertema:

menurut Zulkifli Hasan, saat ini umat Islam dicitrakan tak cinta NKRI.

‘Mengokohkan Jatidiri Kebangsaan Mubalig Indonesia,’ berlangsung

Dalam acara yang digelar secara hybrid, daring, dan luring itu,

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

pria asal Lampung ini mengungkapkan, Islam hadir di bumi dengan

9 Desember 2021.

nilai yang begitu agung. Manusia yang punya akal membenarkan

Lebih lanjut, dalam seminar yang dihadiri oleh ratusan mubalig

dan menerima ajaran Islam. Dari sinilah Islam berkembang dengan

dari berbagai daerah di Indonesia itu, Zulkifli Hasan mengatakan

pesat. “Kalau saat ini istilhanya mengglobal”, ujarnya. “Nilai-nilai

bahwa organisasi Sarekat Dagang Islam yang kemudian berubah

yang agung itu membuat umat manusia menjadi terpesona”,

menjadi Sarekat Islam lahir lebih dahulu dibanding organisasi Budi

tambahnya.

Utomo. “Organisasi Sarekat Dagang Islam lahir sebagai respon atas

Dengan membawa nilai-nilai agung inilah muncul peradaban baru

ketidakadilan sistem pemerintahan kolonialisme Belanda”, paparnya.

dalam berbagai bidang, ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan, dan

Setelah Sarekat Islam, selanjutnya lahir organisasi Muhammadiyah,

kedokteran. “Hal demikian membawa Islam pada masa kejayaan”,

NU, dan organisasi Islam lainnya. Organisasi Islam ini lahir sebelum

tuturnya.

Kongres II Pemuda Tahun 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda.

Manusia, kata Menteri Kehutanan pada masa pemerintahan

“Mereka semua menyatakan diri melawan penjajah”, tuturnya. Tak

Presiden Susilo Bambang Yudhyono, itu membutuhkan kepercayaan.

hanya itu, umat Islam juga mempunyai peran besar dalam perumusan

Kepercayaan ini melahirkan nilai-nilai kehidupan. Dari nilai-nilai ini

Pancasila.

selanjutnya lahirlah tradisi, dan tradisi akhirnya melembaga. Dari
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menyesuaikan diri dengan perkembangan
zaman. “Agar Islam tetap maju dan unggul.
Bila kita berhenti berpikir maka berhentilah
pula eksistensi kita,” katanya.
Drs. KH. Tatang M. Natsir Fathuddin, Ketua
Umum Badan Koordinasi Mubalig Indonesia
(Bakomubin), mengatakan, seminar yang
digelar hari ini untuk merumuskan tentang
jatidiri mubalig. “Seminar yang ada untuk
menjawab pertanyaan kita tentang apa jatidiri
mubalig,” tuturnya. Jatidiri yang ada kelak
akan menjadi visi, etos, dan komitmen
kebangsaan para mubalig. Nilai-nilai yang ada
sinilah masalah itu muncul. Masing-masing

Hasan, menjadi pekerjaan bagi umat Islam

diharap bisa ditanamkan dalam diri untuk

lembaga, baik itu berbentuk suku, golongan,

agar permasalahan ini bisa disudahi.

memupuk semangat kebangsaan.

maupun politik, merasa paling benar

Zulkifli Hasan mendorong agar para

Seperti dikatakan oleh Zulkifli Hasan,

sehingga satu sama yang lain saling

mubalig tidak hanya menyelesaikan masalah

Tatang juga sepakat bahwa ulama telah

menyalahkan. “Bahkan saling mengkafirkan,”

internal umat, namun mubalig juga harus

berjasa dalam menegakan NKRI. ❏

ujarnya. Hal demikianlah disebut oleh Zulkifli

terus mengembangkan diri agar bisa
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SOSIALISASI
Sosialisasi Empat Pilar MPR

Ekonomi Pancasila Jadi Solusi di Masa Pandemi

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

K

ETUA MPR Bambang Soesatyo meyakini sistem perekonomian nasional
yang dikenal dengan Ekonomi Pancasila
akan mampu menghadirkan solusi untuk
menghadapi berbagai tantangan dan kondisi,
khususnya di masa pandemi dengan segala
dampaknya yang kita rasakan hingga saat
ini. Sebab, di masa pandemi kita sangat
membutuhkan semangat solidaritas dan
soliditias kebangsaan.
“Sistem Ekonomi Pancasila adalah
sistem ekonomi yang mengedepankan
nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan dan
gotong royong. Dan, yang paling penting,
memprioritaskan keberpihakan pada
kelompok ekonomi kecil yang menjadi
tulang punggung perekonomian nasional,
seperti UMKM,” kata Bambang Soesatyo
dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan
tema “Ekonomi Pancasila Menjadi Solusi
Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi” di
Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen
Senayan, Jakarta, Kamis (9/12/2021).
Sosialisasi yang diselenggarakan MPR
bekerjasama dengan Koperasi UMKM Indonesia (Komindo) Sejahtera ini juga mengukuhkan Pengurus Koperasi UMKM Indonesia Sejahtera Se-Indonesia.Tampak hadir
anggota MPR RI dari unsur DPD, Hj. Fahira
Idris, SE., HM., Ketua Umum Pengurus
Pusat Komindo Sejahtera, Imlahyudin, SE.,
LUTCF., Deputi Bidang Perkoperasian
Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad
Zabadi, SH., MM.
Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo,
mengapresiasi berbagai kebijakan yang telah
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dilakukan pemerintah untuk mendorong
pertumbuhan UMKM di tanah air. Berbagai
kebijakan itu antara lain melalui dukungan
fasilitas pembiayaan dan insentiffiskal,
pemberdayaan dan peningkatan daya saing
khususnya melalui peningkatan literasi
teknologi UMKM di era disrupsi digital,
dukungan alokasi anggaran melalui program
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dukungan regulasi seperti melalui Peraturan
Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM, serta berbagai bentuk keberpihakan lainnya.
“Saya yakin dan percaya, dengan menjadikan semangat kebersamaan dan gotong
royong sebagai bagian penting dalam

pemberdayaan perekonomian rakyat, perekonomian nasional akan kembali bangkit dan
berjaya,” katanya. Bamsoet berharap,
Komindo Sejahtera yang mewadahi koperasikoperasi UMKM dapat berperan optimal dan
berkontribusi nyata dalam memajukan
koperasi UMKM di seluruh Indonesia.
Menurut Bamsoet, untuk menghadapi
dampak pandemi yang telah menghantam
kehidupan perekonomian, dibutuhkan
usaha bersama dari segenap pelaku
perekonomian, salah satunya adalah UMKM
(usaha mikro, kecil, dan menengah). UMKM
yang merepresentasikan lebih dari 99%
pelaku usaha di seluruh Indonesia adalah
sector perekonomian yang paling terdampak
oleh pandemi.
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“Oleh karenanya, kebangkitan sektor
UMKM adalah kunci penting bagi kebangkitan
perekonomian nasional membutuhkan
semangat kolektivitas, dan salah satu
bentuku saha bersama yang menjunjung
tinggi semangat kolektivitas tersebut,
mewujud dalam bentuk organisasi koperasi,”
tuturnya.
Bamsoet menambahkan, sistem perekonomian nasional secara yuridis telah
diatur dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945
merupakan perwujudan dari sila kelima
Pancasila, yakni keadilan sosial bagi
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seluruh rakyat Indonesia. Para pendiri
bangsa secara tegas merumuskan bahwa
sistem perekonomian nasional bukanlah
sistem ekonomi sosialis di mana negara
menjadi dominan sebagai pelaku ekonomi,
dan bukan pula sistem ekonomi kapitalis di
mana individu dan pasar menjadi dominan
menentukan perilaku ekonomi.
“Sistem ekonomi kita adalah ekonomi
Pancasila, yakni pengelolaan ekonomi
negara yang bersumber pada nilai-nilai
Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila
bersumber pada nilai-nilai yang menge-

depankan nilai-nilai religiusitas, humanitas,
nasionalitas, demokrasi, dan keadilan
sosial,” imbuhnya.
Untuk mempertegas politik ekonomi
nasional yang berkeadilan, lanjut Bamsoet,
dikeluarkan Ketetapan MPR No. 16/MPR/
1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka
Demokrasi Ekonomi. Ketetapan MPR ini
menjadi arah kebijakan, strategi dan pelaksanaan pembangunan sistem perekonomian nasional, dan lebih memberikan
kesempatan, dukungan dan pengembangan
ekonomi rakyat yang mencakup koperasi,
serta usaha kecil dan menengah sebagai
pilar utama pembangunan ekonomi nasional.
“Namun harus kita akui, bahwa saat ini,
koperasi sebagai manifestasi kebersamaan
dalam demokrasi ekonomi, masih belum
mampu berkembang dan maju sejajar
dengan sektor pemerintah dan swasta.
Dalam kebijakan perekonomian, seringkali
kita jumpai kecenderungan untuk bersikap
terlalu pragmatis, sehingga landasan idiil
dan landasan konstitusional menjadi terlupakan. Dengan alasan pertumbuhan atau
penyelamatan ekonomi nasional, kita
cenderung bersikap longgar dan pragmatis,
membiarkan berkembangnya perekonomian
nasional yang berfokus pada pertumbuhan
dengan bertumpu pada sector swasta dan
mengorbankan prinsip pemerataan,” papar
Bamsoet. ❏
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SOSIALISASI
Pesanggrahan Ulujami, Jakarta

Membantu Kemerdekaan Palestina Adalah
Perintah Konstitusi

W

AKIL Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat
Nur Wahid, MA., menegaskan, para
Bapak Bangsa tidak pernah berhenti
berjuang. Mereka terus berjuang, termasuk
setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaan. Para Bapak Bangsa juga istiqamah,
menerima dan menerapkan seluruh kesepakatan yang sudah di ambil.
Sikap tersebut salah satunya ditunjukkan oleh Bung Karno. Pada pelaksanaan
Konferensi Asia Afrika, Ir. Soekarno, tidak
mengundang utusan dari Israel. Dia lebih
memilih mengundang perwakilan Palestina.
Alasannya, karena saat itu Palestina masih
belum merdeka, dan dalam masa penjajahan Israel.
“Bung Karno konsisten terhadap cita-cita
kemerdekaan yang ditetapkan bersama
Bapak dan Ibu Bangsa lainnya dalam
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Bahwa
sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak
segala bangsa, dan oleh sebab itu maka
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,
karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan
dan perikeadilan,” jelas Hidayat.
Pernyataan itu disampaikan Hidayat Nur
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Wahid pada sosialisasi Empat Pilar MPR RI,
yang diselenggarakan MPR bekerjasama
dengan Yayasan Pendidikan Islam Sirojul
Mubtadiin Alfikri. Acara tersebut berlangsung di Ruang Serbaguna Aula Miftahul
Huda, Jalan Ciledug Raya, Gg. KH. Syatiri,
RT 17/ RW 03 No 50 Pesanggrahan Ulujami,

Jakarta Selatan, Sabtu (5/12/2021).
Karena itu, Hidayat mengaku merasa
aneh jika ada yang bilang bahwa Palestina
bukan urusan Indonesia. Itu menandakan
bahwa orang tersebut tidak memahami
Pancasila dan UUD serta sejarah bangsa.
Apalagi, Palestina adalah negara yang
pertama mengakui kemerdekaan Indonesia.
Karena itu, sudah semestinya, bangsa Indonesia membalas kebaikan budi Palestina.
Pada kesempatan itu, Hidayat juga
menyoroti tugas dan fungsi MPR melaksanakan sosialisasi Empat Pilar. Menurut
HNW, panggilan akrab Hidayat Nur Wahid,
setiap warga negara berhak mengikuti
sosialisasi. Terlepas dari apapun agama,
ras dan asal usulnya. Karena dengan ikut
sosialisasi, masyarakat jadi tahu dan paham
mengenai dasar dan ideologi negara dan
konstitusi tertinggi di Indonesia.
“Dengan begitu masyarakat bisa ikut
mengawasi praktik berbangsa dan bernegara. Serta turut melempangkannya jika
ada yang membelok dari yang seharusnya,”
kata HNW lagi. ❏
MBO
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Jagakarsa, Jakarta Selatan

Memperolok Tuhan dan Agama, Berarti
Menertawakan Pendiri Bangsa

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

W

AKIL Ketua MPR RI, Dr. H.M. Hidayat
Nur Wahid MA., menyampaikan
simpati dan duka mendalam kepada
masyarakat Lumajang Jawa Timur yang
tertimpa musibah meletusnya gunung
Semeru, pada Sabtu sore (4/12/2021).
Hidayat mendoakan, mereka yang sakit
akibat erupsi Semeru segera sehat kembali,
dan pulih seperti sediakala.
“Semoga yang menjadi korban yang
meninggal dalam bencana tersebut dalam
keadaan mati syahid, dan diberi ganjaran
oleh Allah SWT surga di akhirat nanti.
Alfatihah,” harap Hidayat.
Hidayat juga berharap Jakarta dan kotakota lain di Indonesia tetap aman sejahtera.
Jauh dari bencana dan marabahaya lainnya.
Sehingga penduduknya bisa hidup tentram
dan sejahtera.
Doa dan harapan itu disampaikan Hidayat
Nur Wahid mengawali Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang diselenggarakan oleh MPR
bekerjasama dengan Yayasan Amal Mulia
Jagakarsa, Jakarta Selatan. Acara tersebut berlangsung di Srengseng Sawah,
Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu malam
(4/12/2021).
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Hadir dalam acara tersebut, Ketua Gema
Keadilan DKI Jakarta, H. Ahmad Rachmawan,
M.Si.; Ketua Yayasan Amal Mulia Cipedak
Barmansyah, ST.; serta Ketua Kuliah Subuh
Gabungan Jakarta Selatan, H. Madani Madali.
Pada kesempatan itu, Hidayat menyoal
pihak-pihak yang menjadikan Tuhan, agama,
dan simbol-simbol agama menjadi bahan
olok-olokan dan lucu-lucuan. Mengolok-olok
Tuhan, agama, dan simbol-simbol agama,
kata Hidayat, adalah perbuatan yang
bertentangan dengan dasar dan ideologi
Pancasila. Menjadikan Tuhan, agama dan

simbol-simbol agama, menjadi bahan luculucuan untuk mengundang tawa orang lain,
berarti juga tidak menghormati para pendiri
bangsa yang telah bermufakat untuk
menerima Pancasila sebagai dasar dan
ideologi Pancasila.
Padahal, tokoh-tokoh bangsa, baik dari
unsur nasionalis religius maupun nasionalis
kebangsaan, bekerja keras untuk mencapai
kemerdekaan Indonesia. Mereka juga terus
berjuang,agar kemerdekaan Indonesia 17
Agustus 1945, tidak jatuh kembali pada
kolonialis Belanda ataupun kembali ke dalam
cengkeraman komunisme dan liberisme.
“Tokoh-tokoh dari nasionalis kebangsaan,
seperti Ir. Soekarno, Mohammad Hatta,
Mohammad Yamin, bersama tokoh nasionalis
religious, antara lain, KH. Wahid Hasyim, Abdul
Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Alexander
Andries Maramis, bermufakat sila pertama
dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha
Esa,” papar HNW, begitu Hidayat Nur Wahid
biasa disapa.
Jadi, lanjut HNW, kalau sekarang ada yang
mengolok-olok dan membuat kelakar kepada
Tuhan, agama, dan simbol-simbol agama, itu
berarti dia tidak menghormati dan mengakui

55

SOSIALISASI

kesepakatan para pendiri bangsa. Mengolok
dan menjadikan Tuhan, agama, dan simbol
agama sebagai bahan tertawaan, juga
berarti tidak menghormati individu para Bapak
Bangsa,” ujar HNW.
Padahal, menurut HNW, perjuangan
para Bapak Bangsa tidak berhenti hingga
Indonesia merdeka saja. Mereka terus
berjuang mempertahankan kemerdekaan
dari upaya kembalinya penjajah dan juga
dari pengkhianatan PKI.
“KH. Hasyim Asy’ari bersama KH. Wahab

Khasbullah dan ulama lain di Jawa Timur
mengumandangkan Resolusi Jihad yang
menjadi pemicu masyarakat Jawa Timur
melakukan perlawanan. Perlawanan para
ulama dan santri terhadap upaya penjajah
Belanda menguasai Indonesia diabadikan
sebagai Hari Pahlawan 10 November, yang
dikenang dengan pekik Allahu Akbar,” kata
Hidayat lagi.
Hidayat berharap, ke depan, tidak ada lagi
upaya memperolok Tuhan, agama, dan simbolsimbol agama. “Karena sesungguhnya

memperolok Tuhan, agama, dan simbol-simbol
agama berarti juga menertawakan dasar dan
ideologi negara. Juga menghina para pendiri
bangsa,” ungkap HNW.
Pada kesempatan itu, Hidayat mengingatkan
pesan Bung Hatta, yang bunyinya: Sila
pertama Pancasil adalah sisi spiritual yang
tidak tergantikan, dan tidak bisa digoyahkan.
Sedangkan sila lainnya adalah sisi-sisi
kehidupan menyangkut berbagai sektor,
ekonomi, budaya, sosial, dan politik. ❏
MBO

Johar, Jakarta Pusat

Menerima Pancasila Sebagai Dasar Negara
Adalah Keputusan Penting

W

AKIL Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat
Nur Wahid, MA., menegaskan,
kesepakatan menjadikan Pancasila

sebagai dasar dan ideologi negara merupakan keputusan sangat strategis. Karena,
Pancasila digali dari sumber-sumber kearifan lokal milik bangsa Indonesia sendiri.
Bukan diambil dari tempat lain untuk
dipaksakan digunakan menjadi dasar dan
ideologi bangsa Indonesia. Sehingga
Pancasila sesuai dan bisa diterima disemua
wilayah Indonesia.
Mengambil sumber dari tempat lain untuk
dijadikan sebagai dasar dan ideologi negara
bisa menjadi bom waktu. Seperti yang terjadi
di negara Uni Soviet. Soviet memaksakan

Pernyataan itu disampaikan Hidayat Nur

“Semua warga Indonesia berhak ikut

Komunisme sebagai dasar dan ideologi

Wahid pada Sosialisasi Empat Pilar MPR RI,

sosialisasi, terlepas suku, agama, ras dan

mereka. Akibatnya, saat negara tersebut

yang diselenggarakan MPR bekerjasama

golongannya. MPR juga sering bekerjasama

melakukan restrukturisasi melalui kebijakan

dengan Yayasan Majelis Keluarga Sakinah

dengan siapapun untuk melaksanakan

Glasnot dan Perestroika pada 1991, Soviet

Johar, Jakarta Pusat, Ahad (5/12/2021).

sosialisasi, baik dengan LSM, parpol,

malah terpecah belah menjadi beberapa

Pancasila, kata Hidayat, terbukti mampu

negara. Sementara Uni Soviet sendiri, hilang

menjaga persatuan dan kesatuan Indone-

dari peta dunia.

sia. Karena itu, HNW mengajak segenap

Selain diterapkan dalam kehidupan sehari-

“Di manapun negara, kalau ideologinya

bangsa Indonesia menjaga dan memper-

hari, Empat Pilar, menurut Hidayat, juga bisa

tidak tumbuh dari dalam masyarakatnya

tahankan Pancasila agar tidak tergantikan

digunakan untuk meluruskan masalah yang

sendiri, niscaya akan menimbulkan bahaya

oleh ideologi lain yang belum tentu cocok

muncul dalam kehidupan sehari-hari. Baik

di belakang hari. Karena itu, beruntung kita

bagi bangsa Indonesia. Salah satu caranya

dalam kehidupan sosial masyarakat, maupun

memiliki Pancasila yang sudah disepakati dari

adalah dengan mengikuti Sosialisasi Empat

berbangsa dan bernegara. ❏

dulu oleh para Bapak Bangsa,” kata Hidayat.

Pilar MPR.
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lembaga pendidikan, jamaah pengajian,
hingga ormas,” ujar Hidayat.
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Media Expert Meeting

Penyalahgunaan Medsos Bisa Berimplikasi Pidana

S

EKRETARIS Fraksi Partai Golkar MPR
RI, H. Ferdiansyah, S.E., M.M.,
mengajak masyarakat agar lebih
bijaksana dalam bermedia sosial. Tidak
mengumbar ancaman, kebencian, memecah
belah, fitnah, pornografi, maupun pernyataan berbau sara. Karena setiap
penggunaan medsos yang tidak bertanggung
jawab mempunyai konsekuensi hukum. Dan,
bisa dikenai sanksi pidana.
Undang-undang yang berkaitan dengan
penyalahgunaan medsos itu, antara lain
Pasal 28 ayat 1 UU nomer 11 tahun 2008
tentang ITE. Serta KUHP pasal 390.
“Jangan karena merasa memiliki hak asasi
untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat, kemudian menggunakannya secara bebas tanpa batas, hingga
merugikan orang lain. Bahkan, melanggar
norma, baik sosial, agama, maupun norma
hukum,” papar Ferdiansyah.
Pernyataan itu disampaikan Ferdiansyah
saat menjadi pembicara pada Media Expert
Meeting di Kota Garut, Jawa Barat, Ahad
(19/12/2021). Ikut hadir pada acara tersebut,
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Sistem Informasi MPR RI, Siti Fauziah, S.E.,
M.M., serta Kepala Bagian Pemberitaan dan
Hubungan Antar Lembaga Budi Muliawan,
SH., MH. Tema yang dibahas dalam acara
itu adalah “Bijak Bermedia Sosial dalam
Menangkal Hoax”.
Saat ini, menurut Ferdiansyah, banyak
berita hoax yang tersebar di medsos. Lebih
parah lagi, berita-berita tersebut malah
disebarkan kembali oleh masyarakat, karena
ketidaktahuan mereka terhadap kebenaran
berita yang semestinya harus dilawan itu.
“Stop hoax, jangan ikutan menyebar berita
bohong, apalagi yang bisa menimbulkan efek
jelek. Berfikir sebelum berbagi, jangan hanya
melihat judul, teliti juga isinya,” kata
Ferdiansyah memberi tips untuk menghindarkan diri dari ikut menyebar berita hoax.
Selain meneliti kesesuaian antara judul
dan isi, berita di medsos juga harus
dibanding-bandingkan apakah termasuk
informasi yang baik atau buruk. Dilihat
bagaimana kualitas situs yang pertama
mengangkat berita tersebut.
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“Teliti dan lakukan crosscheck dengan
sumbernya. Periksa pula kesesuaian waktu
kejadian. Inilah beberapa cara yang perlu
dilakukan untuk menangkal beredarnya
berita hoax,” kata Ferdiansyah lagi.
Sebelumnya, Kepala Biro Hubungan
Masyarakat dan Sistem Informasi MPR RI,
Siti Fauziah mengatakan, peserta yang ikut
pada Media Expert Meeting di Garut ini adalah
mereka yang akan memimpin bangsa Indonesia di masa yang akan. Karena itu, mereka
harus bersikap bijaksana, termasuk dalam
menyikapi keberadaan media sosial.
“Tidak semua berita layak untuk disebarkan. Karena itu, teman-teman pemuda
yang akan memegang kendali pada saat

peringatan Indonesia emas tahun 2045
harus lebih bijaksana bermedsos. Jangan
malah meramaikan berita hoax yang selama
ini sudah banyak di medsos,” kata Siti
Fauziah.
Pada kesempatan itu, Bu Titik, begitu Siti
Fauziah biasa disapa, juga memperkenalkan
keberadaan Perpustakaan MPR. Menurut Bu
Titik, perpustakaan MPR memiliki keistimewaan sendiri, karena banyak menyimpan buku-buku yang tidak diperjualbelikan di
pasar.
“Kalau ke Jakarta, usahakan mampir ke
Perpustakaan MPR atau bisa juga men-download-nya dari AppStore,” ujar Bu Titik. ❏
MBO
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Forum Bakohumas MPR

Gus Jazil: Sampaikan Kepada Masyarakat,
PPHN itu Perlu dan Penting

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

U

NTUK merealisasikan tujuan pembangunan seperti yang tertuang dalam
amanat Pembukaan UUD NRI Tahun
1945 maka diperlukan pembangunan,” ujar
Wakil Ketua MPR, Dr. Jazilul Fawaid SQ.,
MA. “Pembangunan harus terencana,”
tambahnya. Ungkapan demikian disampaikan
oleh politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
ini saat menjadi narasumber ‘Forum Tematik,
Bakohumas MPR’, yang digelar di Ruang
Delegasi, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan,
Jakarta, 16 Desember 2021.
Dalam diskusi dengan tema ‘Urgensi
Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) untuk
Kesinambungan Pembangunan Nasional,’
pria yang akrab disapa Gus Jazil itu
mengungkapkan, di setiap era ada sistem
pembangunan yang direncanakan. Dia
menyebut, dalam masa pemerintahan
Presiden Soeharto atau pada masa Orde
Baru ada sistem pembangunan terencana
lewat Garis-Garis Besar Haluan Negara
(GBHN). “Pada masa itu periode pembangunan dibagi-bagi dalam rencana
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pembangunan lima tahun (Repelita),”
tuturnya. “Pembangunan pada masa
Presiden Soeharto terus bergulir hingga
ada masa yang kelak disebut dengan era
tinggal landas,” paparnya.
Ketika kekuasaan Orde Baru terhenti,
ada semangat perubahan agar masa lalu
tidak terulang. Semangat itu, menurut pria
asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik,
Jawa Timur, itu diwujudkan dengan mengamandemen UUD Tahun 1945. Meski ada
perubahan, masa selepas era reformasi ini
ada plus minusnya. Salah satunya pada
masa ini tidak adanya haluan negara untuk
arah pembangunan nasional. Untuk itulah
ada satu keinginan bersama untuk menghidupkan kembali haluan negara ala GBHN.
“Meski saat ini kita memiliki UU Rencana
Pembangunan Jangka Panjang,” tuturnya.
Keinginan untuk menghidupkan kembali
haluan negara, yang saat ini dinamakan
dengan PPHN, terus disosialisasikan oleh
MPR. Dalam perjalanan waktu, menurut
Koordinator Nasional Nusantara Mengaji, itu

keinginan untuk menghidupkan kembali
haluan negara mendapat respon pro dan
kontra. Pro kontra yang terjadi dikatakan oleh
Jazilul Fawaid bukan pada PPHN-nya, tetapi
dasar hukumnya. “Soal PPHN semua
sepakat,” tegasnya. Masalahnya ada partai
politik yang ingin haluan negara dicantumkan
dalam UUD, ada yang ingin ditetapkan lewat
Ketetapan MPR, ada pula yang ingin cukup
di undang-undang.
Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia itu mengungkapkan bahwa dasar
hukum mana yang dipilih, belum diputuskan.
Bila lewat amandemen, dikatakan hal
demikian akan membawa banyak dampak.
“Namun sampai hari ini belum diputuskan apa
dasar hukumnya,” ungkapnya.
Jazilul Fawaid secara terus terang
menyebut, bila belum diputuskan sampai hari
ini, untuk tahun-tahun selanjutnya, proses
pengambilan keputusan akan semakin sulit.
“Tahun 2022 merupakan tahun politik,”
tuturnya. Mendekati tahun 2024, akan
semakin mempersulit keputusan tentang
keberadaan PPHN. “Sekarang mulai masamasa kritis, apalagi pada 2023 sudah mulai
adanya tahapan pemilu,” ungkapnya.
Meski demikian, kata Jazilul Fawaid, MPR
akan terus mengkaji PPHN. “MPR tetap
memandang haluan negara urgen, namun
masih dinamis terkait aturan hukumnya,”
paparnya. Diakui salah satu penyebab
molornya pembahasan PPHN adalah
adanya pandemi Covid-19. Mulai awal
tahun 2020 di mana wabah mulai melanda,
akibat pandemi membuat sosialisasi
tentang haluan negara kepada masyarakat
menjadi terganggu.
Kepada peserta Bakohumas, Jazilul
Fawaid menyampaikan pesan agar mereka
dapat menyampaikan kepada masyarakat
bahwa PPHN itu penting. “Humas kementerian dan lembaga negara lainnya perlu
turut menjelaskan kepada publik bahwa
pembangunan terencana itu perlu agar
pembangunan yang ada sesuai track dan
bisa dinikmati rakyat,” tuturnya. ❏
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Forum Tematik Bakohumas MPR

Semua Sepakat PPHN, Tapi Dasar Hukumnya
Masih Dinamika

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

S

ETELAH Indonesia merdeka banyak hal
yang telah dialami oleh bangsa Indo
nesia, salah satunya mengalami proses
perubahan tata negara, setelah amandemen
UUD Tahun 1945. “Setelah melakukan
amandemen sekali dalam empat tahap pada
tahun 1999 hingga 2002, ada kemajuan yang
dirasakan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Meski demikian, dampak yang
tidak diinginkan pun muncul,” kata Wakil Ketua
MPR RI, Dr. Arsul Sani, S.H., M.Si., sebagai
narasumber dalam diskusi berjudul: ‘Urgensi
Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) untuk
Kesinambungan Pembangunan Nasional di
Ruang Delegasi Kompleks MPR/DPR/DPD
Senayan, Jakarta, 16 Desember 2021.
Dalam diskusi yang merupakan rangkaian
acara ‘Forum Tematik Bakohumas MPR itu,
politi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
itu mengungkapkan, terkait masalah amandemen, MPR mendapat banyak mendapat
aspirasi dari masyarakat. Aspirasi itu malah
ada yang ingin kembali ke UUD Tahun 1945.
Menurut Arsul, kelompok yang ingin bangsa
ini kembali ke UUD Tahun 1945 mempunyai
alasan bahwa setelah dilakukan amandemen
ternyata banyak penyimpangan dalam
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proses ketatanegaraan. “Mereka menyebut
bangsa ini telah menyimpang dari sila
keempat Pancasila Sila,” tuturnya.
Lebih lanjut, dikatakan oleh pria asal
Pekalongan, Jawa Tengah, itu bangsa Indonesia saat ini berada dalam rezim pemilu.
Dari kepala desa hingga sampai presiden
semua dipilih lewat pemilu. “Nah, proses
inilah yang disebut melanggar sila keempat
Pancasila, sebab sejatinya bangsa ini harus
mengedepankan proses musyawarah dan
mufakat,” tuturnya.
Kelompok yang lain menganggap bangsa
ini tak mungkin menarik kembali jarum jam
ke arah mundur atau kelompok yang tak
ingin kembali ke UUD Tahun 1945. Alasannya, bangsa ini sudah jauh maju ke depan,
sehingga tak perlu kembali mengulangi masa
lalu. Bagi kelompok ini, menurut Arsul Sani,
perlu amandemen namun sikapnya menyempurnakan atau memperbaiki. Mereka
mencontohkan soal perekonomian yang
perlu ditinjau kembali agar bangsa ini tak
terjerumus pada liberalisasi ekonomi yang
kebablasan.
Arsul mengakui, amandemen UUD Tahun
1945 telah membuat bangsa ini tak lagi

memiliki haluan negara. Meski ada UU
Rencana Pembangunan Jangka Panjang,
namun dalam praktiknya calon presiden,
calon gubernur, calon walikota, dan calon
bupati, bila terpilih, mereka menjalankan
pembangunan dengan berlandaskan pada
visi dan misi mereka pada saat kampanye.
Di sinilah, menurut alumni Himpunan
Mahasiswa Islam itu, letak masalahnya.
“Bila periode mereka berakhir, proses
pembangunan yang ada belum tentu akan
tersambungkan dengan periode berikutnya”, paparnya. Akibatnya, pembangunan
mangkrak atau tak terselesaikan akibat dari
ketidaksinambungan proses pembangunan
yang berlandaskan pada visi dan misi
seseorang.
Ketidaksinambungan inilah yang diungkapkan oleh masyarakat. Dari sinilah,
menurut pria yang pernah menjadi wartawan Majalah Panji Masyarakat itu, perlunya
PPHN. “Supaya ada kesinambungan”,
tuturnya. Dia mengakui, semua Fraksi
Partai Politik dan Kelompok DPD di MPR
setuju ada PPHN. “Namun mau dicantumkan pada dasar hukum yang mana, itu
masih dinamika”, ujarnya. ❏
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Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta

Dialog Kebangsaan Bersama Sesjen MPR

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ATUSAN pemuda dan mahasiswa dari

R

KMI, Ahmad Wasil, S.Ag., MSi.; serta aktivis

di aula itu, alumni Fakultas Hukum Universi-

berbagai perguruan tinggi di wilayah

organisasi mahasiswa dan kepemudaan

tas Jenderal Soedirman (FH Unsoed),

Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan

lainnya.

Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, itu

Tangerang, pada Senin 13 Desember 2021,

Di awal pemaparannya, Ma’ruf Cahyono

mengatakan bahwa kehadirannya me-

berkumpul di salah satu aula Gedung Joang

menuturkan bahwa dirinya merasa bahagia,

menuhi undangan KMI guna berdialog dan

45, Menteng, Jakarta. Kehadiran para

sebab bisa berdiri di salah satu ruangan di

berdiskusi tentang paham kebangsaan.

mahasiswa dan pemuda yang tergabung

gedung yang mempunyai sejarah penting

“Acara hari ini merupakan momentum yang

dalam Kaukus Muda Indonesia (KMI) di

dalam perjuangan bangsa. “Kegiatan yang

baik,” ujarnya.

gedung bersejarah itu untuk mengikuti Dia-

digelar di tempat ini juga sebagai refleksi

“Dengan acara ini, ilmu kita akan

log Kebangsaan Generasi Muda Indonesia.

perjalanan generasi muda dalam kontribusinya

bertambah,” papar pria yang menjadi Ketua

Hadir dalam acara itu, Sekretaris Jenderal

dalam gerakan untuk Indonesia merdeka,”

Keluarga Alumni FH (KAFH) Unsoed itu.

tuturnya.

Dia berharap, bila ilmu sudah didapat, apa

MPR Dr. Ma’ruf Cahyono SH., MH.; Ketua
Pelaksana Sosialisasi sekaligus Pengurus

Kepada para generasi muda yang hadir

yang diperoleh itu diamalkan dengan cara
disampaikan kepada orang atau masyarakat lain. “Ilmu akan bermanfaat bila
diamalkan atau disebarkan kepada yang
lain,” tuturnya. Selepas acara itu, peserta
didorong bisa menjadi ‘narasumber’ paham
kebangsaan kepada yang lain. “Katakan
kalau ngobrol soal ideologi negara, itu
bukanlah sesuatu yang jadul (zaman
dulu),” tegasnya.
Dalam pemaparannya, pria yang juga
menjadi Pengurus Pusat Keluarga Alumni
Unsoed, menyatakan kenapa suatu bangsa
memerlukan ideologi. Dia pun mengandaikan
kalau kita berdiri dengan penopang yang
lemah maka badan memang bisa berdiri,
namun tidak kokoh dan kuat. Pun demikian
bila hendak membangun suatu rumah pasti
diperlukan pondasi atau dasar yang kuat.
Dari sinilah Plt. Sekretaris Jenderal DPD (2017
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– 2018) itu mengatakan, perlunya untuk

seperti yang dicita-citakan oleh pendiri

dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tantangan

membicarakan ideologi yang kuat. Bangsa

bangsa,” papar pria yang menjadi dosen

itu ada yang datang dari luar, ada pula

ini memiliki dasar negara yang disebutnya

Magister Hukum di berbagai perguruan

tantangan dari bidang politik, budaya,

Pancasila. Pancasila merupakan kesepakat-

tinggi itu.

ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan-

an para pendiri bangsa. Agar Pancasila

Pria yang saat ini menambah gelar doktor

an dan keamanan. Untuk itu dia meng-

sebagai dasar negara kuat maka ideologi ini

di Program Kajian Stratejik Global Universi-

harapkan generasi muda tetap ber-

harus dijaga dan dirawat.

tas Indonesia itu, untuk mengimplementasi-

semangat dalam menjaga Pancasila. ❏

Dasar negara yang kuat, menurut pria

kan nilai-nilai itu ada saja tantangan yang

AWG

asal Banyumas, itu penting sebab tak ada
bangsa besar yang memiliki dasar negara
yang lemah. “Kita lihat bangsa-bangsa besar
di dunia, mereka memiliki dasar negara yang
kokoh,” ucapnya.
Pancasila sebagai dasar negara, menurut
sosok yang masuk dalam 100 tokoh
berpengaruh di Jawa Tengah, itu disepakati
pendiri bangsa setelah melalui perdebatan
panjang. Untuk itulah setiap warga negara
dalam keseharian harus mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam sila-sila
Pancasila. Untuk mengimplementasikan nilainilai tersebut bisa dimulai dari lingkungan
terkecil, keluarga. “Bila semua sudah
mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila
maka bangsa ini akan hidup dalam suasana
EDISI NO.01/TH.XVI/JANUARI 2022
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Training of Trainers Kota Bogor

Tifatul Sembiring Ajak Rakyat Indonesia Bersatu
dengan Empat Pilar MPR

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ETUA Fraksi PKS MPR RI, Ir. H. Tifatul

K

ini dihadiri Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Drs.

Salah satunya, lanjut Tifatul, pada sila

Sembiring, mengungkapkan, sangat

Khoirudin, M.Si., serta para anggota DPW

ke-3, yakni Persatuan Indonesia. Sila ini

miris dengan kondisi rakyat Indonesia

PKS sebagai peserta.

mengikat sekitar 270 juta jiwa rakyat yang

saat ini, terutama di media sosial yang masih

Di hadapan para peserta, Tifatul men-

berasal dari seribu lebih suku, hidup

saja mempermasalahkan perbedaan pilihan

jelaskan, Pancasila sebagai bagian pertama

tersebar di 17 ribu lebih pulau, dengan

politik dan isu-isu pragmatis, yang berujung

dalam Empat Pilar MPR. Pancasila, kata

keberagaman bahasa, agama, serta adat

pada perdebatan panjang dengan saling

Tifatul, dipandang sebagai konsensus

istiadat. “Tanpa adanya rahmat Allah Yang

membuli serta menebar fitnah dan hoaks.

nasional, merupakan hasil kesepakatan

Maha Kuasa dan kesadaran untuk bersatu,

Tanpa disadari, hal-hal semacam itu

para pendiri bangsa yang kemudian menjadi

dengan perbedaan yang sangat luar biasa

justru mengancam persatuan dan kesatuan

ideologi dan dasar negara. Lima silanya

itu, Indonesia sudah pasti berantakan,”

bangsa. Padahal, bangsa Indonesia telah

sangat menggambarkan karakter bangsa

ujarnya.

memiliki nilai-nilai luhur bangsa yang ada

Indonesia.

Tifatul memberikan contoh satu negara

dalam Empat Pilar MPR sebagai pemersatu,

besar di kawasan Eropa Timur, yakni

yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI,

Cekoslovakia, yang dihuni dua etnis Ceko

dan Bhinneka Tunggal Ika.

dan Slowakia. Negara itu kemudian runtuh,

“Sebenarnya jika kita semua konsisten

lalu pecah. Pasca pecah, dua etnis itu

mengamalkan Empat Pilar dalam kehidupan

menjadi dua negara kecil baru, yakni negara

bermasyarakat maka persatuan akan tetap

Ceko dan Slowakia.

terjaga, karena perbedaan sudah bukan

“Bisa dibayangkan kuatnya Pancasila kita.

menjadi permasalahan lagi,” katanya, saat

Mereka saja hanya memiliki dua etnis bisa

membuka secara resmi acara Training of

pecah. Untuk itulah, saya mengajak peserta

Trainers (ToT) Fraksi PKS MPR RI, di-

ToT dan seluruh rakyat Indonesia untuk

selenggarakan MPR bekerjasama dengan

bangga memiliki Pancasila. Dari rasa bangga

DPW Gema Keadilan Provinsi DKI Jakarta, di

itu maka kita akan menjaganya dengan cara

Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/12/2021).

menghafal, memahami lebih dalam, lalu

Acara yang mengangkat tema ‘Membentuk

mengimplementasikannya dalam kegiatan

Trainers Empat Pilar MPR di DKI Jakarta Yang

sehari-hari,” pungkasnya. ❏

Berwawasan Kebangsaan dan Persatuan’
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Desa Benjot Cianjur, Jawa Barat

Empat Pilar MPR dan Rakyat Indonesia Saling
Melengkapi

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

W

AKIL Ketua MPR Dr. H. Sjarifuddin
Hasan, SE., MM., MBA., mengatakan
bahwa dalam menjalani kehidupan
berbangsa dan bernegara, rakyat Indonesia memiliki Empat Pilar MPR, yakni Pancasila,
UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka
Tunggal Ika sebagai panduan.
Nilai-nilai luhur dalam Empat Pilar tersebut
adalah hasil temuan, kajian dan perjuangan
para pejuang dan pendiri bangsa yang
kemudian diwariskan kepada generasi
penerusnya di masa kini untuk dijadikan
pegangan hidup. “Empat Pilar dan rakyat
harus saling melengkapi dan seiring sejalan
untuk menghadapi berbagai kendala dan
tantangan zaman yang semakin kompleks,”
katanya.
Hal itu disampaikan Syarief Hasan dalam
acara Sosialisasi Empat Pilar MPR di aula
Masjid Fatimah, Kampung Pasir Luhur, Desa
Benjot, Kecamatan Cugenang, Kabupaten
Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (25/12/2021).
Hadir dalam acara itu, Ketua DKM Masjid
Fatimah Ustaz Aos Sopyan, Ketua BPD Desa
Benjot H. Totoh, tokoh masyarakat Ustad
Baihaki dan Ustaz Sulhi, serta masyarakat
sekitar sebagai peserta.
Lebih jauh, politisi Partai Demokrat ini
mengingatkan agar dalam memahami Empat
Pilar jangan hanya sebatas pada hafalan

EDISI NO.01/TH.XVI/JANUARI 2022

semata. Tapi, harus meningkat di tataran
implementasi dalam kehidupan sehari-hari,
mulai dari lingkup kecil seperti di keluarga
dan lingkungan tempat tinggal atau kerja.
“Kalau hanya hafalan, saya yakin semua
orang bahkan seusia SD sampai ibu rumah
tangga, pasti hafal luar kepala. Seperti silasila Pancasila sebagai salah satu bagian
dalam Empat Pilar MPR. Penjabaran sila-sila
dalam tindakan nyata, itulah yang bangsa ini
perlukan saat ini,” ujarnya.
Syarief Hasan memberikan contoh. sila
pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang
Maha Esa. Implementasinya adalah negara
Indonesia adalah negara yang beragama
dan mempercayai Tuhan, serta menjamin
rakyatnya untuk memeluk agama dan
kepercayaannya masing-masing.
Di sisi lain, sebagai rakyat harus melaksanakan ajaran-ajaran agamanya itu secara
utuh. Salah satunya, toleransi dan saling
menghormati perbedaan kepercayaan.
“Semua hal penting ini harus dipahami rakyat,
terutama generasi muda. Bapak dan ibu
sekalian, saya harap menjaga anaknya kalau
bisa dampingi agar nilai-nilai luhur bangsa tidak
lepas dari diri anak kita. Sebab, di era modern
seperti sekarang banyak hal negatif yang
sangat mudah sekali masuk ke ranah pribadi
dan menggerus moral anak,” tambahnya.

Kepada pemuda dan pemudi bangsa,
Syarief Hasan meminta agar kecanggihan
teknologi seperti smart phone, internet, dan
media sosial harus disikapi dengan bijak dan
hati-hati. “Jadikan semua kecanggihan
teknologi itu untuk mempermudah kalian dalam
mencari dan menambah ilmu pengetahuan,
serta wawasan. Jangan sampai terlena
hingga kalian terjebak dan menjadi generasi
yang malas karena diperbudak teknologi,”
tegasnya.
Untuk mempermudah pemahaman, secara
mendadak Syarief Hasan memberikan sesi
kuis, dengan pertanyaan seputar Empat Pilar. Beberapa pertanyaan sulit sengaja
dilemparkannya, untuk memancing rasa
penasaran peserta. “Kalau bingung, kalian
bisa menggunakan google di smart phone
untuk menemukan jawabannya,” katanya.
Peserta pun kemudian sibuk dengan HP-nya
masing-masing, lalu berebut unjuk tangan
menjawab pertanyaan.
“Itulah contoh nyata bagaimana teknologi
memberikan keleluasaan dalam mencari
pengetahuan yang bermanfaat. Teknologi
ada di tangan kalian. Kalianlah yang memutuskan mau dipakai untuk kebaikan atau
keburukan. Saya harap dan mendorong di
arahkan kepada kebaikan yang berguna buat
kalian sendiri dan negara,” tandasnya. ❏
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SOSIALISASI
Jawa Tengah

Sosialisasi Empat Pilar Lewat Heroisme
Kadet AURI 1947
sosialisasi Empat Pilar MPR tersebut,
menyatakan bahwa semangat nasionalisme
yang ditanamkan oleh para pemuda sejak
tahun 1928, melalui Sumpah Pemuda harus
mampu ditularkan di setiap masa.
Selain itu, lanjut Rerie, semangat
mempertahankan kemerdekaan dan menolak segala bentuk agresi militer atas
nama cinta tanah air juga digelorakan.
“Keberhasilan serangan udara oleh para
kadet AURI di masa lalu, seperti digambarkan pada film Kadet 1947, memperkuat keyakinan dan rasa bangga kita
sebagai bangsa yang merdeka,” katanya
ketika nonton bareng di Semarang.
Patriotisme yang ditunjukkan oleh para kadet
AURI, antara lain Komodor S. Suryadarma
bersama Komodor Muda Udara Halim PerdanaFOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

kusuma itu, ujar Rerie, semakin memperkuat

ONTON bareng film Kadet 1947 karya

N

yang dilakukan sejak pekan pertama bulan

pesan dari konstitusi, UUD NRI Tahun 1945,

Rahabi Mandra dan Winaldo Artaraya

lalu, berakhir 12 Desember 2021 dengan

bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah

Sawatia yang dirangkaikan Sosialisasi

target 1.600 penonton kalangan muda.

hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka

Empat Pilar MPR berlangsung di lima kota di

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat,

penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,

Jawa Tengah, yaitu Semarang, Purwokerto,

yang biasa disapa Rerie, hadir dan me-

karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan

Pekalongan, Surakarta, dan Tegal. Kegiatan

nyampaikan materi sosialisasi di setiap acara

dan perikeadilan.
Dari film Kadet 1947, tegas Anggota Majelis
Tinggi Partai NasDem itu, kita bisa belajar
bagaimana pentingnya terus memupuk
semangat mengisi dan mempertahankan
kemerdekaan. Lewat film berdurasi 90 menit
itu pula, upaya membangkitkan patriotisme
setiap warga negara terus dilakukan lewat
narasi perjuangan yang dilandasi nilai-nilai
empat konsensus kebangsaan, yaitu
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan
Bhinneka Tunggal Ika.
Rerie berharap, berbagai bentuk kreativitas dalam penyampaian nilai-nilai Empat
Pilar MPR harus terus dilakukan agar
generasi penerus memahami pentingnya
nilai-nilai luhur warisan para pendiri negeri,
yang berperan membentuk karakter anak
bangsa. ❏
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Refleksi Hukum 2021 dan Proyeksi 2022

Demokrasi dan Nomokrasi Harus Berjalan Imbang
Demokrasi dan nomokrasi harus menjadi paduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti
Pancasila yang harus dipahami secara menyeluruh.

S

EKRETARIS Jenderal (Sesjen) MPR Dr.

kuat maka hal demikian akan menimbulkan

Ma’ruf Cahyono SH., MH., menyatakan,

permasalahan-permasalahan hukum. ”Di

Reflekasi Perkembangan Hukum

sinilah pentingnya demokrasi dan nomokrasi
berjalan dengan imbang,” tegasnya.

Kenegaraan 2021 dan Proyeksi 2022
merupakan tema yang sangat strategis. Hal

Ditegaskan oleh sosok yang termasuk

itu disampaikan Ma’ruf Cahyono di hadapan

salah satu dari 100 tokoh berpengaruh di

ratusan dosen pengajar hukum tata negara

Jawa Tengah tersebut, demokrasi dan

yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar

nomokrasi harus menjadi paduan dalam

Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi

kehidupan berbangsa dan bernegara,

Negara (APHTN-HAN).

seperti Pancasila yang harus dipahami
secara menyeluruh.

Para pengajar hukum tata negara yang
datang dari berbagai perguruan tinggi itu

Refleksi-refleksi yang ada di tahun 2021

pada 28 Desember 2021 mengikuti Focus

itulah,, menurut pria asal Banyumas, Jawa

Group Discussion (FGD). Kegiatan yang

Tengah, itu bisa menjadi embrio dan bisa

digelar di Jember, Jawa Timur, itu selain

dikembangkan di tahun 2022.

dilakukan secara luring juga digelar secara

Dalam FGD, pria yang saat ini sedang

daring. FGD di akhir tahun itu terselenggara

menambah gelar Doktor di Program Kajian

atas kerja sama Sekretariat Jenderal MPR,

Stratejik Global Unversitas Indonesia itu

Fakultas Hukum (FH) Universitas Jember,

mendorong agar APHTN-HAN juga merespon

dan APHTN-HAN.

isu-isu global. “Jangan sampai kita melupakan
isu regional dan global ini,” tuturnya. Isu-isu

Lebih lanjut, Ma’ruf Cahyono menuturkan,
refleksi hukum tata negara yang terjadi di

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

global, menurutnya, perlu ditanggapi atau
disentuh sehingga hukum yang ada bisa

tahun 2021 perlu didiskusikan sehingga
apa-apa yang dirasa kurang bisa di-

para peserta FGD untuk mengevaluasi

merespon dinamika pemasalahan regional

sempurnakan. Hasil diskusi yang dilakukan

apakah sistem hukum tata negara yang ada

dan global. “Konstitusi yang ada juga harus

oleh para pengajar hukum tata negara

sudah memiliki spirit atau semangat dari nilai-

terus hidup sehingga bisa mem-balance

tersebut kelak (buah pikirannya) bisa

nilai Pancasila. Demikian pula apakah

masalah global,” paparnya.

disumbangkan ke MPR dan lembaga terkait

konstitusi kita juga sudah dijabarkan dengan

Rektor Universitas Jember, Dr. Ir. Iwan

untuk memperkaya wacana penataaan

muatan-muatan yang mengandung nilai-nilai

Taruna M. Eng., IPM., dalam kesempatan

sistem ketatanegaraan.

dasar. “Penting juga mengevaluasi apakah

tersebut mengatakan, bicara soal hukum tata

Refleksi hukum tata negara di tahun 2021,

implementasi dari undang-undang kita sudah

negara, itu semua tidak terlepas dari MPR.

menurut Alumni FH Universitas Jenderal

sesuai harapan masyarakat” tuturnya. Hal-

“Sebab, salah satu tugas MPR adalah

Soedirman (Unsoed), itu penting sebab

hal demikianlah yang, menurut Ma’ruf

mengkaji sistem hukum tata negara,” ujarnya.

tahun depan, tahun 2022, merupakan tahun

Cahyono, perlu didiskusikan sehingga

FGD ini diharapkan mampu mengevaluasi

politik. “Tahun 2022 merupakan tahun

menghasilkan rumusan yang komprehensif,

dinamika hukum yang terjadi di tahun 2021,

strategis dalam konteks ketatanegaraan”,

holistik, dan integral.

dan mencari formulasi terbaik yang sifatnya
konstruktif.

ujarnya. “Tahun depan disebut sebagai

Sebagai negara demokrasi dan nomokrasi,

tahun politik sehingga perlu rekomendasi

pria yang juga menjadi salah satu Ketua

Dekan FH Universitas Jember, Dr. Bayu

hukum tata negara yang tepat sehingga apa

Pengurus Pusat APHTN-HAN, tersebut

Dwi Anggono SH., MH, juga mengatakan

yang dihasilkan dari FGD ini sangat relevan,”

menegaskan, kedua sistem atau paham

hal senada. FGD ini, katanya, bertujuan

paparnya.

tersebut harus berjalan dengan imbang. Bila

untuk merefleksi dinamika hukum di tahun

Dalam proses hukum tata negara di Indo-

di tengah masyarakat diberi ruang ke-

2021 dan proyeksinya ke depan agar

nesia, Ketua Keluarga Alumni Fakultas

bebasan dalam bersikap dan menyatakan

hukum yang ada tetap berada dalam jalur

Hukum (KAFH) Unsoed itu meminta kepada

pendapat, namun bila struktur hukum tidak

konstitusional. ❏
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Setjen MPR Hadiri Peringatan HUT ke-50 KORPRI

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

S

EKRETARIS Jenderal MPR RI, Dr. Ma’ruf Cahyono, SH., MH.,
bersama para pejabat eselon II, III dan IV Sekretariat Jenderal
MPR RI, dari Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks
MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, mengikuti secara virtual puncak
acara Peringatan HUT ke-50 Korps Pegawai Republik Indonesia
(KORPRI), yang digelar scara nasional di Kementerian Kehutanan
dan Lingkungan Hidup RI, Jakarta, Senin (29/11/2021).
Acara yang mengambil tema sentral ‘ASN Bersatu, KORPRI
Tangguh, Indonesia Tumbuh’ ini selain dihadiri secara virtual oleh
Presiden RI Joko Widodo, juga dihadiri secara virtual oleh pimpinan
kementerian/lembaga dan provinsi.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan, sangat
mengapresiasi darma bakti, pengabdian, kerja keras Korpri dalam
melayani masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan. Jokowi
juga mengatakan, anggota Korpri yang tersebar di seluruh tanah
air telah menjadi simpul persatuan dan kesatuan bangsa, serta
mewujudkan kehadiran negara.
“Pengabdian yang diberikan setiap anggota Korpri kepada bangsa
dan negara tidaklah boleh berhenti, ekspetasi masyarakat semakin
tinggi, tantangan perubahan juga semakin kompleks. Berbagai
tantangan baru bisa muncul secara tak terduga, baik itu karena
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perkembangan teknologi maupun karena musibah dan pandemi,”
katanya.
Presiden Jokowi berharap, Korpri dalam menghadapi semua
tantangan ini harus terus bertransformasi memperkokoh sikap
melayani, menjadi abdi masyarakat dan menjadi abdi negara, terus
berinovasi dan mengembangkan cara baru yang lebih efesien,
terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Usai acara, Ma’ruf Cahyono menuturkan bahwa banyak perubahan
yang terjadi dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara di
Indonesia. Untuk merespon hal demikian, menurut dia, diharapkan
KORPRI tetap mempertahankan profesionalismenya sehingga mampu
mengontribusikan tenaganya untuk kepentingan pembangunan
bangsa dan negara. “Oleh karena itu, KORPRI harus bersatu,”
tegasnya. “ASN (Aparatur Sipil Negara) harus bersatu, supaya
mendukung pembangunan sehingga Indonesia semakin tumbuh,”
tambahnya.
Sesi terakhir, didampingi para pejabat eselon Setjen MPR, Ma’ruf
Cahyono memimpin seremoni sederhana dengan memotong nasi
tumpeng tanda bersyukur di Hari Ulang Tahun KORPRI. ❏
DER
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DWP Setjen MPR Hadiri HUT Ke-22 Dharma Wanita Persatuan Nasional

D

HARMA Wanita Persatuan (DWP) Setjen MPR RI mengikuti

Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang

secara virtual dari Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV,

Darmawati Puspayoga dan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan

Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta acara

(DWP) Ny. Erni Tjahjo Kumolo.

Peringatan HUT Ke-22 DWP secara nasional yang digelar di Jakarta,
Jumat (7/12/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga Uno memberikan keynote speech. Sandi meminta kepada anggota DWP sebagai

Acara yang mengangkat tema ‘Membangun Ketahanan Perempuan

penggerak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI)

Indonesia Melalui Kesehatan Mental dan Pemulihan Bisnis UMKM’ ini

dengan menjadikan UMKM sebagai peluang pemulihan ekonomi

dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan

nasional. ❏

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Pemberdayaan

DER

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Sesjen MPR Melantik ASN Setjen MPR

S

EKRETARIS Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono memimpin upacara
Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/ Janji ASN Setjen MPR RI
Tahun 2021. Acara yang digelar di Ruang Delegasi, Gedung
Nusantara IV, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta,
Senin (6/12/2021) ini diikuti sekitar 18 ASN yang akan dilantik.
Acara berlangsung secara khidmat. Dalam sambutannya, Ma’ruf
Cahyono mengucapkan selamat kepada para ASN baru di lingkungan
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kerja Setjen MPR. Diharapkan bisa segera beradaptasi dengan
lingkungan, rekan kerja dan semua tugas-tugas yang akan diemban
selepas dilantik.
Ma’ruf juga menekankan agar para ASN untuk mendukung kerja
Setjen MPR menuju Reformasi Birokrasi yang memang menjadi target Setjen MPR. ❏
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67

W

AWANCARA
SOSIALISASI

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Dr. Mardani Ali Sera, M.Eng, Anggota MPR Fraksi PKS

RUU IKN Mulai Dibahas, Terbuka Peluang
Judicial Review ke MK

P

ROSES pemindahan Ibu Kota Negara
(IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser
Utara, Kalimantan Timur, tetap berjalan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
membentuk panitia khusus atau Pansus
untuk membahas Rancangan UndangUndang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN).
Pansus RUU Ibu Kota Negara ini terdiri atas
56 anggota dewan dari lintas komisi yang
berisi perwakilan Komisi II, Komisi V, dan
Komisi XI. Pembahasan RUU IKN ini
ditargetkan selesai pada Februari 2022.
Salah satu poin yang diatur dalam RUU IKN
adalah pembentukan otoritas khusus
setingkat menteri untuk mengatur pemindahan ibu kota.
Berikut wawancara Majelis seputar RUU
IKN dengan anggota MPR Fraksi PKS, Dr.
Mardani Ali Sera, M.Eng., yang juga anggota
Komisi II DPR. Petikannya.
DPR telah membentuk Pansus RUU
IKN. Apa yang melatarbelakangi RUU ini?
Penyusunan RUU IKN ini dilatarbelakangi
oleh keinginan pemerintah untuk memindah68

kan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke luar
Pulau Jawa. Dari hasil kajian pemerintah, ibu
kota negara itu di Kalimantan Timur, tepatnya
di Penajam Paser Utara. Pemerintah kemudian melakukan tindak lanjut berupa Focus
Group Discussion (FGD) dan penyusunan
naskah akademik, lalu pemerintah mengajukan RUU IKN ke DPR pada awal Desember
2021. Pada 8 Desember 2021, DPR membentuk Pansus RUU IKN. Semula anggota
Pansus RUU IKN ini berjumlah 56 orang,
kemudian sekarang terdiri dari 30 anggota.
Apakah RUU ini menjadi dasar hukum
untuk ibu kota negara?
Kalau dilihat dari naskah akademik RUU
ini memang seperti itu. Jadi RUU ini menjadi
dasar hukum untuk proses pemindahan ibu
kota negara dari DKI Jakarta ke Penajam
Paser Utara, Kalimantan Timur.
RUU IKN masih dibahas pemerintah
dan DPR. Namun, proses pembangunan IKN itu sendiri sudah berlangsung.
Pembangunan IKN tanpa memiliki
dasar hukum?
Sebetulnya ada tiga masalah besar dalam

proses pembangunan (pemindahan) ibu kota
negara. Pertama, secara substansi sebenarnya kita tidak perlu memindahkan ibu
kota negara. Sebab, di era digital sekarang
ini, sebetulnya tidak perlu ada pembangunan
kota baru atau pemindahan ibu kota negara
untuk pemerintahan. Semua urusan pemerintahan bisa didistribusikan secara digital.
Bahkan, seperti sudah berlangsung selama
ini seperti kebijakan work from home (WFH)
bisa dilanjutkan dan tidak mengalami
masalah.
Kedua, secara ekonomis, pemindahan ibu
kota negara juga berat. Pemerintah saat ini
memiliki utang luar negeri yang sangat besar,
sementara pendapatan negara dari pajak
berkurang. Sehingga pemindahan ibu kota
negara bisa menjadi beban yang berat untuk
APBN.
Ketiga, dilihat dari sisi sosiologis dan
ekologis, kita juga tidak siap. Untuk pembangunan ibu kota negara harus membabat
hutan Kalimantan. Masyarakat Penajam
Paser Utara sendiri dalam beberapa kali FGD
menyatakan, tidak tahu menahu dengan
EDISI NO.01/TH.XVI/JANUARI 2022

pemindahan ibu kota negara. Secara umum
masyarakat belum mengetahui persis soal
pemindahan ibu kota negara ini.
Jadi, kalau misalnya ada beberapa
proyek pembangunan di calon ibu kota
negara, sebenarnya pemerintah melakukan kamuflase. Ada anggaran belanja rutin,
tetapi arahnya untuk persiapan pembangunan ibu kota negara. Tapi, pemerintah
menyatakan, anggaran itu bukan untuk
persiapan pembangunan ibu kota negara.
Padahal, anggaran itu normal dan biasa tapi
sebenarnya mengarah pada persiapan
pembangunan ibu kota negara. Ini ada di
ruang abu-abu. Kami berpendapat jangan
melakukan apapun sebelum RUU IKN ini
disahkan.
Sebelum ada UU IKN, apakah boleh
melakukan pembangunan ibu kota
negara?
Kalau untuk pembangunan IKN tidak boleh.
Apapun, pemerintah sepertinya kucingkucingan. Misalnya, ada proyek pemerintah
pusat untuk pembangunan jalan di provinsi.
Tetapi, arah pembangunan jalan itu ke daerah
calon ibu kota negara. Mereka (pemerintah)
bisa mengelak dengan menyatakan bahwa
pembangunan jalan itu adalah pembangunan
jalan biasa, bukan untuk ibu kota negara.
Apa yang diatur dalam RUU IKN?
Ada banyak sekali yang diatur dalam RUU
IKN. Kami, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
(PKS), sudah menyampaikan tidak setuju
dengan pemindahan ibu kota negara. Seperti
sudah disebutkan, karena pertimbangan
substansi, ekonomi, ekologis, dan sosiologis.
Termasuk juga tidak setuju dengan waktu
pemindahan ibu kota negara. Pemerintah
menargetkan pada April 2024, ibu kota
negara sudah pindah ke Penajam Paser
Utara. Padahal, di beberapa negara, untuk
memindahkan ibu kota negara membutuhkan
waktu puluhan tahun. Sementara kita, seperti
dikejar-kejar, dalam waktu dua setengah
tahun sejak 2021 sampai 2024, ibu kota
negara sudah pindah. Ini berbahaya karena
proyek yang dikerjakan dengan terburu-buru
biasanya hasilnya tidak akan sustainable.
Bila dikerjakan secara instan, maka instan
juga rusaknya.
Fraksi PKS menolak pemindahan ibu
kota negara?
Kita menolak pemindahan ibu kota negara.
Dalam pandangan fraksi, kita telah menyataEDISI NO.01/TH.XVI/JANUARI 2022

kan menolak sambil memberikan catatan
terhadap naskah akademis dan draf RUU
IKN yang diajukan.
Apakah pembahasan RUU IKN tetap
berlanjut meskipun Fraksi PKS menyatakan sikap menolak?
Nanti akan ada pengambilan keputusan,
meski ada fraksi yang menolak tetapi
mayoritas fraksi menerima, maka pembahasan RUU ini tetap berlanjut. Kalau hanya
satu atau dua fraksi yang menolak, pembahasan RUU tetap lanjut. Jadi, prediksi saya,
kemungkinan besar pembahasan RUU ini
tetap lanjut karena pemerintah ngotot untuk
meneruskan proyek super cepat ini segera
diketok palu.
Pansus mentargetkan pada Februari
2022, RUU ini sudah bisa disahkan?
Iya, menurut info pembahasan RUU IKN
ini hanya satu kali masa sidang saja.
Bagaimana kemungkinan RUU IKN
setelah menjadi UU ini diajukan ke
Mahkamah Konstitusi (MK) karena
dibuat dengan tergesa-gesa?
Peluang UU IKN untuk diajukan judicial
review ke MK cukup besar, baik formil
maupun materiilnya. Formil terkait dengan
metodologi dan prosedur penyusunan UU
ini. Materiil terkait dengan pasal-pasal dalam
UU ini. Fraksi PKS tetap akan menolak dengan
tegas pemindahan ibu kota negara ini. Tetapi
untuk judicial review UU ini ke MK menjadi
hak civil society. Kalau civil society ingin
mengajukan judicial review UU ini ke MK,
Fraksi PKS siap untuk memberikan data-data.
Artinya, UU ini bisa bertentangan
dengan konstitusi (UUD NRI Tahun
1945)?
Biasanya untuk diajukan ke MK, ada dua
sebab. Pertama, ada beberapa pasal dalam
UU itu yang tidak sesuai dengan konstitusi.
Kedua, keseluruhan UU itu bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945. Nanti, MK akan
memutuskan apakah ada pasal-pasal dalam
UU itu yang bertentangan dengan konstitusi
atau memang seluruh UU itu bertentangan
dengan konstitusi. Itu menjadi tugas MK.
Kalau bisa disebutkan, apa pasalpasal dalam UU IKN ini yang bisa
bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945?
Misalnya, soal bentuk (badan) ibu kota
negara. Pemerintah menginginkan ibu kota
negara ini di bawah sebuah badan atau

otorita. Padahal dalam UUD NRI Tahun 1945,
Pasal 18B, tidak ada lagi bentuk otorita. Yang
ada bentuk otonomi, apakah kabupaten, kota,
atau provinsi. Dalam UU IKN, kepala otorita
itu setingkat dengan menteri di bawah
presiden. Ini menjadi rancu, karena kepala
pemerintahan kota ada di bawah provinsi.
Jadi, tidak boleh setingkat menteri karena
ada di bawah provinsi (gubernur).
Pemerintah sepertinya ngotot untuk
memindahkan ibu kota negara. Apakah
proyek pemindahan ibu kota negara ini
menjadi legacy pemerintahan saat ini
atau menjadi proyek mercusuar, atau
hanya menjadi kepentingan pihak
tertentu?
Peluang itu terbuka. Tetapi, bagi kami,

sebelum ada data dan fakta yang valid, kami
tidak mengambil kesimpulan seperti itu. Fraksi
kami tetap berpendapat bahwa secara
substansi kita tidak perlu memindahkan ibu
kota negara, secara ekonomis ini akan
menjadi beban keuangan negara, dan secara
sosiologis masyarakat juga belum siap,
secara ekologis hutan kita dikonversi menjadi
bangunan.
Harapan dengan pembahasan RUU
IKN ini?
Kita mengharapkan Presiden Jokowi
menyadari bahwa betapa mahal, berbahaya, dan tidak sustainable untuk
memindahkan ibu kota negara. Karena itu
kami meminta pemerintah untuk menarik RUU
ini dari pembahasan di DPR. ❏
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Dr. Lestari Moerdijat, SS., MM.
Wakil Ketua MPR RI

Menelisik Indonesia

K

ITA tiba di penghujung tahun. Panta rhei kai
ouden menei, semua mengalir tidak ada
sesuatu pun yang tinggal tetap. Tahun 2021
kita alami ragam pengalaman. Ada yang tersimpan
sebagai penyemangat, ada pula yang jadi pembelajaran. Akhir tahun menjadi momen untuk
merefleksi diri, sebagai individu dan bangsa Indonesia. Menjadi pribadi maupun bangsa yang
terus membarui diri, sikap ugahari menjadi titik
berangkat. Keugaharian menjadi prasyarat
mengetahui diri sendiri, mampu memeriksa diri
terkait apa yang diketahui dan yang tidak diketahui.
Mampu menyelami diri untuk berbenah, memperbaiki kekurangan, menata potensi diri, untuk
menatap kenyataan hidup. Pandemi memberi
pelajaran berharga. Bahwa kebersamaan dan
persatuan-kesatuan patut diandalkan dalam
menghadapi tantangan bangsa. Tak dapat ditolak,
sejumlah pekerjaan rumah tersisa lintas sektor
yang mendesak untuk segera dituntaskan.
***
Tahun 2021 adalah tahun kedua pandemi. Meski
secara umum manusia sudah lebih siap dari tahun
sebelumnya, kematian dan pertumbuhan jumlah
kasus belum bisa ditanggulangi. Secara agregat,
jumlah kematian pada 2020 mencapai 1,9 juta orang
di seluruh dunia, sedangkan pada 2021 jumlahnya
mencapai 3,5 juta orang. Artinya, angka kematian
pada 2021 hampir dua kali lipat lebih banyak
ketimbang 2020. Salah satu sebab meningkatnya
angka kematian sepanjang 2021 adalah karena
terjadinya gelombang kedua pada bulan Juni-Juli
dan munculnya beberapa varian virus baru.
Pandemi belum berlalu, bahaya belum usai. Pola
hidup manusia belum banyak berubah dengan tuntutan
adaptasi pada kenormalan baru. Ungkapan terima kasih
berlimpah kepada paramedis sebagai garda terdepan
yang tak lelah memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakat terdampak. Terus mengingatkan agar
menaati protokol kesehatan sehingga masyarakat
tergerak untuk tetap saling menjaga.
Vaksinasi berhasil mengatasi lonjakan kasus dan
menekan angka kematian. Namun, kekhawatiran
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akan munculnya varian-varian baru bakal menjadi
beban tambahan yang harus diantisipasi. Tidak
semua negara mampu melaksanakan program
vaksinasi. Indonesia baru mampu menyuntikkan
vaksin kepada 35% warganya. Selama mayoritas
masyarakat belum divaksin, selama itu pula kita hidup
dalam kekhawatiran.
Memang, pandemi Covid-19 telah memporakporandakan perekonomian bangsa. Dampaknya tak
terkira, pengangguran dan kemiskinan meningkat.
Selain itu, defisit neraca perdagangan, defisit
transaksi berjalan, dan defisit neraca pembayaran
berdampak pada meningkatnya utang pemerintah.
Pengalaman kejatuhan Orba dimulai dari krisis
ekonomi yang merambat ke mana-mana. Tahun
mendatang akan menjadi ujian berat tetapi diperlukan
rasa optimistis menyaksikan pemerintah mengambil
kebijakan, baik penanggulangan penyebaran wabah,
vaksinasi, maupun stimulus pemulihan ekonomi
menjadi segumpal harap di tengah krisis.
Apresiasi kepada pemerintah yang terus berupaya
mengendalikan mobilitas masyarakat. Melalui ragam
kebijakan pengendalian senantiasa mengupayakan
yang terbaik. Memaksimalkan pelayanan kesehatan,
memperbaiki tata kelola dan sistem pelayanan
kesehatan mesti menjadi perhatian menyongsong
pergantian tahun. Kita tentu tak ingin berkutat pada
persoalan yang sama di setiap pergantian waktu.
Partisipasi dan kerja sama masyarakat diharapkan
untuk mencegah penyebaran wabah sekaligus
bergotong-royong mempertahankan kehidupan.
Mempertahankan kehidupan berarti melakukan yang
terbaik untuk hidup yang lebih damai. Hidup yang
menyenangkan, penuh dengan rasa hormat pada
integritas dan martabat manusia.
***
Pada kenyataannya, masih terjadi ragam kekerasan
karena perbedaan ideologi atau konflik sosial, konflik
kepentingan dengan titik akhir marjinalisasi. Di titik ini
kebijakan inklusif adalah jawaban untuk mengakomodir seluruh anak bangsa tanpa membedakan
atas dasar kemampuan atau gender. Para sahabat
difabel sering dilihat sebagai kelompok berkebutuhan
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khusus sejatinya ketika persepsi diletakkan pada kemampuan
berkontribusi, maka para sahabat difabel memiliki kemampuan yang
dapat dioptimalkan untuk menyelesaikan ragam persoalan sosial.
Bahwa keterbatasan fisik merupakan cara mendobrak kenormalan,
memperkaya persepsi berpikir dan bekerja.
Masih lekat dalam ingatan korban kekerasan seksual di beberapa
daerah yang berujung pada keputusan bunuh diri karena depresi.
Masih terjadi ragam kasus kekerasan seksual yang tak pernah
selesai diproses. Perkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual
terhadap perempuan yang paling banyak terjadi di Indonesia
sepanjang 2016-2020, yakni 7.338 kasus atau 29,61% dari total
kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Bentuk kekerasan
seksual paling banyak berikutnya adalah pencabulan, yakni 6.186
kasus (24,96%) dan inses sebanyak 3.318 kasus (13,39%).
Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (KemenPPPA), per November 2021, kekerasan
pada anak di 2019 terjadi sebanyak 11.057 kasus, 11.279 kasus
pada 2020, dan 12.566 kasus pada 2021. Kekerasan yang dialami
perempuan, juga mengalami kenaikan.
Manusia sejagat tiba di ujung tahun, nasib RUU TPKS tak jelas
ujungnya. Membiarkan RUU TPKS tak diakomodir pimpinan DPR RI
adalah sinyal butanya nurani. Prinsip moral tidak bertaring atas
kejahatan dan kebaikan jadi kabur. Martabat kaum perempuan
dilecehkan. Mengapa RUU TPKS harus secepatnya disahkan menjadi
sebuah produk undang-undang? Ini adalah desakan moralitas dan
infrastruktur untuk perlindungan menyeluruh. Kekerasan seksual
terhadap anak-anak dan perempuan adalah penyerangan terhadap
martabat kemanusiaan. Maka kekerasan seksual adalah kejahatan
kemanusiaan yang dikutuk oleh prinsip moral agama, kepercayaan,
dan ideologi manapun. Ini alasan mendasar di balik Deklarasi Universal HAM pada 1948, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke4 dan batang tubuh, dan UU Nomor 39 Tahun 1999.
Di dalam kondisi subordinasi, represi, dan dominasi sistematis
seperti ini, kebisuan, depresi, dan atau air mata korban adalah bukti
paling kuat. Membisu adalah berkata-kata tanpa kata. Air mata adalah
protes tanpa pemaksaan. Wajah depresi adalah kejujuran paling
telanjang. Sayangnya, pimpinan DPR RI belum sampai pada tahap
kontemplasi atas realitas. Mengesahkan RUU TPKS adalah tindakan
memihak korban, mewujudkan keadilan dan kebenaran. Fraksi-fraksi
partai di DPR RI boleh berbeda kepentingan politik pragmatis, tetapi
harus bertumpu di atas prinsip moral yang sama untuk mengesahkan
RUU TPKS. Tertundanya pengesahan RUU TPKS adalah lubang
kekurangan yang dibiarkan menganga, menodai kinerja parlemen
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sejak digagasnya RUU ini. Kenyataan ini menuntut kita segera dan
harus merealisasikan undang-undang perlindungan Undang-Undang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
RUU TPKS dan RUU PPRT bermuara pada sebuah masalah sosial
yang terus digaungkan setiap tahun. Kesetaraan gender. Mungkin
saja para pembahas undang- undang melihat kedua draft undangundang sangat bernada perempuan. Melupakan keadaan hakiki
perempuan dan laki-laki adalah setara. Melupakan bahwa urusan
tenaga kerja domestik bukan melulu persoalan perempuan.
Paradigma berpikir bias mestinya tak mendapat tempat dalam
dinamika pengambilan kebijakan apalagi yang berkaitan dengan
tujuan bernegara dan menjawab aspirasi publik.
Di tengah jerit kelompok yang tak henti mencari keadilan, sebagian
dari kita justru berteriak untuk amandemen konstitusi yang nyatanya
bukan representasi suara publik. Hak Asasi Manusia (HAM)
terabaikan karena kepentingan politik, misalnya hak-hak masyarakat
adat yang sampai hari ini belum juga diakomodir dalam sebuah
payung hukum perlindungan melalui RUU Masyarakat Hukum Adat.
Terorisme masih dibiarkan langgeng, menciptakan masalah di tengah
kerukunan masyarakat yang semakin menguat. Pada saat yang
sama tuntutan menanamkan nilai-nilai kebangsaan terus menggema,
merangkul seluruh anak bangsa tanpa kecuali sesuai nilai luhur
yang terkandung dalam Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan
Bhinneka Tunggal Ika.
***
Upaya menanamkan nilai luhur kebangsaan ditempuh melalui
pembelajaran sejak dini. Bahwa generasi milenial dan generasi Z
adalah aset masa depan bangsa, generasi penerus yang kelak
menjadi pemimpin patut dibekali dengan pendidikan yang memadai
menyambut Indonesia Emas. Dampak pandemi pada dunia pendidikan
menyisakan celah yang perlu dibenahi, learning loss. Kegiatan
pendidikan masih dilakukan secara daring, meski sejak November
terdapat beberapa daerah yang sudah menerapkan pembelajaran
tatap muka (PTM). Pembelajaran daring tak serta merta memenuhi
kebutuhan belajar para naradidik sehingga diperlukan pembehanan
dengan menyiapkan kurikulum adaptif, peningkatan kompetensi guru
dan perbaikan infrastruktur jaringan internet.
Kemudian masalah stunting masih menjadi tugas berat yang patut
diselesaikan. Pada 2019 persentase angka stunting nasional berada
pada 27,67%. Jumlah yang masih jauh dari standar WHO, di bawah
20%. Covid-19 semakin menambah persentase di atas. Masalah
stunting tidak hanya menyerang fisik, melainkan membahayakan
kemampuan otak anak-anak dan kaum remaja. Kemampuan
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konsentrasi terganggu, memori melemah. Dengan demikian, jika masa
depan Indonesia ada di tangan generasi muda, stunting sebenarnya
tengah mengancam masa depan bangsa. Membiarkan stunting
merusak anak-anak dan kaum remaja sama dengan membiarkan
bangsa ini berjalan mundur. Maka mencerdaskan kehidupan bangsa
sesuai amanah Konstitusi harus dimulai dengan memberantas stunting. Anak-anak dan kaum remaja bebas stunting, Indonesia sehat
dan tumbuh. Melirik angka persentase stunting yang masih tinggi,
pemerintah dan seluruh elemen bangsa harus berkewajiban untuk
memberantas bahaya stunting di tahun 2022.
***
Pandemi juga berimbas pada kehidupan politik. Berbagai studi
tentang demokrasi dan kebebasan melaporkan berlanjutnya tren
penurunan demokrasi di banyak negara. Indonesia tak terkecuali.
Skor demokrasi kita terus turun sejak lima tahun terakhir dan terus
mengalami peredupan selama pandemi. Diperlukan penguatan
demokrasi dari prosedural ke substansial. Menurut laporan the
Economist Intelligent Unit (EIU), secara umum demokrasi Indonesia di atas rata-rata skor dunia, tapi skor penurunannya dalam lima
tahun terakhir termasuk yang terbesar.
Faktor utama penurunan itu bukanlah pandemi, tapi aturan-aturan
yang membatasi kebebasan warga, seperti UU ITE. Selama pandemi,
kasus-kasus penangkapan terhadap pengguna internet meningkat.
Angka ini seiring dengan peningkatan jumlah pengguna internet
dan interaksi orang secara online yang sangat intens selama
pandemi. Sebagian besar kasus terjadi terkait penggunaan media
sosial, baik akibat ujaran kebencian, penyebaran hoax, maupun
pencemaran nama baik.
Kemudian, Orkestrasi Politik Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun
2021 sangat buram sebagaimana diketahui hanya mengesahkan
delapan rancangan undang-undang (RUU) dari 37 yang ditetapkan
dalam Prolegnas. Delapan RUU tersebut di antaranya revisi UU
Kejaksaaan, revisi Undang-Undang Jalan, revisi Undang-Undang
Otonomi Khusus Papua, RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan,
RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, serta tiga RUU
mengenai Pembentukan Pengadilan di beberapa daerah.
Prolegnas bukan hanya sebatas deretan daftar RUU yang akan
dibahas dalam satu tahun, sehingga hanya terkesan dalam rangka
memenuhi target dalam bentuk wishlist, seharusnya penetapan
prolegnas sebagai prioritas didasarkan pada tujuan bernegara yang
secara filosofis sesungguhnya telah tegas dinyatakan dalam alinea
keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian
prolegnas bukan hanya keranjang sampah yang kemudian dipungut
dengan dasar kesukaan lembaga pembentuk UU.
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Miris jika memerhatikan Prolegnas 2021, karena: pertama, banyak
RUU yang memiliki relasi kuat (close engagement) dengan
tercerabutnya pemenuhan hak konstitusional rakyat justru tidak
ditetapkan sebagai UU. Misalnya saja RUU Tindak Pidana Kekerasan
Seksual, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Masyarakat
Hukum Adat. Bahkan RUU tersebut tidak dapat ditetapkan hanya
terkait dengan persoalan-persoalan teknis harmonisasi kemudian
menjadi terabaikan.
Kedua, tidak ada penentuan skala prioritas dalam setiap daftar
prolegnas sehingga semakin melemahnya semangat kebangsaan
yang diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
Sebaiknya pemerintah segera membentuk pusat/badan regulasi
nasional, yang berada lansgung di bawah presiden agar dalam
segi formal peraturan perundang-undangan tidak berakibat
disharmoni dan tertata dengan baik serta lebih efektif dan efisien
sehingga tidak menimbulkan preseden buruk seperti UU Cipta Kerja.
***
Pada saat bersamaan sebagian bisnis dan usaha masih
menerapkan aturan work from home (WFH). Beberapa sektor usaha
tak mampu lagi meneruskan bisnisnya, dan tutup di tengah jalan.
Meski secara makro, ekonomi Indonesia mengalami rebound, angka
pengangguran dan kemiskinan melonjak naik. Upaya untuk terus
mendorong pertumbuhan ekonomi nasional harus konsisten dilakukan
setelah penyebaran Covid-19 relatif bisa dikendalikan. Upaya
adaptasi di beberapa industri yang berdampak pada pengurangan
tenaga kerja, harus segera dicarikan solusinya. Selain itu, penguatan
di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) penting dilakukan
dalam rangka menghidupkan kembali ekonomi masyarakat yang
terimbas pandemi.
Indonesia memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang
keberadaannya sangat penting bagi perkembangan perekonomian
Indonesia di tahun 2022. UMKM menyumbang 60% Produk Domestik
Bruto Indonesia (Government Support Encourages MSMEs and Creative Economy to Upgrade, 2021). Jumlah UMKM di Indonesia pada
tahun 2021 adalah sekitar 62 juta, yang berarti satu dari lima penduduk
di Indonesia memiliki UMKM. Sebagian besar dari UMKM di Indonesia
adalah usaha mikro jumlahnya adalah sekitar 61 juta, atau sekitar
98,75% (Indonesia’s SMEs are key to development. How can they
grow? | World Economic Forum, 2021).
Dalam tahun 2021 untuk menghadapi tekanan akibat pandemi
pemerintah telah mengucurkan Rp162,4 triliun untuk membantu UMKM
(Indonesia in Full Swing to Strengthen its Economic Backbone, 2021).
Banyak dari UMKM tidak memiliki rencana pertumbuhan strategis.
Dalam dua tahun terakhir fokus pengembangan UMKM terletak pada
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transformasi digital UMKM, namun ternyata terdapat masalah yang
lebih besar, seperti bagaimana meningkatkan kapasitas manajerial
dan operasional untuk tumbuh dan berkembang.
Integrasi transformasi digital, peningkatan kapasitas manajerial dan
kapasitas operasional akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar
pada pengembangan UMKM. Sebagian besar UMKM tidak memiliki
pengetahuan tentang tahapan pertumbuhan dari suatu bisnis, yaitu:
pertama adalah pendatang baru, kemudian artisan, lalu terdapat usaha
sedang bertumbuh (emerging), berikutnya yang menantang, dan
terakhir adalah mainstream. Menurut riset yang dilakukan oleh World
Economic Forum dan didukung oleh Evermos dan Shopee (2021)
ternyata tiga tahapan pertama, yaitu pendatang baru, artisan, dan
bisnis yang sedang bertumbuh adalah tahapan yang paling penting
untuk menjadi perhatian pengembangan UMKM di Indonesia, karena
jumlahnya adalah 99,805% dari semua bisnis di Indonesia.
Para pebisnis di tahapan ini kekurangan pendekatan strategis
untuk mengembangkan usahanya. UMKM di Indonesia 99%
adalah pada tahapan pendatang baru di mana seringkali usaha
mereka terhenti karena tidak mengetahui bagaimana mengidentifikasi
target pasar yang benar. Selain itu, mereka tidak mengetahui produk
dan jasa yang dibutuhkan oleh pasar, lalu bagaimana memenuhi
permintaan tersebut dan memperoleh laba pada akhirnya.
(Indonesia’s SMEs are key to development. How can they grow? |
World Economic Forum, 2021).Sedangkan tahap artisan berjumlah
0,5% di mana pada tahapan ini suatu bisnis telah menemukan
kecocokan antara produk dan pasar, namun kesulitan untuk
membesarkan skala usaha mereka.
Pengembangan skala diperlukan untuk sistem, sumber daya, dan
proses. Di dua kategori ini transformasi digital tidak memberikan manfaat yang besar. Tahapan ini para pendiri bisnis memerlukan
latihan dasar bagaimana menciptakan suatu nilai, bagaimana
membangun suatu sistem, bagaimana membuat preposisi nilai
pelanggan, bagaimana membangun sebuah tim. Sedangkan bisnis
yang sedang tumbuh berjumlah 0,35%. Pada tahapan ini pemilik
bisnis telah mengerti bagaimana mencapai pertumbuhan yang
mereka rencanakan, bahkan mereka telah mendapatkan validasi
dari industri. Banyak bisnis di tahapan ini stagnan karena mereka
seringkali berkesimpulan bahwa pasar sudah jenuh dan berusaha
mencari bisnis lain sehingga banyak yang kehilangan fokus.
Kesimpulannya bahwa digital transformasi harus disertai dengan
upaya-upaya peningkatan kapasitas manajerial, sumber daya dan
operasional agar manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar
UMKM di Indonesia. Memang, ekonomi dan dunia usaha sangat
bergantung kepada interaksi manusia. Sebagian besarnya
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memerlukan pertemuan langsung. Oleh karena itu tempat-tempat
usaha dan sentra bisnis tak akan beroperasi secara leluasa jika
angka vaksinasi belum mencapai target dan kekhawatiran terhadap
penyebaran virus masih terus berlanjut. Dalam dilema ini, kesehatan
tetap menjadi prioritas dan menjadi kunci bagi berlangsung dan
pulihnya geliat ekonomi.
***
Belum juga tahun berganti dengan setumpuk pekerjaan rumah,
sebagian politisi ramai memantik isu terkait konstelasi politik tahun
2024. Siklus yang menyebabkan masyarakat apatis terhadap politik
yang ujungnya tak lain adalah ketidakpercayaan publik yang makin
merosot. Kala politik tak lagi etis, yang terjadi adalah katastrofi moral.
Sebuah kegagalan manusia global. Surya Paloh tak henti
mengingatkan kadernya, kerja politik tak boleh meniadakan
kemanusiaan. Bagi penulis, terdapat dua tesis dalam politik yang
tegas dijalani, be mindful politician dan become compassionate.
Menjadi politisi tak cukup mengisi ruang partisipasi tetapi
menggunakan nalar, rasa dan sadar untuk mengakomodir aspirasi,
hadir bersama masyarakat, mengedepankan politik yang
berbelarasa.
Mengutip catatan United Nations (UN), setiap negara berhadapan
ragam isu sosial dan politik di tengah upaya melawan wabah. Salah
satu ketidakadilan global tampak dalam perbedaan harga yang harus
dibayar di sebagian besar negara mau tidak mau turut membedakan
langkah menuju pemulihan. Belum hadir dengan bermacam varian
juga beragam ancaman. WHO kemudian meluncurkan COVAX
sebagai upaya global untuk melawan penyebaran wabah.
Tugas selanjutnya adalah pemulihan di berbagai sektor dengan
catatan pemulihan pendidikan dan kesehatan, khususnya kesehatan
mental, karena Covid-19 bukan penyakit yang mudah dikalahkan
dalam sekali tindakan. Tantangan terbesar bagi anak- anak. Mereka
tak lagi memiliki ruang belajar dan bermain yang menyenangkan.
Mereka “diharuskan” beradaptasi dengan ruang terbatas untuk
bertumbuh. Kemampuan membaca, menulis, berhitung diuji melalu
pembelajaran daring tanpa didampingi guru yang berkompeten, saat
orang tua mengganti peran guru.
Hal yang tak dapat ditolak, jalan panjang upaya menanggulangi
Covid-19, hampir pasti memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Belum
lagi dalam pertemuan G20 lalu, isu utama yang dipersiapkan dan
dilaporkan negara-negara maju masih seputar upaya mencegah laju
penyebaran virus. Di titik ini, satu frasa sepakat yang dibutuhkan
adalah merayakan harapan. Harapan untuk pulih. Tak perlu kembali
ke keadaan semula, setidaknya setiap negara mampu menelisik diri,
mengoptimalkan kemampuan untuk pulih, termasuk Indonesia. ❏
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Tetap Semangat
Tim Garuda

T

IMNAS Indonesia bermain imbang 2-2
melawan Timnas Thailand pada laga
leg kedua final Piala AFF 2020 di

Singapura, Sabtu malam, 1 Januari 2022.
Karena pada leg pertama kalah 4-0 dari
Thailand maka secara agregat Thailand
unggul 6-2. Maka juara Piala AFF 2020 adalah
Thailand, sedangkan Indonesia harus puas
di posisi kedua, runner up.
Pelantun lagu fenomenal Oemar Bakrie,
Iwan Fals, melalui jejaring media sosialnya,
mengaku bangga dengan Timnas Indonesia,
meski kalah lawan Thailand. “Bangga sama
tim Garuda ya, walau kalah tapi permainan
anak-anak itu bagus,” puji Iwan Fals.
Iwan Fals mengaku, tadinya dia optimistis
Indonesia bisa gilas Thailand, tapi memang
berat. “Mereka sudah berusaha semaksimal
mungkin, tapi belum zekei. Semoga tahun
depan bisa juara, tetap semangat anakanak,” pinta Iwan Fals. ❏
DER
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Iwan Fals
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Bangga

Jadi Duta Lagu
Kebangsaan

P

ENYANYI, pemeran, dan youtuber yang satu ini menjadi viral,
dikenal publik, karena sering mengcover lagu kebangsaan
Indonesia melalui kanal media sosial Youtube sejak 2015.

Selain mengunggah video cover, Shanna Shannon adalah
youtuber yang dimaksud memang sering mengisi acara untuk
membawa lagu kebangsaan.
Pada 2016, Shannon mengikuti audisi premiere di Marina Bay,
Singapuran. Dan, dia menjadi salah satu utusan Asia bernyanyi
dan acting di Disneyland Florida, Amerika Serikat. Dan, pada 2017,
Shannon dinobatkan sebagai Duta Lagu Kebangsaan Indonesia
Raya 2016 oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, pada
acara Kirab Kebangsaan, 2017.
“Saya bangga membawa lagu kebangsaan, dan bangga menjadi
duta lagu kebangsaan,” kata Shannon usai bertemu dengan Ketua
MPR, Bambang Soesatyo, dan mengisi acara obrolan di kanal medsos
pribadi Bamsoet beberapa waktu lalu. ❏
DER

Prily Latuconsina

Kepikiran Beli

Klub Sepakola

S

UATU ketika Prilly Mahatei Latuconsina alias Prilly
berpikir untuk terjun ke dunia sepakbola. “Namun bukan
sebagai pemain, melain kepikiran untuk beli klub bola kali

ya,” ungkap artis, presenter, dan model cantik ini.
Magnet yang membuat Prilly tertarik dengan dunia sepakbola
mulai muncul ketika usai menonton laga Timnas Indonesia
membekuk Timnas Malaysia 4 – 1 pada matchday pamungkas
Grup B Piala AFF 2020 di National Stadium, Singapura, 19
Desember 2021.
Keberhasilan Timnas Indonesia sontak membuat artis kelahiran
Tangerang, Banten, 15 Oktober 1996 itu kegirangan. “Aku nobar
sampe teriak-teriak dukung Timnas, pokoknya seru,” ujar Prilly
seraya mengajak mendukung Timnas ada jadi juara. ❏

Shanna Shannon
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Muhammad Sarmuji, SE., M.Si.

Boleh

Kalah Dalam Pertempuran Tapi
Tidak Dalam Peperangan

FOTO-FOTO: STIMEWA

J

ELANG pergantian tahun 2021 ke 2022, polemik hutang BUMN
muncul ke permukaan. Hutang yang melilit Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) itu menimbulkan keprihatinan. Karena besaran
jumlah hutangnya terus meningkat, mencapai ribuan triliun. Pada
awal 2021, jumlah utang berbagai perusahaan pelat merah di Indonesia tak kurang dari Rp 1.682 triliun.
Beberapa BUMN menanggung hutang sangat besar, antara lain:
PT. PLN (Persero). Saat ini PLN tengah menanggung utang senilai Rp
500 triliun. Lalu, PT. Garuda Indonesia Tbk., yang mencatatkan
utang sebesar US$ 9,8 miliar atau setara Rp139 triliun. Kemudian
Holding Perkebunan Nusantara Manajemen PT. Perkebunan
Nusantara atau PTPN III dengan jumlah utang mencapai Rp 45,3
triliun. Selanjutnya PT. Krakatau Steel Tbk., memiliki hutang senilai
USD 2,2 miliar atau sekitar Rp 35 triliun. Juga PT. Waskita Karya
Tbk., jumlah utangnya mencapai Rp 20,42 triliun.
Besarnya utang yang dimiliki BUMN menimbulkan waksangka yang
melebar ke persoalan utang dan pengelolaan keuangan Negara.
Utang BUMN juga memantik tanya bagaimana sesungguhnya
pengurusan perusahaan milik Negara itu selama ini. Alihalih membantu menyuplai kebutuhan pembiayaan pembangun76

an, keberadaannya malah menyedot APBN. Pemerintah bahkan
terkesan kalang kabut mencari cara menyehatkan kembali
perusahaan yang terlilit utang. Selain restrukturisasi, pemerintah
kerap mengandalkan suntikan APBN lewat skema penyertaan modal
negara (PMN) untuk menyehatkan keuangan BUMN.
Menanggapi sejumlah tanya menyangkut utang dan keuangan
Negara, juga kesehatan BUMN dan kemampuannya mengembalikan
utang, anggota MPR RI Fraksi Partai Golkar, Muhammad Sarmuji,
SE., M.Si., mengingatkan, persoalan utang adalah masalah yang
sensitif. Karena itu, utang akan selalu menjadi komoditas yang terus
dieksploitasi oleh kelompok oposan yang tidak menemukan jalan
serta cara lain untuk mengoreksi kebijakan pemerintah.
Utang, menurut Sarmuji, diperlukan karena kebutuhan pembangunan dan menggerakkan roda ekonomi. Utang adalah satu dari
tiga pilihan pembiayaan pembangunan selain pendapatan pajak dan
membuka investasi. Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan yang
makin besar terdapat tiga alternatif sumber pembiayaan yang bisa
dipakai. Yaitu, menaikkan pajak, membuka investasi sebesar-besar,
atau menaikkan utang.
Kenaikan pajak tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Harus
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menghitung kemampuan para wajib pajak. Sedangkan pembukaan
investasi yang terlalu lebar akan menimbulkan isu kolonialisme modern yang berbasis pada penguasaan aspek-aspek ekonomi oleh pihak
swasta atau asing. Padahal, pembukaan iklim investasi saja belum
tentu membuat investor mau masuk. Karena masuknya investor
memiliki berbagai syarat, antara lain kepastian hukum, tersedianya
infrastruktur, dan birokrasi yang mudah.
“Perlu ukuran yang disepakati para ahli perekonomian. Mereka
yang sudah menghitung, apakah suatu negara bisa mengembalikan
utangnya atau tidak. Dengan cara menggunakan data yang lazim
dipakai, yaitu perbandingan Produk Domestik Bruto (PDB),” kata
Sarmuji kepada Majalah Majelis beberapa waktu lalu.
Sesuai peraturan yang ada, menurut Sarmuji, jumlah utang
negara masih bisa ditolerir. Tidak melanggar ketentuan UU No. 17/
2003 tentang Keuangan. Dalam UU Keuangan diatur, devisit
keuangan negara, tidak boleh lebih dari 3% kecuali pada saat
pandemi. Pada masa pandemi, ekonomi harus tetap berjalan,
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padahal kondisi ekonomi domestik sedang terpuruk. Karena itu, suka
atau tidak sumber pembiayaan yang tersedia adalah memperlebar
devisit.
Dalam menata keuangan, menurut Sarmuji, pemerintah sudah
bertindak sangat hati-hati. Pemerintah selalu mempertimbangkan
masalah kepatutan dan kemampuan membayar utangnya. Bahkan,
saat ini jumlah utang Indonesia, jauh lebih baik dibandingkan dengan
negara lain, yang sumber pembiayaannya juga dari utang.
Seperti USA dan Jepang, utang kedua Negara itu sudah lebih besar
dari PDB nya.
“Sekali lagi utang itu persoalan sensitif. Terutama bagi mereka
yang tidak mau semuanya naik. Pajak dinaikkan tidak mau, investasi
dibuka lebar tidak boleh, ditanya uang dari mana bingung sendiri.
Kita berharap, ada penguatan pendalaman sektor keuangan,
juga Foreign Direct Investment (FDI). Kalau FDI itu masuk tidak
membebani,” kata Sarmuji lagi.
Dalam persoalan utang, kata Sarmuji, yang penting bagaimana
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profil
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utang dikelola dengan baik untuk mengatasi persoalan bangsa ini.
Persolan membayar, asalkan komposisi utangnya benar, tidak hanya
jangka pendek saja, pengembalian tidak menjadi persoalan. Karena
utang yang jatuh temponya jangka pendek, sangat sulit
mengelolanya.

Politisi Muda
Menyangkut utang BUMN, menurut Sarmuji, masalah itu adalah
persoalan tersendiri. Bagaimanapun BUMN adalah perusahaan
Negara. Karena itu, negara harus ikut menanggung kerugian yang
diderita BUMN. Selain kemungkinan terjadi mis-manajemen, utang
BUMN bisa terjadi karena negara memerintahkan perusahaan melakukan proyek yang tidak cukup menguntungkan, namun harus
dilaksanakan. Kadang, ada pula perusahaan yang mendapat beban
penugasan luar biasa, meski secara ekonomi kurang menjanjikan.
Seperti perusahaan pembangunan infrastruktur. Mereka mendapat
mandat mengerjakan infrastruktur, tapi secara bisnis, pekerjaan
tersebut belum memungkinkan.
“Membuka tol di Sumatera, itu dalam hitungan bisnis internal rate

78

of return tidak visible. Tapi, karena negara punya misi yang dihitung
bukan secara bisnis untung rugi, tapi secara ekonomi berdampak
positif atau tidak,” kata Sarmuji.
Menjadi tidak adil, jika BUMN dibiarkan merugi sendiri setelah
menjalankan tugas negara. Karena itu, sudah seharusnya negara
juga membantu BUMN untuk menjaga kesehatan keuangannya. Yang
penting harus dipastikan utang BUMN itu dikelola secara baik oleh
perusahaan. Sementara untuk BUMN yang terbukti melakukan mismanajemen, maka pengelolaannya harus ditertibkan.
Kemampuan Muhammad Sarmuji, SE., M.Si., menganalisa soal
utang tak perlu diragukan. Informasi dan pengetahuannya seputar
keuangan sangat mumpuni. Terbukti oleh Fraksi Partai Golkar, ia di
tempatkan di Komisi XI DPR RI, membidangi masalah keuangan dan
per-bank-kan.
Muhammad Sarmuji adalah politisi muda Partai Golkar yang sudah
kenyang dengan asam garam dunia politik. Ketua DPD Golkar Jawa
Timur ini menjalani proses pengkaderan politik, jauh sebelum
bergabung dengan partai berlambang pohon beringin. Ketua DPD
Partai Golkar Jawa Timur ini memulai kiprah politiknya dari organisasi
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pergerakan mahasiswa. Ia bergabung dengan Himpunan Mahasiswa
Islam (HMI), sebagai Ketua Umum HMI Cabang Jember, periode 1998
- 1999. Kemudian meneruskan kiprahnya sebagai Ketua Bidang
PPN Pengurus Besar HMI periode 2000 – 2002.
Perjalanan politik Sarmuji bersama Partai Golkar dimulai dengan
menjadi anggota Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). Kemudian
ia bergabung ke AMPI sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dari 2003
hingga 2008. Lalu menjadi Sekretaris Jenderal DPP AMPG pada
2010.
“Saya pertama masuk dunia politik sebagai kader biasa dan bukan
siapa-siapa. Lalu, mencalonkan diri jadi anggota DPR pada 2014
saat pemilu berlangsung brutal, bebas, dan tidak ada proteksi dari
partai. Pemilu yang betul-betul dari suara rakyat. Persaingan yang
sangat keras, bukan hanya eksternal tapi juga persaingan di internal partai,” kata Sarmuji lagi.
Dalam persaingan yang sangat keras pada kontestasi Pemilu 2014
itulah Sarmuji berhasil mangayunkan kakinya melangkah ke Senayan.
Keberhasilan tersebut tak lepas dari bantuan para seniornya di
Partai Golkar. Bantuan berupa pemikiran dan program yang diberikan
para seniornya itu berhasil dikapitalisasi oleh Sarmuji dan
membuatnya lolos ke DPR RI.
“Di tubuh Partai Golkar, sikap meritokrasi itu tumbuh cukup
subur. Siapa saja yang memiliki kemampuan, pengalaman dan
profesionalisme akan didorong lebih ke dalam, di jajaran para elit
partai,” kata Sarmuji.
Keberhasilan Sarmuji seharusnya menjadi pemicu bagi politisi
muda untuk terjun ke dunia politik. Tidak perlu modal besar, cantolan
di elit partai, maupun pemerintahan. Terbukti Sarmuji, yang bukan
siapa-siapa dan tidak memiliki modal finansial sebanyak
kompetitornya berhasil menjadi anggota Legislatif.
Bahkan, sosok Sarmuji hanyalah warga biasa. Orangtuanya, H.
Kusmin Abdullah dan Hj. Giyah, adalah pasangan yang tak sempat
mengenyam pendidikan tinggi. Keduanya tak lulus Sekolah Rakyat
(SR). Orangtua Sarmuji juga bukan hartawan, mereka adalah warga
biasa yang mengimpikan anak-anaknya bisa belajar setinggi
mungkin.
Sarmuji juga bukan sosok yang mampu melompat, dan memilih
jabatan yang dia inginkan. Ia lalui setapak demi setapak, lalu naik
setingkat demi setingkat, hingga akhirnya berhasil seperti
sekarang.
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“Saya berjalan normal-normal saja, setahap demi setahap. Saya
pernah kalah, tapi bangkit kembali. Saya kalah pada pemilihan Ketua
Umum di PB HMI. Saya gagal jadi Ketum tapi tidak boleh kalah dalam
hidup. Saya bisa kalah dalam pertempuran, tapi tidak boleh kalah
dalam peperangan,” kata Sarmuji penuh keyakinan. ❏
MBO

Biodata
Muhammad Sarmuji, SE, M.Si
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya 10 Juni 1974 (umur 47)
Istri
: Luluk Maknuniah
Anak
: 1. Muhammad Sutojoyo Sulthana Nashir
2. Prabu Linuwih Muhammad A’dhom
3. Narendra Mukti Muhammad aqeel
Riwayat Pendidikan:
1980-1986
: SD Negeri Modokan Ayu 270.
1986 – 1989 : SMP Negeri 17 Surabaya
1989 – 1992 : SMA Negeri 16 Surabaya
1992 – 2000 : Program S1 Fakultas Ekonomi / Manajemen,
Universitas Jember
2006
: Program Pascasarjana Bidang Administrasi
Bisnis Universitas Indonesia
Riwayat Pekerjaan:
2011 – 2014 : Komisaris PT. Eco Sejahtera
2008 – 2014 : Komisaris PT. Manggala Karya Cipta
2007 – 2014 : Koordinator Tenaga Ahli Fraksi Partai Golkar
2002 – 2010 : Konsultan PT. Himais Optima
Riwayat Pergerakan:
2011 – 2014 : Wasekjen HKTI
2010 – 2015 : Sekjen PP AMPG
2008 – 2011 : Ketua KNPI
2008 – 2014 : Dewan Penasihat Forum Silaturahmi Santri
(FORSIS).
2003 – 2009 : Wasekjen DPP AMPI
2001 – 2002 : Ketua PB. HMI
1998 – 2000 : Ketua Umum HMI Cab. Jember
1996 – 1998 : Ketua Koperasi Mahasiswa UNEJ

79

Membangun Hubungan Konstruktif
Antara Islam dan Negara

D

I INDONESIA, jika kita membicarakan hubungan Islam dengan
negara atau politik terkesan ambivalen atau mendua. Dalam
catatan sejarah, ketika umat Islam terlibat dalam pergerakan
politik nonpartisan sebagaimana halnya perjuangan kemerdekaan
atau menjalankan peran di ranah sosial ekonomi, budaya dan
pendidikan, eksistensi umat Islam pada umumnya diterima dan
dihargai.
Akan tetapi, ketika ada segolongan kaum Muslim terlibat dalam
percaturan ideologi, politik dan kekuasaan, acap kali dipandang,
bahkan oleh kalangan tertentu yang berada di pemerintahan,
meskipun juga beragama Islam, sebagai hal yang “tidak boleh
dibiarkan berkembang,” bahkan harus dicegah, atau paling tidak
sebagai sesuatu yang harus diwaspadai.
Hal ini tampak, misalnya, ketika memperjuangkan nilai atau
muatan syariat Islam dalam proses legislasi. Meski harus diakui
pula bahwa keinginan untuk memasukkan nilai-nilai atau konten
syariat Islam ke dalam peraturan perundang-undangan saat ini
tidak lagi dipandang dengan kecurigaan sebagai bagian dari “mensyariah-kan” negara ini.
Lalu, bagaimana sesungguhnya kita mesti membangun
hubungan yang konstruktif antara Islam dan umat Islam di Indonesia, yang sering disebut bukan negara sekuler tapi juga bukan
negara agama ini?
Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, penulis ingin
menekankan bahwa pada umumnya kaum Muslim meyakini bahwa
antara agama (din) dan negara (daulah) tidak bisa dipisahkan.
Mereka menolak faham sekularisme yang ingin memisahkan antara
keduanya. Hal ini tidak terlepas dari keyakinan kaum Muslim
sendiri tentang ajaran Islam yang bersifat holistik, yang tidak
hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan-nya
(hablum minallah), tetapi juga mengatur hubungan manusia
dengan sesamanya (hablum minannaas).
Maka, tidak mengherankan jika soal hubungan Islam dan negara
di kalangan kaum Muslim merupakan hal yang tak pernah usai
diperbincangkan dari waktu ke waktu. Setidaknya, meminjam
istilah Prof. Azyumardi Azra, ia merupakan soal laten, yang bisa
muncul setiap saat.
Hubungan antara Islam dan negara di di tanah air memang
sering diwarnai ketegangan. Bahkan, seperti dikatakan Prof.
Bahtiar Effendy (Allahuyarham) tak kurang dari Presiden Soekarno
dan Presiden Soeharto memandang partai yang berlandaskan
Islam sebagai pesaing kekuasaan yang potensial, dan dianggap
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dapat merobohkan landasan negara yang nasionalis. Hal ini, kata
dia, tidak terlepas dari pandangan-pandangan yang menempatkan
Islam secara konfrontatif dengan negara. Hasilnya, seolah-olah
antara keduanya tidak mungkin dibangun hubungan yang konstruktif
dan saling melengkapi.
Perjalanan relasi umat Islam dengan negara atau tepatnya
pemerintah memang mencatatkan sejumlah hal yang dinilai oleh
elemen umat Islam tidak memerhatikan kepentingan umat Islam secara
baik. Tentu jika dituliskan daftar dan narasinya akan panjang, apalagi
jika ditarik dalam kurun waktu lima puluh tahun sejak negara ini
kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Namun jika diringkaskan, yang sering dianggap mengecewakan
atau bahkan melukai adalah hal-hal yang terkait dengan kebijakan
ekonomi dan penegakan hukum, di samping hal-hal yang menyangkut
sejumlah hak sipil dan politik. Padahal, secara historis umat Islam
punya peran yang sangat besar, kalau bukan dominan, dalam
membentuk negara ini.
Para ulama dan sarjana Muslim bersepakat bahwa keberadaan
negara merupakan hal yang niscaya dalam pandangan Islam. Yakni,
dalam rangka menegakkan ajaran Islam itu sendiri. Argumennya
adalah kaidah fikih yang menyatakan, “Maa laa yatimmul waajib
illa bihi fahuwa wajib (sesuatu yang wajib tidak akan sempurna
kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib). Yang
berbeda di antara mereka adalah bagaimana bentuk negara dan
sistem pemerintahannya.
Dalam konteks ini, terdapat dua spektrum pemikiran yang berbeda.
Kedua spektrum ini pada satu sisi sama-sama mengakui pentingnya
prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan. Tetapi pada sisi
lain keduanya mempunyai penafsiran yang jauh berbeda atas ajaran
Islam dan kesesuaiannya dengan kehidupan modern.
Spektrum pertama adalah pandangan yang beranggapan bahwa
Islam harus menjadi dasar negara; bahwa syariah harus menjadi
konstitusi negara; bahwa kedaulatan politik ada di tangan Tuhan;
bahwa gagasan tentang negara bangsa (nation-state) bertentangan
dengan konsep ummah. Dalam cara pandang semacam ini, sistem
politik modern diletakkan dalam posisi yang berlawanan dengan
ajaran-ajaran Islam. Hal ini tampak dari kecenderungan untuk
menekankan aspek legal-formal idealisme politik Islam. Kecenderungan ini biasanya ditandai keinginan menerapkan syariah secara
langsung dalam konstitusi negara.
Sementara pada spektrum yang lain, beberapa kalangan
berpandangan bahwa Islam tidak meletakkan satu pola baku tentang
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Oleh:

Arsul Sani, SH., M.Si., Pr.M
Wakil Ketua MPR RI

teori negara (baca: sistem politik) yang harus dijalankan oleh umat.
Oleh karena itu, model pemikiran yang kedua ini lebih menekankan
substansi ketimbang bentuk negara yang legal dan formal. Karena
wataknya yang subtansialis itu (dengan menekankan nilai-nilai
keadilan, persamaan, musyawarah, partisipasi), kecenderungan itu
mempunyai potensi untuk berperan sebagai pendekatan yang
menghubungkan Islam dengan sistem politik modern, di mana negarabangsa (nation state) merupakan salah satu unsur utamanya. Model
ini dianggap mampu memberi landasan penting bagi pengembangan
sintesis yang sesuai antara Islam dan negara dalam rangka
membentuk hubungan politik antara keduanya.
Muhammad Imarah, seorang pemikir muslim dari Mesir, mengatakan
bahwa Islam sebagai agama tidak menentukan suatu sistem
pemerintahan tertentu bagi kaum muslimin. Persoalan-persoalan
evolusi kemanusiaan, kata dia, harus diserahkan kepada akal
manusia demi kepentingan umum, tetapi tetap harus berjalan dalam
kerangka dan prinsip-prinsip umum yang digariskan oleh agama.
Menurut aliran pemikiran ini, istilah negara (daulah) pun tidak
dapat ditemukan dalam Alquran, meskipun memang seolah-olah
terdapat ungkapan dalam Alqur’an yang merujuk pada kekuasaan
politik dan otoritas. Dengan alur argumentasi ini, maka pembentukan
sebuah negara Islam dalam pengertian yang formal dan ideologis
tidaklah penting. Yang terpenting adalah, bahwa negara menjamin
tumbuhnya nilai-nilai dasar yang diajarkan dalam Islam. Dengan
kata lain, sesungguhnya tidak ada landasan yang kuat untuk
meletakkan Islam dalam posisi yang bertentangan dengan sistem
politik modern.
Pertanyaannya adalah, mampukah kita mengembangkan dialog
dari berbagai pemikiran politik Islam secara lebih konstruktif? Hal ini
penting agar dalam konteks kebangsaan saat ini konvergensi antara
Islam dan negara bisa dimaknai lebih artikulatif dari sekadar
menghadap-hadapkan isu lama soal Islam dan negara yang
cenderung tidak efektif dan kehilangan konteksnya.
Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa dalam konteks bernegara
yang diperlukan adalah adanya gagasan atau pemikiran Islam tentang
politik atau negara yang artikulatif, dan bukan sekadar klaim-klaim
seperti yang terjadi selama ini. Lalu model seperti apakah yang tepat
untuk membangun hubungan yang baik antara Islam dan negara?
Sembari menyadari bahwa ajaran Islam meliputi berbagai aspek
kehidupan (kaffah), kita perlu mengingat kembali misi atau risalah
yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Yakni
sebagai pembawa rahmat bagi sekalian alam (rahmatan lil alamin).
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Misi inilah yang harus kita wujudkan di negara kita, yang bukan
negara agama dan bukan pula negara sekuler.
Islam rahmatan lil alamin adalah sebuah konsep di mana kehadiran
Islam di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan
kedamaian dan kasih sayang bagi manusia dan alam. Islam hadir
untuk memberi jalan terang bagi kemaslahatan umat manusia, tanpa
memandang latar belakang agama, suku, ras dan golongan. Dalam
Islam, konsep ini secara tegas termaktub dalam Alquran: “Dan tidaklah
kami mengutusmu (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat
bagi semesta alam” (QS: Al-Anbiya’, ayat 107).
Dalam konteks bernegara, hemat saya, ada beberapa prinsip
yang mesti jadi pegangan dalam menyikapi berbagai persoalan.
Pertama, tawasuth atau moderat alias tidak ekstrem. Sikap ini
memandang bahwa bagi sebuah negara yang terpenting adalah
harus memenuhi beberapa aspek dan kriteria, seperti syura
(musyawarah), al-’adl (keadilan), al-musawah (kesetaraan
derajat), dan al-hurriyyah (kebebasan).
Yang kedua tawazun atau seimbang. Dalam kaitannya dengan
praktik bernegara, sepanjang realitas sosial politik dan roda
pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi, maka kaum
muslimin sebagai bagian dari warga negara harus mendukungnya.
Prinsip ketiga dan keempat adalah i’tidal dan tasamuh, yaitu
tegak lurus dan tidak mudah terprovokasi, dan menjunjung tinggi
sikap toleran. Dengan tasamuh kita bersikap toleran dalam
kehidupan beragama dan bersuku bangsa untuk meminimalisir
terjadinya radikalisme dan primordialisme, serta mengakui adanya
perbedaan agama, suku, bangsa dan ras untuk saling menyapa
dan berkeadilan
Konsep moderatisme dan seterusnya itu didasarkan pada
pemikiran para pemikir Islam klasik seperti Al-Ghazali, Ibnu
TaImiyah, dan Ibnu Khaldun yang mengakui keabsahan seorang
raja bila pemerintahannya mampu membawa ketertiban dan
menjauhkan kekacauan, sebagaimana telah kita ungkapkan pada
bab-bab terdahulu. Corak pengambilan keputusan didasarkan
pada kebijaksanaan, keluwesan dan moderatisme.
Kebijaksanaan adalah tindakan yang kondusif bagi upaya untuk
memperoleh manfaat atau menghindari kerugian. Keluwesan sendiri
diartikan sebagai tindakan meminimalkan risiko yang didasarkan
pada prinsip al-dlaruratu tubihul mahdharat (kebolehan pada
tindakan yang sebelumnya dilarang) dan maa la yudraku kulluh
laa yutraku kulluh, yaitu yang tidak bisa diperoleh semuanya tidak
boleh ditinggalkan semuanya. Wallahul muwafiq. ❏
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Melihat

Masa Pandemi dari Buku

Wabah Covid-19 yang melanda, kelak di masa akan datang bisa dilihat dari buku berjudul “Hadapi Dengan Senyuman.”
Kepedulian dan aktivitas selama pandemi dicatat oleh Bambang Soesatyo dalam sebuah buku yang kelak bisa menjadi
rujukan dalam studi terkait masa pandemi.

P

beradaptasi dengan kondisi normal baru tanpa kehilangan jati diri

MPR, Bambang Soesatyo, secara khusus membahas masalah

Sebab pandemi ini menjadi masalah semua maka terlalu berat

itu dalam satu buku. Buku yang berjudul Hadapi Dengan Senyuman

bila semua beban diletakkan di pundak pemerintah. Untuk itu dalam

itu merupakan kumpulan tulisan yang berisi aktivitas diri dan pimpinan

Pengantar dikatakan, pimpinan dan anggota MPR memberikan

MPR lainnya dalam kepeduliannya terhadap wabah yang telah

dukungan kepada pemerintah untuk menyinergikan kebijakan

meluluhlantakkan berbagai sendi kehidupan manusia.

pemulihan ekonomi dan penanganan Covi-19. Keputusan

ANDEMI Covid-19 yang mendera dunia sejak awal tahun 2020
hingga saat ini menjadi perhatian semua pihak. Bahkan Ketua

bangsa.

Buku yang setebal 464 halaman itu terbagi dalam 6 bab. Semua

pemerintah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan

bab menceritakan terkait dengan pandemi.

Ekonomi Nasional, menurut Bamsoet,

Lihat saja dalam Bab I, di sana ada cerita yang

dipandang sangat tepat, mengingat

berjudul Rapid Test Wartawan Press Room

persoalan ekonomi dan kesehatan tidak

MPR, Ambulans untuk Hadapi Pandemi,

dapat dipisahkan dengan penanganan

Bantuan Tank Semprot, APD, dan Beras; dan

Covid-19.

Bantuan Kesehatan untuk RS Rujukan.

Dalam Penutup, Bamsoet meng-

Agar kegiatan itu nyata dan fakta maka

gambarkan situasi pandemi dalam kalimat

dalam buku yang sampulnya bergambar

yang berbunyi, rasa takut dan cemas

Bambang Soesatyo itu dilengkapi dengan foto,

yang tak berujung, mengisi hari-hari

data, grafik, serta pesan yang ditulis tebal

setiap orang di berbagai belahan bumi.

dan besar, seperti ada pada Halaman 12.

Setiap hari dan nyaris tanpa kecuali,

Dilihat dari buku yang ada, pria yang akrab

semua komunitas terdorong menyimak

disapa Bamsoet itu menyusun buku dari

jumlah kematian dan lonjakan jumlah

kumpulan tulisan yang dibuat secara day to

kasus Covid-19.

day, atau dari hari ke hari. Di akhir tulisan,

Data-data itu menjadi bukti betapa

selalu tertera hari, tanggal, bulan, dan tahun,

ancaman nyata yang mematikan dari

seperti tulisan yang berjudul Zero Pandemi

musuh beridentitas virus SARS-Cov-2 itu

Butuh Kesadaran Kolektif. Tulisan itu dibuat

terus mengintai dan memaksa setiap

pada Selasa, 28 April 2020. Jadi buku ini

individu harus menerapkan perlindungan

merupakan catatan harian. Hal demikian

diri maksimal agar tidak terinfeksi Covid-

mengingatkan kita pada buku karya Soe Hok Gie dan Ahmad Wahib

19. Menuju akhir 2020, situasi di sejumlah negara tidak bertambah

terbitan LP3ES yang berisi kumpulan tulisan harian.

baik, termasuk juga di Indonesia. Lonjakan kasus baru Covid-19

Latar belakang sebagai wartawan membuat buku yang ditulis

nyaris sulit dikendalikan. Inggris, Perancis, Jerman, dan beberapa

Bamsoet menjadi padat dan kelak orang akan bisa melihat apa yang

negara lain di Eropa bahkan sudah dalam fase antisipasi gelombang

terjadi pada masa pandemi ketika melihat buku ini.

ketiga penularan virus corona.

Dalam Pengantar, politisi Partai Golkar itu menuturkan pandemi

Tidak ada pesta Natal, pun tidak ada pesta Tahun Baru karena

Covid-19 secara alamiah membentuk tatanan dunia baru, kondisi

sebagian negara Eropa menerapkan lockdown yang ketat. Situasi di

normal baru dalam berbagai sendi kehidupan berbangsa dan

Amerika Serikat juga tak jauh beda kendati program vaksinasi sudah

bernegara. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa dituntut mampu

dijadualkan. ❏

menyesuaikan dengan tatanan baru agar tetap eksis dan dapat
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