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Pilkada Serentak 2018

P

EMILIHAN Umum Kepala Daerah

DKI Jakarta, ternyata tidak terbukti. Pilkada di

(Pilkada) serentak telah berlangsung

Jawa Barat pun, seperti juga di Jawa Tengah

pada 27 Juni lalu. Sebanyak 171

dan Jawa Timur, bisa berlangsung lancar,

daerah menyelenggarakan Pilkada serentak

tertib, dan aman.

di antaranya pemilihan gubernur di 17

Banyak pihak yang mengapresiasi

provinsi. Beberapa provinsi merupakan

pelaksanaan Pilkada serentak ini. Meskipun,

provinsi dengan jumlah pemilih terbesar yaitu

tak bisa dipungkiri, masih terjadi kasus-kasus

Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur,

seperti money politics, ketidaknetralan

serta Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.

aparatur dan kecurangan lainnya. Terlepas

Jumlah pemilih di provinsi-provinsi itu

dari masih adanya kekurangan, partai politik

mencapai lebih dari 50% lebih pemilih secara

menjadikan hasil Pilkada serentak ini sebagai

nasional.

acuan untuk pemilu legislatif dan pemilu

Secara umum Pilkada serentak berlangsung

Djarot Widiarto
TIM AHLI
Syahril Chili, Jonni Yasrul,
Ardi Winangun, Budi Sucahyo,
Derry Irawan, M. Budiono

presiden mendatang.

lancar dan aman. Hampir tidak ada gejolak di

Dengan Pilkada serentak yang boleh

daerah yang melaksanakan pemilihan. Hanya

dikatakan sukses itu, apakah menjadi

satu kasus rusuh yang terjadi di Kalimantan

cerminan pelaksanaan demokrasi di Indone-

Barat, tepatnya di Kabupaten Landak. Tapi,

sia yang semakin matang dan dewasa?

secara umum daerah-daerah lain tidak

Majelis akan mengupas soal evaluasi

bergejolak. Pilkada Jawa Barat yang

Pilkada serentak dalam laporan utama edisi

diperkirakan berlangsung panas, seperti Pilgub

Juli 2018 ini. ❏
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Fenomena Zohri dan Gegap Gempita Piala Dunia 2018

G

EGAP gempita olahraga internasional sepakbola Piala Dunia
2018 Russia sangat luar biasa di Indonesia. Pecinta olahraga
Indonesia sangat antusias dan memberikan apresiasi besar
mulai dari babak kualifikasi, semifinal sampai final, apalagi kepada
negara-negara jagoannya.
Tapi di tengah-tengah gegap gempitanya kompetisi piala dunia,
ada kompetisi olahraga kelas dunia lainnya juga digelar, yakni
Kejuaraan Dunia Atletik U-20 ( IAAF World Junior Championships
2018) di Tampere, Finlandia.
Yang lebih mengejutkan di salah satu cabang atletik, yakni final
100 meter putra, sprinter asal Indonesia Lalu Muhammad Zohri
berhasil mengalahkan sprinter-sprinter Amerika Serikat dan negara
lainnya, dan meraih emas dengan catatan waktu 10,18 detik.
Kemenangan sprinter Indonesia tersebut kemudian menjadi viral
di media sosial dunia, termasuk di Indonesia. Masyarakat Indonesia
dibuat terhenyak, di saat banyak yang kesebelasan negara lain
yang bertanding di piala dunia, Zohri malah berhasil meraih juara
dunia di cabang atletik.
Namun, kabar kemenangan Zohri yang mengharumkan nama
bangsa Indonesia di pentas dunia tersebut, ternyata ada sekelumit
kejadian yang membuat publik Indonesia terhenyak, yakni sesaat
Zohri begitu dinyata menang dan meraih emas langsung melakukan
sujud syukur. Tapi, begitu bermaksud untuk melakukan selebrasi
Zohri tampak “kebingunan” mencari berdera merah putih. Di video
yang viral terlihat Zohri menoleh kesana dan kemari mungkin mencari
anggota timnya.
Kejadian tersebut kemudian berkembang menjadi isu-isu yang liar
yang dialamatkan ke tim oficial Indonesia, antara lain ketidaksiapan

ISTIMEWA

tim Indonesia sampai mengarah ke unsur politis. Untungnya, semua
kabar liar tersebut diklarifikasi Duta Besar Indonesia untuk Finlandia
Wiwiek Setyawati Firman. Dalam keterangan tertulisnya, Wiwiek
menyatakan bahwa terhambatnya tim Indonesia menyerahkan
bendera kepada Lalu dikarenakan tim tidak bisa mendekati lintasan
lari.
“Yang memiliki akses mendekat di lintasan atau garis finish hanya
pers khusus, terutama Teve Pada saat itu tidak ada media Indonesia yang meliput sehingga praktis tim Indonesia berada di area tribun
dan membutuhkan waktu untuk mendekati Lalu. Itu semua sudah
ada aturannya,” terangnya.
Menjawab berbagai sorotan soal bendera itu, Menteri Pemuda
dan Olahraga (Menpora) RI Imam Nahrawi melalui Instagram
memposting kembali penjelasan dari Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) yang menyatakan, Tim Ofisial Indonesia telah membawa
bendera Merah Putih dari Jakarta. Namun lambatnya bendera Merah
Putih diterima Zohri disebabkan posisi duduk tim ofisial Indonesia
berada di area tribun sehingga jaraknya cukup jauh dari lintasan.
Di luar persoalan bendera yang menjadi sorotan, banyak elemen
masyarakat yang sangat mengapresiasi prestasi Zohri yang
mengharumkan nama bangsa Indonesia di tingkat dunia. Salah
satunya Ketua MPR RI Zulkilfi Hasan (Zulhasan). Dalam cuitannya di
media sosial, Zulhasan menulis: ‘Indonesia bangga pada Lalu
Muhammad Zohri. Juara dunia lari 100 meter U 20, mengalahkan
Amerika & negara besar lain, mencetak rekor baru dan Ia
sempurnakan kemenangannya dengan sujud syukur. Terima kasih
Zohri #MerahPutihMenang,” cuitnya. ❏
DER

Indonesia Tuan Rumah Asian Games 2018

I

NDONESIA pada 18 Agustus sampai 2 September 2018 menjadi
tuan rumah olahraga multi-event regional Asia (Asian Gemes XVIII
2018). Perhelatan akbat tingkat Asia ini akan diikuti 45 negara, dan
diselenggarakan di dua kota, yakni Jakarta yang dipusatkan di stadion
Gelora Bung Karno (GBK) dan Palembang dipusatkan di stadion
Gelora Sriwijaya Jaka Baring, serta beberapa daerah di Jawa
Barat dan Banten sebagai tuan rumah pendukung.
Terpilihnya kembali Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games
2018 membuka kembali kenangan lama, ketika Indonesia sukses
menjadi tuan ruma Asian Games IV di Jakarta pada 1962. Dan,
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatian penuh
kepada seluruh persiapan perhelatan Asian Games 2018.
6
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Senin (25/6/2018) Presiden Jokowi meninjau langsung Stadion GBK
sebagai pusat perhelatan Asian Games 2018. Saat meninjau lokasi,
Jokowi didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam
Nahrawi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki
Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ketua Panitia The
Official Account of Indonesia Asian Para Games 2018 Organizing
Committee (INAPGOC) Raja Sapta Oktohari, dan Ketua Indonesia
Asian Games 2018 Organizing Committee (INASGOC) Erick Thohir.
Selain memeriksa seluruh kesiapan venue-venue yang ada,
Jokowi juga memeriksa lingkungan sekitar sampai fasilitas
transportasi, seperti Light Rail Transit (LRT) yang akan beroperasi
pada saat penyelenggaraan Asian Games 2018. Saat peninjauan
EDISI NO.07/TH.XII/JULI 2018

itu, progres proyek yang mencakup prasarana sudah mencapai
79%, sarana 92%, dan depo 15%.
“Saya mengecek kembali kesiapan venue-venue yang ada,
berkaitan dengan lingkungan di sekitar Gelora Bung Karno Jakarta.
Saya melihat semuanya berjalan baik dan kita harapkan semuanya
sudah siap, baik dari sisi venue, penyelenggaraan, dan prestasinya,”
ucap Presiden Jokowi di lintasan lari Stadion Madya Kompleks GBK,
Jakarta.
Presiden juga memeriksa kesiapan para atlet di pelatnas secara
langsung untuk memberikan motivasi agar mereka mampu
mengharumkan nama bangsa di kancah Asia. Selain memeriksa
kesiapan stadion di GBK, Presiden juga memeriksa kesiapan stadion
di Palembang.
Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi optimistis
penyelenggaraan Asian Games 2018 akan berjalan aman dan lancar.
“Kami percaya dengan semua persiapan yang sudah dilakukan,
baik oleh pemerintah, Inasgoc (Panitia Pelaksana Asian Games 2018),
dan maupun Inapgoc (Panitia Pelaksana Asian Para Games 2018),
Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018 berlangsung
sukses,” katanya, saat konferensi pers di gedung Kementerian
Pemuda dan Olahraga, Jakarta, bulan lalu.

Hal yang menarik dari Asian Games 2018 ini adalah motto dan
tagline Asian Games 2018, yakni ‘Inspiring Spirit and Energy of Asia’.
Ketua Panitia Penyelenggara Asian Paragames 2018 (Inapgoc) Raja
Sapta Oktohari mengungkapkan makna di balik tagline tersebut, yakni
semangat yang menggelora dengan sebuah pergerakan memberikan
energi positif kepada semua sehingga menjadi inspirasi bagi umat
manusia.
Terselenggaranya even internasional Asian Games 2018 di Indonesia membawa kebangaan tersendiri dalam diri seluruh rakyat Indonesia. Sebab, pada momen itu, seluruh mata dunia mengarah ke
Indonesia. Namun, sebagai tuan rumah, tuntutan dan harapan
seputar prestasi para atlet Indonesia di laga Asian Gemas 2018
tersebut juga sangat besar.
Harapan besar rakyat, Indonesia sebagai tuan rumah harus mampu
meraih prestasi lebih baik dibandingkan prestasi yang diraih Indonesia pada Asian Games Incheon Korea Selatan 2014. Ketua MPR RI
Zulkifli Hasan (Zulhasan) sangat optimistis Indonesia akan mampu
menjadi tuan rumah yang baik pada penyelenggaraan Asian Games
2018, ini terbukti dengan berbagai persiapan yang matang di
beberapa venue seperti lapangan tenis. ❏
DER

Polemik Sistem Zonasi Penerimaan Murid
ISTIMEWA

U

SIA libur panjang nasional pasca Idul Fitri 1439 H, pada 16
Juli 2018 aktivitas belajar dan mengajar pun kembali dimulai.
Sebelumnya rangkaian kegiatan penerimaan murid baru sudah
dimulai sejak awal Juli serentak di seluruh Indonesia untuk SD
sampai SMA.
Namun, di beberapa tempat muncul polemik seputar sistem
penerimaan murid baru sekolah negeri pada 2018, yakni menggunakan
sistem zonasi dengan landasan hukum Peraturan Menteri Nomer 14
tahun 2018. Memang sejak 2017, pemerintah menerapkan sistem
zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sistem tersebut
menggantikan sistem lama, yakni Penerimaan Siswa Baru (PSB)
dimana peserta didik diterima berdasarkan Nilai Ebtanas Murni (NEM).
Pada PPDB tahun 2018 dengan sistem zonasi mewajibkan sekolah
untuk menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius
zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90% dari total jumlah peserta
didik yang diterima.
Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)
Muhadjir Effendy, sistem zonasi memiliki misi untuk pemerataan
mendapatkan pendidikan yang layak tanpa pandang bulu dan
menghilangkan kastanisasi sekolah favorit dan tidak favorit.
Namun, niat baik tersebut malah menjadi polemik dan terjadi
kebingungan di mana-mana, terutama pada tataran pelaksanaan di
lapangan. Kasus yang terbanyak adalah ada beberapa daerah
dimana jumlah calon siswa yang dekat dengan sekolah yang
mendaftar melalui jalur Warga Penduduk Setempat (WPS) ternyata
melebihi, dan tidak sebanding dengan kuota yang tersedia untuk
diterima, sehingga banyak siswa yang tidak tertampung. Fenomena
tersebut menimbulkan kebingungan dan kekecewaan.
EDISI NO.07/TH.XII/JULI 2018

Namun, di balik semua kendala dan permasalahan yang muncul,
berbebegai elemen masyarakat Indonesia sangat mengapresiasi
tujuan dan niat baik Kemendikbud mengeluarkan kebijakan PPDB
tersebut, salah satunya datang dari Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman sangat mengapresiasi kebijakan Kemendikbud
yang bertujuan baik, salah satunya tidak ada lagi kesenjangan kualitas
sekolah atau favorit non favorit.
Meski begitu, Ombudsman memberikan tiga catatan yang perlu
dikoreksi oleh Kemendikbud dalam implementasi PPDB dengan sistem
zonasi, seperti persoalan peraturan yang keluar terlalu mepet, dan
manipulasi SKTM.
“Keluarnya aturan selalu mepet. Permendikbud tentang PPDB baru
keluar Mei sehingga daerah-daerah kelabakan mempersiapkannya.
Tahun depan diharapkan aturan ini keluar lebih awal,” ujar Komisioner
Ombudsman Ahmad Suhaedy.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengakui
bahwa sistem zonasi memang ada bebarapa kendala dari sisi
pelaksanaan, namun akan semakin disempurnakan ke depan. Kami
akan menyiapkan segala prasarana dan sarana untuk tahun depan.
Dari mulai ketersediaan kursi, persiapan fasilitas yang lain, rotasi
guru itu sudah harus disiapkan pada tahun ini,” ujarnya.
Kemendikbud, lanjut Muhadjir, juga berencana akan menerapkan
sistem zonasi di sekolah swasta. Namun, pelaksanaannya bukan
kewajiban. “Ke depan, pemerintah memang harus memberi
perhatiahn kepada sekolah swasta (dalam sistem zonasi) karena
tanggung jawab pemerintah adalah membina kualitas sekolah swasta
juga,” tandasnya. ❏
DER
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Baharuddin Aritonang
Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI

Asian Games 2018

D

I HUBUNGKAN dengan tugas-tugas MPR

bertanggungjawab. Selanjutnya turut serta

maka Asian Games akan terasa kurang

membangun kerja keras serta kerjasama.

nyambung. Bahkan juga olahraga secara

Secara sederhana Kamus Besar Bahasa Indone-

keseluruhan. Pasalnya di UUD NRI Tahun 1945 atau

sia (KBBI) merumuskan, olahraga sebagai gerak

konstitusi yang berlaku secara resmi sama sekali

badan untuk menguatkan dan menyehatkan badan.

tidak mengamanatkan olahraga.

Melalui kegiatan olahraga yang teratur akan turut

Tapi, tentulah, bukan karena itu MPR tidak perlu

serta membangun hidup sehat. Olahraga

memerhatikan bidang olahraga. Sama juga berbagai

menyingkirkan kemalasan. Karena itu pendidikan

bidang atau perkembangan lain di dalam kehidupan

jasmani dianggap sebagai bagian dari pendidikan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena

yang dikembangkan sejak usia dini, di sekolah-sekolah

akan banyak sekali perubahan atau perkembangan

maupun di perguruan tinggi. Di dalam tubuh yang

baru di dalam kehidupan manusia, yang

sehat terdapat jiwa yang sehat. Mens sana in cor-

sesungguhnya tidak diamanatkan atau dirumuskan

pore sano.

secara langsung di konstitusi atau UUD sebuah
negara.

Karena konstitusi memang hanya

merumuskan prinsip dasar semata.

prestasi. Yang dalam hal ini olahraga merupakan
kegiatan terukur. Masing masing cabang olahraga

Demikianlah halnya dengan olahraga. Tapi jika

memiliki ukuran prestasi sendiri. Dan, itu nyata. Bukan

dikaitkan prinsip adil dan makmur atau upaya

di reka-reka. Prestasi yang diciptakan M. Zohri di

mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana

tahun 2018 pada lari 100 meter adalah 10,18 detik.

yang tertuang di Pembukaan UUD NRI Tahun 1945,

Demikian juga berbagai cabang olahraga lainnya.

olahraga akan memiliki peran yang amat penting.

Di bagian lain, olahraga “bermain” memiliki aturan

Baik sebagai bagian dari pendidikan, sebagaimana

yang ketat, dan menjadi pegangan di seluruh dunia.

dirumuskan di Pasal 31 atau kesehatan yang hanya

Olahraga tenis berlangsung dalam bentuk single

disinggung sepintas di Pasal 28 H, dan secara tidak

maupun double dengan aturannya sendiri. Begitu juga

langsung di berbagai pasal lainnya.

sepakbola dengan pemain 11 orang, dipimpin

Sebagaimana yang diteorikan dan selanjutnya

seorang juri dengan para penjaga garis. Bahkan untuk

dirumuskan di Undang Undang No.3 Tahun 2005

menjaga keakuratannya dilengkapi dengan rekaman

tentang Olahraga, maka sesungguhnya olahraga

permainan, sebagaimana yang kita lihat di Piala Dunia

akan turut membentuk karakter bangsa. Olahraga

2018 di Rusia.

membangun

8

Sejalan dengan itu dikembangkan pula olahraga

sifat

sportif,

jujur,

dan

Masing-masing pelaku olahraga, baik perorangan
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persaudaraan, bahkan rasa nasionalisme, terutama jika bertanding
membawa nama bangsa.
Karena itu, olahraga perlu dikembangkan secara teratur dan
berkesinambungan. Bukan hanya oleh masing-masing warga
negara, akan tetapi dalam berbagai kelompok masyarakat, bahkan
di tataran negara. Setiap kantor dan “penghuni” kantor memiliki
tanggung jawab mengembangkan olahraga di lingkungannya masingmasing.
Sejalan dengan itu, pemerintah agaknya perlu menyusun strategi
baru pembinaan dan pengembangan olahraga secara nasional. Di
dalamnya termasuk langkah memasyarakatkan olahraga dan
mengolahragakan masyarakat, yang kini terasa mengalami kelesuan.
Prestasi olahraga perlu dipupuk melalui pertandingan olahraga di
masing masing tingkatan, mulai dari pelajar, mahasiswa, bahkan di
kelompok-kelompok terkecil seperti kantor-kantor. Tentu saja
pembinaan olahraga di masing masing klub perlu dipelihara dan
ditingkatkan.
Jika langkah ini dilakukan secara sistematis, maka gairah
menghadapi event olahraga, baik ditingkat lokal, tingkat nasional,
regional, bahkan di tingkat dunia, akan kembali berkembang. Dengan
demikian, kita tidak lagi hanya sekedar penonton, yang tampak dari
kegiatan Nonton Bareng alias nobar. Akan tetapi bangsa Indonesia
maupun tim, melakukan latihan yang teratur untuk mencapai prestasi

menjadi pelaku penting di dalam setiap kegiatan olahraga.

terbaik. Amat jarang hasil yang diperoleh dengan untung-untungan.

Olahraga memang telah berkembang menjangkau bidang-bidang

Pada umumnya olahraga dapat dihitung dan diukur. Jika kalah,

lain. Termasuk hiburan dan tontonan. Bahkan ikut mengerek wisata

mengaku kalah. Agar di kesempatan lain bisa menang, perbaikan

secara khusus, serta bidang ekonomi secara umum.

dan latihan dilanjutkan. Dalam hal ini perlu kerja keras.

Dengan Asian Games 2018 yang akan berlangsung di Jakarta

Demikianlah olahraga membangun kerja keras, kerja kelompok,

dan Palembang, kiranya akan menjadi momentum penting dalam

latihan, kejujuran, dan perilaku lain yang bersifat positif dalam

menggerakkan olahraga di seluruh pelosok tanah air. Viva Olahraga.

kehidupan. Olahraga membangun karakter, membangun

Viva Asian Games 2018. Majulah negeri ini. ❏
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Pilkada Serentak 2018

Proses Menuju Demokrasi
yang Lebih Baik
Pilkada serentak 2018 yang
menghabiskan biaya Rp 15,2 triliun
seharusnya bukan hanya
demokrasi prosedural di tingkat
lokal. Di satu sisi ada kemajuan
dalam berdemokrasi, dan
masyarakat sudah bisa menerima
perbedaan pilihan. Namun di sisi
lain, masih kuatnya isu SARA dan
money politics.
FOTO-FOTO: ISTIMEWA

ABU 27 Juni 2018 menjadi tanggal yang menentukan wajah

R

gelombang peyelenggaraan Pilkada serentak. Dua gelombang Pilkada

pemerintahan lokal di beberapa daerah Indonesia. Pagi hari

serentak sebelumnya berlangsung pada 2015 dan 2017. Dibanding

itu ratusan juta penduduk Indonesia di 171 daerah memilih

dua Pilkada sebelumnya, Pilkada serentak 2018 merupakan pesta

bupati, walikota, dan gubernur baru dalam ajang Pemilihan Kepala

demokrasi lokal terbesar dari segi pemilih. Dari 171 daerah pemilihan,

Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Pada tahun 2018 ini Pilkada digelar

jumlah pemilih mencapai 152.057.054 pemilih tetap, atau 81,58%

secara serentak di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Di

dari daftar pemilih sementara Pemilu nasional 2019 yang jumlahnya

antaranya adalah lima provinsi dengan populasi terbanyak, yaitu

186.379.878 pemilih.

Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan

Satu hal yang unik dalam Pilkada serentak kali ini adalah munculnya

Sulawesi Selatan. Jumlah pemilih di lima provinsi itu mencapai 133

“kotak kosong” dalam pemilihan. Artinya, Pilkada hanya diikuti calon

juta pemilih.

tunggal. Ada 16 daerah yang menyelenggarakan pemilihan dengan

Melihat besarnya daerah pemilihan dan jumlah pemilih, pemerintah

calon tunggal, yaitu Kabupaten Deli Serdang dan Padang Lawas

telah menetapkan hari pencoblosan Pilkada serentak sebagai hari

Utara (Sumut); Kota Prabumuli (Sumsel); Kabupaten Lebak,

libur nasional. Penetapan hari libur nasional ini dituangkan dalam

Kabupaten Tanggerang, dan Kota Tanggerang (Banten); Kabupaten

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Hari

Pasuruan (Jatim); Kabupaten Tapin (Kalsel); Kabupaten Minahasa

Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

Tenggara (Sulut); Kabupaten Mamasa (Sulbar); Kabupaten Bone

dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai Hari

dan Enrekang, serta Kota Makassar (Sulsel); dan Kabupaten Jaya

Libur Nasional. Keppres itu ditandatangani Presiden pada Senin, 25

Wijaya, Puncak, dan Memberamo Tengah (Papua).

Juni 2018, dua hari menjelang pelaksanaan Pilkada serentak.
Pilkada serentak 2018 merupakan gelombang ketiga dari tiga
10

Ingar bingar Pilkada serentak 2018 sempat mengkhawatirkan
berbagai pihak, terutama Pilkada di daerah-daerah rawan. Namun,
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ternyata pada hari H pemungutan suara,

Bahkan, menurut Siti Zuhro, Pilkada serentak

Pilkada berlangsung aman, damai, tertib, dan

2018 ini telah menorehkan sejarah bahwa

lancar. Itu sebabnya Komisi Pemilihan Umum

bangsa Indonesia mampu melaksanakan

(KPU) mengklaim pelaksanaan Pilkada 2018

Pilkada damai dan hampir tidak ada gejolak.

ini berjalan lancar tanpa gangguan berarti.

Dalam Pilkada serentak ini rakyat menjadi

“...Tidak ada laporan yang menyebabkan

pemilih rasional dan pemilih yang cerdas

gangguan dan mengkhawatirkan pelaksana-

sehingga Pilkada ini minim sengketa. “Sengketa

an Pilkada. Hanya satu kabupaten di Papua

ada, namun sedikit. Nah, sedikitnya sengketa

yang karena distribusi logistiknya terhambat.

ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah

Alat transportasi yang digunakan sempat

matang berpolitik,” katanya.

ditembak dan mengganggu pengiriman,”

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Rambe

tutur Ketua KPU Arief Budiman seperti dikutip

Kamarulzaman juga menilai Pilkada serentak

Antaranews (27/6/2018).

2018 sudah dilakukan sesuai dengan aturan

Berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga

dan segala upaya agar pemilihan itu

legislatif, partai politik, maupun masyarakat

berlangsung secara demokratis, jujur, dan

sipil memuji pelaksanaan Pilkada serentak

Arief Budiman

bertanggung jawab, serta bermartabat.

2018. Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro

senang bahwa Pilkada serentak 2018 ini

Penyelenggaraan Pilkada menjadi jalan

mengapresiasi pelaksanaan Pilkada

berlangsung aman dan damai. Ini mem-

memilih pemimpin di daerah secara

serentak 2018. “Saya pribadi bangga dan

bahagiakan,” ujarnya kepada Majelis.

demokratis dan pemimpin daerah yang

EDISI NO.07/TH.XII/JULI 2018
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matangan demokrasi. Misalnya, kampenye
di Sumatera Utara. Pada waktu itu ada isu
tentang putera daerah.
Salah satu isu kampanye itu mendorong
pemilih untuk memilih putera puteri terbaik
Sumut untuk menjadi gubernur. Dengan kata
lain, jangan memilih pemimpin dari luar Sumut.
Intinya, “jangan pilih pemimpin yang tidak
minum air di Sumatera Utara”. “Padahal pada
28 Oktober 1928, kita sudah berjanji Satu
Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa. Ini
dikukuhkan dengan Pancasila 1 Juni dan citacita Proklamasi 17 Agustus 1945,” kata
anggota Badan Pengkajian MPR ini.
Kedua, kematangan demokrasi juga
berkaitan dengan money politics. Politik
FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Rambe Kamarulzaman

memerhatikan potensi daerah itu. “Pilkada

uang ini masih marak dalam Pilkada serentak.
Persoalannya ada pada hulunya, yaitu

Demokrasi Substansial

rakyat sendiri. Rakyat meminta korupsi

serentak umumnya berjalan lancar dan

Banyak kalangan mengharapkan Pilkada

diberantas hingga tuntas. Tapi, seperti

tentunya kita harapkan sesuai dengan

serentak 2018 yang menghabiskan biaya Rp

tercermin dalam beberapa survei, justru

kehendak rakyat dalam mencari pemimpin di

15,2 triliun ini tidak sekadar menghasilkan

rakyat menunjukkan sikap permissive

daerah secara demokratis,” ujar Rambe

demokrasi prosedural di tingkat lokal.

terhadap politik uang. “Rakyat masih toleran

kepada Majelis.

Demokrasi prosedural berarti Pilkada hanya

terhadap pejabat yang melakukan korupsi.

Adapun masih adanya kasus-kasus,

menjadi ritual pemilihan kepala daerah lima

Rakyat juga masih minta macam-macam

seperti money politics, ketidaknetralan

tahunan. Pilkada sejatinya menjadi sarana

(bentuk politik uang),” sebut Hendrawan.

aparatur, serta kasus lainnya (lihat bagian

bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang

Politik uang masih menjadi catatan

II, “Pilkada Serentak 2018 Meninggalkan

terbaik bagi rakyat dan daerah. Pemimpin

tersendiri dalam demokrasi kita. “Demokrasi

Catatan-Catatan”), Rambe menyebutkan

daerah yang mampu memenuhi ekspektasi

kita memang semarak. Tapi masih ada

berbagai masalah itu ditangani oleh Gakumdu

rakyat secara mayoritas, mempercepat

catatan dalam demokrasi kita, yaitu marak-

(Gabungan Penegakan Hukum Terpadu)

pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan

nya politik uang. Seperti terjadi di Lampung.

yang terdiri dari Panwas di daerah,

kesejahteraan dan menjaga kedaulatan

Kejaksaan, dan kepolisian). Sedangkan

rakyat secara bermartabat. Itulah substansi

menyangkut hasil Pilkada jika terjadi sengketa

demokrasi dalam Pilkada.

maka diajukan gugatan ke Mahkamah

Sudahkah tercapai demokrasi substansial

Konstitusi (MK). “Saya kira sudah hampir 30

itu? Hendrawan Supratikno, Pimpinan Fraksi

daerah yang mengajukan gugatan ke MK,”

PDI Perjuangan MPR, menilai, proses

ungkapnya.

demokrasi di Indonesia semakin hari semakin

Berdasarkan catatan, MK sudah me-

baik. Masyarakat sudah terbiasa dengan

nerima sebanyak 62 permohonan gugatan

kontestasi demokrasi. “Tapi apakah demo-

perselisihan hasil pemilihan (PHP) Pilkada

krasi secara kualitatif sudah baik atau

serentak 2018. Dari laman resmi MK dari 62

masihkah menjadi demokrasi prosedural ini

permohonan gugatan itu terdiri dari 39

masih debatable atau masih menjadi

perkara untuk pemilihan bupati, 16 perkara

perdebatan,” katanya kepada Majelis.

pemilihan walikota, dan tujuh perkara

Meski demikian, Hendrawan menyebutkan

pemilihan gubernur. MK mengatur selisih

ada dua hal yang menjadi ukuran ke-

ambang batas hak gugat ke MK besarannya

matangan demokrasi kita. Pertama, peng-

sekitar 0,5% sampai 2% dari total suara sah.

gunaan isu dalam kampanye pasangan

Pendaftaran gugatan itu sendiri sudah

calon. Dalam hal ini, penggunaan isu SARA

ditutup pada 11 Juli 2018.

dalam kampanye ikut menentukan ke-
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Hendrawan Supratikno
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Politik uang (di sana) itu gila-gilaan,” ungkap

mengikuti dan melaksanakan aturan dan

Hendrawan. Intinya, jika kita ingin demokrasi

prosedur yang ditetapkan dan diundangkan

di Indonesia berjalan lebih baik lagi, maka

maka akan membawa bangsa ini kepada

jangan lagi menggunakan isu SARA dan

kedewasaan. Termasuk aturan dan

berantas politik uang.

prosedur berpolitik dan berdemokrasi.

Di sisi lain, lanjut Hendrawan, pelaksana-

Jangan sampai melanggar aturan, apalagi

an Pilkada serentak relatif berjalan baik. Ini

sampai bertindak anarkis. Pasti akan

dapat dilihat dari proses seleksi di partai

menimbulkan masalah dan sengketa,”

politik, semaraknya kampanye dan temu

katanya.

kader, berkembangnya industri survey,

Jika melanggar aturan dan anarkis, lanjut

termasuk exit poll dan quick count. “Tapi

Rambe, maka muncul sengketa dan per-

ada yang unik dalam Pilkada serentak tahun

pecahan di masyarakat. Padahal tujuan

ini. Mungkin untuk pertama kali di dunia, kotak

Pilkada adalah untuk menciptakan ke-

kosong bisa memenangkan pemilihan.

rukunan. “Pilkada adalah bentuk kedaulatan

Pasangan calong tunggal dipermalukan

rakyat sehingga jangan sampai ada yang

dengan kotak kosong,” tuturnya sambil

dilukai dan terluka. Biarlah rakyat menikmati

tersenyum.
Secara umum, Hendrawan menyimpulkan,

Nihayatul Wafiroh

kedaulatannya. Pelaksanaan Pilkada
serentak dalam konteks pemilihan langsung

Pilkada serentak pada tahun 2018 ini

lebih baik lagi,” kata Nihayatul kepada

adalah implementasi dan merupakan

menimbulkan paradok. Di satu sisi ada

Majelis.

pelaksanaan kedaulatan rakyat. Jadi sudah

kemajuan dalam berdemokrasi, dan masya-

Secara umum, dia mengakui, masyarakat

rakat sudah bisa menerima perbedaan

Indonesia sudah semakin dewasa dalam

pilihan. Namun, di sisi lain, masih kuatnya

berpolitik seperti ditunjukkan dalam pelak-

Sementara itu, bagi Siti Zuhro, pelaksanaan

isu SARA dan money politics.

sanaan Pilkada serentak 2018. “Memang

dan hasil Pilkada serentak 2018 bisa menjadi

sesuai dengan konstitusi, yakni kedaulatan
ada di tangan rakyat,” tambah Rambe.

“Jadi, ada perasaan yang mendua. Ada

banyak yang harus diperbaiki menuju proses

ukuran untuk bangsa ini melaksanakan

indikasi kemajuan dalam berdemokrasi, dan

yang lebih baik lagi sejak Pilkada serentak

demokrasi yang berkualitas ke depan. “Pilkada

mulai tumbuh kebiasaan masyarakat untuk

2015. Step a head mencapai demokrasi yang

serentak ini tidak hanya berjalan damai, tapi

menerima perbedaan dalam pilihan, dan

lebih baik,” kata politisi PKB ini.

juga mampu menghasilkan pemimpin daerah

menganggap kontestasi adalah sesuatu

Tidak jauh berbeda, Rambe Kamarulzaman

yang wajar. Tapi, di sisi lain, ada

juga menyebutkan, demokrasi di Indonesia

Siti Zuhro berpendapat, Pilkada serentak

kekhawatiran sendi-sendi persatuan bisa

semakin matang dan dewasa. “Asal

2018 sudah sesuai dengan harapan. Pilkada

yang berkualitas,” harapnya.

goyah karena isu SARA. Kita juga tidak

serentak tahun 2018 ini minim konflik dan

mengetahui sampai kapan money politics

minim sengketa. “Saya kira sudah sesuai

itu berakhir. Bisa jadi dalam Pileg dan

harapan. Tinggal bagaimana mengelola

Pilpres 2019 isi amplop money politics itu

sengketa agar tidak menjadi masalah yang

semakin besar,” jelasnya.

berkepanjangan,” katanya.

Sementara itu Pimpinan Komisi II DPR,

Menurut Siti Zuhro, semua pihak sudah

Nihayatul Wafiroh, menilai, Indonesia masih

bertanggung jawab mewujudkan Pilkada

dalam proses belajar berdemokrasi. Pilkada

serentak yang mencerdaskan dan damai.

serentak 2018 adalah jalan menuju

Pasangan calon siap menang dan siap

demokrasi yang lebih baik. Namun, dia

kalah. Para kontestan tidak menghalalkan

mengakui masyarakat Indonesia sudah

segala cara untuk menang. Kecakapan,

dewasa dalam berpolitik, seperti ditunjukkan

kecerdasan, dan karakter para elit politik

dalam pelaksanaan Pilkada serentak.

dan peserta Pilkada menjadi kunci untuk

“Demokrasi di Indonesia masih on process

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

untuk mengarah kepada demokrasi yang

Pilkada serentak. “Jika ini dilakukan maka

lebih baik. Demokrasi kita belum sempurna

demokrasi Indonesia semakin dewasa dan

meski kita apresiasi pelaksanaan Pilkada

matang sesuai harapan kita semua,”

serentak karena tidak terjadi konflik yang
berarti. Kita yakini demokrasi kita berjalan
EDISI NO.07/TH.XII/JULI 2018

ujarnya. ❏
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Tim Majelis
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Pilkada Serentak 2018 Meninggal Sejumlah
Catatan
Pilkada serentak tahun 2018 telah berlalu. Banyak kalangan menilai pelaksanaan Pilkada serentak
itu tergolong aman, lancar, dan sukses. Namun demikian, Pilkada serentak 2018 meninggalkan
sejumlah catatan. Apa saja?

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

P

ELAKSANAAN Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018
mendapat apresiasi dari berbagai
pihak. Pilkada yang berlangsung pada Rabu,
27 Juni 2018, di 171 daerah pemilihan itu
berjalan aman, damai, dan tertib serta lancar.
Apresiasi datang dari Ketua MPR, Ketua
DPR, Ketua DPD, Menteri Dalam Negeri,
Menkopulhukam, dan para pimpinan partai
politik. Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai
penyelenggara Pilkada, pun mengklaim
Pilkada serentak 2018 berjalan lancar dan
sukses. Ini bisa dilihat dari jumlah partisipasi
pemilih yang meningkat dan minimnya temuan
masalah.
“Secara umum proses penyelenggaraan
pemilihan kepala daerah di 171 daerah yang
melibatkan total ada 381 satker (satuan kerja)
semua berjalan lancar,” ujar Ketua KPU Arief
Budiman dua hari setelah pencoblosan
Pilkada, Jumat (29/7/2018), di Gedung KPU
RI, Menteng, Jakarta Pusat. KPU mencatat,
partisipasi pemilih pada Pilkada serentak
2018 mencapai angka 73,24% dengan jumlah
14

Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak
152.079.997 orang.
Meski demikian, KPU menyebutkan masih
ada sejumlah hal yang harus menjadi
perhatian dan catatan KPU. Misalnya,
penundaan pemungutan suara akibat
bencana dan lainnya. Beberapa daerah
masih harus melakukan pemungutan suara
ulang hingga distribusi logistik yang masih
bermasalah.
Dari catatan KPU, sebanyak 14 daerah
mengalami penundaan pemungutan suara,
di antaranya Kabupaten Paniai, Kabupaten
Nduga, Kabupaten Bone, Kabupaten
Tolikara, Kabupaten Deiyai, Kabupaten
Yahukimo. Lalu, Kabupaten Lanny Jaya,
Kabupaten Mimika, Kabupaten Jaya Wijaya,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Morowali, Kabupaten Kirom, Kabupaten
Jayapura, dan Kota Tangerang.
Klaim Ketua KPU bahwa Pilkada serentak
2018 berjalan aman dan lancar sejalan
dengan pernyataan pihak kepolisian. Polri
menyebutkan, Pilkada serentak secara

umum berjalan aman. Namun, Polri juga
memiliki sejumlah catatan atas pelaksanaan
Pilkada Serentak 2018. Pertama, masih
adanya gangguan keamanan, terutama
pasca pencoblosan surat suara. Gangguan
keamanan hanya terjadi di Papua, yaitu
penembakan speedboat yang membawa
surat suara hasil pencoblosan di Distrik
Torere, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, pada
Rabu (27/6/2016), sekitar pukul 16.00 WIT.
Kedua, selain gangguan keamaman, Polri
juga mencatat adanya sejumlah masalah. Di
Jawa Barat, misalnya, terdapat satu
pelanggaran administrasi pemilu dan satu
tindak pidana pemilu. Ada pula catatan Polri
untuk Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi
Tengah. Polri mencatat, terjadi dua
pelanggaran administrasi pemilu di masingmasing provinsi tersebut.
Dalam rapat kerja Komite I DPD dengan KPU
dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
tentang evaluasi pelaksanaan Pilkada
serentak 2018, di Kompleks Parlemen,
Jakarta, Senin (23/7/2018), DPD memberi
catatan, yaitu masih ditemukan permasalahan
berupa validitas Daftar Pemilih Tetap, calon
tunggal, calon kepala daerah yang menjadi
tersangka, masih adanya money politics dan
indikasi keberpihakan ASN.
Pada kesempatan itu, Ketua Bawaslu
Abhan melaporkan sejumlah penanganan
pelanggaran terkait Pilkada serentak 2018.
Penanganan pelanggaran yang masuk
jumlahnya mencapai total 3.567 kasus, terdiri
atas 1.167 laporan dan 2.400 temuan. “Dilihat
dari jumlah itu, kegiatan pengawasan Pilkada
masih lebih aktif menemukan pelanggaran
daripada pelaporan. Terkait dengan laporan
tersebut yang masuk tindak pidana pemilihan
ada 262 kasus dan laporan yang diproses
sampai ke pengadilan ada 51 kasus sampai
saat ini,” ujarnya.
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Enam Catatan Bawaslu
Sebelumnya, dalam konperensi pers di
Kantor Bawaslu, Jakarta, pada 12 Juli 2018,
Bawaslu RI memberi 6 catatan atas
penyelenggaraan Pilkada serentak 2018
kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Keenam catatan itu tersebar pada aspek
yang berbeda-beda.
Catatan pertama, Bawaslu menyoroti
jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan
(DPTb) Pilkada serentak 2018. Bawaslu
menemukan ada 2.023.556 pemilih dalam
DPTb Pilgub di 17 provinsi. Sementara jumlah
pemilih pada DPTb untuk Pilkada tingkat
kabupaten/kota mencapai 449.128 orang.
Menjadi pertanyaan, jumlah total pemilih DPTb
2.472.684 orang tergolong besar, karena
hampir 1,5% dari jumlah pemilih Pilkada

serentak 2018.
Pemilih pada DPTb adalah warga yang
memenuhi syarat sebagai pemilih, namun
tidak terdaftar dalam DPT. Mereka bisa
menggunakan hak pilih di TPS bermodalkan
e-KTP atau surat keterangan pengganti eKTP alias Suket. Para pemilih yang terdaftar
di DPTb baru bisa memilih satu jam sebelum
jadwal pemungutan suara berakhir.
Sementara pada Pemilu Presiden dan Pemilu
Legislatif 2019 nanti, warga tak bisa lagi
menggunakan Suket untuk memilih.
Ketentuan yang mengatur larangan itu ada
di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilu.
Untuk catatan kedua, Bawaslu menilai
tingkat partisipasi warga di Pilkada Serentak
2018 masih minim. Pada skala nasional,

partisipasi warga di Pilkada 2018 memang
mencapai 72% dari jumlah total DPT. Akan
tetapi, di 17 Pilkada tingkat provinsi partisipasi
masyarakat hanya mencapai 69%. Partisipasi terendah dalam Pilgub 2018 ada di Riau
dan Kalimantan Timur, yaitu 58%. Sementara
partisipasi pemilih yang tertinggi, dengan
beberapa catatan, adalah Papua 84%.
Catatan ketiga, Bawaslu menyoal jumlah
suara tidak sah di Pilkada Serentak 2018.
Sebab, Bawaslu menemukan ada 3.098.239
suara tidak sah di Pilkada serentak 2018.
Jumlah itu sama dengan 3% dari total
pengguna hak pilih.
Bawaslu mencatat, jumlah suara tidak sah
berasal dari Pilgub Jawa Tengah 2018, yakni
sebanyak 778.805 suara. Kemudian Pilgub
Kalimantan Timur dengan jumlah 750.110
suara, dan Pilgub Jawa Timur sebanyak
782.027 surat suara tidak sah. Ini menjadi
pertanyaan, kenapa di Jatim dan Jateng
banyak suara tidak sah, apakah karena
kurangnya sosialisasi cara mencoblos atau
sebab lainnya.
Catatan Bawaslu keempat, mengenai
distribusi surat pemberitahuan memilih atau
formulir C6. Bawaslu menemukan ada
5.911.062 pemilih yang tidak mendapat
formulir C6 di Pilkada serentak 2018. Jumlah
pemilih yang tidak mendapat C6 cukup besar.
Ini juga menjadi pertanyaan, mengapa
pemilih tidak memperoleh formulir C6.
Pada catatan kelima, Bawaslu menyayangkan masih banyak kasus pemungutan
suara ulang (PSU) di Pilkada serentak 2018.
Pengawas pemilihan merekomendasikan
PSU pada 134 TPS di Pilkada 2018. KPU
hanya menindaklanjuti pemilihan ulang pada
99 TPS.
Catatan terakhir, adalah tipisnya selisih
suara antara pemenang Pilkada dan
pemenang urutan kedua di beberapa daerah.
Selisih suara tipis itu muncul pada hasil
pemilihan 15 Pilkada serentak 2018. Selisih
paling tipis terjadi di Pilkada Kota Tegal yakni
316 suara, Bolaang Mongondow Utara
dengan selisih 443 suara, dan Timor Tengah
Selatan dengan selisih 737 suara. Tipisnya
selisih suara ini rentan untuk menjadi
sengketa dan digugat ke Mahkamah
Konstitusi (MK). ❏
BSC
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E.E. Mangindaan, Wakil Ketua MPR RI

Demokrasi Kita Berjalan Menuju Arah yang
Lebih Baik
EMILIHAN Umum Kepala Daerah

P

Banyak pihak yang mengapresiasi pe-

(Pilkada) serentak telah berlangsung

laksanaan Pilkada serentak ini. Meskipun,

Pilkada serentak sudah berlangsung

pada 27 Juni lalu. Sebanyak 171 daerah

tak bisa dipungkiri, masih terjadi kasus-

dengan aman, tertib, dan lancar. Padahal

menyelenggarakan Pilkada serentak di

kasus seperti money politics, ketidaknetralan

Pilkada serentak ini termasuk yang terbesar,

antaranya pemilihan gubernur di 17 provinsi.

aparatur dan kecurangan lainnya. Terlepas

karena meliputi pemilihan di 171 daerah. Tapi,

Beberapa provinsi merupakan provinsi

dari masih adanya kekurangan, partai politik

melihat pelaksanaan Pilkada serentak

dengan jumlah pemilih terbesar, yaitu Jawa

menjadikan hasil Pilkada serentak ini sebagai

kemarin, kita harus mengakui bahwa

Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta

acuan untuk pemilu legislatif dan pemilu

pelaksanaan Pilkada serentak 2018 ini sudah

Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

presiden mendatang.

lebih baik dan bagus dibanding pelaksanaan

Jumlah pemilih di provinsi-provinsi itu tercatat
50% lebih pemilih secara nasional.

serentak ini?

Dengan Pilkada serentak yang boleh

Pilkada serentak sebelumnya. Kita telah

dikatakan sukses itu, apakah menjadi

melaksanakan Pilkada serentak pada 2017

Secara umum Pilkada serentak berlang-

cerminan pelaksanaan demokrasi di

yang diadakan di 101 daerah. Juga pada

sung lancar dan aman. Hampir tidak ada

Indonesia yang semakin matang dan

Pilkada tahun 2016.

gejolak di daerah yang melaksanakan

dewasa? Menjawab pertanyaan itu, Majelis

Dari pengalaman melaksanakan dua kali

pemilihan. Hanya satu kasus rusuh yang

mewawancarai Wakil Ketua MPR E.E.

Pilkada serentak maka kesuksesan pe-

terjadi di Kalimantan Barat, tepatnya di

Mangindaan beberapa waktu lalu. Berikut

laksanaan Pilkada 2018 tidak lepas dari

Kabupaten Landak. Tapi, secara umum

petikan wawancara dengan politisi Partai

pengalaman sebelumnya. Karena itu,

daerah-daerah lain tidak bergejolak.

Demokrat yang juga anggota Komisi II DPR.

memang sudah seharusnya jika pelak-

Pilkada Jawa Barat yang diperkirakan

0sanaan Pilkada serentak pada tahun 2018

berlangsung panas, seperti Pilgub DKI

Pemilihan kepala daerah (Pilkada)

ini jauh lebih baik dari pelaksanaan Pilkada

Jakarta, ternyata tidak terbukti. Pilkada di

serentak tahun 2018 sudah berlang-

serentak sebelumnya. Apalagi memang

Jawa Barat pun, seperti juga di Jawa Tengah

sung dengan aman, tertib, dan lancar

terbukti bahwa dalam pelaksanaan Pilkada

dan Jawa Timur, bisa berlangsung lancar,

pada 27 Juni lalu. Bagaimana evaluasi

serentak tahun ini tidak menimbulkan

tertib, dan aman.

Bapak tentang pelaksanaan Pilkada

kejadian atau peristiwa yang berdampak
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nasional. Penyelenggaraan Pilkada

yang terpilih menjadi pemenang. Hanya,

daerah ke DPRD. Bagaimana pendapat

serentak di daerah pemilihan berjalan sesuai

memang, dalam proses perlombaan itu, ada

Bapak?

koridor dan ketentuan perundangan yang

yang menerima kekalahan dan ada juga yang

Sejauh ini, seperti kami di Komisi II DPR,

berlaku.

memprotes kemenangan itu. Sekali lagi,

memang belum ada yang mengajukan

Meski demikian, kita juga tidak menutup

semua pihak harus mengikuti ketentuan yang

alternatif pemikiran untuk mengembalikan

mata masih ada beberapa kasus yang

berlaku. Dari semua kontestasi, semua pihak

pemilihan kepala daerah ke DPRD. Tetapi itu

muncul sebagai efek dari pelaksanaan

harus menerima, tunduk, dan patuh terhadap

semua tergantung pada masyarakat. Kalau

Pilkada serentak 2018. Salah satunya

peraturan yang ada.

memang masyarakat ingin kembali kepada

adalah persoalan gugatan sengketa Pilkada

Melihat Pilkada serentak yang bisa

pemilihan tidak langsung, kita tentu akan

di Mahkamah Konstitusi (MK). Calon kepala

dikatakan berhasil dan sukses, apakah

mengikuti kehendak dan aspirasi rakyat.

daerah yang tidak puas dengan hasil Pilkada

ini

Demikian pula sebaliknya, kalau masyarakat

bisa mengajukan gugatan ke MK. Dalam alam

Indonesia sudah mulai matang?

menunjukkan

demokrasi

di

menghendaki pemilihan langsung seperti

demokrasi, adanya gugatan sengketa Pilkada

Menurut kacamata pandang saya,

ini merupakan sesuatu yang wajar. Kita

demokrasi di Indonesia memang terlihat lebih

harus berpegang pada ketentuan-ketentuan

baik dan terus berjalan menuju arah yang

Intinya, kalau kita kembali pada pemilihan

yang ada, seperti UU, Peraturan KPU, dan

lebih baik lagi. Bahwa masih banyak

kepala daerah tidak langsung atau melalui

lainnya. Jika semua pihak taat pada aturan

kekurangan dalam perjalanan demokrasi, kita

DPRD maka akan menimbulkan pro dan

dan saling menghormati satu dengan yang

tidak perlu menutup mata. Memang di sana-

kontra. Memang, banyak orang yang

lain maka persoalan gugat menggugat dalam

sini masih ada yang perlu dievaluasi dan

mengatakan pemilihan kepala daerah secara

Pilkada bukanlah persoalan besar.

sekarang ini tentu kita juga harus
melaksanakan amanah rakyat itu.

diperbaiki. Tapi begitulah hidup, tidak ada

langsung,

Pilkada serentak sudah berlang-

yang statis, semua berjalan dinamis,

membutuhkan dana yang sangat besar.

sung aman, tertib, dan lancar. Meski

bergerak, dan melakukan perubahan.

Artinya, biaya politik yang ditanggung calon

demikian masih terjadi kasus-kasus,

Perubahan adalah keniscayaan dalam

kepala daerah sangat besar. Maka seringkali

seperti money politics. Juga masih

hidup. Seperti masih adanya calon tunggal

pemenang dalam Pilkada secara langsung

adanya aparatur yang tidak netral, dan

atau melawan kotak kosong. Tentu adanya

ini ditentukan dengan jumlah uang yang

bentrok Pilkada seperti terjadi di

calon tunggal atau kotak kosong ini perlu

dimiliki. Pilkada menjadi pasar bebas.

Kalimantan Barat. Bagaimana Bapak

dicermati dan dikaji serta harus menjadi

Memang, potensi kerawanan dalam

melihat hal ini?

bahan evaluasi bagi pelaksanaan Pilkada

Pilkada secara langsung sangat besar dan

serentak di masa yang akan datang.

bisa menimbulkan perpecahan di

Saya kira kasus-kasus kecil itu wajar

seperti

sekarang

ini,

terjadi, karena masing-masing pihak sedang

Kalau melihat Pilkada serentak ini

masyarakat. Tetapi, pemilihan kepala daerah

melakukan kontestasi. Tentu semua

ketika rakyat memilih secara langsung

secara langsung sudah kita pilih. Kita harus

berusaha untuk menjadi pemenang Pilkada.

calon kepala daerah, apakah Pilkada

menatap ke depan dan tidak boleh menoleh

Tapi tidak semua peserta keluar menjadi

secara langsung masih tetap di-

kembali ke belakang. Negara-negara lain

pemenang dalam Pilkada. Seperti dalam

teruskan? Sebab, ada wacana untuk

sudah bisa melakukannya, seharusnya kita

sebuah perlombaan, hanya satu peserta

mengembalikan pemilihan kepala

juga bisa. ❏
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Hari Bhayangkara Ke-72

Ketua MPR

Polri Harus Bekerja Profesional
Sesuai Perintah Konstitusi

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Banyak harapan ditujukan kepada Polri
yang pada 1 Juli lalu memperingati
Hari Bhayangkara ke-72. Antara lain datang
dari Ketua MPR RI Zulkifli Hasan.

K

ETUA MPR RI Zulkifli Hasan berharap, diulang tahunnya yang
ke-72 pada 1 Juli 2018, jajaran Kepolisian Republik Indonesia
(Polri) mampu bersikap makin dewasa. Berlaku dan bekerja
secara profesional sesuai perintah konstitusi. Yaitu, menjadi Polisi
yang mengayomi, melindungi, dan menjaga ketertiban masyarakat.
“Diulang tahunnya yang ke-72 ini mudah-mudahan jajaran
kepolisian senantiasa diberikan kesuksesan. Terutama dalam
mengawal dan menjaga proses demokrasi 2019”, harap Zulkifli Hasan.
Harapan ini disampaikan Zulkifli Hasan usai menghadiri upacara
dan syukuran dalam rangka Hari Bhayangkara ke-72 Tahun 2018 di
Istora Senayan Jakarta, Rabu (11/7).
Bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari
Bhayangkara ini adalah Presiden Joko Widodo. Selain dihadiri oleh
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Kapolri Jendral Pol. Tito Karnavian beserta jajaran perwira tinggi
Polri, acara ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua
DPR, Ketua DPD, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan sejumlah
menteri kabinet Kerja.
Zulkifli Hasan berharap, pada pemilu 2019 Polri bisa bersikap
netral dan berperilaku profesional. “Polri harus terus memegang
teguh Merah Putih, dan tidak berpihak pada kelompok tertentu, karena
polisi adalah milik semua,” kata Zulkifli Hasan.
Pada kesempatan itu, Ketua MPR tak lupa menyampaikan selamat
hari jadi Bhayang-kara ke-72. Dan, dia juga menyatakan salut atas
keberhasilan perhelatan upacara dan syukuran dalam rangka hari
Bhayangkara ke 72 ini. “Acaranya sangat bagus, terlihat excellent
dan well organized”, katanya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya meminta Polri
untuk melakukan pembenahan. Antara lain melakukan pe-negakan
hukum secara profesional dan transparan. Jokowi menekankan agar
Polri menjauhi budaya koruptif dan mengedepan-kan pendekatan
secara humanis dalam menangani permasalahan.
“Buang budaya koruptif, hindari tindakan berlebihan, serta
tingkatkan kepercayaan publik kepada Polri. Selain itu, Polri juga
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harus mengedepankan langkah-langkah
pence-gahan dalam menangani segala
perma-salahan sosial yang timbul,” tegas
Jokowi.
Selanjutnya Jokowi menjelaskan, tugas
besar menanti Polri dalam waktu dekat ini.
Tugas besar itu adalah Asian Games,
pertemuan IMF-World Bank, dan Pemilu
serentak 2019. Karena itu, Jokowi meminta
keamanan harus semakin ditingkatkan.
“Perlu langkah antisipatif, perencanaan detail dan matang agar potensi kerawanan bisa
dicegah,” katanya.
Peringatan hari Bhayangkara ke-72 pada
2018 dilaksanakan di tengah citra kepolisian
yang semakin membaik. Hal itu disampaikan
Kapolri Jenderal Tito Karnavian kepada
Presiden Joko Widodo. Menurut Tito, program Promoter (Profesional, Modern,
Terpercaya) berhasil meningkatkan keper-
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cayaan publik kepada Polri hingga 82,9%.
Prometer merupakan program Polri yang
fokus pada tiga kebijakan utama, yaitu:
perbaikan budaya, kinerja, dan manajemen
media di internal Polri. Perbaikan budaya
termasuk menekan budaya koruptif.
“Peningkatan kinerja diwujudkan
melalui peningkatan kualitas pelayanan
publik, profesionalisme dalam penegakan
hukum, dan pemeliharaan stabilitas
kamtibmas secara optimal. Perbaikan
kultur diwujud-kan dengan menekan
budaya koruptif, menghilangkan arogansi
kekuasaan, dan menekan kekerasan
eksesif,” jelas Tito.
Pada survei yang dilaksanakan Litbang
Kompas pada akhir Juni 2016, tingkat
kepercayaan publik terhadap Polri hanya
63,2%. Setelah satu tahun pelaksanaan program Promoter, survei Populi Center pada

Agustus 2017 menunjukkan adanya perbaikan kinerja Polri, di mana 67,6% responden puas dengan kinerja Polri.
Sementara survei Litbang Kompas pada
Oktober 2017 menempatkan Polri sebagai
lembaga yang dipercaya ranking ketiga
teratas dengan tingkat kepuasan 70,2%.
Tahun ini hasil survei dua lembaga, yakni
Alvara Research pada Mei 2018, dan
Litbang Kompas pada Juni 2018, menunjukkan tren kenaikan persentase kepuasan
dan kepercayaan publik terhadap Polri.
Survei yang dilaksanakan Alvara Research Center pada Mei 2018 menunjukkan
tingkat kepercayaan publik terhadap Polri
mencapai 78,8%. Sedangkan survei Litbang
Kompas pada Juni 2018 menunjukkan
kepercayaan publik terhadap Polri sebesar
82,9 persen. ❏
MBO
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Kajian Ustad Subhan Bawazier

Ketua MPR Kagum Melihat Semangat Anak Muda
Mendalami Ilmu Agama
Semangat mendalami ajaran agama sangat baik menjadi aktifitas anak muda, hal tersebut bisa
meningkatkan akhlak dan moral generasi muda bangsa

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

K

ETUA MPR RI Zulkifli Hasan (Zulhasan)
sangat memerhatiakan fenomena
banyaknya kajian ilmu agama Islam
yang dihadiri anak-anak muda. Fenomena
tersebut memancing Zulhasan untuk
menghadiri salah satu majelis kajian ilmu,
yakni Kajian Lepas Kerja Alumni Sekolah Islam Al Azhar (ASIA) ‘The Rabbaanians’ Ba’da
Isya bersama Ustad Subhan Bawazier di
Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran, Jakarta,
Rabu malam (4/7/2018).
Dalam sambutannya di hadapan sekitar
empat ribu peserta se-Jabodetabek itu,
Zulhasan mengungkapkan kekagumannya
bahwa peserta kajian mayoritas anak-anak
muda. “Ini sangat luar biasa semangat
mendalami ilmu agama, bahkan datang dari
daerah yang jauh walaupum malam hari dan
menembus kemacetan Jakarta di hari kerja,”
katanya.
Zulhasan mengungkapkan, semangat
generasi muda Islam mengkaji ilmu agama
saat ini memang sangat luar biasa, dan tidak
diragukan lagi. Tapi alangkah lebih luar biasa
jika dibarengi semangat mendalami dunia
20

usaha (enterpreuneurship), dan politik juga.
“Sebab, selama ini gairah generasi muda
Islam mendalami dunia usaha dan politik
masih sangat minim,” ujar Zulhasan.
Padahal, lanjut Zulhasan, enterpreuneurship dan dunia politik pengaruhnya sangat
besar dalam mewarnai perjalanan negara
Indonesia, dan mampu menjadi elemen
perubahan yang sangat berpengaruh besar,
apalagi umat Islam di Indonesia sangat besar.
Sayang sekali jika kekuatan besar itu tidak
dikonversi menjadi kekuatan ekonomi dan
politik,” ujarnya.
Zulhasan kemudian meminta para peserta
untuk kembali ke sejarah awal munculnya
agama Islam, yang berawal dari sebuah
Masjid yang sederhana dan karakter
Rasulullah yang juga sederhana, tapi mampu
mencetak sumber daya manusia yang selain
mumpuni dalam ilmu agama juga mumpuni
dalam bidang ilmu lainnya, di antaranya
ekonomi dan politik.
“Hasilnya, peradaban Islam mampu
berpengaruh besar dan mengalahkan dua
kekuatan super power pada masa itu, yakni

Romawi dan Persia. Dengan kesederhanaan mereka mampu, apalagi generasi Islam
sekarang yang dipermudah dengan berbagai
macam kecanggihan di era modernitas
teknologi. Kenapa bisa begitu, karena Rasulullah
mencetak sumber daya manusia Islam yang
luar biasa dari mulai ahli perdagangan sampai
ahli kenegaraan,” terangnya.
Melihat fakta-fakta itu, Zulhasan berharap
agar generasi muda Islam bangkit dengan
meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber
daya manusia demi agama dan negara Indonesia.
Dalam materi kajiannya, ustad Subhan
Bawazier mengungkapkan rasa syukurnya
kepada para pendiri bangsa yang mengungkapkan dengan jelas nilai-nilai Ketuhanan, dan rasa syukur kepada Allah SWT.
“Pancasila itu jelas menyebut Tuhan Yang
Maha Esa, itu patut kita syukuri dari para
pendiri bangsa. Nah, tinggal sekarang kita
yang harus merawat itu semua, bergandengan tangan menjaga Pancasila dan nilainilai Ketuhanan Yang Esa,” katanya. ❏
DER
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Seminar Nasional di FHUI

HNW: Indonesia Darurat Moral
Pernikahan dini adalah salah satu dari berbagai kasus yang menimpa anak-anak yang harus
mendapatkan perhatian berbagai elemen masyarakat.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

W

AKIL Ketua MPR RI Hidayat Nur
Wahid (HNW) menghadiri undangan
untuk memberikan keynote speech
dalam acara Seminar Nasional dengan tema
‘Pernikahan Dini (Pandangan Hukum,
Psikologi, Kesehatan dan Ketahanan
Keluarga)’ yang digelar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) di Auditorium
Djokosoetono Kampus FHUI, Depok, Jawa
Barat, Kamis (5/7/2018).
Hadir dan menjadi narasumber dalam
acara itu adalah dosen Hukum Perdata FHUI
Dr. Ahmad Budi Cahyono, Guru Besar
Ketahanan Keluarga IPB Prof. Euis Sunarti,
Dosen Psikologi UGM Jogjakarta Dr. Bagus
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Riyono, dan pemerhati masalah remaja Dr.
Murod, S.P.O.G(K), serta para peserta terdiri
dari para dosen dan mahasiswa FHUI, dan
mahasiswa UI dari fakultas lainnya.
Dalam keynote speechnya, HNW mengungkapkan bahwa pemilihan tema wacana
pernikahan dini apalagi dikaji dari sisi hukum,
psikologi, kesehatan, dan ketahanan
keluarga sangat layak untuk dibicarakan,
sebab wacana tersebut bukan hanya
menjadi polemik di tengah masyarakat, tapi
juga menjadi sebuah realitas.
“Dalam konteks Indonesia, pernikahan dini
adalah pernikahan yang dilakukan oleh
pasangan atau salah satu pasangan yang
masih di bawah umur, yang biasanya
dibawah usia 18 tahun,” katanya.
Menurut HNW, memang ada beberapa
kasus yang terkait dengan pernikahan dini,
tapi dalam waktu bersamaan dalam konteks
Indonesia dan ini jarang menjadi perhatian yang
spesial adalah anak-anak banyak yang menjadi
‘dewasa’ dalam perilaku seksual mereka.
Padahal, anak-anak tersebut belum matang
pengetahuannya tentang organ seksual
mereka, termasuk juga masalah dampak
seksual dan juga perilaku seksual mereka.

Dengan minimnya hal-hal seperti itu,
ditambah anak-anak melalui berbagai
tayangan dan tontonan mendapatkan
pemahaman tentang seksualitas yang
negatif dan salah, munculah banyak sekali
kasus kejahatan seksual yang dilakukan
anak-anak ataupun menjadi korban kejahatan seksual. Contohnya, di media massa
banyak sekali diberitakan kasus kejahatan
seksualitas, seperti anak SMP menghamili
temannya, anak usia SD melakukan kejahatan seksual kepada temannya, pedofilia dan
masih banyak kejahatan seksual menjadikan
anak-anak sebagai korban.
“Ternyata, jika dibandingkan kasus
pernikahan dini, kasus kejahatan seksual
yang dilakukan atau yang terjadi pada anakanak di bawah umur, saya rasa lebih banyak
dibanding kasus pernikahan dini. Ini sangat
membuat miris. Bahkan, melihat banyaknya
kasus seperti itu, Ketua Umum MUI KH. Ma’ruf
Amin sampai menyatakan bahwa Indonesia
darurat moral dan akhlak. Ini yang harus
diperhatikan lebih serius oleh kita semua,”
ujarnya.
Sebetulnya, lanjut HNW, darurat moral dan
akhlak tidak perlu ada jika bangsa ini
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berpegang kuat kepada nilai-nilai agama.
Bahkan, UUD NRI Tahun 1945 menyatakan
dengan gamblang dan jelas mementingkan
sisi-sisi terkait moral, keimanan, dan akhlak
dalam kehidupan bermasyarakat.
Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 31 ayat
(3) jelas berbunyi: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan nasional yang meningkatkan

keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia
dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa yang diatur dengan undang-undang.
Lalu Pasal 31 ayat (5) berbunyi: Pemerintah
memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan
persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban
serta kesejahteraan umat manusia.
“Di UUD jelas sekali disebutkan tentang

FGD IARMI

Karena Sempat Alpa Pancasila,
Radikalisme Masuk
Permasalahan radikalisme masih menjadi masalah bangsa yang
serius yang harus ditangani dengan hati-hati.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

R

ADIKALISME adalah momok bagi
sebuah negara dengan keberagaman
yang sangat tinggi, seperti Indonesia.
Sebab, paham radikal hanya ada satu rumus,
yakni: ‘Saya yang paling benar, yang lain
salah,’ sehingga sangat tidak cocok jika
tumbuh subur di Indonesia. Namun,
sayangnya paham radikalisme sudah
terlanjur masuk dan meracuni sebagian
rakyat Indonesia
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa hingga hari ini, permasalahan
radikalisme memang masih menjadi masalah
bangsa yang serius yang harus ditangani
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dengan hati-hati. Radikalisme muncul dan
makin subur karena selama duapuluh tahun
era reformasi bangsa ini sempat alpa kepada
Pancasila.
Zulkifli Hasan yang biasa disapa Zulhasan
menyatakan hal itu di hadapan pimpinan dan
ratusan anggota Dewan Pimpinan Pusat
Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (DPP IARMI) DKI Jakarta yang menjadi
peserta Focus Group Discussion (FGD) DPP
IARMI DKI Jakarta, Sabtu (30/6/2018) di Auditorium PT. Pelni Pusat, Jakarta.
“Terus terang kita lalai. Banyak hal yang
baik dan bagus di era Orde Baru kita hapus,

tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk
meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa,” imbuhnya. Dan, HNW
menegaskan, perlu kerjasama semua elemen
masyarakat untuk menjaga anak-anak bangsa
dari kejahatan seksual dan pemahaman yang
salah seputar seksualitas. ❏
DER

seperti penataran P4, BP7 dibubarkan,
pendidikan Pancasila hilang,” ungkap
Zulhasan dalam FGD bertema “Menetralisasi
Gerakan Radikalisme di Kampus” itu. Jadi,
lanjut Zulhasan, praktis selama 20 tahun halhal baik itu hilang, sehingga bangsa ini tidak
lagi ‘ngeh’ untuk melatih wawasan kebangsaan. Karena itu, masuklah berbagai
macam pemahaman radikal. “Pantas saja
banyak anak muda yang lahir setelah
reformasi menjadi sasaran paham radikal,
karena belum diajari soal wawasan kebangsaan,” ujarnya.
Melihat hal itu, lanjut Zulhasan, bangsa ini
perlu gerakan dan upaya ekstra keras dan
tepat untuk menumbuhkan kembali semangat
memahami dan mengimplementasikan
Pancasila. Pemahaman radikal perlu dilawan
dengan upaya keras dari rakyat Indonesia
untuk menumbuhkan karakter Pancasila
dalam diri dan perbuatan. “Upaya keras dan
tepat sangat perlu dilakukan bangsa Indonesia, sebab seluruh bangsa Indonesia
wajib menjiwai Pancasila,” tegasnya.
Zulhasan sekali lagi menegaskan, kenapa
perlawanan rakyat menggunakan Pancasila
terhadap radikalisme sangat perlu? Sebab
negara Indonesia adalah negara kesepakatan. “Harus dicamkan bahwa Pancasila
adalah kesepakatan kolektif,” ungkap
Zulhasan. Sehingga, semua perbedaan dan
keberagaman disatukan dengan satu visi
dan misi, yakni kesatuan Indonesia dan
menuju cita-cita bersama. Masalah perbedaan Suku, Agama, Ras, Antargolongan
sudah bukan masalah lagi. Semua sudah
selesai diperdebatkan 70 tahun silam.
“Hal-hal itulah yang harus dipahami lagi
dan dilatih kembali oleh rakyat Indonesia dan
diperkenalkan secara baik kepada generasi
muda yang lahir pasca reformasi,”
tandasnya. ❏
DER
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Diskusi Publik

Islam, Politik, dan Pemilu
Peluang umat untuk memenangkan Pemilu 2019 sangat besar, asalkan elit partai Islam dan tokoh
Islam bersatu untuk mendukung calon yang sama.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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ETUA MPR RI Zulkifli Hasan yang juga
Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mengharapkan agar ICMI bisa tampil sebagai
kekuatan pemersatu. Mampu mempertemukan seluruh elemen bangsa, seperti
yang ditunjukkan pada tahun 1990-an.
“Pada tahun 1990-an, ICMI menunjukkan
perannya yang dominan. ICMI bisa menyatukan semua kekuatan yang sebelumnya
saling bertolak belakang. ICMI bisa memberikan rekomendasi strategis bagi kebijakan
pemerintah menyangkut rakyat banyak.
Termasuk masalah ekonomi dan politik”, kata
Zulkifli Hasan.
Zulkifli menyampaikan hal itu pada acara

diskusi publik dengan tema: “Islam, politik dan
pemilu,” yang diselenggarakan pengurus
ICMI. Acara tersebut berlangsung di rumah
dinas Ketua MPR, Kompleks Widya Candra,
Jakarta, Jumat (25/5). Dalam acara itu tampil
dua pembicara, yaitu mantan Rektor UIN
Jakarta Prof. Dr. Azzumardy Azra, dan
peneliti LIPI Prof. Dr. Siti Zuhro. Hadir dalam
acara tersebut mantan Ketua MPR Amien
Rais, Ketua Umum ICMI Prof. Jimly
Asshiddiqie, dan Sekjen ICMI Jaffar Hafsah.
Di tahun politik ini, lanjut Zulkifli, peran
ICMI yang mampu mempersatukan seluruh
komponen bangsa kembali dibutuhkan.
Karena efek negatif yang ditimbulkan dalam
persaingan politik sangat memprihatinkan,

mengancam persatuan bangsa. Karena itu,
ICMI harus berperan lebih besar agar bangsa
Indonesia tetap utuh, meski beda pilihan.
Sebelumnya, pada sesi diskusi Prof. Dr.
Azzumardy Azra mengatakan, saat ini
kekuatan politik Islam disimbolkan oleh tiga
parpol, yakni PKS, PPP, dan PBB. Sayangnya,
hingga kini ketiganya belum bisa bicara banyak.
Mereka akan kalah bersaing, bahkan sulit
mendapatkan ambang batas parliamentary
threshold. Termasuk pada pemilu pada 2019.
“Ideologi agama dalam pentas politik yang
dicerminkan melalui parpol Islam tidak
berkembang dengan baik. Kalah dengan
partai-partai berasaskan Pancasila. Ini
menjadi catatan yang harus dibenahi dan
diperbaiki”, ujar Azzumardy.
Kecilnya peluang kemenangan partaipartai Islam di Indonesia, menurut
Azzumardy, disebabkan karena umat Islam
itu majemuk, sehingga perilaku politiknya
longgar. Buktinya, dari 1955 partai Islam
tidak merasakan kemenangan. Kondisi
tersebut masih akan berlanjut pada 2019.
“Pandangan politik umat Islam Indonesia
itu sangat fleksibel, gimana nanti saja. Dari
dulu hingga kini Politik Islam Indonesia tidak
tumbuh”, kata Azzumardy lagi.
Pendapat lain disampaikan pengamat LIPI
Siti Zuhro. Menurut Wiwik, begitu Siti Zuhro
biasa disapa, peluang umat Islam untuk
memenangkan Pemilu 2019 sangat besar.
Asal elit partai dan tokoh-tokoh Islam bersatu
mendukung calon yang sama. Mereka juga
harus turun ke masyarakat, mendengarkan
aspirasi dan menggalang dukungan untuk
memenangkan kontestasi.
“Saya merasakan benar keresahan umat
Islam itu. Jawabannya, seluruh elit dan tokoh
agama harus bersatu, dukung calon yang
sama”, katanya.
Keinginan umat untuk memenangkan
pemilu, menurut Wiwik, sangat besar.
Terpulang pada tokoh-tokoh Islam dan para
elit partai, memanfaatkan momentum
kebangkitan umat yang sudah dimulai oleh
gerakan 212. ❏
MBO
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Pertemuan Zulkifli Hasan-Anies Baswedan

Ketua MPR Tanya Nasib Penyegelan Pulau Hasil
Reklamasi
Awal Juli lalu Ketua MPR Zulkifli Hasan bertemu empat mata dengan Gubernur DKI Jakarta Anies
Rasyid Baswedan. Apa yang mereka bahas?

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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ETUA MPR RI Zulkifli Hasan
meneruskan pertemuannya dengan
para tokoh yang namanya muncul
dalam bursa Pilpres 2019. Setelah sebelum
bertemu dengan mantan Menko Kemaritiman
Rizal Ramli, mantan Panglima TNI Jend TNI
Gatot Nurmantyo, Gubernur NTB M. Zainul
Majdi (Tuan Guru Bajang), dan Ketua Umum
DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar, Kamis
(5/7) giliran Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan bertemu Zulkifli Hasan.
Anies tiba di ruang kerja Ketua MPR RI
Zulkifli Hasan di Gedung Nusantara III, lantai
9, Kompleks Parlemen, Jakarta, sekitar pukul
11.00 WIB. Dengan mengenakan kemeja batik warna coklat kehitaman dipadu padan
celana kain hitam, Anies langsung bertemu
Ketua MPR yang sudah menantinya beberapa saat. Pertemuan berlangsung
tertutup, selama 20 menit.
Usai bertemu dengan Anies, mantan
Menteri Kehutanan itu mengantar tamunya
bertemu para wartawan. Tidak banyak yang
dia ucapkan, setelah itu Zulkifli Hasan
kembali masuk ke ruang kerjanya.
“Kami membahas beberapa persoalan
menyangkut Jakarta dengan Pak Anies.

24

Salah satunya menyangkut masa depan
penge-lolaan pulau hasil reklamasi. Karena
itu, kalau teman-teman wartawan ada
pertanyaan seputar pilpres biar Pak Anies
sendiri yang menjawab”, kata Zulhasan
sembari me-ninggalkan kerumunan
wartawan.
Kepada wartawan Anies pun mengiyakan pernyataan Ketua MPR. Saat pertemuan,
kata Anies, mereka berdua memang banyak
membahas seputar persoalan Jakarta.
Terutama penyegelan terhadap pulau hasil
reklamasi.
“Intinya, Pemprov DKI Jakarta akan

menghentikan reklamasi,” jelas Anies.
Sedangkan penyegelan terhadap pulau
yang sudah dibentuk, menurut Anies, akan
diteruskan. “Kami sedang mengumpulkan
seluruh hasil penelitian, kalau sudah lengkap
pasti akan segera dilaporkan”, kata Anies.
Penghentian reklamasi yang dilakukan
Pemprov DKI Jakarta, menurut Anies, berlaku
selamanya. Sedangkan pulau-pulau yang
sudah terlanjur dibuat akan dimanfaatkan
untuk sebesar-besarnya bagi fasilitas publik.
Namun, saat para wartawan menanyakan
persoalan politik apa saja yang dibahas
bersama Ketua MPR, mantan Mendiknas itu
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menolak memberikan jawaban pasti.
“Tentu, ada pembicaraan politik yang tadi
disampaikan Pak Zul, tapi masak saya harus
ceritakan. Intinya, sebelum azan tidak boleh
salat. Dan, biarlah saya mengerjakan
pekerjaan saya sebagai gubernur untuk
membangun Jakarta. Sedangkan masalah
pilpres itu ranahnya para ketua-ketua partai”,
kata Anies Baswedan berkilah.

Apalagi, kata Anies, baik Zulkifli Hasan,
Prabowo Subianto, maupun Sohibul Iman,
adalah seniornya. Karena itu dia tidak akan
mencampuri masalah pilpres, karena persoalan
itu memang bukan kewenangannya.
Anies Rasyid Baswedan disebut-sebut
oleh berbagai kalangan akan menjadi salah
satu figur yang mengisi bursa pada Pilpres
2019. Nama Anies semakin menguat seiring

makin seringnya ia tampak bermesraan
dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Apalagi
setelah peluang JK maju menjadi kandidat
cawapres ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
Karena itu, ada dugaan JK akan mendorong
Anies menjadi kandidat Cawapres. Tetapi
siapa calon yang akan dipasangkan dengan
Anies, belum ada yang tahu. ❏
MBO

Kompleks MPR, DPR dan DPD RI

Nobar Final Piala Dunia di Parlemen
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UNCAK perhelatan piala dunia

Oesman Sapta, beserta ratusan wartawan,

sepakbola, FIFA World Cup 2018,

anggota klub motor gede se-Jabodetabek

yang berlangsung Ahad (15/7) benar-

dan masyarakat umum.

berkumpul di sana.
Sembari menunggu pertandingan, yang
dijadualkan pukul 22.00 WIB, panitia sengaja

benar mampu menyita perhatian dunia. Di

Ketiga ketua Lembaga Negara itu tiba

menghidupkan suasana dengan menyajikan

mana-mana orang mengadakan nonton

secara bersamaan di tempat acara nobar.

live music. Selain itu, panitia juga melakukan

bareng (nobar) untuk partai final antara

Mereka bertiga datang dengan masing-

pengundian door prize dengan hadiah utama

Perancis dan Kroasia, tak terkecuali

masing mengendarai motor gede (moge)

tiga buah sepeda motor.

dilingkungan parlemen, Jakarta.

lengkap dengan rompi, helm, dan sarung

Cara ini ternyata cukup ampuh, untuk

Di kompleks MPR DPR dan DPD RI acara

tangan. Setibanya di kompleks parlemen,

menahan para pengunjung agar tetap

nobar dilaksanakan di lobi Gedung

ketiga pimpinan Lembaga Negara itu

bertahan di tempat duduk masing-masing.

Nusantara III. Hadir pada acara tersebut,

langsung menuju tempat diadakannya nobar.

Meraka bersabar menanti datangnya waktu

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPR RI

Mereka disambut antusias oleh ratusan

pertandingan, sembari menikmati berbagai

Bambang Soesatyo, dan Ketua DPD RI

pengujung yang sudah terlebih dahulu

sajian yang disediakan panitia.
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Setelah menunggu sekitar dua jam lamanya,

terdiam setelah kesebelasan Perancis

Perancis, sementara suporter Kroasia

pertandingan final itu pun dimulai. Layar lebar

kembali unggul. Bahkan para penonton yang

tertunduk lesu.

berukuran 8 x 4 meter yang terpasang di

berkaos kotak-kotak merah putih, seragam

Mengomentari kemenangan itu, Ketua

depan membuat para penonton tak perlu

Kroasia, makin terdiam saat gawang

MPR mengaku, senang karena Perancis

berdesakan ke depan. Mereka cukup melihat

kesebelasan yang dijagokannya kebobolan

keluar sebagai juara. Meskipun gol yang

dari tempat duduk masing-masing.

dua gol susulan.

tercipta tidak sesuai perkiraannya. Se-

Tetapi kondisi tersebut tidak berlangsung

Suasana tidak banyak berubah, ter-

belumnya, Ketua MPR memang memprediksi

lama. Hanya dalam beberapa menit setelah

masuk saat Kroasia berhasil memperkecil

Prancis akan menang dengan skor 2-1.

kick off, saling teriak diantara pendukung

selisih goal menjadi 4-2. Hingga berakhirnya

Keberhasilan skuad Perancis ini sudah

kesebelasan yang bertanding terdengar

waktu normal 2 x 45 menit, Perancis tetap

ditebak oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo.

bersahutan. Terlebih setelah Perancis

unggul dengan skor 4-2. Keberhasilan

Sementara Ketua DPD Osman Sapta

unggul, 1-0. Tetapi kondisi itu berbalik

tersebut mengulang sukses yang diraih

mengira Kroasia-lah yang akan menang.

setelah Kroasia berhasil menyamakan

perancis 20 tahun lalu, saat mereka keluar

Tetapi nyatanya mereka harus mengubur

kedudukan, 1 - 1.

sebagai juara dunia tahun 1998. Kondisi ini

impian juara dunia untuk kali pertama. ❏

Namun lagi-lagi pendukung Kroasia dibuat

tentu disambut suka cita oleh pendukung

MBO
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Ponpes Ammanatul Ummah

Ketua MPR Beri Motivasi pada Ribuan Santri
Kedatangan Zulkifli Hasan di Pondok Pesantren (Ponpes) Ammanatul Ummah mendapat sambutan
luar biasa dari ribuan santri. Zulkifli Hasan meminta para santri agar tekun belajar supaya bisa
menjadi umat dan bangsa yang unggul.

P

AGI ini satu kebahagiaan bisa hadir
dan berjumpa dengan ribuan santri”,
ujar Ketua MPR Zulkifli Hasan saat
berkunjung ke Pondok Pesantren Ammanatul
Ummah, Pacet, Mojokerto, Jawa Timur, 17
Juli 2018. Zulkifli Hasan mengajak para santri
untuk mendoakan pimpinan Ammanatul
Ummah agar sehat selalu.
Di aula pondok pesantren, Zulkifli Hasan
menceritakan kalau dirinya berasal dari
sebuah dusun kecil di Kabupaten Lampung
26

Selatan, Lampung. “Saya lahir di daerah
Gunung Rajabasa”, ujarnya. Dia
menceritakan bahwa ayahnya seorang
petani yang biasa menanam padi, cengkeh,
kopi, dan jenis tanaman lainnya. Sebagai
anak petani, Zulkifli Hasan mengakui kalau
dirinya biasa menggembalakan kerbau.
“Saya biasa naik kerbau”, ungkapnya.
Di masa itu, ayahnya menyekolahkan
dirinya di madrasah ibtidaiyah dan
selanjutnya ke pendidikan guru agama.

Diceritakan, saat sekolah hidupnya penuh
dengan kesederhanaan. Sekolah jalan kaki
dan bangunan gedung sekolahnya biasa
saja. “Tak sebagus gedung di pesantren ini”,
tuturnya.
Selanjutnya Zulkifli Hasan menegaskan,
meski sekolah penuh dengan perjuangan dan
kesederhanaan namun dari pengalaman
hidup itulah membuat dia bisa menjadi
pengusaha sukses, anggota DPR, menteri
kehutanan. “Dan sekarang menjadi Ketua
EDISI NO.07/TH.XII/JULI 2018
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MPR”, ujarnya. Untuk itu, Zulkifli Hasan
mendorong para santri yang menempuh
pendidikan dimana fasilitasnya lengkap dan
gedungnya megah harus bisa lebih baik dari
dirinya. “Kalian harus bersyukur bisa nyantri
di pesantren sebagus ini”, ujarnya.
Ia mengakui, Ammanatul Ummah memiliki
sistem pendidikan yang canggih, ada 1000
tenaga pengajar dan pengelola, dan
gedungnya lengkap. “Dari sinilah pendidikan
Ammanatul Ummah tak kalah dengan
sekolah lainnya”, paparnya. Mensyukuri
nikmat sekolah di Ammanatul Ummah, Zulkifli
Hasan mengharap agar para santri belajar
sungguh-sungguh. “Jangan sia-siakan
waktu sedikit pun agar kalian lebih hebat”,
tegasnya. Dia juga mengharapkan agar
anak pesantren jangan minder. “Belajar di
sini akan menjadi lebih baik”, tuturnya.

Menurut Zulkifli Hasan, tak semua anak Indonesia bisa menikmati sekolah, maka
berbahagialah yang dapat nyantri di
Ammanatul Ummah.
Dalam kesempatan tersebut Zulkifli Hasan
mengatakan, betapa penting umat Islam
menguasai berbagai ilmu. Pada zaman dulu,
kata Zulkifli Hasan, umat Islam mampu
mengalahkan peradaban-peradaban besar.
Umat Islam bisa mengalahkan bangsa
Romawi di barat dan bangsa Persia di timur.
“Mereka dulu disebut superpower, namun
umat Islam bisa mengalahkannya”, paparnya.
Kepada para santri, Zulkifli Hasan
mengungkapkan kenapa umat Islam berjaya
pada masa itu. “Karena pada masa itu lahir
ilmuwan-ilmuwan dari kalangan umat Islam”,
ujarnya. Banyak ilmuwan Muslim
menerapkan ilmunya dalam kehidupan hingga

membuat perubahan peradaban.
Pada masa itu umat Islam adalah
masyarakat yang menguasai ilmu
pengetahuan, ekonomi, politik, dan mengikuti
perkembangan zaman. “Jadi umat Islam
selain pintar agama juga pintar dalam soal
perekonomian”, paparnya.
Menurut Zulkifli Hasan, sebuah bangsa
itu maju bukan ditentukan oleh sumber daya
alamnya, namun oleh sumber daya manusianya. “Singapura tak memiliki sumber daya
alam, namun mereka bisa sejahtera”,
ungkapnya. “Itu bisa terjadi karena negara
maju tergantung orangnya, kalau yang
ngurus negara punya ilmu maka negaranya
maju dan sejahtera”, tambahnya. Untuk itu
para santri harus menuntut ilmu agar Indonesia maju. ❏
AWG
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Kunjungan Wakil PM Singapura Teo Chee Hean

Dorong Pertemuan Tokoh Informal
Indonesia-Singapura
Teo Chee Hean datang ke Indonesia dan bertemu dengan para politisi. Salah satunya bertatap muka
dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan.
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UNJUNGAN Wakil Perdana Menteri
Singapura, Teo Chee Hean, selama 3
hari di Indonesia digunakan secara
maksimal untuk melakukan pertemuan
dengan pemerintahan Indonesia dan para
ketua partai politik. Sejak kedatangan di
Jakarta, Rabu, 18 Juli 2018, politisi dari Partai
Aksi Rakyat (PAP) Singapura itu telah
melakukan pertemuan dengan Presiden Joko
Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua
Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Partai
Gerindra Prabowo Subianto, Politisi Partai
Demokrat Agus Harymurti Yudhoyono, dan
merencanakan pertemuan dengan Ketua
PPP Romahurmusy. Kunjungan ke pimpinan
PDI Perjuangan dan PKB pun juga
diagendakan.
Di hari terakhir kunjungannya ke Indonesia, Teo Chee mengadakan pertemuan
dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan di Boardroom, Hotel Shangrilla, Jakarta, 20 Juli 2018.
Sebelum pertemuan resmi diadakan, ke28

datangan Zulkifli Hasan di hotel yang
beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta,
itu disambut Duta Besar Singapura untuk
Indonesia, Anil Kumar Nayar. Anil Kumar tidak
sendirian, dirinya juga didampingi oleh
anggota Parlemen Singapura.
Dalam pertemuan tersebut, baik Zulkifli
Hasan, Anil Kumar, dan anggota parlemen
itu berbincang santai mengenai banyak
hal, terutama masalah politik di Indonesia. Sebagai duta besar Anil Kumar
mengikuti perkembangan politik di Indonesia. “Di Indonesia sekarang banyak
p o l i t i s i m u d a ” , u j a r n y a . A pa y a n g
disampaikan Anil Kumar dibenarkan oleh
Zulkifli Hasan. Ketika ditanya soal Pemilu
Presiden 2019, Zulkifli Hasan
menjelaskan, sepertinya hanya ada dua
pasangan kandidat. Kepada Anil Kumar,
Zulkifli Hasan mengatakan, meski masalah
politik di Indonesia sangat beragam, tapi
tak terjadi kegaduhan. Kagaduhan,

menurut Zulkifli Hasan, hanya terjadi di
media sosial dan televisi.
Setelah perbincangan santai dan penuh
persahabatan berlangsung beberapa menit,
tak lama kemudian Teo Chee tiba. Teo Chee
dan Zulkifli Hasan pun berjabat tangan
dengan penuh rasa persaudaraan. Kedua
orang itu pun akhirnya menggelar pertemuan
resmi secara tertutup.
Selepas pertemuan, Zulkifli Hasan mengatakan, hubungan Indonesia-Singapura
diharapkan tidak hanya berlangsung secara
formal. Hubungan informal seperti antartokoh agama, politikus, dan masyarakat juga
penting dilaksanakan. “Pertemuan antarpemerintah dan antarparlemen pasti, namun
antartokoh informal juga penting”, paparnya.
Dari pertemuan tokoh informal diharapkan
hubungan kedua negara di bidang pendidikan, budaya, dan agama, bisa ditingkatkan.
“Dengan pertemuan tokoh informal diharap
semakin mengakrabkan kedua negara”,
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paparnya. “Jadi hubungan kita tak sekadar
tetangga”, tambahnya.
Meningkatnya hubungan antarpersonal,
menurut Zulkifli Hasan, akan semakin
menyatukan persaudaraan kedua negara.
“Sehingga bila ada masalah bisa langsung

dijembatani oleh para tokoh informal”,
ungkapnya.
Kedatangan Teo Chee ke Indonesia dan
bertemu dengan para politisi disambut baik
oleh Zulkifli Hasan. Kepada Teo Chee, dia
mengatakan, Singapura tak perlu khawatir

dengan dinamika politik yang terjadi di sini.
“Tak usah khawatir, Indonesia aman”,
ungkapnya. “Kalau ribut paling di omongan,
media sosial, atau televisi. Politik di Indonesia masih on the track”, tambahnya. ❏
AWG

Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)

Ketua MPR Minta IPHI Ikut Merpebaiki
Penyelenggaraan Haji
IPHI agar ikut serta mendiskusikan masalah substansial dalam penyelenggaraan haji Indonesia dan
terlibat dalam perbaikan pelayanan haji Indonesia.

I

KATAN Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)
menggelar seminar nasional bertema
“Merawat Kemajmukan Melalui Empat Pilar
MPR RI” di Gedung Nusantara V, Kompleks
Parlemen, Jakarta, Minggu (8/7/2018). Ketua
MPR Zulkifli Hasan menjadi pembicara kunci
dalam seminar yang dihadiri pengurus IPHI
dari berbagai daerah itu.
Dalam paparannya, Zulkifli minta IPHI untuk
ikut serta mendiskusikan masalah substansial
dalam penyelenggaraan haji Indonesia. IPHI
agar terlibat dalam perbaikan pelayanan haji
Indonesia. “Saya berharap IPHI sungguhsungguh mendiskusikan bagaimana
penyelenggaraan haji Indonesia setiap tahun
bertambah baik,” katanya.
Menurut Zulkifli Hasan, pelayanan haji Indonesia masih kalah dengan Malaysia.
Selain itu, masih ada penyelenggara haji dan
umroh yang menyimpang. Seperti kasus
EDISI NO.07/TH.XII/JULI 2018
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ribuan jamaah umroh yang gagal berangkat
ke tanah suci. “Hanya gara-gara satu dua
penyelenggara haji dan umroh yang tidak

benar, akhirnya penyelenggara lain ikut
terbawa-bawa. Ada triliunan uang jamaah
umroh hilang gara-gara segelintir
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penyelenggara umroh yang tidak benar,” kata
Zulhasan, sapaan Zulkifli Hasan.
Terkait dengan kasus-kasus itu, Zulhasan
menegaskan bahwa Kementerian Agama
ikut bertanggungjawab. “Tentu ini menjadi
tanggungjawab Kementerian Agama.
Mereka punya pengawasan. Jadi jangan
membiarkan. Kalau hanya satu dua orang
jamaah itu namanya penipuan, tapi kalau
korbannya sampai ribuan itu namanya
pembiaran. Kita minta tanggungjawab
Kementerian Agama,” katanya.
“Saya kira IPHI bisa membahas masalah
substansi seperti ini. IPHI bisa memberikan
solusi untuk penyelenggaraan haji yang lebih
baik,” imbuhnya.
Pada bagian lain, Zulkifli Hasan juga meminta
IPHI ikut memberi pendidikan politik kepada

umat agar umat Islam Indonesia yang besar
ini bisa dikonversi menjadi kekuatan ekonomi
dan politik. “Tanpa adanya pendidikan politik
tidak mungkin umat Islam yang besar
dikonversi menjadi kekuatan ekonomi dan
politik,” ujarnya.
Dengan menjadi kekuatan ekonomi dan
politik maka akan ada kebijakan affirmatif
action seperti di Malaysia. Umat Islam bisa
mengejar ketertinggalan dalam ekonomi. Jika
umat Islam sudah menjadi kekuatan ekonomi
dan politik, lanjut Zulkifli, maka Indonesia bisa
maju. Sebab 85% penduduk Indonesia
adalah umat Islam.
“Kita bisa menjadi kekuatan ekonomi.
Tumbuh semangat kewirausahaan Islam.
Barulah Indonesia bisa maju. Barulah citacita kemerdekaan tercapai. Keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Pada Minggu sore, Zulkifli Hasan mengikuti
majelis kajian di Masjid Al Akbar, dekat
kediaman Ketua MPR di Cipinang Muara.
Sebelum materi kajian disampaikan Ustad
Salim Al Fillah membawakan tema “Membina
Keluarga Islami”, Zulkifli mendapat kesempatan bicara.
Kepada jamaah Zulkifli menceritakan
pertemuannya dengan imam besar masjid
Nabawi di Madinah. Imam besar mengungkapkan dari masjid Nabawi yang masih
kecil pada masa lalu Rasulullah bisa
mengalahkan peradaban Romawi yang
sudah sangat maju dan hebat.
“Mungkin seperti mengalahkan Amerika
Serikat sekarang ini. Mengapa bisa?
Karena beberapa hal, di antaranya ulama
menguasai secara mendalam ilmu agama.
Para ulama istiqomah. Seperti Hamka yang
pendiriannya sangat kuat seperti batu
karang. Hanya tunduk dan patuh pada Allah,” katanya.
Selain mempunyai ilmu agama yang
mendalam dan istiqomah, lanjut Zulhasan,
para ulama juga adalah intelektual, saudagar,
sekaligus politisi (mengerti politik).
Tapi setelah 700 tahun, Zulhasan menambahkan, umat Islam sekarang mudah diaduadu. “Saya berharap kita (umat) jangan mau
diadu-adu. Kita tidak memperuncing masalah,
dan hendaknya saling menghormati,”
ujarnya. ❏
BSC
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PAW

Zulkifli Hasan Lantik Anggota Baru MPR
Satu tahun sebelum masa jabatan anggota berakhir, MPR kedatangan 5 anggota baru. Salah satu di
antaranya adalah Didi Irawadi.
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AMI atas nama Pimpinan mengucapkan
selamat datang dan bekerja di MPR”,
ujar Ketua MPR Zulkifli Hasan di
hadapan anggota baru MPR yang dilantik
melalui pengganti antarwaktu (PAW). Acara
itu berlangsung di Ruang Delegasi, Gedung
Nusantara IV, Komplek MPR/DPR/DPD
Senayan, Jakarta, 24 Juli 2018. Kelima anggota
baru yang dilantik itu adalah Intan Fitriana Fauzi
dari Fraksi PAN, Zairina dari Fraksi Hanura,
Zuhdi Yahya dari Fraksi PDI Perjuangan, Didi
Irawadi Syamsudin dari Fraksi Demokrat, dan
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Evi Fatimah dari Fraksi PKB.
Dalam sambutan, Zulkifli Hasan mengatakan, pelantikan dilakukan untuk memenuhi
amanat Peraturan MPR No. 1 Tahun 2014
Tentang Tata tertib MPR sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Pimpinan MPR No.
6 Tahun 2018.
Kepada anggota baru, pria asal Lampung
itu mengingatkan tugas telah menanti. Bangsa
ini, ungkap Zulkifli Hasan, baru saja selesai
melaksanakan Pilkada serentak di 171
daerah. Dia bersyukur Pilkada serentak tahun

ini bisa berlangsung secara aman dan damai.
Di tahun 2019, tutur Zulkifli Hasan, kita
akan melaksanakan Pilpres, Pileg, dan
Pemilihan anggota DPD. “Tahun 2019
merupakan tahun politik”, paparnya. Karena
berada di tahun politik itulah dia mengajak
anggota MPR untuk membangun
kebersamaan dengan seluruh anak bangsa.
Sebagai anggota MPR diharapkan untuk
melaksanakan sosialisasi Pancasila, UUD NRI
Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal
Ika. Menjaga kebersamaan dan melakukan
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sosialisasi itulah sebabnya, menurut Zulkifli
Hasan, tidak mudah menjadi anggota MPR.
“Tugas kita tidak ringan”, tuturnya. Di tahun
politik, dia berharap, anggota MPR ikut
memperkokoh persatuan. “Pilihan boleh beda
namun Merah Putih kita sama”, ujarnya.
Bagi Zulkifli Hasan, tekad menyukseskan
pemilu dan kedudukan sebagai pejabat publik
idealnya tetap dalam koridor yang wajar,
berintegritas, dan taat hukum sehingga
demokrasi dapat berjalan sesuai dengan
prosedur. Paling utama hakikat subtansial
dari demokrasi, yaitu menyejahterakan
masyarakat dapat tercapai. Lebih lanjut
dikatakan, bangsa ini memerlukan paradigma
yang dapat menggerakkan seluruh elemen
bangsa untuk membangun serta ber-

tanggung jawab. Terbangunnya paradigma
yang sama akan mudah untuk menciptakan
sebuah konsistensi sikap sekaligus akan
menetralisir kecenderungan untuk saling
menyalahkan dan merongrong suatu konsep
penyelenggaraan negara.
Zulkifli Hasan menyebut, visi MPR adalah
menjadi rumah kebangsaan, pengawal
ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat.
Dengan visi ini maka sebagai anggota MPR
harus senantiasa berperan aktif mengajak
dan bersinergi bersama seluruh komponen
untuk memperkokoh ideologi, mewujudkan
kedaulatan rakyat, dan menegakkan
demokrasi konstitusional.
Lebih lanjut Zulkifli Hasan memaparkan,
dinamika kehidupan kebangsaan dan

kenegaraan dalam berbagai dimensi penting
untuk dicermati dengan seksama. Upaya
penguatan demokrasi terasa semakin
berkualitas seiring dengan penguatan peran
dan partisipasi masyarakat.
Bagi Zulkifli Hasan, demokrasi bukanlah
hal yang diwarisi melainkan sesuatu yang
perlu dicerna melalui proses pembelajaran.
Oleh karena itu untuk memahami diperlukan
proses pendidikan demokrasi. “Pendidikan
demokrasi penting untuk dilaksanakan baik
secara formal maupun informal”, ujarnya.
Dari sinilah maka tatanan masyarakat kultural
yang mampu membangun cita-cita, nilai,
konsep, prinsip, dan sikap demokrasi dalam
berbagai konteks akan terwujud. ❏
AWG

Project Bhinneka

Mengangkat Talenta dan Karya Anak Muda
Project Bhinneka yang menjadi wadah generasi milenial untuk berkreasi, berkarya, dan bersuara
sebagai kontribusi anak muda untuk bangsa.

D

UA anak muda Indonesia, Rafi Haikal
(20 tahun) dan Valerie Thomas (19
tahun), membuat Project Bhinneka
sebagai wadah kreativitas bagi generasi
muda yang memiliki talenta dan karya seni.
Keduanya memperkenalkan Project
Bhinneka di Lobi Gedung Nusantara V,
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu
(18/7/2018). Dihadiri oleh Ketua MPR Zulkifli
Hasan, dan juga sejumlah artis dan seniman,
seperti Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio),
Jeremy Thomas, dan Dwiki Dharmawan.
Dalam acara ini, Ketua MPR ikut naik ke
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panggung mengiringi VMAST yang
menyanyikan lagu “Sempurna” diiringi musik
gamelan. Di panggung Zulkifli Hasan beraksi
sebagai penabuh Tifa. Selain itu juga ada
penampilan Michele Layanto, Junki Munki dan
J Valentine.
Ketua MPR mengapresiasi Project
Bhinneka ini. “Saya mengapresiasi Haikal dan
Valerie, dua anak muda kita, dan juga temantemannya. Meski background dan latar
belakang agama, dan suku yang beragam,
mereka tidak ada persoalan. Mereka
kompak,” kata Zulkifli Hasan.

Jadi, menurut Zulkifli Hasan, tidak ada soal
latar belakang agama, dan sebagainya.
Mereka adalah anak muda Indonesia. Anakanak muda Merah Putih. “Yang penting bagi
mereka adalah karya apa bisa disumbangkan untuk Indonesia,” sambungnya.
Zulkifli Hasan mengucapkan terima kasih
pada Project Bhinneka yang mengangkat
karya dan talenta anak muda Indonesia.
“Banyak sekali anak muda Indonesia yang
memiliki karya dan talenta namun kurang
diekspose dan dipromosikan, dan tidak ada
yang memfasilitasi sehingga karya dan
EDISI NO.07/TH.XII/JULI 2018
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talenta luar biasa itu tidak optimal,” katanya.
Dengan Project Bhinneka ini, Zulkifli
berharap bisa mengangkat karya dan talenta
anak muda Indonesia. “Sehingga anak-anak
muda dari daerah bisa dikenal secara
nasional, dan dari tingkat nasional menjadi
internasional,” harapnya.
Zulkifli juga menyebut kegiatan dan program anak-anak muda ini bisa menjadi
contoh bagi orang tua, terutama para politisi.
“Lihatlah bapak-bapak para politisi , anakanak muda kita beragam tapi kompak sekali.
Warna kulit agak beda-beda. Tidak ada soal
buat mereka. Tidak ada pertengkaran. Tapi
pertengkaran dalam adu karya, adu prestasi.
Karena itu mari kita yang tua-tua ini, para
politisi, jangan cemari udara kita dari rasa
kebencian, yang akan membuat dada kita
sesak, sumuk, dan tidak produktif,” katanya.

Menjaga Keragaman
Haikal menjelaskan bahwa Project
Bhinneka ini berawal ketika belajar di luar
(negeri). Pengalaman sekolah di luar negeri
menyadarkannya tentang arti penting
menjaga keberagaman di negeri ini. Atas
alasan itu, Rafi bersama rekannya Valerie
Thomas membuat Project Bhinneka yang
menjadi wadah generasi milenial untuk
berkreasi, berkarya, dan bersuara sebagai
EDISI NO.07/TH.XII/JULI 2018

kontribusi anak muda untuk bangsa.
“Sulit menceritakan dan memperkenalkan
budaya dan karya kita. Karena itu kami
membuat Project Bhinneka untuk
memudahkan anak muda yang punya talenta.
Anak muda Indonesia yang kreatif kami
berikan wadah untuk mengekspresikan
talenta mereka melalui Project Bhinneka,”
ujarnya.
Haikal melihat anak-anak muda Indonesia
penuh talenta. “Dengan usia yang masih
mudah seharusnya lebih produktif bekerja
dan berkarya,” ujarnya.
Selain menjadi wadah berkreasi kawula
muda, Project Bhinneka juga menjadi tempat
untuk menggalang donasi bagi pekerja seni,
utamanya bagi mereka yang memiliki keterbatasan. “Seperti hari ini, kami memberikan
sumbangan untuk Pak Ato, pelukis jalanan
yang menderita disabilitas,” sambung
mahasiswa jurusan arsitek di salah satu
kampus di New York, Amerika Serikat, itu.
Valerie Thomas menambahkan, Project
Bhinneka ini melestarikan budaya agar
semua seniman di Indonesia maupun di luar
mengetahui bahwa Indonesia sangat
spesial. “Apalagi kami yang bersekolah di
luar negeri, mereka tidak mengetahui Indonesia. Kita memberi pesan kepada anak
muda Indonesia untuk tidak berhenti

berkarya. Gunakan energi kita dengan halhal yang positif,” ujarnya.
Haikal juga menyebut Project Bhinneka
digagas agar anak muda tak berhenti
berkarya. Dia juga bicara soal media sosial.
“Saya ingin mengunggah kepada generasi
muda untuk tidak berhenti berkarya dan
melakukan hal-hal positif yang bisa dimulai
dari diri sendiri. Gunakan media sosial
dengan secara bijak karena kita adalah
generasi masa depan bangsa,” sebut Haikal.
Project Bhinneka merupakan wadah untuk
mengangkat keunikan Nusantara. Terdiri dari
representasi anak-anak dari setiap suku di
Indonesia. Anak-anak tersebut akan memberi
pengetahuan kepada masyarakat mengenai
kebudayaan Nusantara melalui visualisasi
dan media yang menyenangkan.
Project Bhinneka juga mengajak millenials
yang memiliki passion di bidang kreatif untuk
bisa memamerkan warisan budaya mereka
melalui Instagram @project.bhinneka.
Pengenalan Project Bhinneka secara
keseluruhan menggunakan sarana media
sosial berskala besar agar bisa
menyuarakan aksi-aksi dan kreativitas seni
yang bisa menggugah para generasi muda
untuk berkreasi dan berkarya dalam seni di
zaman millenal ini. ❏
BSC
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Internasional Toys And Kids Expo 2018

Cak Imin: SNI Penting, Tapi Bukan Sarana
untuk Pungli
Asosiasi mainan anak Indonesia harus menjadi bagian dari kemajuan dan pertumbuhan. Karenanya,
semua pihak harus kompak, bersinergi, dan maju bersama.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

W

AKIL Ketua MPR RI Abdul Muhaimin
Iskandar memukul gong tanda
dibukanya Internasional Toys And
Kids Expo 2018. Acara tersebut berlangsung di Hall B1 dan B2, Kompleks PRJ
Kemayoran Jakarta, Kamis (26/7). Internasional Toys And Kids Expo 2018 ini adalah
untuk ketiga kali, berlangsung 26-28 Juli
2018. Sebanyak 216 produsen mainan dari
berbagai negara di Asia datang dan
memamerkan produknya.
Sesaat sebelum membuka pameran
mainan itu, Muhaimin menyatakan dukungannya terhadap industri mainan anak. Karena
industri mainan tidak hanya mendukung
kratifitas dan pertumbuhan anak, tetapi juga
bisa ikut mendukung tumbuhnya
perekonomian.
Apalagi, potensi ekonomi industri mainan
anak itu sangat besar. Salah satu buktinya
adalah pembangunan Kendal City yang
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diharapkan bisa menampung para
pengusaha dan pedagang mainan dari
dalam negeri. Kalau industri itu terus
dikembangkan dengan baik niscaya dapat
berkontribusi untuk meningkatkan kemajuan
dan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap tahun, jumlah kelahiran anak di
Indonesia mencapai 4.500.000 orang.
Artinya, setiap tahun minimal harus ada
4.500.000 mainan yang tersedia di pasaran.
Itu adalah jumlah yang sangat besar, dan
nilainya pun tentu besar pula”, ujar Muhaimin
Iskandar.
Karena itu, lanjut Muhaimin, pemerintah
harus mendukung perkembangan industri
mainan dalam negeri. Sekaligus memberi
peluang kepada para pedagang dan pengusaha untuk tumbuh dan berkembang. Tidak
sebaliknya, menekan para pedagang karena
persoalan izin dan administrasi. Dan,
menjadikan kelemahan pengusaha sebagai

sapi perahan oleh segelintir oknum yang ingin
mendapatkan keuntungan sesaat.
“Standar Nasional Indonesia (SNI) itu
penting. Tapi SNI juga harus bisa membina
para pedagang dan pengusaha untuk tumbuh
dan berkembang. Bukan malah menjadi
peluang bagi oknum aparatur untuk melakukan pungli”, kata Muhaimin mengingatkan.
Selanjutnya, Muhaimin berharap, asosiasi
mainan anak Indonesia harus menjadi bagian
dari kemajuan dan pertumbuhan. Karena itu,
semua pihak harus kompak, bersinergi, dan
maju bersama. Para pengusaha harus
mampu menstimulan lahirnya mainan-mainan
produk dari dalam negeri. Dan, menghadirkan mainan dari luar yang berteknologi,
dengan pertimbangan belum bisa dihasilkan
oleh pengusaha dalam negeri .
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Mainan Anak
Indonesia, Lucas Susiadi, mengatakan,
Internasional Toys And Kids Expo mengalami
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kemajuan pesat. Saat pertama digelar,
pihaknya hanya menggunakan setengah dari
ruangan hall. Kemudian, pada pelaksanaan
kedua, ruang yang dipakai makin luas,
menjadi satu hall. Sedangkan yang ketiga
ini, Internasional Toys And Kids Expo sudah
membutuhkan dua hall sekaligus.
“Ke depan kami berharap, even ini akan
semakin berkembang, bahkan menjadi acara

terbesar se Asia”, kata Lucas.
Menilik perkembangan industri mainan di
luar negeri, Lucas yakin, cita-cita tersebut
bisa dicapai. Apalagi kebutuhan mainan di
Indonesia sangat besar. Hal itu, tentu akan
menarik perhatian industri mainan dari luar
negeri untuk melakukan insvestasi di Indonesia.
Pada kesempatan itu, Muhaimin menyem-

patkan diri untuk melihat dari dekat berbagai
mainan yang dipamerkan di tempat tersebut.
Ada berbagai mainan yang membuat
Muhaiman terkagum. Salah satunya adalah
robot anjing yang bisa mengikuti perintah
pemiliknya, seperti menari, berjalan dan
berguling-guling, hanya dengan tepukan
tangan. ❏
MBO

Festival Kopi Lampung Barat

Zulkifli Hasan Panen Raya Bareng Petani Kopi
Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam. Kopi adalah salah satu kekayaan bangsa Indonesia
yang harus dijaga dan terus dikembangkan.
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EBERAPA waktu lalu, tepatnya Ahad
(22/7/2018), Ketua MPR Zulkifli Hasan
memenuhi undangan dari masyarakat
Kabupaten Lampung Barat, Provinsi
Lampung. Di sana, Zulhasan –begitu Zulkifli
Hasan biasa disapa – mendapat kehormatan
EDISI NO.07/TH.XII/JULI 2018

melakukan panen raya kopi, sekaligus
meresmikan Kampung Kopi Rigis Jaya di
Kecamatan Gunungterang.
Tiba di Bandar Lampung pukul 07.30 WIB
hari itu, Zulhasan langsung menuju Lampung
Barat menggunakan pesawat Helikopter. Ia

disambut oleh Bupati Lampung Barat, Parosil
Mabsus, beserta Wakil Bupati Mad Hasnurin,
dan Dirjen Perkebunan Kementerian
Pertanian, Bambang, dan sekitar 5000
warga Lampung Barat, termasuk para petani
kopi, menghadiri acara ini.
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Ketika menyampaikan sambutannya,
Zulhasan mengajak bupati, wakil rakyat, dan
kepala dinas perkebunan Lampung Barat
terus bekerja untuk rakyat. ”Boleh jadi kecil
yang kita lakukan, namun sangat berarti bagi
masyarakat,” katanya.
Tak lupa, Zulhasan juga memberi motivasi
kepada petani kopi untuk terus mengembangkan pertanian kopi. Mengingat saat ini,
menurut Zulhasan, penggemar kopi semakin
banyak dan menjadi gaya hidup masyarakat
kelas menengah.
“Sekarang kopi makin digemari dan
harganya bisa mencapai Rp 60 sampai 80
ribu per cup-nya. Ini peluang buat petani kopi
untuk meningkatkan pendapatan. Apalagi
kopi Indonesia termasuk salah satu kopi
terbaik di dunia,” ungkapnya.
Karena itu, lanjut Zulhasan, perlu usaha
memperbaiki tata niaga perdagangan kopi
agar penjualan komoditas ini bisa
sepenuhnya dinikmati petani. Perbaikan alur
tata niaga ini penting agar harga ketika panen
tidak anjlok.
Karena fakta menunjukkan, banyak
keterbatasan dimiliki petani. Antara lain dari
sisi permodalan, penguasaan teknologi, dan
akses pasar. Karena itu, petani membutuhkan dukungan dari kepala dinas, bupati, pihak
swasta, serta komponen masyarakat
lainnya. Selain, bibit dan perawatan tanaman
juga penting agar produksi bisa meningkat
dengan kualitas terbaik.
Zulhasan percaya pembenahan produksi
kopi dari hulu dan hilir akan menjadikan kopi
36

Lampung mendunia . “Kopi Lampung ini
memang dari aslinya sudah bagus. Kalau
diolah akan makin mendunia, karena memang
nikmat. Sudah waktunya kopi Indonesia
mendunia,” imbuhnya.
Zulhasan memberikan apresiasi kepada
pemerintah Kabupaten Lampung Barat, yang
telah berupaya dan bekerja keras
mempromosikan kopi asli daerah. “Saya
berharap, pemerintah harus melakukan
pendampingan dan memfasilitasi para petani
kopi, mulai dari awal masa tanam, panen,
hingga penjualan hasil produk kopi ke pasar.
Fasilitasi dan pendampingan ini perlu
dilakukan, kata Zulhasan, agar pada saat
produksi melimpah di musim panen, petani
tidak merugi akibat harga jual yang selalu
turun. ”Lalu pemerintah juga harus bisa
memutus mata rantai pedagang tengkulak,

yang menguasai harga pasar dan merugikan
petani,” tandasnya.
Kepada masyarakat petani, Zulhasan juga
berpesan, masyarakat harus menyadari
pentingnya pendidikan untuk masa depan
anak-anak mereka, sebagai penerus
bangsa. Kesadaran masyarakat akan
pendidikan yang baik, menurut Zulhasan,
juga harus dibarengi dengan kebijakan
pendidikan yang pro rakyat dari pemerintah.
“Sekali lagi, cara jitu untuk mengentaskan
kemiskinan adalah dengan pendidikan yang
baik,” tegasnya.
Selanjutnya, Ketua MPR Zulkifli Hasan
menandatangani prasasti Kampung Kopi
Rigis Jaya, dan dilanjutkan pemukulan gong
sebagai tanda Festival Kopi Lampung Barat
dibuka secara resmi. ❏
DER
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PANCASILA
Eko Setiyoasih

Penolong Bagi Anak Berkebutuhan Khusus

N

AMANYA semakin sering disebut,
berkat pemberitaan media yang terjadi
berulang-ulang. Tetapi kepedulian dan
kasih sayangnya terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) tidak berkurang. Ia
masih tetap seperti dulu, memberikan
pelayanan, serta terapi kepada para ABK,
bahkan selalu bersemangat meski harus
menceboki siswa-siswinya di kamar mandi.
Itulah sosok seorang Eko Setiyoasih (47),
penggagas berdirinya Sekolah Luar Biasa
(SLB) Anugerah, di Dusun Kepoh RT 05/06
Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten
Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.
Setelah bersusah payah dan berusaha
mendirikan SLB pada 2010, keinginan itu kini
sudah menjadi kenyataan.
Eko, begitu ia biasa disapa, adalah sosok
yang inspiratif dalam memperjuangkan impian.
Terutama cita-citanya memberikan sarana
pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan
khusus. Meski untuk mendapatkan kesuksesan seperti sekarang ini dia harus melalui
banyak halangan dan rintangan.
Perempuan kelahiran 20 April ini diceraikan oleh suaminya, karena ketidaksetujuan
suami terhadap kedekatannya dengan ABK.
Juga rencananya mendirikan SLB. Bahkan,
sang suami menuduh kedekatannya dengan
ABK membuat puteri sulung mereka
Okstavilya Rizky Primajati mengalami koma
pada 2010, dan sejak itu selalu bergantung
pada bantuan orang lain. Beruntung dua adik
Rizky, yakni Drajat Dadang Iskandar dan
Harganingtyas Estin Marselina Putri ZamZam, tumbuh normal, bahkan menjadi anakanak yang berprestasi. Dan, mereka juga
bisa memahami dan menerima aktifitas yang
dilakukan orangtua mereka.
Kini Eko sudah bisa sedikit bernafas lega.
Sekolah Luar Biasa (SLB) Anugerah makin
berkembang. Lebih dari 80 siswa belajar di
tempat ini setiap hari. Sebagian di antara
mereka bahkan tinggal di asrama. Eko juga
tidak lagi sendirian mengurus para siswasiswinya, karena ada 12 relawan yang saat
ini ikut membantu. Tetapi, dari sisi
pembiayaan, praktis single parents harus
menanggung semua beban kebutuhan
sekolahnya, karena SLB yang didirikan itu
tidak memungut biaya dari siswanya.
Satu hal yang membuat Eko selalu tegar
adalah karena dia selalu yakin, niat baik akan
EDISI NO.07/TH.XII/JULI 2018

menghasilkan hal yang baik pula. Dan, sampai
kapanpun, ia akan terus berjuang agar anakanak berkebutuhan khusus dari masyarakat
tidak mampu itu bisa mendapat perhatian. Ia
ingin, anak-anak berkebutuhan khusus itu bisa
bersosialisasi dan mandiri.
Beruntung dalam perjalanannya, ada beberapa orang yang rela menjadi donatur dan membantu meringankan pembiayaan SLB Anugerah.
Dan, karena tuntunan mereka, Eko pun membuat
rekerning khusus untuk menampung bantuan
dana yang diperuntukkan bagi siswa SLB
Anugerah.

ISTIMEWA

Selain pembiayaan, ada persoalan lain yang
menjadi kendala bagi Eko dalam mengembangkan SLB Anugerah. Yaitu, pesimisme
orangtua siswa bahwa SLB Anugerah bisa
menjadi tempat yang baik, bagi anak-anak
mereka.

Ruang Tamu
Dalam perkembangannya Eko sudah
membuat SLB Anugerah sama dengan SLB
yang lain. Ia membagi menjadi dua kelas.
Pertama, kelas besar, terdiri dari ABK yang
sudah bisa mandiri, bisa baca tulis, berhitung,
menghapal surat pendek, bermain komputer,
dan membantu guru; Kedua, kelas kecil yang
diperuntukkan bagi anak-anak yang memang
belum mampu mandiri dan perlu pendamping.
Selain belajar, para siswa di SLB Anugerah
ini juga mendapatkan terapi. Eko biasa memijat
dan memangku mereka sembari membuat

kedekatan emosional. Bahkan, sistem
belajar yang dikembangkan juga tidak
melulu berpusat di sekolah, kadang para
siswanya diajak ke luar.
Eko sendiri sudah tertarik membantu orang lain sejak remaja. Sejak SMP, ia
sudah menangani pasien panti jompo,
dan ketika duduk di bangku SMA menjadi
relawan di panti asuhan. Lulus SMA, ia
lalu mengambil pendidikan D2 untuk tuna
netra, kemudian magang di SLB.
Selain memiliki latar belakang pendidikan
di SPGLB di Surakarta, Eko juga melanjutkan studi di FKIP Bimbingan Konseling Universitas Sriwijaya. Ia juga membekali diri
dengan seminar dan beberapa pelatihan
untuk ABK. Semua itu dilakukan, karena
ia sadar harus meningkatkan pengetahuan, sehingga bisa terus membantu anakanak berkebutuhan khusus.
Saat magang di SLB, Eko melihat
kenyataan, hanya ABK dari kalangan
mampu sajalah yang dapat meneruskan
terapi dan les. Sementara anak-anak dari
keluarga tak mampu sulit mendapatkan
les dan terapi. Inilah yang membuatnya
bertekadnya membantu ABK dari keluarga
miskin.
Untuk memuluskan rencananya, mulamula ia melakukan pendekatan kepada
para orangtua ABK. Eko mendatangi
rumah orangtua ABK untuk mendapat izin
agar anak-anak berkebutuhan khusus itu
mendapat terapi darinya. Gayungpun
bersambut, setiap sore, para orangtua
itu mengantar anaknya ke rumah Eko
untuk mendapatkan terapi.
Melihat perkembangan anak-anak yang
semakin bagus, para orangtua ABK
meminta Eko mendirikan sekolah agar
aktivitas terapi itu dimulai pada pagi hari.
Memenuhi harapan orangtua ABK, pada
2010, Eko resmi meluncurkan SLB
Anugerah. Sekolah ini memakai lokasi
ruang tamu rumah pribadi Eko, di Kepoh
RT 05/06, Tohudan, Colomadu,
Karanganyar, Jawa Tengah.
Eko berharap, bisa terus berjuang
membantu anak-anak berkebutuhan
khusus agar bisa hidup mandiri, tidak
selalu bergantung pada pertolongan orang lain. ❏
MBO
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MPR

Dorong Budaya

Literasi Berkembang di Daerah
Lahirnya undang-undang sistem perbukuan mampu mendorong pengembangan literasi di daerah.
Pemerintah daerah wajib membangun infrastruktur pengembangan literasi. Pengembangan literasi
sudah dilakukan di Balikpapan.

K

EGIATAN Wakil Rakyat Bicara Buku yang biasa digelar di
Perpustakaan MPR, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan,Jakarta,
kali ini dilaksanakan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, awal
Juli 2018. Acara yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Jabatan
Walikota Balikpapan itu dihadiri 200 orang yang terdiri dari guru dan
kepala sekolah.
Sebagai pembicara dalam kegiatan yang bertema Perkembangan
Literasi Akademik itu adalah anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar
Hetifah Sjafudian, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kota
Balikpapan Muhaimin, serta pihak terkait di kota itu.
Di hadapan para peserta, Hetifah mengatakan, DPR sudah
mengesahkan UU. No. 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan.
Sebagai landasan hukum nasional maka undang-undang ini mengikat
semua pihak, terutama pemerintah pusat dan daerah. “Sesuai dengan
undang-undang itu maka pemerintah pusat dan daerah wajib
mengembangkan literasi,” ujarnya.
Untuk itu, pemerintah kabupaten dan
kota dituntut untuk memfasilitasi
pengembangan budaya literasi.
Bila undang-undang itu dijalankan
maka literasi berkembang di sekolah
dengan bukti banyak buku yang
ditulis para guru. “Hasil karya
berupa buku itu akan dinikmati oleh
guru yang lain, para siswa, dan
masyarakat”, paparnya. Menulis,
menurut alumni ITB itu, merupakan
kegiatan yang dapat dikatakan
akademik dan semi akademik, selain bermanfaat pada bobot kredit
guru juga bermanfaat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat,
pengembangan demokrasi yang sehat, kritis, serta sistematis. “Guru
bisa menularkan literasi berdimensi demokrasi”, ucap wakil rakyat
dari dapil Kalimantan Timur itu.
Sementara itu, Muhaimin mengatakan, Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Balikpapan mendorong gerakan literasi. Gerakan
literasi di kota minyak ini bukan hanya dilakukan oleh masyarakat,
tetapi juga dimulai dari pendidik. Di Balikpapan ada perkumpulan
guru penulis yang terhimpun dalam Mata Pena Enggang. Selain itu,
dinas juga mendidik 30 guru agar mereka bisa menulis. Mereka dididik
selama 3 bulan untuk membuat satu buku. “Hasil karya 30 guru
berupa 30 buku kita launching pada saat Hari Pendidikan Nasional”,
paparnya. Gerakan literasi ini dilakukan dengan harapan semua
pendidikan tidak hanya bisa mengajar tetapi bisa membuat karya
38

tulis yang ilmiah dan orisinil.
Melalui surat edaran, Muhaimin meminta seluruh perpustakaan
yang ada di Balikpapan, SD dan SMP, agar membeli hasil karya guru
melalui dana BOSNas sehingga setiap perpustakaan sekolah
mempunyai literasi karya guru Balikpapan.
Muhaimin berharap, gerakan ini mampu menghargai hasil karya
guru yang sudah menulis, mendorong semangat guru yang
sebelumnya tidak cinta literasi menjadi cinta literasi, dan memperkaya
perpustakaan sekolah dari karya orisinil para guru sehingga para
siswa termotivasi untuk ke depan bisa menjadi seorang penulis.
Buku yang ditulis oleh para guru bermacam-macam. Ada ilmiah,
fiksi, dan pengalaman pribadi. “Sangat bervariasi dari 30 judul buku”,
ucapnya. Lebih lanjut, dia menyebutkan, kita tidak hanya me-launching 30 buku dari para guru yang dibina, namun juga me-launching
buku dari para penulis Mata Pena
Enggang.
Gerakan literasi tadi, menurut
Muhaimin, mendapat respon yang
positif. “Sangat semangat”, ungkapnya. Apa yang dilakukan itu diakui
upaya murni dari pemerintah
daerah. Diharapkan ke depan
gerakan ini bisa dilihat oleh pemerintah pusat. Para guru mengharapkan, ada tindak lanjut dari gerakan
literasi yang dilakukan. Artinya, hasil
karya di daerah bisa dibeli, di-hire
oleh pusat, kemudian dibagi, dikirim,
FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
atau tukar buku dengan daerah lain
supaya masing-masing bisa mengetahui sejauh mana hasil karya
para guru daerah lain. Selain itu, juga merupakan transfer informasi.
“Ini semua membuat semangat para guru semakin tinggi, karena
hasil karya mereka dihargai”, harapnya.
Muhaimin menyebut, gerakan literasi merupakan sebuah langkah
awal untuk meningkatkan kegiatan menulis untuk mendapat penilaian
angka kredit. “Selanjutnya kita dorong supaya mereka membuat
buku”, ujarnya. “Allhamdulillah semangat mereka sangat luar biasa”,
tambahnya. Selanjutnya, tinggal bagaimana aparatur pemerintah,
pemangku kebijakan, menghargai hasil karya itu. Tak mungkin hasil
karya diberikan secara gratis.
“Kalau hasil karya mereka dihargai, dibeli, dan disuruh anak-anak
membaca apalagi dimasukan ke dalam perpustakaan akan membuat
semangat menulis dari para guru semakin tinggi”, tuturnya. ❏
AWG
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Olimpiade menjadi inspirasi bagi Dutt Sondhi
untuk menggelar Asian Games, pesta olahraga
antarbangsa Asia. Dari waktu ke waktu, peserta
dan cabang olahraga yang dipertandingkan
bertambah. Popularitasnya pun selevel Olimpiade dan
pesta olahraga antarbenua lainnya. Selama hajatan itu
digelar, kali pertama pada 1951 hingga yang terakhir 2014,
Jepang dan China bergantian menjadi juara umum.
Dalam sejarah, konflik atau peperangan antarbangsa membuat
perjalanan Asian Games menjadi tersendat meski tidak berhenti. Israel,
negara yang ditolak menjadi peserta. Thailand tercatat empat kali menjadi
tuan rumah, dua kalinya adalah operan dari Korea Selatan dn Pakistan.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Olimpiade XIV di London

D

I TENGAH keseruan pelaksanan

negara-negara Asia membahas rencana itu

Asian Games maka badan olahraga itu

Olimpiade XIV di London, Inggris, pada

maka dibentuklah Federasi Asian Games

menetapkan tahun 1951 sebagai tahun

1948, salah satu official kontingen

(Asian Games Federation/AGF). Keputusan

pelaksanaan.

India bernama Dutt Sondhi merenung. Ia

pertama dari AGF adalah memilih New Delhi,

Selama dua tahun, 1949-1951, negerinya

berpikir dan membayangkan bagaimana

ibukota India, sebagai tempat pelaksanan

Shah Rukh Khan itu ngebut membangun

pesta olahraga seperti ini bisa dilakukan

Asian Games I.

sarana olahraga, wisma atlit, merancang

khusus untuk negara-negara Asia. Ini

AGF memilih New Delhi bisa jadi untuk

rekayasa lalu lintas, serta melatih para

penting dilakukan selain agar atlet dari

menghormati sang Guru. Dan, pastinya sang

pekerja dan relawan Asian Games. Tepat

negara-negara Asia mempunyai pengalaman

Guru sebelumnya juga telah menyosialisasi-

pada 4 Maret 1951 dibukalah Asian Games

sebelum ke pesta antarolahraga dunia, juga

kan ide-idenya itu di dalam negeri sehingga

I di Stadion Dhyan Chand. Sebagai kegiatan

untuk menggalang persatuan dan solidaritas

pemerintah di sana menyetujui dan siap

olahraga antarbangsa, Presiden India

bangsa Asia.

menjadi tuan rumah. Untuk memberi ruang

Rajendra Prasa secara resmi membuka

India mempersiapkan segala infrastruktur

acara yang diikuti oleh 491 atlet dari 11

Di tengah kesibukan mengurus kontingen
India, pria yang dihormati di negaranya karena
menyandang status Guru (semacam ulama,
kiai, pendeta, Brahmana) menghubungi official
kontingen negara Asia lainnya. Mereka
dikumpulkan untuk membahas bagaimana
olimpiade tingkat Asia bisa digelar.
Apa yang diimpikan oleh Guru disambut
baik oleh official negara Asia lainnya. Bukti
kesepakatan yang terjadi di London itu
adalah dibentuknya Federasi Atletik Asia.
Dalam setahun badan ini mempersiapkan
berbagai hal, seperti menyusun visi, misi,
dan aturan pertandingan, serta kepesertaan
perlombaan dan pertandingan antarolahraga
tingkat Asia. Setelah setahun para utusan
40
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negara. Kesebelas negara peserta itu adalah
Afghanistan, Burma, Srilangka, India,
Indonesia, Iran, Jepang, Nepal, Filipina,
Singapura, dan Thailand. Empat ratus
sembilan puluh satu atlit dari 11 negara
memperebutkan 169 emas dari cabang
olahraga atletik, renang, loncat indah, polo
air, bola basket, balap sepeda, sepakbola,
dan angkat besi. Setelah bertanding dan
berlomba selama 8 hari, 4 hingga 11 Maret
1951, Jepang sebagai juara umum Asian
Games I.

dan infrastruktur yang sudah pulih dari

sang Kaisar membuka acara. Ada 12 cabang

Sukses Asian Games I di New Delhi

dampak Perang Dunia II, Jepang

olahraga, yakni: atletik, renang, loncat indah,

membuat AGF terus melaksanakan hajatan

menawarkan diri sebagai tuan rumah Asian

polo air, bola basket, sepeda, hoki lapangan,

empat tahunan itu. Kesuksesan Asian

Games III. Keinginan Negeri Sakura untuk

sepakbola, menembak, tenis meja, tenis, bola

Games I terbukti dari meningkatnya partisipasi

menyelenggarakan hajatan itu serta merta

voli, gulat, dan angkat besi dipertandingkan

peserta. Ketika Asian Games II digelar di

didukung oleh negara Asia lainnya.

dan diperlombakan secara resmi.

Manila, Filipina, 1954, tercatat 19 negara hadir
sebagai peserta

Dari Asian Games ke Asian Games, pesta

Faktor sebagai tuan rumah mampu

olahraga ini semakin banyak diminati dan

membuat kontingen Jepang semakin percaya

Presiden Filiphina Ramon Magsaysay ketika

diikuti oleh negara-negara Asia yang

diri dalam bertanding dan berlomba sehingga

membuka acara di Stadion Rizal Memorial, 24

sebelumnya tak hadir, entah karena

dalam pesta olahraga yang digelar di

April, menyebut Asian Games kali ini

informasinya kurang atau ketidakmampuan

negerinya sendiri, Jepang mampu

memperebutkan 229 emas dari 8 cabang

mereka dalam mengirim atlet karena masalah

mempertahankan diri sebagai juara umum.

olaharga, yakni: atletik, renang, loncat indah,

biaya atau negaranya masih dirundung

Karena mencatat juara umum Asian Games

polo air, bola basket, tinju, sepakbola,

penjajahan. Dalam Asian Games di Jepang,

tiga kali yakni 1951, 1954, dan 1958, maka

menembak, angkat besi, dan gulat. “Peserta

atlet yang berpartisipasi meningkat dua kali

negeri yang pernah menjajah Indonesia itu

Asian Games di negeri ini mencapai 970

dari Asian Games II. Saat di Manila, jumlah

hattrick sebagai pemenang.

orang,” ujarnya. Setelah setengah bulan para

atlet tercatat 970 orang, namun saat di

Pelaksanaan Asian Games I hingga III

atlit bergelut dengan keringat, rupanya

Jepang ada 1.820 orang. Membludagnya

berjalan mulus tanpa adanya protes atau

Jepang tetap tak terkalahkan sebagai juara

jumlah peserta karena kehadiran 20 negara

kegaduhan dalam masalah kepesertaan,

umum. Dalam Asian Games II, negeri

dalam acara yang digelar di Tokyo itu.

namun ketika Jakarta, Indonesia, dipilih

matahari terbit itu mampu mempertahankan

Sebagai pemimpin tertinggi di Negeri

sebagai tuan rumah Asian Games IV pada

Samurai, Asian Games III yang digelar dari

1962, di tubuh AGF terjadi perdebataan dan

24 Mei hingga 1 Juni 1958 itu, Kaisar Hirohito

perselisihan. Masalahnya Presiden

Setelah terbukti dua kali menjadi juara

memerhatikan langsung persiapan dan

Soekarno menyatakan Indonesia siap

umum, ditopang dengan masalah ekonomi

pelaksanaan kegiatan itu. Di Stadion Olympic,

menjadi penyelenggara asal Taiwan dan

kedudukannya

sebagai

pemuncak

pengumpul medali emas terbanyak.

Israel dicoret atau tak boleh hadir di Jakarta.
Penolakan Soekarno atas Taiwan dan
Israel itu wujud dukungan Indonesia
melawan imperialisme dan pembentukan
negara-negara boneka oleh block Barat. Aksi
Soekarno itu tidak mengurangi kemeriahan
Asian Games IV. Pada 24 Agustus 1962, di
Stadion Senayan, Soekarno membuka
secara resmi acara itu. Dalam Asian Games
yang kali pertama digelar di Indonesia ini,
hadir 17 negara. Dengan atlet sebanyak
1.460 orang yang bertanding dalam cabang
atletik, renang, loncat indah, polo air, bola
Ramon Magsaysay
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basket, tinju, balap sepeda, hoki, sepakbola,
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menembak, tenis meja, tenis, bola voli, dan

waktu memang mewarnai dinamika AGF.

usang maka dibentuklah Olympic Council of

gulat memperebutkan 372 emas.

Pengakuan kepada sebuah negara bisa

Asia (OCA). Seperti kali pertama terbentuknya

Di Jakarta, lagi-lagi Jepang menjadi juara

memengaruhi penolakan atau dukungan

AGF yang menunjuk India sebagai tuan

umum. Jepang mampu meraih 73 emas, 65

kepada sebuah negara untuk menjadi

rumah maka badan olahraga yang baru ini

perak, dan 23 perunggu. Sedang Indonesia

peserta. Peristiwa di 1962, saat Asian

juga melakukan hal serupa, memilih India

menempati posisi kedua atau runner up

Games diselenggarakan di Jakarta, masih

sebagai penyelenggara Asian Games IX.

dengan meraih 21 emas, 26 perak, dan 30

terus terulang. Menjelang Asian Games VII

Di Kota New Delhi, di mana pesta olahraga

perunggu. Posisi yang demikian merupakan

tahun 1974 di Teheran, Iran, pengakuan

ini digelar dari 19 November hingga 4

posisi Indonesia paling spektakuler dalam

Amerika Serikat kepada Cina (Republik

Desember 1982 terjadi perubahan peta

sejarah pesta-pesta olahraga antarbangsa.

Rakyat Tiongkok) dan penolakan keikutserta-

kekuatan olahraga. Selama Asian Games

Konflik antarbangsa yang memengaruhi

an Israel kembali menghangat dan menimbul-

digelar Asian Games I tahun 1951 hingga

kan perselisihan di tubuh AGF.

Asian Games VIII tahun 1978, Jepang selalu

jalannya Asian Games IV juga terjadi pada
Asian Games VI pada 1970. Dalam Asian

Di tahun-tahun ini pula peristiwa Asian

Games VI, AGF sebenarnya menunjuk Korea

Games VI kembali terulang. Pakistan yang

Games IX hingga Asian Games XVII, Cina

Selatan sebagai tuan rumah, namun rupanya

sebenarnya sudah ditunjuk sebagai tuan

ganti menjadi juara umum.

menjadi juara umum, namun mulai Asian
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Soekarno membuka secara resmi acara Asian Games IV. 1962

negeri gingseng itu membatalkan diri.

rumah Asian Games VIII tahun 1978, setahun

Menurut catatan, sebelum Asian Games

Alasannya, meski perang Korea Selatan dan

sebelum pelaksanaan mengundurkan diri.

disebut ada pesta olahraga yang dianggap

Korea Utara sudah selesai tahun 1953, namun

Pakistan mengundurkan diri karena

menjadi cikal bakal Asian Games. Kegiatan

kedua negara itu masih dilanda perang dingin.

negaranya sedang mengalami perpecahan.

itu adalah Far Eastern Championship

Agresifitas Korea Utara yang sering meneror

Bangladesh yang sebelumnya menjadi

Games (FECG) atau pertandingan olahraga

dan mengancam tetangga-nya membuat

bagian dari Pakistan memisahkan diri menjadi

antarnegara Timur Jauh. Kegiatan ini hanya

Korea Selatan khawatir bila Asian Games

negara merdeka. Sibuk masalah dalam

diikuti oleh tiga negara, yakni Jepang, Filipina,

dilaksanakan di Seoul. Jangan-jangan nanti

negeri inilah yang membuat Asian Games

dan Cina. Kali pertama FECG dilaksanakan

saat pelaksanaan, tiba-tiba Korea Utara

batal dilaksanakan di negara yang mayoritas

pada 1913 di Manila, Filipina. Dalam

membuat ulah, mungkin melakukan invasi

penduduknya Muslim itu. Lagi-lagi Bangkok

perkembangan selanjutnya, peserta dan

militer atau meluncurkan nuklirnya.

menjadi penadah sebagai tempat penye-

cabang olahraga yang dipertandingkan dan

Untuk menghindari hal-hal demikian, Korea

lenggaraan Asian Games. Untuk itu kota

dilombakan bertambah.

Selatan ‘memindahkan’ pelaksanaan Asian

seribu pagoda ini empat kali menjadi tuan

Games di Bangkok, Thailand. Bangkok mau

rumah Asian Games.

Sayang pada 1938 FECG bubar.
Penyebabnya, Jepang melakukan agresi

menjadi tuan rumah, sebab biaya pelaksana-

Setelah sembilan kali digelar, AGF

militer ke Cina, Filipina, dan negara Asia

an acara itu ditanggung Korea Selatan.

mereformasi diri. Setelah peserta semakin

lainnya. Sikap Jepang ini tidak hanya

Korea Selatan memilih Bangkok sebab dalam

meningkat dan popularitasnya semakin

merusak kedamaian yang dijalin dari dunia

Asian Games V 1966, Negeri Gajah Putih

menanjak membuat perlu badan baru yang

olahraga, namun juga memicu terjadinya

itu telah dan sukses menjadi tuan rumah.

bisa menampung perkembangan dan tuntutan

Perang Dunia II. ❏

Masalah status negara dari waktu ke
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kemajuan dunia olahraga. AGF dirasa sudah

AWG/dari berbagai sumber
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GBK Lebih Besar dari Stadion Piala Dunia Rusia
Soekarno habis-habisan untuk mempersiapkan Asian Games IV. Berbagai sarana olahraga dibangun dengan ukuran raksasa.
Jakarta pun mempercantik diri dengan Tugu Selamat Datang, Bundaran HI, dan Jembatan Semanggi. Semua itu untuk
menunjukkan Indonesia negara maju. Biaya pembangunan dapat pinjaman dari Uni Soviet.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

S

EHARI sebelum Asian Games III (1958)

tentu menggembirakan bagi official Indo-

di Tokyo, Jepang, dibuka oleh Kaisar

nesia yang hadir dalam pertemuan AGF itu,

Dari kelurahan, desa, dan kecamatan yang

menyediakan transportasi.

Hirohito, para official yang terhimpun

namun selanjutnya tanggung jawab besar

dipilih sebagai lokasi pembangunan infra-

dalam Asian Games Federacy (AGF) meng-

di pundak Indonesia untuk bisa mampu dan

struktur terpadu, Senayan merupakan

adakan pertemuan untuk menentukan

sukses menggelar acara.

wilayah yang dirasa paling tepat. Pada

negara mana yang dipilih menjadi penye-

Untuk mempersiapkan Asian Games di

masanya, di Senayan ada masyarakat yang

lenggara Asian Games IV yang berlangsung

Jakarta, Presiden Soekarno segera melaku-

mendiami. Demi pembangunan sarana

pada 1962.

kan langkah-langkah strategis sejak Indo-

olahraga yang kelak menjadi terbesar,

Dari 42 negara peserta hanya dua negara

nesia disepakati menjadi tuan rumah Asian

masyarakat yang bermukim di Senayan,

yang mengajukan diri menjadi tuan rumah,

Games. Pada 23 Desember 1958, Soekarno

yang masuk wilayah proyek, direlokasi ke

yakni Indonesia dan Pakistan. Pastinya,

sudah mengajukan proposal peminjaman

tempat yang lain. Tebet disebut sebagai

Indonesia dan Pakistan mengadakan lobi-lobi

kredit kepada Uni Soviet sebesar US$ 12,5

daerah relokasi warga Senayan.

dan pendekatan kepada negara lain agar

juta. Uang pinjaman inilah yang kelak

Setelah Senayan dibebaskan dari pe-

mendukung dirinya menjadi penyelenggara

digunakan untuk melakukan pembangunan

mukiman, pada 8 Februari 1960, Soekarno

pesta olahraga antarbangsa Asia itu.

sarana Asian Games.

melakukan groundbreaking, peletakan batu

Pendekatan yang dilakukan kedua negara

Pada masa itu, Jakarta belum seperti saat

pertama, atau penancapan tiang pancang

pada negara lain rupanya sangat ketat,

ini yang padat penduduknya. Saat itu masih

pembangunan stadion utama. Acara ini

buktinya saat dilakukan pemungutan suara,

banyak lahan kosong. Walau ada penduduk-

sangat istimewa, sebab disaksikan oleh

selisihnya suara cuma dua. Dari 42 peserta,

nya namun tak padat. Soekarno mengingin-

Wakil Perdana Menteri Uni Soviet, Anastas

Indonesia memperoleh dukungan dari 22

kan pelaksanaan Asian Games berada

Mikoyan.

negara, sedang Pakistan 20 suara. Dengan

dalam satu area, kompleks, atau kawasan.

Stadion yang dibangun ini bisa jadi

raihan 22 suara itu membuat Indonesia

Ini dilakukan bisa jadi dilandasi alasan agar

merupakan stadion raksasa, sebab ka-

memenangi pemilihan penyelenggara Asian

mobilisasi atlet, official, dan penonton tak

pasitas awal mampu menampung 120.000

Games IV.

terlalu merepotkan. Berada di dalam satu

orang. Bandingkan dengan kapasitas stadion

kawasan maka tak terlalu berpikiran untuk

untuk penyelenggaraan Piala Dunia 2018 di

Terpilih menjadi tuan rumah Asian Games
EDISI NO.07/TH.XII/JULI 2018
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Rusia. Stadion Luzhniki Stadium, Moscow,

Gatot Subroto dibangun Jembatan

berkapasitas 81.000 orang; Spartak Stadium,

Semanggi. Jembatan ini pernah menjadi

Moscow, 45.360 orang; Kazan Arena,

jembatan yang monumental.

Kazan, 45.379 orang; Samara Arena,

Tak hanya Jembatan Semanggi yang

Samara, 44.918 orang; Mordovia Arena,

dibangun untuk mempercantik dan

Saransk, 45.015 orang; Rostov Arena,

memperlancar arus lalu lintas saat Asian

Rostov, 45.000 orang; Fisht Stadium, Sochi,

Games. Untuk menyambung Jl. M. H. Thamrin

47.659 orang; Ekaterinburg Arena,

dan Jl. Jenderal Sudirman, Soekarno

Yekaterinburg, 35.000 orang; Volgograd

membuat Tugu Selamat Datang yang berada

Arena, Volgograd, 45.568 orang; Nizhny

di bundaran air mancur di depan Hotel

Novgorod Stadium, Nizhny Novgorod, 44.899

Indonesia. Hotel Indonesia pun dibangun juga

orang; Kaliningrad Stadium, Kaliningrad,

untuk menampung atlet-atlet Asian Games.

35,212 orang; dan Saint Petersburg Stadium,

Dalam masalah yang kecil pun juga dibuat

Saint Petersburg, berkapasitas 68.134 orang.

untuk memeriahkan acara. Pada masa itu

Proses pembangunan stadion utama

ada pembuatan perangko seri Asian

memerlukan waktu sekitar 2 tahun, setelah

Games. Pastinya, banyak lagi pernak-pernik

di-groundbreaking pada 8 Februari 1960,

dibangun Stadion Madya dengan kapasitas

stadion utama dibuka pada 24 Agustus 1962.

20.000 orang. Mei 1962 dibangun Istana

Siaran radio di 1960-an merupakan

Pembangunan stadion yang sekarang

Olahraga (Istora) dengan kapasitas 10.000

sarana informasi yang sangat popular dan

popular disebut Stadion GBK itu sangat

orang. Dan pada Juni 1962, dibangun

ngetrend. Meski sudah ada Radio Republik

monumental. Selain kapasitasnya meluber,

Gedung Basket yang mampu menampung

Indonesia (RRI) namun masih dirasa kurang

arsitekturnya tak lekang oleh waktu.

3.500 orang.

oleh Soekarno untuk menyiarkan Asian

Asian Games lainnya.

Untuk lebih mematangkan persiapan, pada

KUPAG tak ingin sukses Asian Games

Games. Untuk itu Menteri Penerangan R.

1961, Soekarno membentuk Komando

hanya terjadi di arena perlombaan dan

Maladi pada 25 Juli 1961 membentuk panitia

Urusan Asian Games (KUPAG). Komando

pertandingan. Untuk menunjang agar acara

berdirinya stasiun televisi. Masih di kawasan

ini merupakan badan khusus yang

lebih sukses, meriah, dan dikenang banyak

Senayan, pada Oktober 1961, Soekarno

pengawasannya langsung di bawah kontrol

orang, maka Soekarno membangun

meresmikan berdirinya studio televisi dengan

Soekarno.

infrastruktur pendukung. Infrastruktur

dua menara. Uji coba siaran dilaksanakan

Pada masa itu tak hanya pembangunan

pendukung itu adalah memperluas Bandar

bertepatan dengan 17 Tahun Indonesia

stadion utama yang spektakuler. Pada Juni

Udara Kemayoran, memperlebar jalan

merdeka dengan live dari Istana Merdeka,

1961, dibangun sarana olahraga aquatic

protokol yang mengarah ke Senayan,

17 Agustus 1962, atau lima hari menjelang

dengan kapasitas 8.000 orang. Desember

sekarang Jl. M. H Thamrin, JL. Jenderal

pemebukan Asian Games.

1961, dibangun lapangan tenis dengan

Sudirman, dan Jl. Gatot Subroto. Untuk

kapasitas 5.200 orang. Di bulan yang sama

‘menyambung’ Jl. Jenderal Sudirman dan Jl.

Apa

yang

dilakukan

Soekarno,

mempersiapkan Asian Games, dengan
membangun sarana utama dan pendukung
dengan biaya yang demikian besarnya tentu
menimbulkan sikap pro dan kontra. Menyikapi
sikap mendua masyarakat, Soekarno dengan
gaya diplomasinya mengatakan, “Kita
tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia
bangsa yang besar yang mampu maju ke
muka, memimpin pembebasan bangsabangsa di dunia menuju dunia barunya.” Apa
yang dikatakan Soekarno itu benar, buktinya
seorang diplomat Jepang, saat Asian
Games berlangsung, kagum akan persiapan
dan pelaksanaan acara itu. Selain indah,
megah, dan monumental, persiapan yang
dilakukan tepat waktu. ❏
AWG/dari berbagai sumber
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Ketika Paman Ho Mengundurkan Diri
Kalau saja Vietnam tidak mengalami kesulitaan pendanaan, bisa jadi Asian Games XVIII tidak diselenggarakan di Jakarta
dan Palembang. Krisis ekonomi serta tak mampu merawat infrastruktur olahraga membuat negeri itu mengundurkan diri
sebagai tuan rumah, meski telah mengalahkan Indonesia dalam pemungutan suara. Setelah Vietnam mundur banyak
negara berminat, namun OCA memilih Indonesia.

M

ENJADI tuan rumah Asian Games

XVIII 2018 bagi Indonesia, bisa
dikatakan antara dipersiapkan dan

tidak. Disebut dipersiapkan sebab pada
Sidang OCA (Olympic Council of Asia) yang

digelar pada 8 November 2012, Indonesia
bersama Vietnam dan Uni Emirat Arab
mengajukan diri sebagai penyelenggara.
Indonesia menawarkan Surabaya sebagai
tempat acara, Vietnam mengajukan Hanoi,
sedang Uni Emirat Arab memilih Dubai.
Ketika pemungutan suara hendak dilakukan, Uni Emirat Arab mengundurkan diri.
Mundurnya negeri kaya minyak itu membuat
calon yang ada tinggal Vietnam dan
Indonesia. Negara yang sama-sama dari
kawasan Asia Tenggara ini akhirnya head

Nguyen Tan Dung

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

to head untuk berebut sebagai tuan rumah.

kritik yang pedas. Mereka mengatakan, buat

masyarakat yang mengakibatkan pemerintah

Untuk mempercepat siapa yang berhak

apa membangun infrastruktur Asian Games

di sana lempar handuk alias mengundurkan

menjadi tuan rumah maka pemungutan

bila mengelola infrastruktur bekas SEA

diri sebagai tuan rumah Asian Games XVIII.

digelar. Dan, hasilnya, Vietnam memenangi

Games XXII yang diselenggarakan di Hanoi

Nguyen Tan Dung, Perdana Menteri

pemungutan suara. Negerinya Paman Ho,

dan Ho Chi Minh saja, pemerintah tidak

Vietnam, pada 17 April 2014, secara resmi

bapak bangsa, itu berhasil mengalahkan

becus. Sebagaimana diketahui pada 2003,

menyatakan negaranya menarik diri sebagai

Indonesia setelah mendapat dukungan 29

Vietnam menjadi tuan rumah penyelenggara

tuan rumah Asian Games XVIII. “Kami tak

suara, sedang Indonesia hanya mampu

pesta olahraga antarbangsa di kawasan

mampu menanggung biaya pembangunan

meraih 14 suara. Kekalahan ini tentu

Asia Tenggara.

dan pelaksanaan”, demikian kira-kira kata

membuat Indonesia menyebut menjadi tuan

Lontaran pedas dari pengamat olahraga

Tan Dung. Sebab merasa senasib, sama-

dan politikus oposan itu semakin terasa sakit

sama hidup dalam kondisi sulit, rakyat negeri

Dalam perjalanan waktu, rupanya negeri

di telinga pemerintah ketika Ha Quang Du

itu pun mendukung langkah pemerintahan

di tepian Laut Cina Selatan itu terjadi gonjang-

mengatakan, toh bila Asian Games itu tetap

mengundurkan diri sebagai tuan rumah Asian

ganjing saat mempersiapkan diri sebagai tuan

diselenggarakan di Hanoi, hasil dari kegiatan

Games.

rumah Asian Games. Pemerintah di sana

itu tidak akan signifikans bagi perekonomian

Kekosongan tempat penyelenggara Asian

pada awalnya memperkirakan anggaran yang

Vietnam. “Asian Games tak akan men-

Games membuat beberapa negara mengaju-

diperlukan untuk menggelar pesta olahraga

dongkrak sektor pariwisata”, ujar mantan

kan diri sebagai calon tuan rumah, meski di

antarbangsa Asia itu memerlukan dana US$

Ketua Komite Olimpiade Vietnam itu.

antara mereka ada yang tidak serius.

rumah Asian Games telah selesai.

150 Juta.

Resesi ekonomi yang terjadi bisa membuat

Indonesia, Cina, Uni Emirat Arab, India, dan

Saat pemerintah sibuk itang itung pen-

anggaran persiapan dan penyelenggaraan

Filipina, merupakan negara yang menyata-

danaan yang membuat mereka pusing tujuh

membengkak menjadi US$ 300 Juta membuat

kan diri siap mengambil alih ketidakmampuan

keliling dalam soal pendanaan, sakit kepala

pemerintah Vietnam gugup, gagap, dan

Vietnam. Namun, ketika tawaran mereka

yang dialami itu semakin parah sebab

galau terhadap persiapan mereka untuk

hendak dibuktikan oleh OCA banyak negara

pengamat olahraga dan politikus oposan di

membangun infrastruktur olahraga di Hanoi.

yang rontok satu persatu. Perdana Menteri

Ho Chi Minh, ibu kota Vietnam, melakukan

Kegugupan mereka ditambah dengan kritik

India, Narendra Modi, ternyata tak men-
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olahraga yang lebih komplit dan lengkap
dibanding dengan Surabaya, meski kota sura
(hiu) dan baya (buaya) itu pernah menjadi
tuan rumah PON. OCA berpikir bila diselenggarakan di Surabaya, dengan waktu
yang mepet, hal demikian akan merepotkan
Indonesia sebab banyak pembangunan
infrastruktur olahraga berstandar internasional harus dibangun dari nol.
Untuk persiapan dan pelaksanaan Asian
Games, pemerintah Indonesia membentuk
Indonesian Asian Games 2018 Organizing
Committee (INASGOC). Badan ini merupakan
komite resmi bentukan pemerintahan sehingga
bertanggungjawab kepada Presiden. Meski
secara resmi hajatan ini diadakan di Jakarta
FOTO-FOTO: ISTIMEWA

dan Palembang, Sumatera Selatan; namun
INASGOC mengakui Jawa Barat dan Banten

dukung Asian Games diselenggarakan di

diperkuat dalam pertemuan OCA di Incheon,

juga sebagai tempat diselenggarakan Asian

negeri Hindustan itu.

Korea Selatan, pada 19 September 2014

Games untuk beberapa pertandingan atau

Sebagai negara yang pernah mengajukan

maka diambil keputusan, Indonesia dengan

perlombaan.

diri sebagai tuan rumah dan kalah dengan

tempat Jakarta dan Palembang sebagai

Acara yang digelar pada 18 Agustus hingga

Vietnam saat pemungutan suara, membuat

pengganti Hanoi untuk menyelenggarakan

2 September 2018 itu akan diikuti oleh 45

OCA melirik kembali Indonesia sebagai

Asian Games.

negara dalam 40 cabang olahraga yang akan

tempat penyelenggara Asian Games. Badan

Mengapa Surabaya yang sebelumnya

berlomba atau bertanding dalam 465 events.

olahraga itu melihat Indonesia lebih siap

ditawarkan tidak ditetapkan sebagai kota

Untuk mendukung suksesnya acara itu,

dibanding negara lain sebagai pengganti

penyelenggara? Hal demikian bisa jadi

INASGOC menyebut telah merekrut sebanyak

Vietnam. Untuk itu officer OCA pada 5 Mei

setelah OCA melakukan sidak atau inspeksi,

15.000 relawan. Relawan itu diharap untuk

2014 datang ke Indonesia. Mereka mengecek

Jakarta berulang kali menjadi tuan rumah

ikut membantu dan menyukseskan pre-events

kota dan infrastruktur olahraga di Jakarta,

PON, SEA Games, dan kegiatan olahraga

dan main events Asian Games.

Surabaya, Bandung, dan Palembang.

internasional lainnya, serta Palembang yang

Seperti kegiatan olahraga besar lainnya,

Setelah tengak-tengok dan lirak-lirik di

pernah menjadi tuan rumah PON, SEA

di samping untuk lebih mendekatkan dengan

kota-kota yang dikunjungi, saat pertemuan

Games, Islamic Solidarity Games, serta

masyarakat maka INASGOC dalam Asian

anggota OCA di Kuwait, 25 Juli 2014, dan

Piala Asia; dirasa sudah memiliki infrastruktur

Games kali ini juga membuat maskot. Maskot
diambil dari fauna asli Indonesia. Fauna asli
Indonesia itu divisualkan dengan nama Bhin
Bhin, Atung, dan Kaka. Bhin Bhin merupakan
seekor burung cendrawasih yang merepresentasikan strategi. Ciri Bhin Bhin
adalah mengenakan rompi dengan motif
Asmat dari Papua. Sedang Atung adalah
seekor rusa Bawean yang merepresentasikan kecepatan. Maskot Atung memakai
sarung dengan motif tumpal dari Jakarta.
Sementara itu, Kaka adalah seekor badak
bercula satu yang merepresentasikan
kekuatan. Si badak ini digambarkan memakai
baju tradisional dengan motif bunga khas
Palembang. ❏
AWG/dari berbagai sumber
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Muhammad Fauzul Adzim
Presiden BEM Unila

Mahasiswa Berupaya Menbentengi Diri dari Radikalisme

P

ERSOALAN bangsa saat ini banyak sekali. Untuk penyelesaiannya
membutuhkan kekompakan antara rakyat dan pemerintah. Salah satu masalah
yang dihadapi bangsa ini adalah soal radikalisme yang jaringannya bisa ada

di mana-mana, dan bisa menjangkau siapa saja, tak terkecuali generasi muda,
termasuk mahasiswa dan pelajar.
Kami, sebagai mahasiswa sangat sadar akan hal tersebut. Kami berupaya
keras untuk membentengi dari pemahaman radikal yang ujung-ujungnya memecah
belah bangsa. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah dengan menggelar
berbagai program acara, seperti diskusi, seminar seputar Pancasila dan nila-nilai
luhur bangsa Indonesia.
Saya rasa mahasiswa sudah paham sekali tentang bagaimana upaya
membentengi dari serbuan paham radikal tersebut, dan mahasiswa sebenarnya
butuh dukungan dan dorongan dari pemerintah agar upaya-upaya yang kami lakukan
itu berlangsung tepat sasaran dan benar.
Sosialisasi Empat Pilar MPR yang digelar MPR RI dengan menyasar berbagai
elemen masyarakat, termasuk mahasiswa di berbagai daerah, sangat baik. Kami
rasa sosialisasi Empat Pilar ini harus rerus dilakukan dengan berbagai metode. ❏
FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Rahmat Shah

bangsa ini butuh putera terbaik yang pasti

Ketua Umum PKBI

ada di negeri ini. Putera terbaik yang bisa
menolong dan menjaga seluruh rakyat Indo-

Pemimpin Indonesia
Mesti Sesuai Kata dan
Perbuatan

nesia.
Soal bangsa secara keseluruhan maka
untuk menjaga bangsa ini agar tetap ada
dan baik maka mesti ada campur tangan dan
kiprah aktif seluruh rakyat. Janganlah jauh-

S

AAT ini bangsa Indonesia sudah

memasuki tahun politik. Salah satu
momen demokrasi yang sudah

dilaksanakan dengan baik dan tan konflik
besar di tahun politik adalah Pilkada serentak.
Kita berharap kondisi seperti itu mesti terjadi
lagi pada penyelenggaraan pileg dan pilpres
2019. Dengan demikian, demokrasi berjalan,
negara aman, dan tenteram.
Jika bicara soal pemimpin bangsa,
menurut saya, pemimpin sejati yang harus
dimiliki Indonesia adalah sosok pemimpin
yang sesuainya kata dan perbuatan. Sebab,
EDISI NO.07/TH.XII/JULI 2018

jauh, soal pelestarian alam, terutama satwa,
perlu ada kepedulian seluruh elemen
masyarakat.

Semua harus menjaga

pelestarian alam tersebut, misal dengan
membuat dan mendukung upaya konservasi
satwa liar.
Semakin banyak warga dan komunitas
yang peduli akan hal tersebut maka
kehidupan dan kelestarian alam Indonesia
akan selalu terjaga. Dukungan pemerintah
kepada upaya-upaya konservasi satwa
alam Indonesia sangat baik dan diharapkan
untuk kepentingan bersama. ❏
DER
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Lembaga Survei
Beberapa tahun belakangan, keberadaan lembaga survei selalu mengiringi pelaksanaan Pemilu, baik Pilkada
maupun Pilpres. Namun hasil survei selalu menimbulkan pro dan kontra. Sebab diduga hasil survei digunakan
untuk menggiring opini masyarakat. Benarkah demikian? Berikut pendapat dua anggota MPR mengenai lembaga
survei:

Rambe Kamarul Zaman Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR

Selama Kerjanya Benar, Lembaga Survei Dibutuhkan

K

EBERADAAN lembaga survei itu diatur
dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilu dan UU No. 10 Tahun 2016
Tentang Pilkada. Masalah itu pernah dibahas
saat saya menjadi Ketua Komisi II DPR.
Turunan dari undang-undang di atas tentang
keberadaan lembaga survei, selanjutnya
dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan
Umum (PKPU). Pastinya, kita mengharap hasil
dari lembaga survei bukan untuk
menyakinkan orang bahwa hasil survei
sudah menjadi keputusan. Masyarakat kan
dinamis, jadi hasil survei juga dinamis
sehingga hasilnya bisa naik turun. Jadi,
keberadaan lembaga survei dan hasilnya
tidak boleh sudah menjadi keputusan. Bagi
saya survei hanya alat bantu untuk alat
pengetahuan masyarakat dalam menentukan
pilihan.
Kita tidak menghendaki hasil lembaga
48

survei menjadi keputusan ketika pemilihan
masih berlangsung. Kita sayangkan bila hasil
perhitungan cepat sudah keluar ketika
pencoblosan masih berlangsung. Kita tidak
mengingingkan hal itu terjadi. Jangan sampai
sudah merilis hasil saat coblosan tengah
berlangsung. Memastikan kemenangan itu
bisa memengaruhi pemilih. Kalau itu yang
terjadi akan membuat pembohongan kepada
publik. Pembohongan terhadap orang yang
memiliki kedaulatan rakyat untuk menentukan
lilihannya.
Kalau lembaga survei merilis hasil setelah
tempat pemungutan suara ditutup, itu tak
masalah. Namun, kalau tempat pemungutan
suara belum ditutup lembaga survei sudah
merilis hasil perhitungan suara, itu akan
memengaruhi orang lain. Misalnya, tempat
pemungutan suara ditutup jam 13.00,
sementara itu jam 10.00 atau jam 11.00 hasil

sudah keluar, itu kan bisa memengaruhi yang
lain. Untuk itu, lembaga survei harus
memegang prinsip jangan memengaruhi
perhitungan.
Nanti, pada Pemilu 2019 dilakukan Pemilu
serentak, ada Pilpres, Pemilu Legislatif
(Pileg) DPR, DPRD, dan DPD; serta Pilkada
sehingga ada tiga kertas suara. Pastinya,
perhitungan yang dilakukan di tempat
pemungutan suara bisa sampai malam. Maka
dari itu jangan ada upaya untuk memengaruhi
perhitungan suara yang dilakukan dengan
melanggar aturan, sehingga membuat orang
tidak bersemangat dalam hal menghitung
apalagi sudah diumumkan secara nasional
atau dapil.
Agar hasil survei bisa dipertanggungjawabkan maka untuk membuat atau mendirikan lembaga survei ada ketentuan dan
persyaratan. Dia harus mendaftar kepada
KPU biar diverifikasi dan diseleksi oleh
penyelenggara Pemilu. Diseleksi siapa yang
punya dan lain sebagainya sehingga tidak
melakukan survei sembarangan dan
serabutan.
Saya mengakui dan melihat lembaga survei
yang ada saat ini mereka memiliki rekam jejak
yang tidak asal survei-surveian. Jadi lembaga
survei yang ada cukup memenuhi standar,
artinya mereka terukur. Hasilnya, perhitungan cepat yang dilakukan tidak terlalu
jauh dengan real count. Hasil perhitungan
cepat tidak terlalu meleset dengan real count.
Ada hubungan yang positif dari hasil survei
dengan real count. Meski hasil yang kita
pegang adalah yang real count. Setelah
dihitung dengan mantap, selisihnya tidak
terlalu jauh, hampir mendekati. Kalau hasil
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survei bohong, masyarakat cepat tahu. Jadi,
keberadaan lembaga survei yang ada masih
benar, masih kita butuhkan. Mereka bukan
sekadar dibuat.
Orang akan menghargai lembaga survei
yang bekerja baik dan benar daripada
lembaga survei yang disebut orang tergantung bayaran. Kalau bayaran sekian
dibuatnya hasil survei bagus atau tinggi,

tetapi kenyataan tidak seperti itu. Perlu
diketahui bahwa masyarakat itu dinamis
sehingga bila lembaga survei menyurvei
masyarakat seminggu sebelum pencoblosan, maka dalam satu minggu kemudian bisa
terjadi perubahan. Hal demikian terkadang
di luar jangkauan lembaga survei. Jadi hasil
survei seminggu sebelum pencoblosan dan
saat hari-H bisa beda. Jadi survei itu jangan

dianggap statis di manapun itu tempatnya.
Sebab lembaga survei sudah diatur dalam
undang-undang dan dijabarkan dalam PKPU
maka ya sudahlah, kita terima lembaga survei
sebagai bahan masukan tanpa harus dijejal
bahwa hasilnya sudah pasti benar, menang,
selesai, dan untuk memengaruhi orang untuk
memilih. ❏
AWG

Ahmad Hanafi Rais Anggota MPR Fraksi PAN

Agar Tak Manipulatif Harus Diaudit Metodologinya

L

EMBAGA survei merupakan lembaga
yang menjalankan bisnis kepercayaan
masyarakat. Untuk itu paling penting
adalah ada lembaga auditor independent
yang melakukan audit metodologi, audit
keuangan, terhadap lembaga survei. Karena
yang dimunculkan lembaga survei bisa
memengaruhi kepentingan publik, banyak
orang, sehingga kalau diaudit itu layak-layak
saja. Selama ini kan sepertinya dibiarkan
saja. Kalau tidak dibangun sebuah mekanisme yang demikian, opini yang diciptakan
bisa manipulatif apalagi sekarang kita tahu
banyak hasil lembaga survey, terutama politik
itu kan berantakan. Contohnya, Pilkada
2018, ada yang dianggap kalah ternyata
suaranya berlipat ganda. Dari sini kredibilitas
lembaga survei menjadi dipertanyakan.
Mereka banyak berkilah, alasan, survei
dilakukan secara akademik tetapi nyatanya
lain. Mestinya hasilnya lebih dekat dengan
realitas. Jadi lembaga survei perlu diaudit
metodologi dan keuangannya yang dilakukan
oleh lembaga independent yang difasilitasi
oleh Negara, sehingga bisnis ini tetap
berjalan dan etikanya bisa terjaga. Bagaimana mereka mendapat uang harus diaudit
karena banyak lembaga survei yang
mengklaim ini bukan survei pesanan, tetapi
survei lembaganya sendiri, dari CSR kita
sendiri. Menjadi pertanyaan CSR itu dari
mana?
Banyaknya muncul lembaga negara, ya
karena adanya supply dan demand. Ada
permintaan dari politikus, kandidat, untuk
mengukur kepopularannya, kesukaannya,
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keterpilihannya. Nah muncullah lembaga
survei yang memberikan harapan-harapan
itu. Kalau demand-nya menginginkan yang
lain, ya lembaga survei bisa hilang.
Lembaga poolling itu bagian penyampaian
informasi, tentu diberikan kebebasan tetapi
juga ada rambu-rambu politik terkait dengan
peraturan yang sudah ada. Misalnya, saat
minggu tenang tak boleh lagi ada rilis survei.
Kalau quick count dan exit poll, boleh-boleh
saja karena itu setelah coblosan, tetapi
semua harus dilakukan secara transparan
dan objektif.
PAN sendiri juga memiliki tim survei internal. Kita gunakan saat Pilkada Jakarta
2017, agak mengagetkan karena jam 11.00
atau jam 12.00, kita punya exit poll,

hasilnya selisihnya 11%. Kita kaget,
jangan-jangan metodologi kita salah, tetapi
ternyata benar, real count-nya sama, yang
menang Anies Baswedan. Jadi kita
semakin yakin dan saat Pilkada 2018 kita
uji coba di beberapa kota, ternyata
hasilnya sama dengan real count.
Tim survei internal ini digawangi sebagaian besar anak-anak muda yang pernah
sekolah di Sekolah PAN dan ini akan kita
kembangkan. Walaupun tim survei internal,
kita tetap menggunakan kaidah ilmiah meski
tidak kita rilis, hanya untuk konsumsi internal. Kalau dirilis nanti menjadi barang publik
sehingga konsekuensinya harus memakai
kaidah publik juga. ❏
AWG
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Kota Tangerang

HNW:

Kaum Pekerja Bagian Tak
Terpisahkan dari Eksistensi Indonesia

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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IKA kaum pekerja memahami pentingnya Pancasila sebagai

“Ini pertanda kaum buruh ingin men-dapatkan informasi yang lebih

ideologi pemersatu bangsa maka Negara Kesatuan Republik

detail dan update tentang ketentuan bernegara,” ujar Hidayat. Karena,

Indonesia (NKRI) tak akan pernah tercerai berai. Karena itu,

pada hakikatnya, kaum pekerja adalah bagian tak terpisahkan dari

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bagi kalangan pekerja adalah bagian

eksistensi Indonesia. “Jika tak ada rekan-rekan pekerja, atau mereka

penting agar kaum pekerja makin memahami dan mencintai Indonesia.

yang meng-abdikan diri dalam berbagai profesi untuk Indonesia

Wakil Ketua MPR RI, Dr. Hidayat Nur Wahid, MA., menegaskan hal

secara ikhlas, apakah Indonesia bisa merdeka? Tentu saja tidak,”

itu saat membuka Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bagi kalangan pekerja

tandas Hidayat.

di Gedung Pertemuan Surya Kencana Abadi, Kota Tangerang, Sabtu

Hidayat mencontohkan sejarah negara adidaya Uni Soviet,

(14/7/2018). Sosialisasi ini diselenggarakan oleh MPR bekerjasama

Yogoslavia, dan lainnya. Negara-negara ini bubar karena ideologi

dengan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) se-

negara mereka (komunis) datang dari luar yang dipaksakan, dan

Tangerang Raya (Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota

kemudian tidak menghadirkan ketahanan nasional yang kuat. Begitulah

Tangerang Selatan).

pada 1990-1991 Presiden Uni Soviet Michail Gorbachev menerapkan

“Alhamdulillah, kali ini terjadi sebuah sejarah, rekan-rekan pekerja

kebijakan reformasi (Glasnost dan Perestroika) yang akhirnya negara

mementingkan adanya sosialisasi Empat Pilar. Ini pertama kali saya

komunis pertama berbasis kaum pekerja itu pun bubar dan terpecah

menghadiri sosialisasi Empat Pilar MPR RI untuk kaum pekerja,” ujar

menjadi beberapa negara. Hal serupa juga terjadi pada Negara

Hidayat di hadapan sekitar 400 pekerja tergabung dalam FSPMI se-

Yogoslavia, yang terpecah pula menjadi beberapa negara.

Tangerang Raya, 118 di antaranya pengurus inti FSPMI tingkat

“Beda dengan Indonesia, sekali pun negara kita terdiri dari 17 ribu

perusahaan. Hidayat memaknai antusiasme kalangan pekerja ini

pulau, negara kepulauan, ekonomi kita tidak sangat bagus,

sebagai wujud cinta kaum pekerja pada Indonesia.

transportasi tidak sangat bagus, dan terjadi reformasi, tapi kita
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memiliki Pancasila sebagai ideologi yang

Maka, lanjut Hidayat, kegiatan sosialisasi

menghidupi. Namun, dalam perkembangan-nya

dilahirkan dari kesepakatan bersama. Maka

penting untuk menegaskan kembali bahwa kita

terjadi beragam kejadian dan perubahan yang

saat terjadi reformasi pun kita tetap utuh,”

mencintai Indonesia, Tanah Air dimana kita

sering tak kita sadari dan tidak kita ketahui.

tutur Hidayat.

bekerja, negara dimana kita hidup dan

“Beragam peristiwa kadang membuat kita
kagok untuk menjadi bagian dan memaksimalkan peran serta di negeri ini. Sosialisasi
dilakukan agar kita tetap mengenal Indonesia. Supaya kita tidak kagok dengan dinamika
sejarah Indonesia,” tandas Hidayat.
Hadir pada pembukaan Sosialisasi Empat
Pilar MPR ini Indra, S.H., M.H., staf ahli Wakil
Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang juga
sebagai narasumber; Sekjen FSPMI/ KSPI
Riden Hatam Azis, S.H.; Kepala Biro Setpim
Setjen MPR Muhamad Rizal, S.H., MSi., dan
Ketua FSPMI se-Tangerang Raya dan juga
Ketua Panitia Penyelenggara Sosialisasi
Jumadi. ❏
SCH
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Sosialisasi DPP BKPRMI

Jadilah Pancasilais Sejati Tanpa
Menghina, Memfitnah, dan Saling Menyakiti
Untuk mempertahankan kesatuan Indonesia, syaratnya mudah. Apa syaratnya? Saling menghormati
perbedaan.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

K

ETUA MPR RI Zulkifli Hasan
menegaskan bahwa negara Indone
sia merdeka dan dibangun untuk
bersatu dan saling menghormati, serta
bersama-sama menuju cita-cita bangsa
yang adil, makmur, sejahtera.
Negara juga dibangun dengan landasan
saling menghormati satu sama lain. Namun,
sangat disayangkan jika masih ada pihak
yang tega mengatakan bahwa umat Islam
Indonesia itu radikal, sumbu pendek, dan
52

gampang marah. Padahal itu adalah fitnah
belaka. Fitnah yang dilontarkan pihak yang
ingin memecah belah bangsa.
Zulhasan mengungkapkan hal tersebut di
hadapan para pimpinan dan ratusan anggota
Dewan Pimpinan Pusat Badan Komunikasi
Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPP
BKPRMI) dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, di Aula Al Hikmah, Kompleks Masjid
Istiqlal, Jakarta, Jumat (6/7/2018).
“Umat Islam Indonesia tidak mengenal
radikal, sebab Islam adalah rahmat buat
semesta alam, penuh kedamaian. Lihat saja
saat fenomema 212, sekitar tujuh juta lebih
umat Islam kumpul dengan agenda kasus
penistaan agama tapi tidak ada kemarahan,
tidak ada kerusuhan bahkan sampah saja
tidak berserakan, tidak ada bakar-bakaran.
Semuanya berjalan damai. Bayangkan tujuh
juta lebih umat Islam berkumpul, tapi bahkan
rumputpun tetap terjaga, tidak terinjak-

injak,” katanya.
Intinya, lanjut Zulhasan, saling menghormati adalah esensi keberagaman Indonesia. Saling menghina dan memfitnah satu
sama lain sama saja melawan Pancasila.
“Pancasila secara luar biasa sudah
mengamanahkan itu semua dalam silasilanya, dari sila pertama Ketuhanan Yang
Maha Esa dengan memegang teguh ajaran
agama dan mengamalkannya dengan baik
sampai sikap berlaku adil untuk semua. Jika
bangsa ini betul- betul memegang itu dengan
erat maka selamatlah bangsa ini,” tandasnya.
MPR sangat memahami itu semua.
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan
Bhinneka Tunggal Ika yang dibungkus MPR
dalam Sosialisasi Empat Pilar sebenarnya
adalah solusi dan rumus bersatunya bangsa
yang harus kembali dipahami dan diamalkan
seluruh bangsa Indonesia. ❏
DER
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Hidayat Nur Wahid:

Tanpa GBHN, Indonesia Bagaikan Poco-poco

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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ORUM Indonesia Muda (FIM) adalah fo
rum independen yang beranggotakan
pemuda dan mahasiswa dari berbagai
aktivitas, baik di universitas maupun lembaga
kepemudaan, dari seluruh Indonesia. Forum
ini dibuat sebagai sarana peningkatan kompetensi pemuda dan mahasiswa dalam rangka
penyiapkan pemimpin masa depan, dan
wadah silaturahim untuk membangun kontribusi bersama, basecara onlie maupun offline.
Awal Juli 2018, atau tepatnya Kamis sore
(5/7/2018), FIM ini menyelenggarakan
pelatihan yang diikuti oleh para mahasiswa
dan generasi muda berusia 18 hingga 25
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tahun dari Jabodetabek dan Kalimantan.
Pelatihan ini berlangsung di Aula Zona Madina
Dompet Dhuafa, Parung, Bogor, Jawa Barat.
Salah satu materinya adalah Sosialisasi Empat
Pilar MPR. Dan, inilah untuk pertamakalinya
FIM mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR.
Wakil Ketua MPR Dr. Hidayat Nur Wahid hadir
dan menyampai materi sosialisasi Empat Pilar
untuk para peserta pelatihan FIM ini. Hadir dan
juga menjadi narasumber Sosialisasi Empat
Pilar ini adalah TB. Soenmandjaja, anggota
MPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
Selain menjelaskan masalah relasi antara
keislaman dan kebangsaan di Indonesia

memang tidak ada masalah dan tak perlu
dipermasalah, Hidayat Nur Wahid juga
menyinggung soal GBHN (Garis-garis Besar
Haluan Negara). Setelah reformasi, menurut
Hidayat Nur Hidayat, negara kita ini tidak ada
lagi guidance untuk maju. Sedangkan negaranegara tetangga kita sudah lebih maju dari
negara kita. Vietnam, misalnya. “Dulu Vietnam belajar pertanian dari Indonesia, tapi
sekarang Indonesia impor beras dari Vietnam,” tegas Hidayat Nur Wahid.
Jadi, menurut politisi Partai Keadilan
Sejahtera ini, Indonesia tanpa GBHN bagaikan
senam poco-poco. “Maju-mundur, mundur-
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maju, kiri-kanan, kanan-kiri.....”,ungkap
Hidayat Nur Wahid. Maksudnya, jalan
ditempat, tak tahu kapan majunya. Padahal,
kata Hidayat nur Wahid, perlunya kehadiran
GBHN sudah menjadi wacana publik. Partai
Golkar sudah menyampaikan perlunya
GBHN, begitu pula PDI Perjuangan, dan
Megawati sudah berkali-kali menyatakan,
perlu sistem perencanaan pembangunan
modal GBHN ini.
Tapi, lanjut Hidayat Nur Wahid, meski
mereka sudah menyatakan perlunya GBHN,
namun sampai sekarang tidak ada tindak
lanjutnya. “Sampai hari ini teman-teman di
partai atau di fraksi tak pernah memerintahkan anggotanya di MPR untuk mengusulkan
perubahan UUD untuk menghadirkan
GBHN,” jelas Hidayat Nur Wahid. Sedangkan

Pimpinan MPR hanya menunggu, tidak bisa
menjadi yang aktif mengusulkan atau
mengompori.
Pimpinan MPR melalui Badan Pengkajian
dan Badan Pengkajian MPR, lanjut Hidayat
Nur Wahid, hanya menyiapkan seluruh
sekenario untuk perubahan UUD, dan ini
untuk jaga-jaga kalau nanti betul-betul ada
yang mengusulkan perubahan UUD untuk
menghadirkan GBHN. “Kita sudah siapkan
semuanya, dan Pimpinan MPR sudah siap,”
ungkap Hidayat Nur Wahid.
Untuk bisa melakukan perubahan UUD NRI
Tahun 1945 harus ada usulan tertulis minimal 1/3 jumlah anggota MPR atau 232
anggota. Jadi, tidak bisa hanya diusulkan
oleh satu fraksi di MPR saja, apagi Fraksi
PKS yang anggotanya hanya 40 orang.

Fraksi yang mengusulkan sejak awal
semestinya menindaklanjutinya. Apalagi
masalah ini pernah dibahas dalam Rapat
Pimpinan Lembaga Negara di Istana. Semua
Pimpinan Lembaga Negara, termasuk
Presiden, setuju adanya perubahan UUD
untuk menghadirkan GBHN.
Namun, Hidayat Nur Wahid pesimistis,
perubahan UUD NRI Tahun 1945 untuk
menghadirkan GBHN ini bisa terjadi sekarang
ini. Mustahil bisa terlaksana pada periode
sekarang (2014-2019), yang sisanya periode
kurang dari setahun lagi. “Artinya, kalau tokh
sekarang diajukan, tidak mungkin terkejar,”
ujar Hidayat Nur Wahid. Soalnya, sekarang
ini sudah berada di tahun politik. Semua
sibuk,” ujar Hidayat Nur Wahid. ❏
SCH

Semarang

Sosialisasi Empat Pilar Lewat Pagelaran
Wayang Orang

P

IMPINAN MPR mendapat amanat dari
undang-undang untuk menyosialisasikan Empat Pilar MPR ke seluruh elemen
masyarakat dengan berbagai metode yang
tepat sesuai dengan sasaran. Pegelaran
seni budaya tradisional adalah salah satu
metode, yang tujuannya selain untuk
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sosialisasi nilai-nilai Empat Pilar (Pancasila,
UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka
Tunggal Ika), juga untuk pelestarian seni
budaya yang hidup di tengah-tengah
masyarakat Indonesia.
Salah satu seni budaya tradisional yang
ada di kalangan masyarakat Indonesia,

khusus Jawa, adalah Wayang Wong atau
Wayang Orang yang kini hidupnya antara
ada dan tiada. Untuk mengangkat kembali
kesenian ini, Sabtu malam (14/7/2018), di
Gedung Ki Narto Sabdho Kompleks Taman
Budaya Raden Saleh, Semarang, Jawa
Tengah, berlangsung pagelaran seni budaya
EDISI NO.07/TH.XII/JULI 2018
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Wayang Orang Mahasiswa dengan lakon
“Sumpah Setyaki.”
Pagelaran yang diselenggarakan oleh
MPR bekerjasama dengan WO Ngesti
Pandowo dan Mahasiswa Semarang ini
mengisahkan perjuangan Setyaki sebagai
kesatria dalam membela negara yang rela
berkorban demi untuk nusa dan bangsa.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Ketua
Badan Pengkajian MPR Dr. Bambang Sadono,
SH., MH. Dihadiri oleh Siti Fauziah (Kepala
Biro Humas Setjen. MPR RI), Pengurus Bakti
Praja Jawa Tengah, Paguyuban Wartawan
Senior Jateng, serta disaksikan ratusan
mahasiswa dan warga masyarakat dari
berbagai kalangan.
Dalam sambutannya, Bambang Sadono
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menyatakan, dengan pagelaran seni budaya
tradisional, termasuk Wayang Orang, ini MPR
telah melakukan dua hal, yaitu mengadakan
pagelaran seni budaya menjadi bagian dari
sosialisasi Empat Pilar MPR RI, dan mendukung pelestarian seni budaya di seluruh
tanah air. Itu berarti MPR ikut melestarikan
dan menjaga kebudayaan luhur dengan
harapan agar para generasi muda Indonesia lebih mencintai budayanya sendiri.
Sementara Kepala Biro Humas Setjen
MPR RI Siti Fauziah dalam laporannya
menyatakan, pagelaran wayang orang ini
adalah merupakan salah satu metode
Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, selain Lomba
Cerdas Cermat (LCC) tingkat SLTA, Training of Trainers (ToT), Kemah Empat Pilar,

dan sejumlah metode lainnya. Dan, kegiatan
seni budaya ini juga diselenggarakan oleh
MPR di daerah lain yang disesuaikan
dengan seni budaya masyarakat setempat.
Menurut Siti Fauziah, pagelaran seni
budaya Wayang Orang ini merupakan media yang tepat dan efektif, karena kesenian
ini sangat digemari oleh masyarakat.
“Pagelaran wayang ini bukan sekadar
tontonan namun juga tuntunan yang harus
diaktualisasikan dalam kehidupan seharihari. Dan, dia berharap, pagelaran ini tak
hanya sekedar menghibur tapi juga bisa lebih
mendekatkan lagi seni budaya asli Indonesia yang telah menjadi kebanggaan bangsa
kita di mata dunia. ❏
JAZ
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Muhaimin:

Ganti Istilah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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AKIL Ketua MPR RI Abdul Muhaimin
Iskandar (Cak Imin) meminta
pemerintah menggunakan istilah
bangsa dalam penyebutan HUT
Kemerdekaan Indonesia, setiap 17 Agustus.
Ini penting, karena faktanya, Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus
1945 merupakan hari kemerdekaan bagi
bangsa Indonesia, bukan negara Indonesia.
“Selama tiga setengah abad yang dijajah
adalah bangsa Indonesia. Jadi, Proklamasi
17 Agustus 1945 adalah kemerdekaan
bangsa Indonesia. Sedangkan negara Indonesia baru lahir pada 18 Agustus 1945”, ujar
Cak Imin.
Pernyataan itu disampaikan Muhaimin
Iskandar saat menjadi pembicara kunci pada
acara Dialog Kebangsaan dengan tema:
“Kembali Kepada Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus 1945.” Acara yang
diselenggarakan oleh Persaudaraan Cinta
Tanah Air Indonesia itu berlangsung di
Gedung Nusantara V, komplek Parlemen
Jakarta, Kamis (12/7). Hadir pada acara itu
putri Proklamator Bung Hatta, Meutia Hatta.
Ada Empat narasumber menyampaikan
materi dalam acara tersebut. Yaitu, Ketua
Lesbumi PBNU KH. Agus Sanyoto, praktisi
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HAM Haris Azhar, Ketua Program Studi
Fakultas Hukum UBK Dr. Azmi Syahputra SH.,
MH., serta PCTA Indonesia Prof. Dr. Tries
Widy Wahyono.
Rumusan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, kata Cak Imin, memiliki makna sangat
filosofis dan fundamental. Bukan semata
teks proklamasi kemerdekaanbiasa. Karena
kemerdekaan yang diinginkan para pendiri
bangsa adalah kemerdekaan bangsa Indonesia secara lahir dan batin.
Sayangnya, saat ini banyak orang yang

tidak memahami cita-cita kemerdekaan Indonesia. Bahkan banyak juga yang mengalami dis-orientasi dan ketidakpercayaan
kepada cita-cita Indonesia. Sehingga
mereka ingin meleburkan diri ke dalam arus
globalisasi dan liberisasi dunia. Padahal,
nilai-nilai itu tidak sesuai dengan ideologi
bangsa Indonesia.
Salah satu bukti penyimpangan itu terjadi
pada sistem demokrasi yang dianut Indonesia. Saat ini, kata Cak Imin, demokrasi Indonesia tidak lagi berdasarkan pada
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musyawarah mufakat, seperti yang dikehendaki sila keempat Pancasila. Demokrasi
di Indonesia menjadi liberal, tergantung
kekuatan uang. “Karena itu kita harus kembali
pada khittah Indonesia merdeka, ideologi,
serta cita-cita para pendiri bangsa Indonesia”, katannya.

Pendapat senada disampaikan Meutia
Hatta. Meutia yang didaulat untuk menilai
jalannya seminar mengatakan, saat ini
banyak generasi muda yang tidak mengenal
bangsanya. Salah satu contohnya adalah
banyak anak muda yang tidak mengenal sang
Proklamator Indonesia. Mereka hanya

mengenal Soekarno-Hatta karena ada
patungnya di Bandara. Kondisi seperti ini
patut disayangkan. Sebagai calon pemimpin
di masa datang seharusnya mereka
mengenal Dwi Tunggal dengan baik, termasuk
pemikiran, ideologi dan cita-citanya.
“Komunisme dan liberalisme itu tidak
cocok bagi bangsa Indonesia. Karena itu para
pendiri bangsa meninggalkan Pancasila bagi
kelangsungan hidup bangsa Indonesia.
Kalau sekarang di antara kita ada yang
terkotak-kotak, itu karena mereka tidak
paham Pancasila”, ujar Meutia Hatta.
Di akhir acara seminar, para peserta
sepakat menyerahkan hasil seminar kepada
pemerintah. Isi dari kesepakatan itu adalah
meminta pemerintah mengganti istilah HUT
Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi
HUT Kemerdekaan Bangsa Indonesia,
seperti disampaikan Wakil Ketua MPR
Muhaiman Iskandar saat menyampaikan
pengantar seminar. ❏
MBO

Kota Tangerang

HNW: Kaum Pekerja Bagian Tak Terpisahkan
dari Eksistensi Indonesia

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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IKA kaum pekerja memahami pentingnya
Pancasila sebagai ideologi pemersatu
bangsa maka Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) tak akan pernah tercerai
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berai. Karena itu, Sosialisasi Empat Pilar MPR
RI bagi kalangan pekerja adalah bagian
penting agar kaum pekerja makin memahami
dan mencintai Indonesia.

Wakil Ketua MPR RI, Dr. Hidayat Nur
Wahid, MA., menegaskan hal itu saat
membuka Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bagi
kalangan pekerja di Gedung Pertemuan
Surya Kencana Abadi, Kota Tangerang,
Sabtu (14/7/2018). Sosialisasi ini
diselenggarakan oleh MPR bekerjasama
dengan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) se-Tangerang Raya (Kota
Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota
Tangerang Selatan).
“Alhamdulillah, kali ini terjadi sebuah
sejarah, rekan-rekan pekerja mementingkan
adanya sosialisasi Empat Pilar. Ini pertama
kali saya menghadiri sosialisasi Empat Pilar
MPR RI untuk kaum pekerja,” ujar Hidayat di
hadapan sekitar 400 pekerja tergabung
dalam FSPMI se-Tangerang Raya, 118 di
antaranya pengurus inti FSPMI tingkat
perusahaan. Hidayat memaknai antusiasme
kalangan pekerja ini sebagai wujud cinta
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kaum pekerja pada Indonesia.
“Ini pertanda kaum buruh ingin mendapatkan informasi yang lebih detail dan
update tentang ketentuan bernegara,” ujar
Hidayat. Karena, pada hakikatnya, kaum
pekerja adalah bagian tak terpisahkan dari
eksistensi Indonesia. “Jika tak ada rekanrekan pekerja, atau mereka yang mengabdikan diri dalam berbagai profesi untuk
Indonesia secara ikhlas, apakah Indonesia
bisa merdeka? Tentu saja tidak,” tandas
Hidayat.
Hidayat mencontohkan sejarah negara
adidaya Uni Soviet, Yogoslavia, dan lainnya.

Negara-negara ini bubar karena ideologi
negara mereka (komunis) datang dari luar
yang dipaksakan, dan kemudian tidak
menghadirkan ketahanan nasional yang
kuat. Begitulah pada 1990-1991 Presiden
Uni Soviet Michail Gorbachev menerapkan
kebijakan reformasi (Glasnost dan
Perestroika) yang akhirnya negara komunis
pertama berbasis kaum pekerja itu pun bubar
dan terpecah menjadi beberapa negara. Hal
serupa juga terjadi pada Negara Yogoslavia,
yang terpecah pula menjadi beberapa
negara.
“Beda dengan Indonesia, sekali pun

negara kita terdiri dari 17 ribu pulau, negara
kepulauan, ekonomi kita tidak sangat bagus,
transportasi tidak sangat bagus, dan terjadi
reformasi, tapi kita memiliki Pancasila sebagai
ideologi yang dilahirkan dari kesepakatan
bersama. Maka saat terjadi reformasi pun
kita tetap utuh,” tutur Hidayat.
Maka, lanjut Hidayat, kegiatan sosialisasi
penting untuk menegaskan kembali bahwa
kita mencintai Indonesia, Tanah Air dimana
kita bekerja, negara dimana kita hidup dan
menghidupi. Namun, dalam perkembangannya terjadi beragam kejadian dan perubahan
yang sering tak kita sadari dan tidak kita
ketahui.
“Beragam peristiwa kadang membuat kita
kagok untuk menjadi bagian dan memaksimalkan peran serta di negeri ini. Sosialisasi
dilakukan agar kita tetap mengenal Indonesia. Supaya kita tidak kagok dengan dinamika
sejarah Indonesia,” tandas Hidayat.
Hadir pada pembukaan Sosialisasi Empat
Pilar MPR ini Indra, S.H., M.H., staf ahli Wakil
Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang juga
sebagai narasumber; Sekjen FSPMI/ KSPI
Riden Hatam Azis, S.H.; Kepala Biro Setpim
Setjen MPR Muhamad Rizal, S.H., MSi., dan
Ketua FSPMI se-Tangerang Raya dan juga
Ketua Panitia Penyelenggara Sosialisasi
Jumadi. ❏
SCH
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Kabupaten Lombok Barat

Karena Cinta, Cak Imin Berjuang Untuk
Para Santri

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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IIRINGI alunan salawat, Wakil Ketua
MPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar, tiba
di Kompleks Pondok Pesantren
(Ponpes) Assullamy Langko, Desa Langko,
Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok
Barat, NTB, Kamis (19/7) malam. Saat itu
hawa di sekitar pondok terasa dingin. Tetapi
ratusan santri tetap bersemangat. Ikut hadir
mendampingi Cak Imin, Ketua Fraksi PKB MPR
RI, Jazilul Fawaid, dan anggota Fraksi PKB
MPR Faisal Reza.
Bersama para ustad dan pengasuh
pondok, mereka mengikuti kedatangan Cak
Imin yang rela berjalan kaki menuju ke
kompleks pesantren. Kedatangan “Panglima
Santri” ke Ponpes Assullamy itu adalah untuk
menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR
kepada keluarga besar ponpes Assullamy.
Tak hanya para santri yang tampak
bangga mendapat kunjungan salah seorang
pejabat negara, tetapi para ustad, terlebih
pengasuh ponpes Assullamy, KH. Drs.
Muhammad Jamhur M.Pdi, pun tak bisa
menyembunyikan kebahagiaannya. Berkalikali, saat memberikan sambutan, Muhammad
Jamhur menyampaikan terima kasih kepada
Wakil Ketua MPR yang telah mengunjungi
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pondok yang dipimpinnya.
Inilah, menurut Jamhur, pertama kalinya
seorang pejabat negara berkunjung ke
pesantren mereka. Sejak Indonesia
merdeka, kata Jamhur, tidak pernah ada
pejabat negara yang mengunjungi pesantren
pada khususnya, dan desa Langko pada
umumnya.
“Dulu jalan menuju desa ini terdiri dari
gotmix (banyak lubang ibarat got), tidak
seperti sekarang yang sudah mulus karena

hotmix. Alhamdulillah, Cak Imin selaku
Panglima Santri mau datang ke pesantren
kami. Semoga ke depannya, pondok ini akan
mengalami kemajuan,” harap Jamhur.
Menanggapi sambutan pengasuh
ponpes Assullamy itu, Muhaimin Iskandar
mengingatkan, kemerdekaan Indonesia
diraih berkat perjuangan umat Islam. Indonesia tak akan merdeka jika ulama tidak ikut
berjuang mengusir penjajah. Karena
perjuangan ulama itulah, kata Cak Imin, maka
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lahir bangsa Indonesia. Karena itu, kata Cak
Imin, umat Islam harus ikut terlibat aktif dalam
upaya melakasanakan pembangunan.
Umat Islam harus terus menjaga bangsa
Indonesia agar pembangunan yang
dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan
kemerdekaan. Salah satu caranya, kata Cak
Imin, adalah mengembangkan nilai-nilai Empat
Pilar, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945,
NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Pada kesempatan itu, Muhaimin Iskandar
juga menyatakan, keberpihakannya kepada
dunia pesantren. Ia meminta pemerintah
lebih adil dalam memberlakukan pondok
pesantren. Cak Imin perlu menyampaikan hal
ini karena selama ini pemerintah lebih banyak
mengutamakan sekolah-sekolah negeri
dibanding lembaga pendidikan berbasis
agama, khususnya pondok pesantren.

Pemerintah lebih banyak membantu
sekolah negeri, membangun sarana dan
prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan guru-guru sekolah negeri dibanding
ponpes. “Pemerintah harus lebih bijaksana,
mau memajukan ponpes, sebagaimana
pemerintah mengembangkan sekolah
negeri”, harap Muhaimin Iskandar.

Amanat UUD
Cak Imin menilai, keberpihakan pemerintah
terhadap pesantren terasa kurang. Padahal
UUD NRI Tahun 1945 mewajibkan
pemerintah menganggarkan 20% APBN
menjadi biaya pendidikan ternyata belum
dirasakan oleh ponpes. Karena anggaran
sebesar itu lebih banyak terserap di sekolahsekolah negeri dibanding yang disalurkan
ke pondok pesantren.

Semestinya, menurut Cak Imin,
pemerintah memberikan porsi yang sama
antara sekolah negeri dengan pondok
pesantren. Jangan seperti sekarang,
perhatian hanya tertuju ke sekolah negeri,
dan seolah melupakan pesantren.
“Sudah saatnya pemerintah mengurangi
jatah anggaran untuk sekolah negeri, dan
lebih memerhatikan pondok pesantren, agar
ponpes bisa mengejar ketertinggalannya dari
sekolah-sekolah negeri”, katanya. Menurut
Cak Imin, hal itu perlu dilakukan, apalagi saat
ini kebanyakan sekolah negeri diisi anakanak yang secara akademis berprestasi.
Di samping itu, lanjut Cak Imin, kebanyakan
wali murid di sekolah negeri berasal dari
kalangan yang mampu. Sehingga mereka
bisa lebih mandiri dalam memberikan
pendidikan kepada anak-anaknya.
Sebelum menyampaikan sosialisasi di
Ponpes Assullamy, siang harinya Cak Imin
sudah terlebih dahulu melaksanakan
sosialisasi di kalangan santri dan masyarakat
Kabupaten Praya, NTB. Sosialisasi yang
dilaksanakan di Lapangan Bencingah Alun
Alun Tastura, Praya, NTB, ini berbarengan
dengan konser cinta yang menghadirkan
group band D’Masif.
Pada kesempatan itu, Cak Imin mengingatkan, Indonesia adalah negara sangat
besar. Jumlah penduduk Indonesia saat ini
mencapai 260 juta jiwa. Berbagai suku,
budaya, bahasa, bahkan agama ada di Indonesia. Karena itu, agar Indonesia tetap
utuh, tidak terkoyak dan terpecah, seluruh
bangsa Indonesia harus memiliki rasa cinta
antara satu dengan yang lainnya.
“Cinta dibutuhkan oleh NKRI yang
beragam. Cinta dibutuhkan untuk menjaga
negara yang besar ini. Karena hanya
dengan cinta, kita bisa menyatukan berbagai
potensi dan kekuatan yang kita punya,”
katanya.
Saat ini, kata Muhaimin, Indonesia
memerlukan kekuatan cinta. Ini penting, agar
caci maki, saling fitnah dan menyakiti, seperti
yang terjadi di media sosial tidak menjadi
kenyataan. Cukup di medsos saja, dan kalau
bisa agar segera dihentikan. “Hentikan
saling hujat dan menyakiti, seperti di media
sosial, mari sebarkan benih cinta, agar kita
bisa hidup rukun dan damai”, harap Muhaimin
Iskandar. ❏
MBO
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Universitas Tanjungpura, Pontianak

Oesman Sapta: HMI Ikut Menjaga Keutuhan NKRI

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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ATUSAN mahasiswa dari berbagai
kampus di kota Pontianak antusias
mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR
di Auditorium Universitas Tanjungpura,
Pontianak, Jumat (20/7/2018). Sosialisasi
yang diselenggarakan MPR bekerjasama
dengan Badan Kordinasi (Badko) Himpunan
Mahasiswa Islama (HMI) Kalimantan Barat
ini juga diikuti siswa-siswa SMA dan SMK
yang ada di Pontianak. Wakil Ketua MPR
Oesman Sapta membuka secara resmi
Sosialisasi Empat Pilar MPR ini yang
menghadirkan narasumber Prof Dr Bachtiar
Aly (Pimpinan Fraksi Partai Nasdem MPR RI).
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Dalam sosialisasi ini, Oesman Sapta
menilai, HMI harus ikut menjaga Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejarah
telah menunjukkan peran HMI dalam
mempertahankan NKRI.
“Saya ingin mengajak kita semua, terutama
HMI, untuk ikut memperkuat ketahanan
nasional. Saat ini adalah masa generasi
kalian. Masa depan ada di pundak kalian,”
kata Oso, sapaan Oesman Sapta.
Oesman Sapta mengaku memiliki
hubungan baik dengan HMI sejak 1965. Ia
menceritakan, pada saat itu para aktivis HMI
mendirikan posko pembelaan terhadap

negara dari ancaman makar komunis. Untuk
itu ia mengingatkan agar para peserta tidak
dengan mudah untuk melupakan sejarah
tersebut. “Sejarah tidak bisa dibuang.
Sejarah tidak bisa dilupakan,” katanya.
“Dan, pada tahun 65 ada sejarah yang
tidak bisa saya lupakan terhadap HMI,
sayang orangnya sudah meninggal. Tahun
65 itu, ada posko HMI itulah pembelaan
terhadap negara oleh mahasiswa Islam.
Karena di situ merupakan pertahanan
daripada tindakan makar komunis. Ini sejarah
dan sejarah tidak bisa dibuang,” tutur Oso.
Dalam dialog, Oesman Sapta menye-
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butkan, untuk menjaga keutuhan NKRI bisa
meniru cara Nabi Muhammad. Ketika hijrah
dari Mekkah ke Madinah, nabi mengumpulkan
para kepala suku dan berbagai kelompok,
termasuk dari nasrani dan Yahudi. “Nabi
membangun Madinah. Yang menjadi pemimpin adalah Nabi Muhammad. Cara ini bisa
kita ikuti (untuk menjaga keutuhan NKRI),”
kata Oso.
Begitu juga, lanjut Oso, untuk menjaga NKRI
perlu komunikasi dengan semua pihak. “Kita
tidak perlu khawatir. Kita ajak semua pihak
untuk kepentingan bangsa ini dalam

membangun bangsa. Menjaga NKRI harus
dengan tulus mengikutkan semua pihak,”
katanya.
Oso menegaskan bahwa generasi muda
perlu tampil ke depan sebagai garda kemajuan
bangsa. Dia meminta HMI harus mengambil
peran di dalam pembangunan bangsa. “Saya
hanya ingin mengajak kita semua, terutama
anak-anak mahasiswa HMI, untuk bergerak
membangun bangsa. Sebab ini adalah tahun
kebangkitan generasi kalian,” katanya.
Oso juga meminta para mahasiswa yang
tergabung dalam HMI untuk tidak membuang-

buang waktu. “Gunakan waktu seefisien
mungkin. Nasib bangsa ini ada di tangan
kalian. Banyak tokoh muda, termasuk dari
Kalbar, yang merebut posisi di tingkat
nasional bahkan internasional,” ujarnya.
Oso mencontohkan banyak putera daerah
Kalbar yang berpengaruh di pusat, salah
satunya PB HMI yang pernah dipimpin oleh
anak muda asal Kalbar. Dia ingin generasi muda
Kalbar tidak perlu takut untuk berkompetisi.
“Artinya, itu adalah tanda-tanda bahwa orang Kalbar adalah petarung,” katanya. ❏
BSC

Tangerang

M. Rizal Ajak Citra Bhayangkara
Terapkan Pancasila
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EPALA Biro Sekretariat Pimpinan MPR
RI Muhammad Rizal menyampaikan
Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada
anggota Citra Bhyangkara Kecamatan Curug
di Kampung Parigi, Sukabakti, Kecamatan
Curug, Tangerang, Ahad (15/7/2018). Dalam
sosialisasi itu, M. Rizal mengajak anggota
Citra Bhayangkara Polsek Curug untuk
menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari.
“Pancasila adalah nilai yang hidup di
masyarakat. Pancasila bukanlah milik
perseorangan atau milik rezim. Pancasila
adalah milik kita bersama. Pancasila
mempersatukan bangsa Indonesia,” kata M.
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Rizal mewakili Ketua MPR Zulkifli Hasan yang
berhalangan hadir dalam sosialisasi ini.
Sosialisasi juga dihadiri Camat Curug
Kabupaten Tangerang, Rahyuni.
Lebih lanjut M. Rizal menguraikan, para
pendiri bangsa merumuskan jatidiri bangsa
melalui proses dan sejarah yang panjang.
Hingga akhirnya jatidiri bangsa itu dirumuskan
dalam lima sila Pancasila.
“Masih banyak orang yang tidak hafal sila
Pancasila, apalagi mengamalkan nilai-nilai
Pancasila. Padahal Pancasila adalah nilai
yang hidup di masyarakat. Pancasila tidak
hanya dihafalkan tetapi diimplementasikan
dalam kehidupan sehari-hari,” papar Rizal.

“Apakah Pancasila sudah diterapkan
dalam kehidupan sehari-hari?” tanya Rizal.
Dia pun memberi contoh kasus seorang
polisi yang menendang dan memukul ibuibu. “Kalau Citra Bhayangkara masih
membentak-bentak masyarakat, itu artinya
belum menerapkan Pancasila,” ujar Rizal.
Karena itu dia mengajak anggota Citra
Bhayangkara untuk menerapkan nilai-nilai
Pancasila dalam hidup sehari-hari. “Banyak
hal yang bisa dilakukan anggota Citra
Bhyangkara. Nilai-nilai Pancasila itu perlu
diimplementasikan,” pintanya.
M. Rizal memberi contoh sila Ketuhanan
Yang Maha Esa. Menjalankan perintah
agama dan beribadah bagi penganut agama
merupakan implementasi sila pertama
Pancasila. “Kalau seseorang menjalankan
ibadah, apapun agamanya, misalnya orang
Islam yang melakukan salat lima waktu
secara tertib, maka akan memengaruhi sikap
dan perilaku,” katanya.
Lebih lanjut M. Rizal mengungkapkan
bahwa Pancasila mempersatukan bangsa
Indonesia. Pancasila telah teruji dalam
perjalanan bangsa Indonesia. Negara seperti
Amerika Serikat dan negara lain memuji
Pancasila.
“Negara Uni Soviet bisa pecah menjadi
15 negara. Yugoslavia pecah menjadi 6
negara. Negara-negara Arab seperti Suriah
mengalami perang saudara. Tapi Indonesia
sebagai negara besar dengan keragaman
suku, bahasa, agama, yang rentan dengan
perpecahan terbukti bisa bersatu. Pancasila
mempersatukan bangsa Indonesia,” kata
Rizal. ❏
BSC
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Kota Serang, Banten

Cak Imin Sosialisasi di Kompleks Kapal Bosok
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ELEPAS salat Jumat, pada 13 - Juli
2018, kawasan wisata rohani
kompleks Kapal Bosok, Kampung
Darangong, Kelurahan Curug Manis,
Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten,
tampak dipadati warga masyarakat yang
hendak berziarah di petilasan Syekh
Abdullah Angga Derpa. Mereka datang dari
berbagai wilayah, termasuk dari luar provinsi
Banten. Mereka ada yang datang
menggunakan mobil berplat nomor Jakarta
dan Jawa Barat.
Sesaat setelah matahari mulai condong
ke arah barat, kerumunan massa di tempat
itu semakin bertambah banyak. Mereka
bergerombol menurut rombongan masingmasing. Suasana menjadi hiruk pikuk. Ada
yang asyik mengobrol dengan sesama
anggota kelompoknya. Tetapi, ada pula, yang
terus memanjatkan doa dan bermunajat
keharibaan Allah SWT.
Kondisi itu kemudian pecah, seiring
hadirnya Wakil Ketua MPR RI Abdul Muhaimin
Iskandar. Jamaah yang sebelumnya khusuk
berdoa ikut terpengaruh untuk menoleh
melihat ke arah keriuhan menyambut
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datangnya Cak Imin, sapaan Muhaimin
Iskandar. Demikian pula kelompok yang
sedari awal berkerumun dan berbincang
sesama semaka anggota kelompoknya juga
ikut merangsek, berebut jabat tangan
dengan Cak Imin.
Kegaduhan itu mulai surut tatkala Cak Imin
tiba di petilasan Syekh Abdullah Angga
Derpa. Apalagi setelah ia khusyuk
memanjatkan doa dan kalimat-kalimat toyibah.
Tidak terlalu lama Cak Imin memanjatkan doa
di petilasan Syekh Abdullah Angga Derpa.
Setelah itu ia langsung berpindah tempat
untuk mengikuti Khaul Waliyullah Syekh
Abdullah Angga Derpa dan Kyai Harun,
santunan anak yatim, serta Sosialisasi Empat
Pilar.
Tema kegiatan Khaul itu adalah ‘Upaya
Meneladani Rasulullah Yang Telah
Digambarkan dalam Kehidupan Para Wali.’
Ikut hadir pada acara tersebut Ketua Fraksi
PKB MPR RI Jazilul Fawaid, dan Abuya
Ahmad Muhtadi Dimyati dari Pandeglang.
Saat memberikan sambutan dan sekaligus
Sosialisasi Empat Pilar, Cak Imin antara lain
mengatakan, penganut ahlussunah itu selalu

patuh dan mewarisi ajaran para ulama.
Karena itu, sudah semestinya, bangsa Indonesia dinaungi rasa aman, karena
umatnya taat dan patuh pada ulama.
“Tidak ada ulama yang mengajarkan
anarkisme, menghina atau mencaci kelompok
lain. Karena itu untuk menjaga rasa aman
sudah semestinya masyarakat patuh dan
taat pada ulama”, ujar Cak Imin.
Pada kesempatan itu, Cak Imin juga
mengatakan, sudah waktunya Sosialisasi
Empat Pilar MPR RI meleburkan diri dalam
kegiatan keagamaan. Salah satunya adalah
acara Khaul para Auliya. Karena dalam
acara-acara Khaul selalu diikuti berbagai
kalangan masyarakat dalam jumlah yang
besar, terutama kalangan menengah ke
bawah.
“Sangat baik, kita sisipkan materi Sosialisasi
Empat Pilar MPR dalam kegiatan Khaul agar
keinginan kita memasyarakatkan Pancasila,
UUD NRI Tahun 1944, NKRI dan Bhinneka
Tunggal Ika, bisa berdampak makin besar pada
masyarakat”, kata Muhaimin Iskandar.
Saat ini, menurut Cak Imin, sangat banyak
anggota masyarakat makin lemah semangat
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bernegaranya. Tak terkecuali masyarakat
kalangan bawah. Karena itu, melalui
sosialisasi, Cak Imin berharap, MPR bisa
berkontribusi meningkatkan kembali
semangat bernegara. Ini penting agar

eksistensi NKRI bisa tetap terjaga.
Kompleks Kapal Bosok di Kampung
Darangong, Kelurahan Curug Manis,
Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten,
merupakan daerah petilasan ulama penyebar

agama Islam Syekh Abdullah Angga Derpa.
Di tempat ini terdapat bangunan kapal laut
dan menjadi salah satu destinasi wisata
rohani di Provinsi Banten. ❏
MBO

Pembukaan KKN Kebangsaan Lampung

Zulhasan: Langkah Awal Pengabdian pada
Masyarakat

M

AHASISWA adalah generasi muda
bangsa, penerus bangsa, dan
sekaligus intelektual bangsa. Sebagai
akademisi di kampus, generasi muda yang
berkesempatan mengenyam pendidikan
tinggi harus turun ke tengah masyarakat
untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat
sesuai bidang ilmu masing-masing.
Seperti ditegaskan Ketua MPR RI Zulkifli
Hasan saat menghadiri dan memberikan
Sosialisasi Empat Pilar MPR RI pada acara
Pembukaan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Kebangsaan 2018 di Provinsi Lampung,
Senin (23/7/2018). Acara yang dihadiri oleh
lebih dari seribu peserta, terdiri dari para
dosen dan perwakilan 57 perguruan tinggi
negeri (PTN) dari berbagai provinsi di Indonesia, itu diselenggarakan oleh Badan
Pelaksana KKN Kebangsaan Universitas
Lampung (BP KKN Unila).
Hadir dalam acara yang digelar di Gedung
Bagas Raya Bandar Lampung itu, antara lain”
Perwakilan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi; Perwakilan BNP2TKI;
Gubernur Provinsi Lampung berserta
Forkompimda Provinsi Lampung; dan civitas
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akademika Universitas Lampung.
Selaku pembicara kunci (keynote speech)
Zulhasan menyatakan, kegiatan KKN Kebangsaan yang dilaksanakan para peserta
inti ini pada dasarnya untuk melatih pengabdian secara riil di tengah-tengah masyarakat.
Hal tersebut sesuai dengan salah satu
amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni

pengabdian kepada masyarakat.
Kenapa pengabdian masyarakat menjadi Tri
Dharma Perguruan Tinggi selain Pendidikan
dan Penelitian?. Apa maknanya? Menurut
Zulhasan, karena universitas tak boleh jadi
menara gading, dan tak terjangkau. Sebaliknya,
kampus harus dekat dengan rakyat, mendengar denyut nadi suara rakyat sehari hari.
EDISI NO.07/TH.XII/JULI 2018
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Hasil studi dan riset kampus, lanjut
Zulhasan, harus memberikan manfaat pada
rakyat sehari-sehari. Kreativitas dan inovasi,
serta temuan dari Kampus, juga seharusnya
berdaya-guna untuk membantu dan
meningkatkan taraf hidup rakyat
“Kita semua harus ingat bahwa sejarah
pergerakan Indonesia tak pernah lepas dari
pemuda, kampus dan mahasiswa,” ungkap
Zulhasan. Buktinya, pemuda yang menggerakkan Kebangkitan Nasional 1908, yang
20 tahun kemudian mewujud dalam Sumpah
Pemuda 1928. “Anak-anak muda juga
menjadi pendorong Proklamasi Kemerdekaan
1945, pergantian kekuasaan 1965, serta
reformasi 1998,” ujarnya.
Ketua MPR RI Zulhasan dalam kesempatan itu juga menekankan bahwa hubungan

EDISI NO.07/TH.XII/JULI 2018

antara kualitas sumber daya manusia,
terutama generasi muda, dengan kemajuan
bangsa adalah seiring sejalan. Kualitas
sumber daya manusia dengan daya saing
tinggi akan menentukan kemajuan bangsa.
“Untuk mendapatkan sumber daya manusia
yang berkualitas, mesti melalui pendidikan
yang baik,” ujar Zulhasan.
Pendidikan berkualitas berasal dari institusi
atau perguruan tinggi yang baik dan
berkualitas. Untuk itulah, menurut Zulhasan,
para mahasiswa yang bisa menempuh
pendidikan tinggi, apalagi di perguruan tinggi
yang baik dan berkualitas, jangan disiasiakan. “Belajarah yang rajin dan giat, jadilah
generasi muda yang berilmu dan berkarakter
kebangsaan yang baik sehingga ke depan
bangsa kita akan mampu bersaing dengan

negara-negara maju,”harap Zulhasan.
Di sesi akhir, Zulhasan berharap agar KKN
Kebangsaan ini tidak berhenti menjadi
formalitas, tapi benar-benar mendekatkan
mahasiswa pada realitas kebangsaan. KKN
Kebangsaan ini menjadi langkah awal
pengabdian kepada masyarakat, sekaligus
mendekatkan mahasiswa sebagai bagian
tak terpisahkan dari rakyat
“Temukanlah cara-cara terbaik untuk
memberdayakan masyarakat sebagai bagian
dari perubahan. Mahasiswa adalah mata,
hati, dan suara rakyatnya. Semoga perjumpaan dengan masyarakat di KKN Kebangsaan ini mengingatkanmu ketika sukses nanti.
Rakyat, bangsa, dan negara yang menantikan pengabdianmu,” tandasnya.
DER
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Palembang, Sumatera Selatan

Oesman Sapta Ajak Karateka KKI Memahami
Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

R

ATUSAN kader karateka Kushin Ryu
Karate Do Indonesia (KKI) Sumatera
Selatan mengikuti Sosialisasi Empat
Pilar MPR di Gedung Trisila, Palembang,
Sumatera Selatan, Sabtu (28/7/2018). Wakil
Ketua MPR Oesman Sapta memberi
pengantar sekaligus membuka sosialisasi
kerjasama MPR dan KKI Sumsel ini. Hadir
sebagai narasumber Dr. Bambang Sadono
(Ketua Kelompok DPD dan Ketua Badan
Pengkajian MPR).
Dalam pengantarnya Oesman Sapta
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mengajak karateka KKI untuk memahami
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ajakan ini merupakan tugas dan kewajiban
pimpinan MPR dalam menyampaikan
Sosialisasi Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD
NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka
Tunggal Ika).
“Saya mengajak kader karateka untuk
memahami berbangsa dan bernegara. Saya
sebagai Wakil Ketua MPR wajib menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar (Pancasila,
UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka

Tunggal Ika). Saudara wajib mencintai
Pancasila,” katanya.
Menurut Oesman Sapta, KKI adalah
cabang dunia karate dari Jepang. Meskipun
berasal dari Jepang, katanya, bukan berarti
harus mengikuti Jepang. “Di dalam dada
kader karateka Indonesia tertanam rasa
memiliki Merah Putih dan kebangsaan,” kata
Oesman yang juga Ketua Umum KKI.
Oesman menyebutkan, menjadi karateka
merupakan pilihan sebagai bagian untuk
mendorong kemampuan Indonesia melalui
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olahraga. “Dalam setiap jiwa raga karateka
tetap jiwa raga Indonesia. Tetap jiwa raga
Empat Pilar,” ujar Oesman yang akrab disapa
Oso.
Dia menceritakan pada usia 16 tahun
sudah menjadi karateka. Dan, pada usia 18
tahun sudah menjadi pengurus KKI. “Kini
setelah 52 tahun bergelut dalam dunia karate, saya sudah menjadi tokoh nasional.

Padahal saya bukanlah siapa-siapa,”
ujarnya.
“Karateka sudah menjadi bagian dari
hidup saya. Waktu itu untuk latihan numpang
di sekolah atau lainnya. Sehingga saya
bercita-cita bila nanti menjadi orang sukses
akan mendirikan Dojo terbesar di Indonesia.
Dan, 4 tahun yang lalu saya sudah mendirikan
Dojo terbesar di dunia di Bekasi. Itulah milik

KKI,” ungkap Oso.
Dia juga mengingatkan kader-kader karate KKI tentang makna kata “Osh” sebagai
salam karate. “Kita adalah petarung.
Karateka harus tahu artinya Osh. Osh
adalah Oshinabu. Artinya pantang menyerah, petarung, pejuang, tidak mau kalah,
harus menang,” ujarnya. ❏
BSC

Oesman Sapta: Potensi Orang Minang Sangat Luar Biasa

P

ADA malam harinya, Sabtu (28/7/2018), Wakil Ketua MPR

Oesman Sapta melantik dan mengukuhkan Gerakan Ekonomi
dan Budaya (Gebu) Minang Sumatera Selatan di Hotel Aston,

Palembang. Dalam pelantikan itu, Oesman Sapta menyebutkan
organisasi Gebu Minang adalah organisasi yang berorientasi pada
kampung halaman.
Oesman menuturkan, ketika berdiri Gebu Minang adalah sebuah
gerakan untuk menghimpun uang Rp 1000 dari orang Minang
yang merantau. Uang yang dikumpulkan dari orang Minang di
perantauan itu untuk membangun kampung halaman di Sumatera
Barat.
“Waktu itu jumlah orang Minang di perantauan masih 2 juta
orang. Uang dikumpulkan untuk membangun Minang adalah bentuk
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gotong royong masyarakat Minang,” kata Oesman Sapta yang
juga Ketua Umum Gebu Minang.

Dengan Gebu Minang, lanjut Oso, orang Minang tidak banyak

Menurut Oesman Sapta, Gebu Minang sudah meletakkan

bicara tapi memberikan bukti membantu pembangunan kampung

fondasi gotong royong masyarakat Minang. Dari sejarah itu, Gebu

halaman. Ia pun mengimbau keluarga Minang Sumatera Selatan

Minang menjadi organisasi yang berorientasi pada kampung

untuk tidak menyerah. “Persiapkan anak-anak untuk menjadi or-

halaman. Organisasi Gebu Minang sekarang bukan lagi gerakan

ang sukses di masa depan,” harapnya.

seribu Minang tetapi menjadi gerakan ekonomi dan budaya.

“Mari membangun Minang bersama-sama. Dalam keragaman

“Gebu Minang sekarang telah menjadi organisasi yang besar.

orang Minang adalah orang yang bermartabat, toleran, dan

Jumlah orang Minang di perantauan sudah mencapai 15,5 juta di

menghargai orang lain. Di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung.

seluruh dunia. Kalau orang Minang bersatu menjadi potensi yang

Itulah filosofi orang Minang,” imbuh Oso. ❏

luar biasa,” kata Oso, sapaan Oesman Sapta.
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Kontingen Dharma Wanita

MPR Dukung Senam Poco-Poco
Terbesar di Dunia
Menyambut Asian Games XVIII 2018, puluhan ribuan anggota
Dharma Wanita mengikuti senam massal, Poco-Poco, di kompleks
Parlemen, Senayan, Jakarta.

rumah, namun juga bisa menjadi juara.
“Semoga sukses”, harapnya.
Pentingnya olahraga, lewat senam pocopoco, juga disampaikan oleh mantan Menteri
Kehutanan dalam kesempatan itu. Menurut
Zulkifli Hasan, dalam olahraga kita akan
mencegah datangnya penyakit. Mencegah
lebih baik daripada mengobati. “Bertindak
mencegah itu perbuatan produktif, sedang
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L

APANGAN sepakbola, kompleks MPR/
DPR/DPD Senayan, Jakarta, 30 Juli
2018, pagi itu dipenuhi oleh 1300
anggota Dharma Wanita. Ribuan kaum
perempuan berasal dari berbagai
kementerian, lembaga negara, dan Pemprov
DKI Jakarta ini mengenakan pakaian seraga,
berupa kaos merah bergambar burung
garuda dan bercelana panjang sport putih.
Mereka berada di sana, selain untuk
latihan bersama juga dalam rangka
pelepasan Kontingen Dharma Wanita dalam
meramaikan senam massal poco-poco.
Kegiatan itu dilakukan untuk menyambut
Asian Games XVIII Tahun 2018 di JakartaPalembang, serta untuk memecahkan rekor
tari poco-poco terbesar di dunia yang akan
dilaksanakan pada 5 Agustus 2018.
Termasuk kegiatan terbesar di dunia, sebab
akan diikuti oleh 65.000 peserta.
Untuk memberi semangat dan dukungan
pada acara itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan di
tengah-tengah anggota Dharma Wanita itu.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Dharma
Wanita yang telah menyelenggarakan acara
ini”, ujar Zulkifli Hasan.
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Pria asal Lampung ini memberikan dukungan pada kegiatan yang akan memecahkan rekor dunia tari poco-poco. “Saya dukung
penuh karena tari poco-poco khas Indonesia”, ungkapnya. Bagi Zulkifli Hasan, kegiatan
itu bukan hanya sekadar untuk berolahraga
namun juga dalam rangka ikut menyukseskan
pelaksanaan Asian Games. Dia berharap,
Indonesia dalam acara olahraga terbesar di
Asia itu tak hanya sekadar menjadi tuan

mengobati memakan biaya mahal”, tuturnya.
Zulkifli Hasan menyatakan bangga MPR
dipilih sebagai tuan rumah latihan bersama
dan pelepasan Kontingen Dharma Wanita.
Kepada anggota Dharma Wanita yang
datang dari institusi yang lain, Zulkifli Hasan
mengatakan, selamat datang kepada
mereka. “Ini MPR tempat menjaga persatuan
bangsa,” ungkapnya. Baginya bangsa ini
terdiri dari berbagai macam suku, agama,
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asal usul, bahasa, bahkan beda pilihan politik.
Menanggapi hal itu, Zulkifli Hasan
mengajak para peserta senam Poco Poco
untuk menjaga persatuan. “Kita boleh
berbeda, namun Merah-Putih kita sama”,
paparnya. “Kita tetap satu, NKRI”, tegasnya.
Kepada para anggota Dharma Wanita, Zulkifli

Hasan berharap agar mereka ikut menjadi
pelopor persatuan dan kesatuan bangsa.
Menurut panitia, 1300 anggota Kontingen
Dharma Wanita yang akan berpartisipasi
dalam senam massal yang digelar 5 Agustus
2018 sudah siap. Keikutsertaan mereka
sebagai salah satu kontribusi dalam

menyukseskan Asian Games. “Dharma
Wanita sebagai mitra pemerintah terpanggil
untuk ikut senam poco-poco”, ujar ketua
pelaksana, Umi Rusman. Apa yang dilakukan
itu juga sebagai upaya untuk mendukung
budaya bangsa. ❏
AWG

Kabupaten Tangerang, Banten

MPR : Nilai Pancasila Perlu Ditanamkan
Pada Generasi Muda

S

AAT ini mulai terjadi pergeseran pada
nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila
mulai tergerus di tengah-tengah
kehidupan masyarakat. Karena itu nilai-nilai
Pancasila perlu ditanamkan dan ditumbuhkan
kembali, khususnya pada anak-anak dan
pemuda.
Demikian dikatakan Kepala Biro Sekretariat Pimpinan MPR RI, H. Muhammad Rizal,
SH, MSi, dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR
kerjasama MPR dan Karang Taruna Desa
Serdang Kulon Kecamatan Panongan,
Kabupaten Tangerang, Banten, Ahad (22/7/
2018). Muhammad Rizal mewakili Ketua MPR
Zulkifli Hasan yang berhalangan hadir dalam
sosialisasi yang diikuti berbagai elemen
masyarakat, tokoh agama, pemuda, ketua
RT dan RW se-kelurahan Serdang Kulon.
“Pancasila adalah nilai-nilai yang hidup di
tengah masyarakat. Tapi sekarang sudah
mulai terjadi pergeseran. Sudah mulai
tergerus di tengah-tengah kehidupan
masyarakat kita,” kata Muhammad Rizal.
Dia memberi contoh pergeseran nilai-nilai
Pancasila itu. Masyarakat di perkotaan,
misalnya, sudah mulai mempunyai sikap
individualistik, tidak mau tahu tentang orang
lain. Nilai kebersaman dan gotong royong
pelan-pelan sudah mulai hilang.
“Kehidupan yang ingin senang-senang,
kehidupan yang materialistik, semua diukur
dengan uang. Nilai kebersamaan dan gotong
royong, tolong menolong sudah mulai pelanpelan bergeser dan hilang,” jelasnya.
Dia juga memberi contoh lain anak-anak
tidak ramah lagi, anak-anak tidak menghormati orang tua, sopan santun sudah mulai
EDISI NO.07/TH.XII/JULI 2018
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berkurang. “Bayangkan ada anak membunuh
orangtua. Ada anak menuntut kekayaan
orangtua,” ujarnya.
Menurut Muhammad Rizal, pergeseran
nilai itu terjadi karena pengaruh dari luar, yaitu
nilai-nilai global. Pengaruh global ini menjadi
tantangan kita semua. Karena itu dia
mengajak untuk mengembalikan lagi nilai-nilai
Pancasila itu.
“Kita tumbuhkan dan hidupkan kembali
nilai-nilai itu. Terutama untuk generasi muda,
mari kita tanamkan kembali dan kita hidupkan
kembali nilai-nilai Pancasila itu. Nilai-nilai yang
hidup di tengah-tengah masyarakat itu
sekarang secara pelan-pelan mulai hilang.
Oleh karenanya mari kita bangunkan kembali.
Kita cerahkan kembali kepada seluruh anakanak, pemuda,” pintanya.
“Pancasila sudah teruji. Pancasila jangan
digugat lagi. Pancasila harga mati sama
seperti NKRI. Sekarang banyak masuk nilai-

nilai baru yang mencoba untuk merongrong
nilai-nilai Pancasila. Misalnya ISIS, liberalisme
yang jelas tidak cocok dengan Indonesia.
Nilai Pancasila telah mempersatukan anak
bangsa,” tuturnya.
Dia menjelaskan Pancasila adalah milik kita
semua bukan milik perorangan, atau milik
rezim. “Karena Pancasila lahir dan hidup dari
bumi Indonesia. Pancasila tumbuh dan
berkembang dari nilai-nilai budaya kita. Lahir
dari adat istiadat kita. Lahir dari nilai-nilai
agama yang ada,” katanya.
Kepada Karang Taruna, Muhammad Rizal
berharap, Karang Taruna bisa berperan dan
berkontribusi menjembatani antara masya-rakat
dan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat
sejahtera. “Karang Taruna harus punya
kontribusi dan peran untuk membantu pemerintah menjembatani dan memberdayakan
masyarakat agar lebih baik lagi,” harapnya. ❏
BSC
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Halal bi Halal di Lingkungan Setjen MPR RI

S

EKRETARIAT Jenderal MPR RI menggelar acara halal bi halal

melalui program Sosialisasi Empat Pilarnya,” jelas Ma’ruf

di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR RI,

Cahyono.

Senayan, Jakarta, Jumat (13/7/2018). Untuk tahun ini, acara

Dengan tugas-tugas itu, lanjut Ma’ruf Cahyono, memungkinkan

halal bi halal ini terasa sangat istimewa. Karena, acara halal bi halal

MPR untuk mendekat, mendatangi, dan didatangi rakyat. “Itu

kali ini disandingkan dengan dua acara lainnya, yakni pelepasan

perkembangan luar biasa dalam proses perjalanan MPR RI selama

pegawai yang sudah memasuki masa purnabhakti dan pelepasan

ini, terutama pasca reformasi,” ungkap Ma’ruf Cahyono. Dan, hal

pegawai MPR yang melaksanakan ibadah haji.

tersebut mesti diketahui di lingkunan MPR RI, meskipun sudah

Acara halal bi halal ini selain dihadiri oleh Sekretaris Jenderal
MPR RI Ma’ruf Cahyono, juga para Kepala Biro, dan para pegawai
di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI, juga dihadiri para mantan
Sekretaris Jenderal MPR dan para purnabhakti Setjen MPR RI

purnabhakti, sehingga ada kebanggaan menjadi bagian dari keluarga
besar MPR RI.
Usai, sambutan Sesjen MPR, acara dilanjutkan dengan berhalal bi
halal dan ramah tamah. ❏

Dalam sambutannya, Ma’ruf Cahyono mengungkapkan bahwa

DER

tradisi halal bi halal adalah sarana silaturahim, mempererat
hubungan, komunikasi dan kekerabatan di lingkungan Setjen MPR RI
yang harus tetap dijaga. Dan, Ma’ruf Cahyono juga menjadikan
agenda acara tersebut untuk menyampaikan informasi tentang
suasana dan kemajuan MPR RI saat ini kepada para mantan
Sekretaris Jenderal MPR dan para purnabhakti Setjen MPR.
“MPR RI pasca reformasi bergulir mengalami perubahan, bukan
lagi sebagai lembaga tertinggi seperti di era orde baru. Namun,
MPR saat ini berkembang luar biasa, karena MPR saat ini selain
melaksanakan tugas-tugas dan wewenang luarbiasanya, seperti
mengangkat dan memberhentikan Presiden, mengubah UUD
1945, MPR juga lebih mendekat kepada rakyat, salah satunya
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Donor Darah untuk Kemanusiaan di MPR RI
PELAYANAN Kesehatan Sekretariat Jenderal MPR RI
bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta
menggelar kegiatan Donor Darah untuk Kemanusiaan. Acara
yang digelar di Lobi Gedung Nusantara V Kompleks MPR RI,
Senayan, Jakarta, Selasa (10/7/2018), ini dihadiri Wakil Sekretaris
Jenderal MPR RI Selfie Zaini dan para pegawai di lingkungan
Setjen MPR RI.
Kegiatan donor darah untuk kemanusiaan adalah salah satu
dari banyak kegiatan sosial yang digelar di lingkungan MPR RI ini
juga tak jarang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Kegiatan
donor darah, menurut Selfie Zaini, adalah kegiatan yang sangat
positif ditujukan untuk kemanusiaan. Kegiatan ini akan melatih
kepekaan kepada sesama.
Hari itu, Selfie Zaini dan para pegawai di lingkungan Setjen
MPR beramai-ramai mendonorkan darah untuk kemanusiaan. ❏
DER

Setjen MPR RI dan Even Pemecahan Rekor Dunia
DI BEBERAPA wilayah DKI Jakarta, antara lain di halaman Istana
Merdeka, sepanjang jalan Merdeka Barat, Silang Monas, Bundaran
Hotel Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan MH. Thamrin
pada 5 Agustus 2018 menjadi ajang kemeriahan, dengan berkumpulnya
65.000 penari yang akan menarikan senam (tari) Poco-Poco.
Acara tersebut digagas Kemenpora RI dalam upaya pemecahan
Guinness World Records The Largest Poco-Poco Dance 2018.
Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI adalah salah satu dari sekian
lembaga negara, instansi, kementerian, TNI, Polri, pelajar, mahasiswa,
dan elemen masyarakat lain yang menjadi peserta memeriahkan
upaya pemecahan rekor dunia tersebut.
Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal MPR RI yang sekaligus
Ketua Tim peserta perwakilan Setjen MPR RI Siti Fauziah
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mengungkapkan bahwa pada awal Mei lalu Setjen MPR dihubungi
oleh pihak Kemenpora RI untuk mengikuti rapat bersama. Dalam
rapat tersebut pihak Kemenpora memberikan informasi tentang
rencana acara pemecahan rekor dunia tersebut, dan mengundang
Setjen MPR RI untuk mengirimkan sekitar 50 orang perwakilannya.
“Saya langsung berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal MPR
RI Ma’ruf Cahyono dan beliau antusias, serta merespon baik dan
meminta saya untuk memimpin tim. Latihan sudah kami lakukan
beberapa kali, dan mudah-mudahan pada saatnya acara sukses
memecahkan rekor dunia,” ujarnya di Ruang Kerja Kabiro Humas
Setjen MPR RI, di Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD
Senayan, Jakarta, Rabu (18/7/2018). ❏
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AWANCARA
SOSIALISASI
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Dr. H. Kurtubi, Aggota Komisi VII DPR

Divestasi 51% Saham Freeport Untuk
Kepentingan Bangsa

S

ETELAH melalui jalan berliku dan
panjang, divestasi 51% saham PT.
Freeport Indonesia (PTFI) mulai
menemukan titik terang. Ini ditandai
dengan penandatanganan pokok-pokok
perjanjian (Head of Agreement/HoA) antara
holding industri pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau
Inalum, Freeport McMoran Inc (FCX), dan
Rio Tinto terkait penjualan saham FCX dan
hak partisipasi Rio Tinto di PT. Freeport
Indonesia pada Kamis, 12 Juli 2018.
Dalam perjanjian itu, kepemilikan Inalum
di PT FI setelah pembelian saham tersebut
menjadi 51,38% dari semulai 9,36%.
Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah
Kabupaten Mimika mendapatkan 10%
saham. Dalam perjanjian ini Inalum harus
merogoh dana sebesar US$ 3,85 miliar atau
sekitar Rp 53 triliun untuk membeli hak
partisipasi 40% Rio Tinto dan saham FCX
di PT FI.
Untuk mengetahui lebih jauh divestasi
51% saham PT FI Majelis mewawancarai
Dr. H. Kurtubi, anggota Komisi VII DPR dari
Fraksi Partai Nasdem beberapa waktu lalu.
Petikannya.
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Proses divestasi 51% saham PT
Freeport Indonesia dimulai dengan
penandatanganan Head of Agreement
(HoA) antara Inalum dan Freeport
McMoran Inc. Apa tanggapan Bapak?
Saya rasa proses divestasi 51% saham
yang dimulai dengan penandatanganan HoA
merupakan langkah bagus untuk kepentingan
bangsa dan negara. Freeport sudah
beroperasi sejak tahun 1957 dengan Kontrak
Karya I. Lalu dilanjutkan Kontrak Karya II tahun
1991. Sebenarnya dalam Kontrak Karya yang
ditandatangani pemerintah Indonesia dan
Freeport ada ketentuan tentang divestasi.
Tetapi, sebagaimana kita ketahui, pemerintah
Indonesia hanya mendapat 9,3% saham.
Pada Kontrak Karya II juga ada kewajiban
divestasi. Selain soal divestasi, dalam
Kontrak Karya itu juga ada klausul tentang
perpanjangan Kontrak Karya. Jika tidak
diperpanjang atau diputus dengan alasan
yang tidak bisa diterima maka Freeport dapat
mengajukan ke Arbitrase (pengadilan
internasional). Karena itu, pemerintah
mengambil langkah untuk divestasi 51%
saham Freeport dan Kontrak Karya berubah
menjadi Izin Usaha Penambangan Khusus

(IUPK). Maka langkah pemerintah untuk
melakukan pembelian 51% saham Freeport
ini merupakan langkah yang tepat untuk
kepentingan bangsa.
Ada yang mempertanyakan mengapa tidak menunggu Kontrak Karya
II berakhir pada 2021 sehingga pemerintah bisa mengambil alih Freeport
tanpa perlu melakukan divestasi?
Saya sendiri tadinya juga berpendapat
seperti itu. Kontrak Karya selesai tahun
2012, tunggu saja Kontrak Karya selesai lalu
mengambil alih Freeport tanpa perlu proses
divestasi. Tidak perlu membuang banyak
uang, toh nanti menjadi milik sendiri. Tapi,
kenyataannya tidak semudah itu. Maksud
saya, Freeport memiliki posisi yang kuat
dalam Kontrak Karya. Kita tersandera untuk
menyetujui perpanjangan kontrak. Ini
(Kontrak Karya) adalah kebijakan pemerintah
sebelumnya.
Jika kontrak diputus dan Freeport tidak
bisa menerima alasannya maka Freeport
akan membawa ke Arbitrase. Selama proses
di pengadilan internasional, kegiatan
penambangan itu dihentikan. Proses
Arbitrase bisa sebulan, dua bulan, bahkan
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lebih lama lagi. Kalau penambangan
dihentikan, puluhan ribu orang tidak bekerja.
Ini bisa menimbulkan masalah sosial.
Padahal, pemerintah Indonesia belum
tentu menang di pengadilan internasional.
Jika kita menunggu Kontrak Karya selesai
tahun 2021 dan di Arbitrase kita menang,
untuk memulai penambangan juga tidak
mudah. Ini masih membutuhkan waktu untuk
mengoperasikan kembali mesin-mesin di
pertambangan. Selain itu, kita harus
membayar semua aset-aset yang ada di
Freeport, seperti mesin-mesin, alat-alat,
gedung, infrastruktur, asrama, perumahan,
apapun yang dibangun Freeport. Ini adalah
konsekuensi dari Kontrak Karya. Jadi kita
harus bayar aset-aset itu yang diperkirakan
nilainya US$ 6 miliar. Sehingga daripada lossloss, kenapa tidak menempuh jalan win win
solution. Jadi kebijakan divestasi 51%
saham ini merupakan langkah bagus.
HoA yang ditandatangani belum
memiliki kekuatan hukum dan mengikat,
bagaimana menurut pendapat Bapak?
Iya. Betul. Karena Head of Agreement itu
memang belum mengikat.
Artinya, kita belum bisa mengklaim
sudah menguasai 51% saham
Freeport?
Proses divestasi 51% saham Freeport
belum berakhir. Kita baru memulai dengan
kesepakatan HoA. Tinggal bagaimana
melaksanakan kesepakatan itu. Yakni, kita
harus membayar 51% saham Freeport
senilai US$ 3,8 miliar. Kita membeli saham
tapi belum mengeluarkan uang. Nanti kalau
sudah membayar, kita bisa miliki 51% saham.
Jadi, masih ada tahapan-tahapannya.
Prosesnya masih panjang membutuhkan
waktu. Tetapi langkahnya sudah benar.
Artinya, 51% saham itu tidak diserahkan ke
pihak swasta, tetapi diserahkan ke BUMN
yang diwakili oleh Inalum. Prosesnya
transparan. Setengah persen saham pun
tidak boleh dibelokkan menjadi milik swasta.
Ada juga yang menyebutkan penandatangan HoA hanyalah pencitraan
dari pemerintah karena sudah
mengklaim menguasai 51% saham
Freeport?
Boleh saja orang mempunyai persepsi
seperti itu, karena sekarang ini adalah tahun
politik. Tudingan seperti itu tidak bisa
dihindarkan. Apapun yang dilakukan pemerintah akan dinilai sebagai pencitraan, karena
sekarang memang tahun politik. Tapi, menurut
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saya, langkah pemerintah melakukan
divestasi 51% saham ini sudah benar. Kita
akan awasi sampai selesai dan tuntas.
Bagaimana tanggapan Komisi VII DPR
terhadap langkah pemerintah ini?
Komisi VII mendukung langkah pemerintah
ini. Dan, ada yang belum diketahui publik
terkait divestasi ini, yaitu kerusakan
lingkungan. BPK sudah mengaudit nilai
kerusakan lingkungan itu Rp 185 triliun.
Ternyata, pemerintah menjelaskan, nilai
kerusakan itu belum merupakan angka final.
Nilainya masih bisa berubah. Dan ada
catatan-catatan.
Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat
penambangan Freeport karena kebijakan
pemerintah sebelumnya, yaitu adanya surat
dari Menteri Lingkungan Hidup yang menyetujui
tailing Freeport dibuang ke sungai. Jadi,

Freeport membuang tailing ke sungai sudah
atas persetujuan pemerintah lewat surat
Menteri LH. Saya menduga, Menteri LH
menyetujui pembuangan tailing ke sungai
karena tidak ada cara lain. Sebab, pantai Papua
sangat dangkal. Kalau dibuang ke laut, lautnya
pun akan tercemar. Dampaknya, sekarang
terjadi kerusakan lingkungan. Tetapi kami di
Komisi VII meminta kerusakan lingkungan atau
pelanggaran lingkungan yang terjadi di
Freeport sebelum divestasi seharusnya
menjadi tanggung jawab Freeport.
Bagaimana dengan dana untuk
membeli 51% saham Freeport?
Inalum akan meminjam dari bank-bank luar
negeri. Kenapa dari bank-bank luar negeri?
Kalau Inalum meminjam dana dari dalam
negeri, katakanlah bank BUMN, akan
menguras devisa kita. Sebab, kita harus

membayar dalam dolar. Bank-bank asing mau
memberikan pinjaman untuk divestasi 51%
saham Freeport ini. Ini menunjukkan bahwa
divestasi 51% saham Freeport ini memang
feasible. Divestasi saham ini feasible secara
ekonomi dan menguntungkan.
Bagaimana divestasi 51% saham
Freeport ini dikaitkan dengan amanah
Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945?
Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945
mengamanatkan kekayaan yang terkandung
di perut bumi Indonesia harus memberikan
manfaat maksimal untuk kesejahteraan
rakyat. Nah, kalau 51% saham Freeport
sudah kita miliki maka penerimaan negara
akan jauh meningkat. Ini bisa untuk membangun infrastruktur, apalagi 10% saham
untuk Papua.
Selain itu divestasi ini juga mensyaratkan
Freeport untuk membangun smelter. Dengan
membangun smelter maka value added (nilai
tambah) terjadi di Indonesia. Selama ini nilai
tambah ada di luar negeri. Kalau nilai tambah
ada di dalam negeri maka ada manfaatnya
untuk rakyat, seperti membuka lapangan
kerja dan sebagainya. Pemerintah bisa
membangun industri hilir yang memanfaatkan produksi dari smelter. Jadi ada
multiplier effect.
Industri hilir itu, misalnya, pabrik kabel
listrik, pabrik elektronik, yang menggunakan
tembaga sebagai bahan baku. Apalagi kalau
mobil listrik diproduksi secara massal.
Sebesar 40% komponen mobil listrik
menggunakan tembaga. Pastilah permintan
tembaga meningkat. Industri hilir ini memberi
manfaat bagi rakyat. Juga, produk ikutan
smelter menjadi bahan baku semen. Sehingga setelah membangun smelter harus
juga membangun pabrik semen. Ini bisa
menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Saya sudah mengusulkan agar membangun smelter di Pulau Sumbawa, kebetulan menjadi Dapil saya. Tadinya Freeport ingin
membangun smelter di Gresik. Saya tidak
setuju karena lokasinya adalah pantai yang
diuruk. Di Sumbawa, smelter bisa dibangun
di tanah gunung, yang lebih kuat dan jauh
dari permukaan laut. Atas dasar Pasal 33
UUD NRI Tahun 1945, pemerintah harus
merencanakan industri hilir yang memanfaatkan produksi atau output dari smelter.
Itu sebabnya saya termasuk orang yang
mendukung secara rasional proses
divestasi 51% saham Freeport untuk
kepentingan bangsa dan negara. ❏
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Bersyukurlah Kepada
Pendiri Bangsa

U

STAD Subhan Bawazier adalah salah
satu pendakwah Islam yang sekarang
ini sedang viral di ranah media sosial.

Jamaah kajian agamanya selalu ramai dikunjungi
ribuan orang, terutama dari kalangan muda.
Dalam salah satu acara kajiannya, awal Juli
2018 lalu, di Masjid Agung Al Azhar, Ustad
Subhan di dampingi Ketua MPR RI Zulkifli Hasan
berkesempatan menyampaikan bahwa bangsa
Indonesia saat ini mesti bersyukur atas dua
nikmat yang diberikan Allah SWT, yakni:
keindahan alam Indonesia yang tiada tara, dan
nikmat kemerdekaan yang diupayakan oleh para
pahlawan bangsa.
“Buntut dari kemerdekaan yang diraih, kita
bangsa Indonesia memiliki dasar bernegara,
yakni Pancasila yang sangat seiring sejalan
dengan tauhid Islam, yakni Ketuhanan Yang
Maha Esa, yang Esa,” katanya.
Untuk itu, selain bersyukyur kepada Allah SWT,
generasi muda saat ini mesti hormat kepada
perjuangan para pahlawan kita, salah satunya
Tuanku Imam Bonjol. Imam Bonjol, kata Ustad
Subhan, selain seorang pahlawan pemberani
juga seorang yang menebarkan kalimah-kalimah
indah,‘Dimana bumi dipijak, disitulah langit
dijunjung’.
“Sangat indah di manapun berada kita
menjunjung agama kita, menjunjung nilai-nilai
agama dan bangsa di manapun berada,”
ucapnya. ❏

Ustad Subhan Bawazier
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Mau Berbuat
Untuk Negara

T

AHUN politik 2019, terutama ajang pileg, akan semakin meriah
dengan hadirnya banyak nama artis populer yang akan maju,
‘nyaleg’, melalui berbagai partai politik. Salah satunya mantan

artis cilik era 90-an Agustina Hermanto atau akrab disapa Tina Toon.
Artis yang dulu terkeanal dengan gelengan kepalanya saat
bernyanyi ini mengaku sudah mendaftar menjadi caleg dalam pemilu
legislatif 2019 dari salah satu parpol.
“Kenapa saya nyaleg? Kan semua warga negara memiliki hak
untuk memilih dan dipilih dan lagi saya ingin berperan dalam negara
ini. Untuk itu ya harus masuk ke dalam sistem sebagai wakil rakyat,”
katanya di Jakarta.

Rossa dan Cita Citata

Kalau soal hukum dan kenegaraan, menurut Tina, bisa belajar di
sekolah atau universitas. Tapi, kalau seputar politik bisa melalui
pembekalan-pembekalan di partai. Selain itu bisa juga belajar dari
para senior.
“Intinya, saya ingin banyak berkiprah untuk bangsa ini, walaupun
jalannya bermacam-macam. Tapi masuk ke dalam sistem, saya rasa
sangat baik dan saya akan berusaha tidak mengecewakan rakyat
jika terpilih,” ujarnya. ❏

Bangga Nyanyikan Lagu

Penyemangat Asian Games 2018

R

OSSA dan Cita Citata, sebagai artis penyanyi tenar nan
cantik memang berasal dari genre musik yang berbeda.

DER

Rossa terkenal sebagai salah satu diva penyanyi pop,

sedangkan Cita Citata adalah salah seorang penyanyi dangdut.
Namun, keduanya ternyata bisa berkolaborasi terlibat sebagai
salah satu dari 18 penyanyi dan musisi Indonesia menyanyikan
lagu ‘Bright as The Sun’. Lagu tersebut adalah lagu khusus dalam
menyambut dan memeriahkan gelaran multi event kompetisi
olahraga se Asia atau Asian Games 2018 yang digelar di Jakarta
dan Palembang pada 18 Agustus sampai 2 September 2018.
Duo artis cantik ini menyatakan bangga menjadi bagian dari
yang ikut menyemarakkan Asian Games 2018. “Tentunya bangga
ya menjadi bagian dari musisi Indonesia dalam ajang global. Saya
harap rakyat Indonesia dan Asia menyukainya,” ujar Rossa.
Cita Citata pun berharap agar lagu Bright As The Sun mampu
menjadi penyemangat para atlet yang berlaga di arena Asian
Games 2018, terutama pata atlet Indonesia. “Saya harap banyak
mendulang emas ya…ya dukung banget lah kita kan Indonesia.
Hidup Indonesia,” katanya. ❏
FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Muhammad Ade Irawan
Yang Buta Yang Mengagumkan Dunia

S

UNGGUH Allah SWT itu maha adil.
Kadang Dia mengurangi satu nikmat
dari mahluk-Nya, tetapi mambalas
dengan berlipat ganda kenikmatan lain. Inilah
pelajaran yang bisa dipetik dari perjalanan
hidup seorang Muhammad Ade Irawan (24),
musisi jazz Indonesia yang tengah naik daun.
Sebagai pianis, Ade sudah menjejakkan
kakinya di pelbagai panggung musik jazz
dunia. Pada 2015 misalnya, ia tampil di
“Paviliun Indonesia” pada The Expo Milano,
Milan, Italia. Di tahun yang sama ia juga tampil
dalam “Indonesian Jazz Night” di Wisma Indonesia, Bahrain, dan Bahrain Cultural Hall,
Manama, Bahrain. Selain itu, Ade bersama
groupnya, “ICE”, juga pernah tampil di Los
Angeles, dan “The Monterey Hill Jazz Concert” di Monterey, California.
Yang mengharukan, prestasi tersebut
diraih di tengah keterbatasanya sebagai
tunanetra. Maklum, karena sejak ia lahir, 15
Januari 1994, di Colchester, Inggris, kornea
di kedua bola matanya tertutup selaput tebal.
Praktis, Ade hanya mengenal dunia dari cinta
kasih dari kedua orangtuanya, Irawan
Subagyo dan Endang Irawan, serta dari
adik semata wayangnya, Halimah Dewi
Irawan.
76

Berbagai upaya untuk mengobati sang
buah hatinya sudah dilakukan sang oleh
sang ibu yang berprofesi sebagai diplomat.
Lusinan dokter mata terbaik dunia sudah
mencoba membantu Ade agar bisa melihat.
Tetapi tapi satu dokter pun dari Inggris,

Amerika, dan Rusia berhasil mengatasi
kelainan yang diderita Ade. Mereka
beralasan, belum ada teknologi yang bisa
mengobati penyakit mata yang diderita Ade.
Pernah ada satu orang dokter yang
menyatakan kesanggupannya mengobati
Ade. Saat itu pihak keluarga juga sudah
setuju untuk dilakukan operasi. Semua
persiapan sudah dilaksanakan. Bahkan,
saat sudah berada di dalam ruang operasi,

Ade sudah dibuat tidak sadar akibat
pengaruh obat bius. Tetapi setelah sekian
lama, sang dokter keluar untuk menemui
orangtua Ade dan bilang operasi dibatalkan.
Praktis, dalam kurun waktu seperempat
abad ini, Ade tumbuh dengan pandangan
yang serba gelap. Banyak aktivitas yang
dilakukannya terpaksa bergantung pada orang lain. Namun, di tengah kepasrahan Ade
dan orangtuanya menerima kondisi itu, si
anak malah menunjukkan prestasi luar biasa.
Pada usia 2 tahun, Ade mulai mengenal nada
musik. Usia 3 tahun ia mencintai piano
mainan. Umur 7 tahun, Ade sudah bisa main
piano, tanpa guru dan pembimbing.
Sebagai seorang difabel, Ade memiliki
perasaan yang sangat halus. Mungkin
karena perasaan inilah Ade mampu
menghafal ratusan lagu. Tetapi perasaan itu
juga membuatnya gampang tersinggung,
apalagi jika mendengar kata-kata yang tidak
sesuai dengan hatinya.
Situasi seperti itu pernah menimpa Ade,
dan membuatnya berhenti bermusik.
Ceritanya, saat itu, sang ibu merasa tidak
nyaman mendengar Ade berkali-kali
memainkan genre musik dangdut. Hingga
akhirnya mengeluarkan kata-kata yang tidak
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disukai Ade. Saat itu Ade pun ngambek, tak
mau bermain-main dengan alat musik
“Tetapi saat kami menemukan piano yang
tut-nya bisa nyala, rupanya dia tertarik. Piano itu pun kami belikan”, cerita Muhammad
Ade Irawan kepada Majelis saat mendapingi
Ade ngejam di Paviliun 28, kawasan
Petogokan, Jakarta Selatan beberapa waktu
lalu.
Sehari setelah membeli piano, Ade
memperlihatkan keajaibannya. Hari itu
orangtua Ade pergi ke Bandung. Seharian
mereka pergi, dan baru kembali setelah hari
gelap. Tetapi, betapa kagetnya mereka, saat
menemukan Ade sudah mahir bermain piano. Padahal, dia tidak pernah belajar, atau
memegang piano. Ade menguasai teknik
bermain piano secara otodidak dan dalam
waktu yang singkat.

Mendunia
Seiring berjalannya waktu, kemampuan
Ade Irawan memainkan piano terus
bertambah. Hal itu membuat beberapa musisi
dan komposer dunia melirik untuk mengikuti
dan menemani perjalanan Ade, terutama
setelah dia menunjukkan kecintaannya
terhadap musik Jazz.
Beberapa musisi dunia itu antara lain Coco
Elysses-Hevia, seorang musisi serta
komposer musik jazz dan blues di Chicago.
Juga Robert Irving III, pianist Mr. Miles Davis.
Robert Irving III bahkan ’menemani’ Ade
selama melanglang buana di dunia jazz Chicago dalam kurun waktu 2004 s.d 2007.
Selain itu ada juga nama-nama lain, seperti
George Benson, Oscar Peterson, Chick
Corea, Ramsey Lewis, Ray Charles, Bob
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James, Al Jerau, DD Jackson, hingga Dizzy
Gillespie.
Perihal pilihannya terhadap jenis musik
Jazz, Ade beralasan karena aliran musik itu
memberinya keleluasaan bermain. Tidak ada
batasan, sehingga setiap pemain bisa
mencurahkan ekspresinya dengan baik.
Seiring dengan perjalannya waktu, Ade
Irawan tumbuh menjadi pianis handal.
Berbagai penghargaan, baik dari dalam
maupun luar negeri, sudah dia diterima.
Antara lain, penghargaan karya cipta terbaik
“Reflection” Negara Bagian Illinois, Amerika
Serikat. Lalu Penghargaan sebagai pemain
keyboard terbaik dalam “Gebyar dan Festival Kreasi Siswa Pendidikan Khusus dan
Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)” di
Malang, Indonesia, 2009. Penghargaaan
“Certificate of Honor Recital Master Class”
dari Jaya Suprana School of Performing Arts,
Jakarta, Indonesia, 2010. Penghargaan
Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI)
sebagai Pianis Tunanetra Indonesia Termud,
yang melakukan resital piano tunggal di Indonesia dan di luar negeri. Jakarta, Indonesia 2010.
Selain itu, Ade juga tercacat sebagai
pemenang “The 2014 Yamaha Youth Performing Arts (YYPA) Competition” dalam

kategori piano jazz dari Yamaha Young Performing Artists - United States of America,
Indiana, Amerika Serikat, 2014.
Pengharagaan Golden Personality Award
dalam ‘Malam Budaya Manusia Bintang
2017’, Jakarta, Indonesia, 2017. Serta
penghargaan SLB A Pembina Tingkat
Nasional Jakarta, Lebak Bulus, Jakarta
Selatan, sebagai Musisi/Pianis Jazz
Profesional, yang menjadi Pelopor dan
Inspirasi “Disabilitas Berkarya untuk Indonesia Yang Lebih Hebat”, Indonesia, 2017.
“Saya akan terus bermain musik, karena
musik sudah menjadi bagian dalam hidup
saya”, begitu Ade menyatakan tekadnya.
Seiring ketenaran Ade yang terus
melambung, semakin banyak media yang
menginginkan menulis prestasi dan perjalanan hidupnya. Tetapi, kedua orangtua
Ade sangat berhati-hati. Karena itu pula
mereka selalu mendampingi anak sulungnya
itu dalam setiap wawancara. Bukan apaapa, hanya sekedar berjaga-jaga agar Ade
tidak tersinggung bila ada pertanyaan yang
memojokkan. Karena, dengan sebuah
pertanyaan yang tak berkenan di hatinya
dapat merusak kiprahnya dalam dunia
musik. ❏
MBO
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Viva Yoga Mauladi

Sosok Dokter Hewan yang Politisi
dan Seniman

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

MUNGKIN tak ada yang menyangka, jikalau di sepenggal

bisa membeli buku. Buku itu kemudian ia resume (resensi) dan

hidupnya, pria berwajah kalem ini pernah dekat dengan

tulisannya dikirim ke media. Dari tulisan itu Yoga mendapatkan jumlah

dunia malam, dan punya kebiasaan begadang. Ia baru

lembaran rupiah yang lebih besar.

beranjak tidur setelah waktu memasuki penghujung malam. Kemudian

Itulah sepenggal kisah perjalanan hidup seorang Viva Yoga,

baru terbangun kala hendak berangkat sekolah. Dan, sekembalinya

anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) MPR RI. Yoga

dari kampus ia pun tidur lagi.

menuturkan kisah hidupnya itu kepada Majelis yang menyambangi

Kegiatannya mengubah malam menjadi siang dan siang menjadi

ruang kerjanya, di Sekretariat Komisi IV DPR RI. Kepada Majelis,

malam itu sebegitu sering dia lakukan, sampai-sampai orangtuanya

Yoga bercerita menggunakan tutur bahasa yang runtut, tenang,

marah dan memberi ultimatum, diterima di Perguruan Tinggi Negeri

dan nyaris tak melibatkan emosi.

atau berhenti sekolah. Rupanya ia termasuk anak yang bertanggung

Pernah menekuni profesi seniman buat Yoga bukanlah bualan,

jawab, sehingga akhirnya diterima di Fakultas Kedokteran Hewan,

tapi sebuah kenyataan. “Ini sekedar bukti bahwa saya benar-benar

Universitas Udayana.

pernah menjadi anak band, dan bisa bermain gitar”, ungkap Yoga

Dia adalah Viva Yoga Mauladi (50), yang kini pimpinan Komisi IV
DPR RI membidangi pertanian, pangan, maritim, dan kehutanan. Yoga,

kepada Majelis sembari memperlihatkan video berisi gambar dirinya
tengah memainkan gitar.

begitu ia biasa disapa, juga pernah dikenal sebagai seorang

Bagi Yoga, musik bukan sekedar hobi, tapi lebih dari itu. Musik

seniman. Masa mudanya, ia pernah berambut gondrong dan mahir

adalah aliran darah yang diwarisi orangtuanya. Ibunya adalah

memainkan senar gitar. Bahkan, petikan gitarnya berkontribusi dalam

seorang penyanyi keroncong, sedangkan ayahnya, selain dikenal

kelancaran kuliahnya. Maksudnya, hasil dari bermain gitar, Yoga

sebagai kepala sekolah juga seorang pencipta lagu. Tetapi Yoga
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tidak meneruskan kiprahnya di dunia musik, karena bermain musik

sekonyong-konyong, tapi melalui sebuah proses. Ceritanya, dia mulai

baginya hanyalah sekedar hobi.

tertarik dunia politik sejak tahun 2000, atau dua tahun setelah

Menariknya, sebagai dokter hewan, Yoga justru lebih memilih

berdrinya Partai Amanat Nasional (PAN). Yoga memilih berkarir di

berkiprah di panggung di panggung politik. Tentu ini tidak terjadi

Partai Berlambang Matahari itu, karena, waktu itu, dia sudah kenal
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profil
Ulama (NU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
“Derasnya arus informasi, berkembangnya media sosial dan mutu
pendidikan masyarakat yang makin baik, membuat pemilih semakin
pintar. Mereka tidak asal saja dalam memilih, tetapi mereka juga
mencari calon yang dikenal, baik prilaku maupun figurnya”, kata
Yoga.

Jadi minoritas
Jauh sebelum menjadi politisi seperti sekarang, Yoga sudah
ditempa berbagai pengalaman yang cukup kompleks. Ia
menyelesaikan pendidikan dasar hingga SLTA di Lamongan. Saat
duduk di SD Negeri Kepatihan 2 Lamongan, Yoga aktif dalam Gerakan
Pramuka. Saat itu, Yoga kecil sudah ikut dalam berbagai kegiatan
perkemahan, bahkan hafal morse.
Saat duduk di SMP Negeri 1 Lamongan bakat musik yang turun
dari orangtuanya mulai terlihat. Bersama beberapa temannya di
SMP, Yoga membuat grup musik. Bahkan grup musik itu terus berlanjut
di SMA, karena semua anggota grupnya ketika di SMP melanjutkan
pendidikan di SLTA yang sama, yaitu SMA Negeri 1 Lamongan.
Ada satu cerita menarik terjadi saat Yoga duduk di bangku SMA.
Ceritanya, saat itu ada festival musik di Lamongan. Tapi, pihak sekolah
hanya mengirim satu grup, yaitu siswa kelas tiga. Karena merasa
disisihkan dan tidak diperhatikan, Yoga dan teman-temannya ikut
lomba atas nama grup sendiri. “Ternyata grup kami keluar sebagai
juara pertama,” kata Yoga seraya menceritakan akibat yang
dengan sejumlah tokoh dan pendiri PAN.
Bersama Partai Amanat Nasional, ternyata karir politik Yoga
terbilang mulus. Pada kurun waktu 2000-2005, ia masuk dalam
jajaran pengurus DPP PAN, menduduki posisi sebagai Ketua
Departemen Perencanaan Monitoring dan Pengendalian Pemenangan.
Lalu, pada 2005-2010, Yoga dipercaya menempati pos Wakil Sekjen
Badan Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan. Selanjutnya
dia dipercaya menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PAN
untuk wilayah Jawa Timur hingga 2015.
Tetapi, keinginannya untuk menjadi anggota legislatif tidak
diperolehnya dengan gampang. Pada 2004, dia mencalonkan diri
sebagai anggota DPR RI melalui Dapil Jawa Timur X, meliputi

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik. Ternyata berakhir
sedih. Ia gagal meraih kursi di parlemen.
Kegagalan adalah awal keberhasilan, begitu petuah bijak

ditanggung oleh anggota grupnya. “Kami dipanggil oleh OSIS dan
diancam akan dikeluarkan,” katanya.

mengatakan. Pada Pemilu Legistatif (Pileg) 2009 Yoga kembali

Selapas SLTA, Yoga diterima di Fakultas Kedokteran Hewan,

mencalonkan diri dan berhasil mendapat tiket ke Senayan melalui

Universitas Udayana, Bali. Selama kuliah, Yoga mendapat tempaan

Dapil Jawa Timur X. Dan, terpilih kembali untuk periode kedua pada

yang sangat berat, terlebih setelah bergabung di organisasi

Pileg 2014 juga dari Dapil Jawa Timur X. Padahal, di kedua daerah

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Denpasar. Begitu aktifnya

pemilihan di wilayah Jawa Timur itu terkenal sebagai basis Nadhlatul

di organisiasi ini, Yoga dipercaya menjadi Ketua Umum periode

80

EDISI NO.07/TH.XII/JULI 2018

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

1992-1993.

PB HMI (1995-1997), Koordinator Majelis Pekerja Konggres (MPK)

“Di Bali saya hidup sebagai kelompok minoritas, karena di Pulau

PB HMI (1997-1999), Sekretaris Jenderal Majelis Nasional Korps

Dewata itu mayoritas beragama Hindu. Selama di sana saya dididik

Alumni HMI (KAHMI) periode 2005-2010, dan Pimpinan Kolektif Majelis

bagaimana memahami dan bersikap sebagai kelompok minoritas”,

Nasional KAHMI periode 2010 – 2013.

kata Yoga.

“Saya bukan tipe orang gampang menyerah. Saya terus berjalan

Salah satu pelajaran yang bisa dipetik selama hidup di Pulau

ke depan dan terus bergerak, apakah itu jalannya mulus, lurus atau

Dewata, menurut Yoga, adalah masalah keberagaman. Bagi bangsa

berbelok. Atau terjal sampai kaki lecet, tapi saya terus bergerak,

Indonesia, keberagaman, baik suku, agama, ras, maupun

karena itu adalah jalan hidup ditentukan oleh Tuhan untuk saya”,

antargolongan adalah sebuah keniscayaan. Perbedaan tidak bisa

kata pria kelahiran Lamongan, 30 Mei 1968, itu mengomentari awal

menjadi hambatan bagi bangsa Indonesia untuk terus berkembang

perjalanannya di dunia politik.

mengejar ketertinggalannya dari bangsa-bsangsa lain di dunia.

Meski menuai banyak keberhasilan, terutama di bidang politik dan

“Di Bali saya bersyukur karena bisa nyantri dan berguru kepada

akademis, tetapi Yoga tak bisa lepas dari sejumlah kegagalan. Salah

Habib Adnan Sunaryo. Beliau ulama karismatik, bukan hanya milik

satunya adalah kegagalan dalam berumah tangga. Tetapi ia cukup

umat Islam, tetapi telah menjadi milik masyarakat Bali. Beliau hafal

bijaksana menghadapi kegagalannya dalam berumah tangga

Alqur’an, cakrawala berpikirnya luas, kontekstual, transformatif, dan

tersebut.

universal”, kata Yoga.

“Kesabaran itu sangat penting. Terkadang Tuhan itu menguji

Lulus sebagai dokter hewan, Yoga merantau ke Jakarta sebagai

makhluknya tidak jauh-jauh. Dia menguji manusia dari alam sekitarnya.

seorang aktivis, sekaligus menimba ilmu Pasca Sarjana di Fakultas

Dari istri, anak, keluarga, dan lingkungan sekelilingnya. Karena itu

Ekonomi, Universitas Indonesia. Tetapi, dua kali upayanya menjadi

bersabar, sabar dan selalu bersabarlah”, kata Yoga. ❏

Ketua Umum PB HMI, namun kandas. Ia hanya duduk sebagai Ketua
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Oleh:

Muhaimin Iskandar
Wakil Ketua MPR RI

Mengembalikan

Daulat Rakyat

selama ini memilih jalan sepi. Harus kembali bersuara. Berpegangan
tangan untuk kembali mendudukkan soal. Bahwa politik
sesungguhnya adalah cara beradab untuk tiba pada amanat
kebersamaan kita. Amanat penderitaan rakyat. Amanat dari anak
cucu yang meminjami kita masa kini. Bahwa negeri ini adalah
rumah bersama segenap warga. Tempat bagi siapa saja anak

R

UANG publik hari ini terasa pengap. Politik seakan hadir

negeri ini, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.

dalam tensi tinggi. Publik seakan berada dalam situasi saling

Tempat bagi setiap anak negeri yang memiliki rasa senasib dan

berhadapan. Pihak sana, pihak sini saling mendesakkan

sepenanggungan, serta hasrat hidup bersama dalam kebesamaan

kehendak, berteriak dalam suara sumbang, dan menang-

Indonesia.

menangan. Lalu kita seperti tak berada dalam suasana yang

Bahwa, kita harus kembali ke akar keberadaan kita. Sebuah

mencekam. Lalu politik, tak lagi hadir sebagai mana mestinya.

bangsa yang merdeka dan memuliakan warganya. Sebuah bangsa

Sebagai suatu amanat.

yang seperti disebutkan oleh Bung Karno, berdaulat di bidang

Politik dalam arti yang banal lantas hadir sebagai panglima.
Politik menunjukkan warna yang garang. Kering dan penuh amarah.

politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang
budaya.

Politik pada hakikatnya adalah pertarungan gagasan untuk

Sebuah bangsa yang kembali pada tujuan bernegara ini. Bangsa

menyusun kebijakan yang amanat, lantas berubah sekedar adu

yang secara bersama, saling menguatkan niat, melangkah

jago dengan cara saling hujat. Politik seolah kehilangan

bersama, dan bergandengan tangan demi kesejahteraan umum.

kebijaksanaan. Hanya hadir dalam relasi kuasa yang melulu

Demi tegaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan umum.

Bangsa yang menjaga amanat penderitaan rakyat.

Relasi politik serupa ini seolah membuat warga bangsa terbelah.

Saatnya saling melerai, dan kembali ke akar. Agaknya, sudah

Terperangkap dalam kotak-kotak kepentingan yang hitam putih.

waktunya bagi bangsa ini untuk mengembalikan daulat rakyat

Perbedaan kemudian dipenuhi caci-maki di satu sisi, dan puja-puji

dengan menempatkan kebudayaan sebagai panglima. Saatnya,

di sisi yang lain. Di sosial media, relasi politik yang banal ini begitu

kita mengembalikan politik kebudayaan menjadi alat perekat

tampak. Bahkan perbedaan menjadi tajam. Seakan digiring untuk

kewarganegaraan. Sebuah budaya politik yang menjadikan tiap-

saling serang dengan cara saling kecam.

tiap perbedaan sebagai tenaga bersama untuk saling menguatkan,

Pada batas ini, politik kemudian disandarkan pada dendam, lalu

bukan sebaliknya menjadi enersi negatif yang saling meniadakan.

sepanjang jalan akan terus kehilangan pedoman. Seolah hanya

Pada batas ini, ada baiknya kita mengingat amanat Bung Karno,

ada kawan dan lawan yang harus ditaklukkan. Hanya ada pihak

proklamator yang juga Presiden pertama Republik ini pada ulang

yang saling berhadapan. Tak ada jalan bersama. Mesti ada yang

tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1957.

minggir dan tersingkir.

“Masih perlu saya tandaskan kepada saudara-saudara pentingnya

Dalam posisi ini, kita semua harus berani keluar dari ruang

satu hal. Hal itu mengenai pentingnya Revolusi Mental,” demikian

pengap itu. Kita, bukan aku, kami, mereka, atau kalian. Tapi kita.

Bung Karno. Alhasil, semoga kita tak mudah lupa. Saatnya untuk

Segenap warga yang selama ini diam. Segenap anak negeri yang

kembali bersama. Merdeka! ❏
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