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S
IDANG Paripurna MPR dalam rangka Sidang

Tahunan MPR Tahun 2018 sudah

berlangsung dengan lancar, tertib, dan

aman pada Kamis, 16 Agustus 2018, di Ruang

Rapat Paripurna Gedung Nusantara, Kompleks

Parlemen, Jakarta. Sidang Tahunan MPR ini

merupakan konvensi ketatanegaraan yang

sudah menjadi kesepakatan bersama lembaga-

lembaga negara. Agenda tunggal Sidang

Tahunan MPR adalah mendengarkan pidato

presiden berisi penyampaian laporan kinerja

lembaga-lembaga negara.

Sidang Tahunan MPR dipimpin Ketua MPR

Zulkifli Hasan didampingi para wakil ketua, yaitu

E.E. Mangindaan, Mahyudin, Hidayat Nur Wahid,

Oesman Sapta, Ahmad Basarah, Muhaimin

Iskandar, dan Ahmad Muzani. Selain Presiden

Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla,

Sidang Tahunan MPR juga dihadiri Presiden

Ketiga B.J. Habibie, Presiden Kelima Megawati

Soekarnoputri, mantan Wapres Try Sutrisno dan

Boediono, para menteri Kabinet Kerja, duta

besar negara sahabat, serta anggota MPR.

Satu hal penting dalam Sidang Tahunan ini

adalah pengesahan Panitia Ad Hoc (PAH).

Pimpinan sidang, Zulkifli Hasan, mengesahkan

dua PAH MPR, yaitu PAH I dan PAH II. PAH I

bertugas untuk menyusun pokok-pokok haluan

negara sebagai pedoman pembangunan

nasional. PAH I ini diketuai Ahmad Basarah,

Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI Perjuangan.

Sedangkan PAH II bertugas menyusun

penyempurnaan Tata Tertib MPR dan membuat

rekomendasi lainnnya serta Ketetapan MPR.

PAH II diketuai Rambe Kamarul Zaman dari Fraksi

Partai Golkar MPR.

Majelis edisi Agustus ini mengangkat

jalannya Sidang Paripurna dalam Rangka Sidang
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Tahunan MPR Tahun 2018 sebagai Majelis

Utama. Selain itu, dalam Majelis edisi Agustus

ini, ada rubrikasi khusus Hari Ulang Tahun (HUT)

MPR. Banyak kegiatan yang dilakukan

Sekretariat Jenderal MPR menyambut HUT ke-

73 MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus.

Kegiatan diawali dengan peringatan Hari

Konstitusi pada Sabtu, 18 Agustus 2018.

Peringatan Hari Konstitusi ini dihadiri Wakil

Presiden Jusuf Kalla. Bersamaan dengan

peringatan Hari Konstitusi digelar sarasehan

konstitusi yang mengangkat tema “Memperkuat

Status Hukum Ketetapan MPR dan MPRS dalam

Sistem Hukum Indonesia”.

Masih berkaitan dengan Hari konstitusi, MPR

menggelar “Pekan Konstitusi” yang

berlangsung hingga perayaan HUT MPR. Pekan

Konstitusi ini berisi Lomba Academic Constitu-

tional Drafting, Lomba Debat Konstitusi, Lomba

Cerdas Cermat Empat Pilar MPR. Pekan

Konstitusi dibuka pada Sabtu, 25 Agustus 2018

dan berlangsung hingga awal September 2018.

Sedangkan peringatan HUT ke-73 MPR diisi

dengan jalan sehat Empat Pilar MPR pada

Minggu, 26 Agustus 2018, kemudian upacara

dalam rangka HUT MPR pada Rabu, 29 Agustus

2018. Dan, puncaknya pada Rabu malam digelar

syukuran dan doa bersama memperingati HUT

MPR dan HUT Kemerdekaan RI di Lapangan

Sepak Bola Kompleks Parlemen. Syukuran dan

doa bersama ini diisi tausyiah oleh Ustad Abdul

Somad (UAS).

Semua rangkaian kegiatan mulai dari

peringatan Hari Konstitusi hingga HUT MPR itu

dirangkum dalam rubrik khusus HUT MPR dalam

Majelis edisi Agustus ini.

Selamat HUT Ke-73 MPR. Dirgahayu MPR.

Budi Muliawan
Koordinator Reportase
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ISTIMEWA

ISTIMEWA

P
EMBUKAAN pesta olahraga tingkat Asia: ‘The 18th Asian Games

2018 Jakarta-Palembang’ dinilai sukses. Bukan hanya menarik

perhatian negara-negara Asia,  tapi juga menyita perhatian

seluruh dunia.  Indonesia pada awalnya diragukan bisa menjadi

tuan rumah perhelatan pesta olahraga tingkat dunia ternyata mampu

menunjukkan kualitas dirinya.

Dahsyatnya pembukaan yang digelar pada Sabtu, 18 Agustus

2018, di  Stadion Utama Bung Karno (SUBK) Jakarta itu membuat

stadion berkapasitas 76 ribu itu tak mampu menampung luapan

undangan dan penonton umum. Padahal harga tiket masuk bisa

dibilang tidak murah.

Namun, semua itu terbayarkan dengan tampilan kemegahan

setting panggung utama berukuran luas 1.350 meter. Panggung

itu didesain bertema alam Indonesia dengan tampilan gunung

buatan  setinggi 27 meter dan lebar 130 meter dengan latar

belakang sekitar 12 ribu lebih berbagai jenis  tumbuhan yang

menjadi ciri khas Indonesia.  Selain tata panggung yang sdangat

apik.

Pembukaan Asian Games 2018 juga menampilkan pagelaran seni

budaya tradisional kolosal dan modern Indonesia.  Antara lain,

pagelaran kolosal tari Ratoh Jaroe dari Aceh.  Di berbagai media

massa asing dan postingan-postingan media sosial viral tarian ini

dibicarakan, terutama seputar sinkronisasi antara penari dengan

perubahan-perubahan gerak tari yang cepat dan dinamis.

Lalu di sesi selanjutnya, ada pagelaran drama kolosal dengan

setting cerita era kejayaan zaman kerajaan Majapahit.  Penonton

dimanjakan dengan visualisasi luarbiasa menggambarkan keadaan

di era Majapahit dahulu dengan ratusan prajurit kerajaan, dan

visualisasi kapal layar kerajaan Majapahit yang berlayar gagah di

lautan biru nusantara.

Tak kalah menariknya, aksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)

saat memasuki SUBK.  Jokowi melakukan aksi keren dengan

memasuki tempat acara dengan mengendarai motor gede jenis sport.

Dengan menggunakan helm full face hitam berjas formal, Jokowi

secara live memasuki stadion.

Visualisasi menegangkan Jokowi dengan motor gedenya sebelum

memasuki SUBK hanya bisa disaksikan di layar kaca, yakni adegan

terbang untuk menghindari kemacetan hingga atraksi free style saat

melewati gang sempit. Aksi ini seketika memantik pujian dan menjadi

viral.

Dalam pembukaan Asian Games malam itu juga penonton di stadion

dan penonton di layar kaca di seluruh dunia menyaksikan momen

mengharukan bersatunya dua negara Korea Selatan dan Korea

Utara.  Dalam deville perkenalan atlet dari berbagai negara Asia,

dua negara di semenanjung Korea yang berseteru, yakni Korsel

dan Korut, berada dalam satu barisan bersama-sama serta

menamakan tim mereka Korea Bersatu.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Zulhasan) dan Wakil Ketua MPR RI

seperti Mahyudin, Hidayat Nur Wahid, Oesman Sapta, Ahmad

Basarah juga ikut menonton pembukaan tersebut secara langsung.

Zulhasan sangat mengapresiasi pembukaan Asian Games 2018 itu.

“Luar biasa seperti Olimpiade dunia, Indonesia mampu menggelar

even level dunia. Itu fakta,” ujarnya. ❏

DER

T
AHUN 2019 berlangsung pemilu serempak Pileg dan Pilpres.

Dua calon Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto akan

kembali akan ‘bertarung’ untuk meraih kursi Presiden RI. Dari

banyak fenomena terkait Pilpres 2019 ada hal yang sangat

menganggu harmonisasi bangsa, yakni aksi dukung-mendukung

capres dan cawapres yang sering menjurus pada  aksi black cam-

paign, dan  bahkan sampai aksi persekusi.

Namun, din tengah suasana yang mulai memanas, antara para

pendukung masing-masing calon, terjadi momen yang amat

melegakan. Terjadi arena pertandingan cabang olahraga Pencak

Silat di Padepokan Pencak Silat PMII, Jakarta. Hari itu, Rabu (29/8/

2018), berlangsung pertandingan final untuk kategori tarung bebas

55-60 kg putra antara pesilat Indonesia Yudani Kusumah Hanifan

melawan pesilat Vietnam Nguyen Thai Linh.

Pertandingan ini mendapat perhatian besar dari dua tokoh yang

sedang siap-siap menghadapi “pertarungan” di Pilpres 2019, yaitu

Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Di situ juga tampak hadir

Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan

Megawati Soekarnoputri, dan Menko Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani. Sedang Prabowo

Subianto hadir di sana sebagai Ketua  Pengurus Besar  Ikatan

Pencak Silat Indonesia.

Momen yang paling menggembirakan dan sekaligus mengharukan

itu terjadi ketika pesilat  Indonesia, Yudani, dinyatakan sebagai

pemenang dan meraih medali emas ke-29 untuk Indonesia. Di saat

melakukan aksi selebarasi, Yudani yang menyelimuti dirinya dengan

bendera Merah Putih menyambangi Presiden Joko Widodo dan

Prabowo Subianto. Mulanya dia (Yudani) menyalami satu persatu

Pujian untuk Pembukaan Asian Games 2018

Pesan di Balik Rangkulan Jokowi dan Prabowo
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kedua tokoh tersebut, dan selanjutnya yang paling menghebohkan

ketika Yudani merangkul kedua tokoh hingga menyatu. Ini

pemandangan luar biasa, mengguncangkan jagad politik Indonesia,

dan langsung menjadi viral di media massa dan media sosial. Dalam

hitungan jam setelah peristiwa itu  terjadi, muncul berbagai tagar

dan ‘meme’ yang menyerukan persatuan, seperti tagar

#2019TetapSaudara; #wowosayangiwiwi, dibarengi pula keriuhan

dan kehebohan warganet di berbagai grup publik yang menyuarakan

persatuan.

Berbagai reaksi dan komentar pun bermuculan. Cawapres

Sandiaga Salahuddin Uno, misalnya, mengaku merinding melihat

memen luar biasa tersebut. “Saya benar-benar merinding, haru juga.

Itulah Indonesia, damai, sejuk, semua bersaudara dan gak perlu ada

S
EBAGAI Ibukota negara Republik Indonesia, Jakarta adalah

salah satu kota tersibuk di dunia. Selain sebagai pusat

pemerintahan, Jakarta juga sebagai pusat bisnis. Seperti dialami

dan dirasakan kota-kota besar di belahan dunia lain, macet adalah

salah satu permasalah utama Kota Jakarta yang hingga kini masih

terus dicari pemecahannya.

Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta setiap periode berusaha

mencari formula yang pas untuk mengatasi kemacetan yang sudah

mencapai taraf memprihatinkan. Kebijakan three in one yang dianggap

mampu mengatasi kemacetan di bebarapa ruas jalan, namun ternyata

menciptakan masalah baru, yaitu fenomena joki three in one.

Kemudian muncul proyek bus Transjakarta menggunakan ruas

jalan yang dibuat khusus, dan bus ini tetap beroperasi sampai saat

ini. Namun, bus Transjakarta tak mampu mengurangi kemacetan.

Kemudian muncul ide untuk menerapkan sistem Electronic Road

Pricing (ERP), namun sampai sekarang belum diberlakukan.

Teranyar adalah menerapkan kebijakan Ganjil Genap, yakni

kebijakan yang mengatur arus perputaran kendaraan roda empat

pribadi. Kebijakan ini membatasi masuknya kendaraan ke ruas jalan

tertentu berdasarkan plat nomor akhir yang disesuaikan dengan

tanggal ganjil atau genap pada penanggalan atau kalender hari itu.

Konsep Ganjil Genap ini mulai diberlakukan pada 30 Agustus 2016

menggantikan kebijakan sistem thee in one. Sistem ini dianggap

mampu menekan tingkat  kemacetan di beberapa ruas jalan Jakarta,

terutama di ruas jalan yang diberlakukan kebijakan Ganjil Genap,

seperti Jalan Merdeka Barat, Jalan Thamrin, Jalan Sudirman, Jalan

Sisingamangaraja, dan sebagian jalan Gatot Subroto.

Bahkan kebijakan Ganjil Genap ini diperketat dan diperluas sejak

awal pelaksanaan Asian Games 2018, yakni 18 Agustus hingga 2

September 2018. Usai penyelenggaraan Asian Games 2018, Dinas

Perhubungan menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk

membahas sistem Ganjil Genap yang diberlakukan selama perhelatan

Asian Games 2018.

FGD ini dihadiri beberapa perwakilan komunitas, di antaranya Kepala

BPTJ Bambang Prihartono, Sudit Keamanan dan Keselamatan Polda

Metro Jaya Sutikno, Anggota Commuter Line Mania Anthony Ladjar,

dan Anggota Komite Penghapusan Bersin Bertimbal Ahmad Safrudin.

Masing-masing perwakilan menyampaikan evaluasi dan

rekomendasinya. Umumnya  para peserta FGD mengakui bahwa

sistem Ganjil Genap mampu mengurangi kemacetan di beberapa

ruas jalan yang selama ini terkenal dengan kemacetannya. Sistem

ini dinilai efektif meningkatnya kecepatan rata-rata laju kendaraan di

ruas jalan yang diterapkan ganjil genap sebesar 37%. Lalu, terjadi

penurunan fatalitas akibat kecelakaan sebesar 20%, dan

pelanggaran Ganjil Genap turun 10%.

Sistem Ganjil Genap ini juga berpengaruh pada peningkatan jumlah

penumpang kendaraan umum jenis bus. Untuk bus Transjakarta

meningkat sebesar 40%, penumpang PPD meningkat 29%,

penumpang bus Sinar Jaya naik 6%. Bahkan,   secara tidak langsung

penerapan Ganjil Genap juga telah meningkatkan kualitas udara di

beberapa kawasan.

Melihat beberapa manfaat kebijakan Ganjil Genap ini, Gubernur

DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan akan melanjutkan dan

memperluas cakupan area kebijakan Ganjil Genap pasca penutupan

Asian Games hingga akhir pelaksanaan Asian Paragames 2018

pada 13 Oktober 2018. Hanya saja, kebijakan itu tidak diberlakukan

pada hari Sabtu dan Minggu.

“Pemprov DKI akan meneruskan pembatasan lalu lintas sistem

Ganjil Genap sampai selesainya Asian Paralympic Games,” tegasnya

di Balaikota, Jakarta, Jumat (31/8).

Anies mengungkapkan bahwa kebijakan Ganjil Genap sudah

memperlihatkan manfaatnya. Masyarakat juga lambat laun mulai

terbiasa, dan yang perlu dilakukan bagaimana menjaga kebiasaan

yang sudah terbangun itu seraya melakukan penyempurnaan

kebijakan dan memerhatikan dampak-dampak yang muncul.

Anies belum dapat memastikan apakah kebijakan Ganjil Genap ini

akan dipermanenkan atau tidak. Menurut Anies, tidak menutup

kemungkinan dipermanen dan bisa juga tidak dipermanenkan.

“Pokoknya, untuk jangka pendek dulu sampai 13 Oktober, lalu kita

evaluasi kembali. Juga tidak menutup kemungkinan akan ada kebijakan

baru yang lebih bagus,” terangnya. ❏

DER

Dampak Kebijakan Ganjil Genap
ISTIMEWA

gontok-gontokan,” ungkap Sandiaga Uno. Dari peristiwa itu agaknya

ada pesan yang ingin disampaikan,  bahwa di tahun politik ini tak

perlu terpecah belah, namun semua elemen harus tetap menyatu,

apapun pilihannnya. Sandiaga Uno berharap, kesejukan di level elite

ini hendaknya juga menjalar hingga ke akar rumput.

Sementara Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, peristiwa

itu sangat natural, dan sangat bagus buat demokrasi Indonesia.

“Saya tidak kaget sebab mereka berdua orang besar yang

memberikan contoh yang baik. Sudah selayaknya kedua kandidat

Presiden yang akan bertarung dalam pemilu 2019 nanti harus

memunculkan suasana damai, tenang bagi masyarakat Indonesia,”

ujar Fadli Zon di Jakarta, akhir Agustus 2018 lalu.  ❏

DER
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Baharuddin Aritonang
Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI

Pasal demi Pasal. Bagian Penjelasan tidak lagi

dibicarakan, karena berdasar Perubahan UUD 1945

materi tidak ada lagi. Yang penting dimasukkan ke

Pasal, yang lainnya tidak berlaku lagi.

Memang ada tambahan lain dalam kajian yang

dilakukan. Yakni “pesan-pesan” pimpinan MPR. Tapi

entah kenapa muncul pula usulan topik-topik  yang

sedang hangat (current issues). Di antara pesan

pimpinan MPR itu, misalnya Sidang Tahunan MPR dan

Sosialisasi 4 Pilar. Tentang topik-topik yang sedang

hangat itu  amat tergantung pada yang

mengemukakan pendapat (dalam arti siapa yang

paling kuat tuntutannya).

Dengan kerangka semacam itu, usai membahas

Pembukaan dan lembaga perwakilan (MPR, DPD, dan

DPR) disusul lembaga Judikatif (MA,MK, dan KY)

berpindah ke topik ekonomi dan pendidikan. Dari

materi Pembukaan, Bab I dan Bab II, pembahasan

melompat ke Bab XIII  dan Bab XIV (Yakni bidang

Ekonomi yang selalu mendapat sorotan).

Akibatnya pembahasan Bab III, Bab IV, dan

seterusnya menjadi terabaikan.  Bab dan Pasal tentang

Pemerintahan Negara ini seolah terkesampingkan.

Padahal topik ini tidak kurang aktualnya, bahkan kini

terasa aktual sekali. Karena Pemerintahan Negara

(yang dalam hal ini menyangkut pemerintahan negara

yang dijalankan oleh pemerintah, dalam arti eksekutif)

merupakan kunci dari pelaksanaan pemerintahan

negara sehari-hari (pratidinya).

Bab ini menyangkut Presiden dan Wakil Presiden,

M
ENGELOLA negara ternyata tidaklah

mudah. Lebih-lebih bila memandangnya

secara serius. Ketika presiden yang

menjabat terus-menerus seolah tak ada yang

membatasinya muncul tuntutan untuk membuat

batasan. Tapi, di kala batasan dimaksud sudah

dibuat, muncul tuntutan lain. Akibatnya, muncul

keinginan untuk menata keseluruhan.

Begitulah di kala memasuki masa reformasi.

Melahirkan keinginan untuk menata negara melalui

Perubahan UUD 1945. Tetapi, ketika langkah ini

ditempuh, ada saja unsur masyarakat atau

komponen bangsa yang merasa kurang puas.

Perubahan UUD 1945 dituding sebagai biang

penyebabnya.

Sedikit banyak itulah gambaran umum yang

melahirkan Lembaga Pengkajian MPR. Untuk

mengkaji pelaksanaan penyelenggaraan negara

yang berlangsung, baik di masa lalu, masa kini,

maupun ke depan. Sandaran apalagi yang

digunakan selain konstitusi negara yang tidak lain

dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indo-

nesia Tahun 1945. Terutama yang berkaitan dengan

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), lembaga

negara yang membentuk Lemkaji MPR ini.

Sebagaimana umumnya dalam upaya mengkaji,

dari awal disusun langkah langkah yang harus

ditempuh. Bahwa pembahasan penyelenggaraaan

negara yang dilakukan didasarkan pada naskah UUD

NRI Tahun 1945, mulai dari Pembukaan sampai pada

Pemerintahan Negara
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juga perangkat pemerintahan negara lainnya. Di antaranya Bab IV

Dewan Pertimbangan Agung yang telah dihapus, akan tetapi kini

“digantikan” oleh Dewan Pertimbangan Presiden (DPP). Uraian

tentang DPA memang tidak diperlukan lagi, akan tetapi posisi, peran,

dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden (dikenal dengan Wantim)

tetaplah diperlukan. Apa memang harus diisi oleh pini sepuh, untuk

menampung para “tokoh” atau memang sebagai wadah para

pembantu Presiden (seperti Kepala Staf Kepresidenan, staf khusus,

juru bicara, dan lain-lain) seperti yang banyak diwacanakan di kala

DPA dihapus dulu? Apalagi kemudian kajian mencakup sarana dan

prasarana (termasuk anggaran) yang diperlukan untuk itu.

Tentu saja juga menyangkut Bab V tentang Kementeriaan Negara.

Apalagi dikaitkan dengan semakin banyaknya Lembaga Pemerintah

Non Kementerian (LKNP) yang fungsinya untuk menjalankan

pemerintahan negara dan jumlahnya setiap kali bertambah. Tidak

bisa dilupakan lembaga lembaga kuasi negara (auxiliary bodies)

yang lahir atas undang undang, yang bentuknya amat banyak dan

selalu menjadi beban anggaran negara. Belum lagi Bab VI tentang

Pemerintahan Daerah yang sering dibicarakan, akan tetapi

hubungannya dengan pemerintah pusat belumlah banyak dikaji.

Tentang Bab III (Kekuasaan Pemerintahan Negara) saja mencakup

materi yang luas. Terdiri dari Pasal 4 sampai Pasal 16 (tidak kurang

dari 12 Pasal). Menyangkut tentang Presiden dan Wakil Presiden,

mulai dari pencalonan sampai pada fungsi dan tanggungjawabnya.

Tentang pancolanannya saja mempunyai kajian yang luas. Dan,

menjadi perdebatan yang tidada habis-habisnya.

Materi-materi ini belum pernah dikaji secara mendalam. Di antaranya

apa sesungguhnya Presiden itu. Bagaimana peranannya di dalam

pemerintahan negara. Apa perlu langsung menyapa rakyat dan turun

ke gorong-gorong? Atau duduk di singgasana bagaikan raja?  Apa

pula Kabinet Presidensial itu? Dan, banyak pertanyaan lain yang

belum pernah diurai secara rinci. Terutama yang terkait dengan

“naskah asli” atau “original content” yang dirumuskan di Undang

Uandang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara

itu, kini kita dihadapkan dengan persoalan yang amat luas ini.

Persoalan yang dihadapi begitu kompleks. Walau terlambat, tidak

ada salahnya kembali ke pangkal jalan. Sebelum jauh kita

melangkah. ❏
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Panitia Ad Hoc I membahas

materi Pokok-pokok Haluan

Negara diketuai Ahmad Basarah,

Wakil Ketua MPR dari Fraksi-PDI

Perjuangan. Panitia Ad Hoc II

bertugas membahas materi

Rekomendasi MPR, Perubahan

Tata Tertib MPR dan Ketetapan

MPR diketuai oleh Rambe

Kamarul Zaman dari Fraksi

Golkar.

Sahkan Dua Panitia Ad Hoc
Sidang Paripurna MPR

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

AJELIS UTAMAM

P
AGI  itu, Kamis (16/8/2018), pengamanan di kompleks parlemen,

Senayan, Jakarta, tampak begitu ketat. Petugas pengamanan

dalam (Pamdal) Kompleks Parlemen terlihat sigap memeriksa

satu per satu pengunjung, termasuk wartawan, yang akan meliput.

Untuk bisa masuk Kompleks Parlemen pengunjung harus

menunjukkan ID Card. Pengamanan ketat juga terlihat pada kendaraan

roda empat yang masuk ke area kompleks. Petugas memeriksa secara

seksama semua kendaraan itu.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), hari itu, kembali

menggelar sidang paripurna dalam rangka Sidang Tahunan MPR di

Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen,

Senayan, Jakarta. Sidang Tahunan MPR ini berlangsung dalam satu

rangkaian dengan sidang bersama DPR–DPD dengan agenda

mendengarkan Pidato Presiden menyambut Hari Kemerdekaan, dan

sidang DPR berisi penyampaian nota keuangan RAPBN Tahun 2019.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri

rangkaian Sidang Tahunan MPR beserta rangkaian sidang-sidang

tersebut.

Menjelang peringatakan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus,

dan menyambut Sidang Tahunan MPR ini Gedung Nusantara pun

dipercantik. Taman Gedung Nusantara terlihat bernuansa Merah

Putih. Taman itu berada di sekitar pintu masuk kedatangan Presiden

dan Wakil Presiden dan tamu VIP lainnya. Kolam yang berada di sisi

kiri dan kanan lobi Gedung Nusantara pun terdengar gemericik air.

Karpet merah terbentang dari lantai lobi luar gedung hingga ke dalam

gedung.

Tepat di depan pintu lobi terdapat gapura dari besi  yang dihiasi

tanaman berbagai warna. Rangkaian bunga juga menghiasi lobi

gedung yang dikenal dengan sebutan Gedung Kura-Kura itu. Tampak

juga sebuah ornamen bertema keberagaman agama di pintu masuk

Ruang Rapat Paripurna. Ornamen itu menggambarkan tempat

peribatan umat Islam, Kristiani, Hindhu, dan Budha. Ada masjid,

gereja, pura dan stupa candi dalam ornamen bernuansa Merah dan

Putih yang merupakan warna bendera Indonesia.

Di lobi Nusantara III, IV, dan V, sudah banyak pengunjung yang

dating dari seluruh provinsi di Indonesia. Suasananya sangat ramai,

ada yang duduk di kursi yang telah disediakan dan tidak sedikit pula

yang hilir mudik. Mereka adalah para teladan dari berbagai kategori,

mulai dari petani, nelayan, guru, bidan, dan lainnya. Untuk mereka

disediakan layar besar untuk mengikuti jalannya Sidang Tahunan

Sidang Tahunan MPR Tahun 2018
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MPR dan sidang bersama DPR – DPD ini.

Sekitar pukul 08.45 WIB, Presiden kelima

Megawati Soekarnoputri tiba di lobi Gedung

Nusantara. Megawati didampingi putrinya,

Puan Maharani yang juga Menko PMK.

Megawati mengenakan kebaya oranye,

sedangkan Puan berkebaya putih. Ketua

Umum PDI Perjuangan itu melambaikan

tangan dan melempar senyum sebelum

menaiki tangga masuk ke ruangan sidang.

Sebelumnya, sekitar pukul 08.20 WIB,

Presiden ketiga BJ Habibie sudah hadir.

Habibie tiba bersamaan dengan anggota

Dewan Pengarah BPIP (Badan Pembinaan

Ideologi Pancasila) Syafii Maarif. Habibie

mengenakan setelah jas hitam. Keduanya

berbincang santai sambil menuju ruang

sidang.

Wakil Presiden Jusuf Kalla tiba pada pukul

08.35 WIB. Mengenakan jas dengan dasi

merah, Jusuf Kalla datang bersama istrinya,

Mufida Jusuf Kalla. Kedatangan Jusuf Kalla

disambut Ketua MPR Zulkifli Hasan dan

pimpinan MPR lainnya. Tampak pula Ketua

DPD Oesman Sapta ikut menyambut.

Selang lima menit kemudian, Presiden Joko

Widodo bersama istri, Iriana, juga tiba di lobi

Gedung Nusantara. Sama seperti Jusuf

Kalla, Joko Widodo juga mengenakan jas

hitam dengan dasi merah. Sementara Iriana

mengenakan kebaya abu-abu. Presiden

disambut Pimpinan MPR dan DPD. Presiden

dan Wakil Presiden langsung menuju ruang

tunggu di Gedung Nusantara I.

Para undangan lainnya sudah berada di

lokasi acara. Tampak di antaranya Menlu

Retno Marsudi, Mendagri Tjahjo Kumolo,

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi

Pudjiastuti, serta Kapolri Jenderal Pol Tito

Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi

Tjahjanto. Juga tampak hadir mantan Wapres

Try Sutrisno dan Boediono.

Sidang Tahunan pun dimulai. Presiden dan

Wakil Presiden didampingi Pimpinan MPR

memasuki ruang sidang paripurna. Setelah

berada di tempat masing-masing, sidang

tahunan dimulai dengan menyanyikan lagu

Indonesia Raya dilanjutkan dengan

mengheningkan cipta. Setelah itu, Ketua MPR

Zulkifli Hasan membuka Sidang Paripurna

MPR. Ketua MPR lebih dulu menyapa para

tamu yang hadir.

Ada kalimat-kalimat yang menarik saat

Zulkifli Hasan menyapa para tamu. Zulkifli

menyebut dan menyapa satu persatu

pejabat dan tokoh yang hadir. Mulai dari

Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf

Kalla hingga presiden dan wakil presiden

terdahulu. Zulkifli meminta anggota MPR untuk

bertepuk tangan bagi Presiden Joko Widodo
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dan sang istri, Iriana. “Mari kita berikan tepuk

tangan meriah,” ujar Zulkfili. Ia juga menyapa

Wakil Presiden Jusuf Kalla dan istri, Mufida

Jusuf Kalla.

Begitu menyapa Wakil Ketua MPR

Muhaimin Iskandar, Zulkfili sempat menyebut

soal Cawapres (calon wakil presiden).

“Kepada Cak Imin yang tetap menjadi

Cawapres,” ujar Zulkifli. Muhaimin Iskandar

atau Cak Imin adalah Ketua Umum PKB yang

sempat digadang-gadang mau menjadi

Cawapres.

Zulkifli lalu menyapa Presiden Ketiga BJ

Habibie dan dua wapres terdahulu yang

hadir di Sidang Tahunan MPR, yaitu Try

Sutrisno dan Boediono. Kemudian Ketum

Umum PAN ini menyapa Presiden Kelima

Megawati Soekarnoputri. Zulkifli juga

meminta anggota MPR bertepuk tangan untuk

Megawati. “Terimakasih ibu Mega. Kalau ibu

Mega nggak datang sepi bu. Mari tepuk

tangan,” tuturnya.

Zulkifli lalu membuka Sidang Paripurna

MPR. Total anggota MPR yang hadir adalah

463 anggota. “Sidang Paripurna MPR dengan

agenda mendengarkan pidato kenegaraan

Presiden kami buka dan dinyatakan terbuka

untuk umum,” kata Zulkifli.

Mengawali pengantar sidang, Zulkifli

mengajak seluruh instansi membantu korban

bencana gempa bumi di Lombok, Nusa

Tenggara Barat. “Atas nama pimpinan

Majelis, kita menyampaikan duka. Semoga

para korban senantiasa diberikan kesabaran

dan keikhlasan,” ujarnya.

Zulkifli juga berharap bencana tersebut

menjadi momen peningkatan kualitas

keimanan. Dia juga mengajak seluruh instansi

pemerintahan membantu penanggulangan

pasca-gempa. “Kami meminta instansi bahu-

membahu membantu. Kami ucapkan terima

kasih sekaligus apresiasi langkah cepat

pemerintah,” ujar Zulkifli. Gempa bumi di

Lombok terjadi beberapa kali dalam sebulan

terakhir dan diikuti ratusan gempa susulan.

Korban jiwa pun terus bertambah.

Dalam pengantarnya, Ketua MPR juga

menyinggung perhelatan Asian Games.

Zulkifli mengajak seluruh bangsa Indonesia

turut menyukseskan ajang tersebut. “Mari

sukseskan agar Asian Games benar-benar

jadi ajang peningkatkan prestasi, promosi,

sekaligus diplomasi,” katanya.

Indonesia merupakan tuan rumah Asian

Games 2018. Ajang kompetisi olahraga

bergengsi itu akan dihelat di Jakarta dan

Palembang mulai 18 Agustus 2018. “Ini

merupakan kedua kalinya kita jadi tuan rumah

setelah tahun 1952, ini kepercayaan dunia,”

sebut Zulkifli.

Sebelum mempersilahkan Presiden Joko

Widodo menyampaikan pidato, Zulkifli Hasan

memaparkan soal tantangan perekonomian

nasional. Zulkifli berbicara soal  tantangan

perekonomian nasional yang membutuhkan

terobosan kebijakan pemerintah.

“Pertama  adalah masalah kesenjangan

ekonomi. Kami mensyukuri penurunan gini

ratio yang dicapai oleh pemerintah dari

sekitar 0,41 menjadi 0,39 saat ini. Ini terjadi

akibat turunnya pendapatan masyarakat

kelas atas ketimbang naiknya pendapatan

masyarakat kelas bawah,” paparnya.

“Yang sangat perlu diperhatikan adalah

golongan miskin dan hampir miskin masih

sangat besar jumlahnya. Golongan ini

sangat rentan terhadap perubahan harga.

Oleh karenanya, pemerintah perlu menjaga

harga-harga barang kebutuhan rumah

tangga agar daya beli mereka tidak ter-

gerus,” imbuhnya.

Zulkifli menyatakan, dia mendapat pesan

dan aspirasi dari kelompok ibu-ibu. “Bapak

Presiden, ini titipan emak-emak. Titipan rakyat

Indonesia agar harga harga terjangkau,

terutama kebutuhan pokok,” tutur Zulkifli.

Selain itu, Zulkifli meminta pemerintah

menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah

krisis sejak dini. “Ini menjadi penting dalam

kerangka menjaga ketahanan ekonomi. Kita

perlu melakukan pengetatan prediksi-prediksi

perekonomian secara cermat, terukur, dan

akuntabel, di antaranya mengenai nilai tukar

rupiah dalam perekonomian global,

penguatan-penguatan di sektor industri,

pembatasan arus impor, serta peningkatan

daya saing komoditas, dan peningkatan daya

ekspor kita,” urainya.

Zulkifli lalu menyinggung soal cicilan

utang pemerintah yang mencapai Rp 400

Triliun. Dia menyebut jumlah tersebut

setara dengan 7 kali dana desa dan 6 kali

dana kesehatan. “Yang perlu dicermati

adalah jumlah beban utang pemerintah

yang mencapai tidak kurang dari Rp 400

Triliun pada 2018. Jumlah ini setara

dengan 7 kali dana yang diberikan ke

desa-desa atau 6 kali dari anggaran

kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Ini

sudah di luar kewajaran dan kemampuan

negara untuk membayar,” jelas Zulkifli.

Bukan hanya itu, Zulkifli juga menyoroti

soal ‘melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia’.

“Kepada rakyat Indonesia harus jelas

berpihak, tidak boleh ada kompromi. Kedua,

memajukan kesejahteraan umum untuk

semuanya, bukan sebagian atau satu

golongan,” kata Zulkifli.

“Kita boleh berbangga atas berbagai

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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keberhasilan yang dicapai selama 20 tahun

reformasi. Namun masih banyak pekerjaan

rumah yang harus diselesaikan untuk

mewujudkan tujuan berbangsa: kedaulatan,

keadilan, dan kemandirian bagi seluruh

rakyat Indonesia,” tambahnya.

“Sebagai wakil rakyat dan juga sebagai

Ketua MPR, Saya ingin menegaskan, tak ada

kemerdekaan di dalam kemiskinan, dan tak

ada kemerdekaan tanpa keadilan sosial.

Gagasan tentang ratu adil yang

disemboyankan Bung Karno adalah gagasan

untuk mencapai masyarakat yang adil,

makmur, gemah ripah loh jinawi. Gagasan

tentang masyarakat yang tidak dibelenggu

oleh kemiskinan,” papar dia.

Kemudian Zulkifli mempersilakan Presiden

Joko Widodo untuk menyampaikan pidato.

Presiden Joko Widodo kembali membungkuk-

kan badan memberi hormat kepada anggota

MPR dalam Sidang Paripurna MPR. Pada

K
ETUA MPR Zulkifli Hasan mengesahkan dua Panitia Ad Hoc

(PAH) dalam Sidang Paripurna dalam rangka Sidang Tahunan

MPR. “Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi MPR

periode 2009-2014 serta dinamika aspirasi masyarakat dan

daerah yang berkembang, Rapat Gabungan MPR pada tanggal

24 Juli 2018 menyepakati untuk membentuk dua Panitia Ad Hoc,”

ujar Zulkifli.

“Panitia Ad Hoc bertugas, Pertama, mempersiapkan materi Pokok-

pokok Haluan Negara; Kedua, mempersiapkan materi tentang

Rekomendasi MPR, Perubahan Tata Tertib MPR, serta Ketetapan

MPR,” tambah  Zulkifli.

Panitia Ad Hoc I membahas materi Pokok-pokok Haluan Negara

yang diketuai Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR dari Fraksi-PDI

Perjuangan. Panitia Ad Hoc II bertugas membahas materi

Sidang Paripurnan dalam rangka Sidang

ahunan MPR pada 2017, Jokowi juga

melakukan hal yang sama. Jokowi meng-

awali pidatonya dengan membungkukkan

badan ke pimpinan MPR dan anggota MPR,

yang merupakan gabungan dari anggota

DPD dan DPR. Kemudian dia baru naik ke

atas mimbar untuk berpidato.

Banyak hal yang disampaikan Jokowi, dari

pengesahan UU Antiterorisme hingga

pencapaian lembaga tinggi negara. Setelah

menyampaikan pidato, Jokowi turun dari

mimbar. Saat hendak kembali ke tempat

duduknya, Jokowi kembali berhenti di

hadapan pimpinan MPR dan anggota Dewan.

Dia kembali memberi hormat di hadapan

pimpinan sidang dan ke arah tempat duduk

anggota Dewan. Jokowi menundukkan

kepala untuk memberi penghormatan.

Sidang Paripurna MPR ditutup dengan doa

dari Imam Besar Masjid Istiqlal KH Nasaruddin

Umar. Nasaruddin mendoakan yang terbaik

untuk bangsa.  Doa Nasaruddin dibuka

dengan bersyukur kepada Allah SWT atas

anugerah dan nikmat keberhasilan bangsa

ini. Dia juga berdoa agar sidang tahunan ini

lancar.

“Bimbinglah kami para hamba-Mu agar tak

hanya pandai mensyukuri nikmat, tapi pandai

bersabar atas cobaan. Bukan cuma mampu

ikhlas, tapi istiqamah. Tak hanya bersikap

kritis, tapi santun,” ujar Nasaruddin.

Nasaruddin juga berdoa agar bangsa ini

mampu berbuat banyak. Dia juga mendoakan

pemimpin bangsa. “Bukan hanya mampu

bicara banyak, tapi berbuat banyak. Bukan

hanya jadi pemimpin yang baik, tapi

masyarakat yang baik,” tutur Nasaruddin.

Ketua MPR Zulkifli Hasan memuji doa

Nasaruddin. “Doanya dapat tepuk tangan.

Aman berarti,” pungkas dia.  ❏

Tim Majelis

Sidang Tahunan MPR Sahkan Panitia Ad Hoc (PAH)

Rekomendasi MPR, Perubahan Tata Tertib MPR dan Ketetapan

MPR diketuai oleh Rambe Kamarul Zaman dari Fraksi Golkar.

Soal haluan negara, Zulkifli menyatakan, masih menunggu

kesepakatan politik. Selain itu, perlu juga menunggu keputusan

dari Presiden Joko Widodo atau pemerintah. “Bila tidak disetujui,

paling tidak MPR sudah punya pokok-pokok pemikiran dan

bahannya,” jelas Zulkifli.

Dia lalu mengesahkan dua Panita Ad Hoc itu. “Sesuai Ketentuan

Pasal 38 Peraturan Tata Tertib MPR, Pembentukan Panitia Ad Hoc

disahkan dalam Sidang Paripurna MPR. Oleh karena itu, dengan

mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Panitia Ad Hoc I dan Panitia

Ad Hoc II disahkan dalam Sidang Paripurna ini,” katanya sambil

mengetok palu tiga kali. ❏

Tim Majelis

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



14 EDISI NO.08/TH.XII/AGUSTUS 2018

MAJELIS UTAMA

Inilah Kinerja Lembaga-Lembaga Negara

U
NTUK keempat kalinya Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR)

menggelar sidang paripurna dalam

rangka Sidang Tahunan MPR pada Kamis,

16 Agustus 2018, di Ruang Rapat Paripurna,

Kompleks Parlemen, Jakarta. Agenda Sidang

Tahunan ini merupakan amanat dari Tata

Tertib MPR yang menjadi konvensi ketata-

negaraan dan sudah menjadi kesepakatan

bersama. Dengan Sidang Tahunan ini MPR

memfasilitasi lembaga negara untuk

menyampaikan laporan kinerja kepada

masyarakat. Presiden Joko Widodo sebagai

Kepala Negara menyampaikan laporan

kinerja lembaga negara itu di hadapan sidang

paripurna MPR.

Berikut ini laporan kinerja lembaga negara

yang dirangkum dari pidato Presiden.

Lembaga Kepresidenan
Pemerintah membangun negeri, dari

Sabang sampai Merauke, dari Miangas

sampai Pulau Rote, secara merata dan

berkeadilan. Pemerintah fokus pada

percepatan pembangunan infrastruktur

serta peningkatan produktivitas dan daya

saing bangsa. Komitmen membangun

manusia Indonesia ini diwujudkan melalui

pembagian Kartu Indonesia Pintar, yang

pada tahun 2017 sudah mencapai lebih dari

Forum Sidang Tahunan MPR sebagai bentuk kebersamaan Lembaga-Lembaga Negara untuk
membangun kepercayaan rakyat.

20 juta peserta didik, serta perluasan

penyaluran program beasiswa Bidik Misi bagi

mahasiswa.

Untuk membangun manusia Indonesia

yang sehat melalui Gerakan Masyarakat

Hidup Sehat. Untuk memberikan

perlindungan sosial bagi warga yang tidak

mampu, Pemerintah meningkatkan secara

bertahap Penerima Bantuan Iuran JKN dari

86,4 juta jiwa di tahun 2014 menjadi 92,4

juta jiwa pada Mei 2018.

Kualitas kehidupan manusia Indonesia

dalam empat tahun terakhir terus membaik.

Indeks Pembangunan Manusia meningkat

dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,81 di

tahun 2017. Dengan hasil itu, Indonesia

sudah masuk ke kategori High Human De-

velopment. Tingkat pengangguran terbuka

semakin menurun dari 5,70% menjadi 5,13%.

Untuk mendorong perkembangan usaha

UMKM, Pemerintah menurunkan tarif pajak

final UMKM menjadi 0,5% serta penajaman

KUR yang bisa dinikmati 12,3 juta UMKM.

Rasio Gini sebagai indikator ketimpangan

pendapatan berhasil diturunkan dari 0,406

menjadi 0,389.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Selama setahun terakhir, MPR terus

berperan sebagai rumah aspirasi bersama,

rumah kebangsaan, serta pengawal ideologi

Pancasila dan kedaulatan rakyat. Dalam

menunaikan perannya, MPR antara lain telah

mengawal dan memberikan jaminan bahwa

sistem ketatanegaraan Indonesia harus

mencerminkan  implementasi dari nilai

Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka

Tunggal Ika. Untuk itu, MPR telah membentuk

Panitia Ad Hoc (PAH) yang diberi tugas

mempersiapkan materi tentang reformulasi

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

serta Penyempurnaan Sistem Ketatanegara-

an di negeri kita.

MPR juga terus melanjutkan upaya

revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila

sebagai dasar negara, ideologi bangsa

dan negara, dan sumber hukum nasional.

Perlu kemitraan intensif antara MPR dan

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,

untuk bersinergi mengawal pembinaan

ideologi Pancasila kepada masyarakat,

Lembaga-Lembaga Pemerintah dan

Negara.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
DPR telah menyelesaikan 16 RUU pada

Tahun Sidang 2017 hingga 2018. DPR telah

mengakselerasi penyelesaian pembahasan

RUU tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang
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Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

menjadi Undang Undang. DPR juga telah

menyelesaikan pembahasan tentang RUU

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, RUU

Kepalangmerahan, dan RUU tentang

Kekarantinaan Kesehatan.

Terkait fungsi pengawasan, DPR telah

membentuk 46 Panitia Kerja di berbagai

ranah pembangunan, serta menyelenggara-

kan uji kelayakan dan kepatutan atas usulan

pengangkatan sejumlah pejabat publik.

Antara lain  calon anggota Komisi Informasi

Pusat, calon Hakim Agung, calon Anggota

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, calon

Panglima TNI, calon Hakim Konstitusi, calon

anggota BPK, dan calon Gubernur serta

Deputi Gubernur Bank Indonesia. Selama

2018, DPR telah memberi pertimbangan dan

persetujuan terhadap 39 Duta Besar Luar

Biasa dan Berkuasa Penuh untuk negara-

negara sahabat.

Dewan Perwakilan Daerah
Sebagai lembaga representasi daerah,

DPD RI terus memantapkan peran konsti-

tusionalnya dalam menjalankan tugas

legislasi, pertimbangan, serta pengawasan

atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai

otonomi daerah dan hubungan pusat dengan

daerah. Sepanjang tahun 2018, DPD ber-

peran penting dalam pengawasan kebijakan

Moratorium Pemekaran Daerah, Pilkada

Serentak, Manajemen Kependudukan,

Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus,

Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan

Ibadah Haji, serta Regulasi Profesi Guru dan

Kesejahteraannya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
BPK melalui berbagai rekomendasi serta

sejumlah dukungan lainnya telah berhasil

memastikan perolehan opini Wajar Tanpa

Pengecualian atau WTP bagi Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat dan sebagian

besar Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah tahun 2017. Di tahun 2018, BPK

berinisiatif memberikan perhatian khusus

pada suksesnya pengelolaan Dana Desa

yang menyerap porsi cukup besar dari

anggaran pemerintah.

BPK juga melanjutkan komitmennya untuk

ikut mendukung pengelolaan kinerja

keuangan internasional di bawah agenda

PBB. BPK terus aktif dalam berbagai Kongres

Asosiasi Badan Pemeriksa Keuangan

Sedunia atau INTOSAI. BPK juga telah

mengoordinasikan persiapan implementasi

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau

Sustainable Development Goals 2030 yang

telah ditetapkan PBB.

Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Agung terus berinovasi guna

meningkatkan kemudahan bagi masyarakat

untuk memperoleh keadilan dan layanan

publik, seperti penerbitan Peraturan

Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun

2018 tentang Administrasi Perkara di

Pengadilan Secara Elektronik. Melalui Perma

itu, penyelenggaraan administrasi peradilan

diubah dari yang sebelumnya bersifat

konvensional menjadi sistem elektronik

melalui aplikasi e-court. Dengan begitu,

pencari keadilan memperoleh berbagai

kemudahan dan efisiensi yang cukup

signifikan, mulai dari biaya pengajuan

gugatan, waktu, dan lain-lain.

Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahkamah Konstitusi terus bekerja keras

dalam menegaskan peran dan kontribusinya

pada penguatan rule of law,

konstitusionalisme, dan penerapan prinsip

berdemokrasi di negeri kita. Sampai dengan

Juli 2018, MK sudah menerima 63 perkara.

Secara keseluruhan, pada tahun 2018 ini

MK telah memutus dan mengadili sebanyak

112 perkara yang menjadi perhatian publik,

seperti pengujian UU MD3 terkait dengan

Pemanggilan Paksa oleh DPR, Hak Imunitas

Anggota DPR, pengujian UU LLAJ yang

berkaitan dengan Keberadaan Ojek Daring,

hingga putusan MK yang memastikan

Advokat dapat menjadi kuasa hukum di

Peradilan Pajak.

Komisi Yudisial
Komisi Yudisial terus berupaya

meningkatkan akuntabilitas peradilan melalui

penegakan kehormatan dan pemeliharaan

keluhuran martabat hakim. Selama tahun

2018, KY telah merekomendasikan penjatuh-

an sanksi kepada 30 hakim. KY juga telah

memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan

pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Hakim bagi 117 hakim. Melalui upaya-upaya

tadi, KY memastikan peningkatan kualitas

peradilan yang makin berbasis pada

keseimbangan, yaitu antara independensi

kekuasaan kehakiman dengan penguatan

akuntabilitas kekuasaan kehakiman.  ❏

BSC

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Sidang Tahunan MPR di Mata Para Teladan

Deretan kursi berwarna hijau tertata rapi di depan Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta. Hari itu, Kamis 16 Agustus

2018, MPR menggelar sidang paripurna dalam rangka Sidang Tahunan MPR. Kursi-kursi itu diperuntukkan bagi para teladan yang

datang dari seluruh provinsi di Indonesia, dalam berbagai kategori, seperti petani, nelayan, bidan, guru, dan lainnya untuk ikut

menyaksikan jalannya Sidang Tahunan MPR. Dua layar lebar disiapkan untuk mereka di lobi Nusantara III dan IV.

Bagaimana Sidang Tahunan MPR di mata mereka? Berikut ini pendapat beberapa teladan yang dihimpun tim Majelis.

Galeri PENDAPAT

Ronny Sumendaf
Guru Teladan Sulawesi Utara

Guru Honorer Agar Diangkat Menjadi PNS

S
AYA senang bisa mengikuti Sidang Tahunan MPR ini. Bagi kami orang daerah, bisa

hadir di Jakarta untuk mengikuti secara langsung jalannya Sidang Tahunan MPR

merupakan satu kebanggaan tersendiri. Sebab, tidak semua guru bisa memiliki

kesempatan langka seperti ini.

Dari Sidang Tahunan MPR ini, kami para guru berharap pemerintah lebih memerhatikan

dunia pendidikan, termasuk keberadaan guru. Sebab, guru adalah ruh dari pendidikan itu

sendiri. Para guru di daerah masih menghadapi banyak persoalan. Banyak guru honorer di

daerah yang belum diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Apalagi banyak guru yang sudah

pensiun dan daerah kami masih kekurangan tenaga guru. Saya sendiri merangkap mengajar

di kelas lain. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Muhibuddin
Kepala Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S), Aceh Besar

Semangat Membina Sektor Pertanian

S
ETELAH menyaksikan Sidang Tahunan MPR di Jakarta ini, saya semakin bersemangat.

semangat baru bagi saya. Setelah kembali ke daerah, saya makin bersemangat untuk

membina masyarakat demi kemajuan di sektor pertanian.

Setelah mendengarkan pidato presiden, saya berharap dunia pertanian akan lebih baik

lagi dengan penerapan teknologi pertanian. Masalah yang masih dihadapi para petani di

daerah adalah minimnya sarana dan prasarana pelatihan pertanian. Anggaran pertanian

masih kurang. Padahal daerah memiliki potensi pertanian yang sangat besar, seperti padi,

kopi, sapi, dan lainnya.

Kami sendiri memimpin kelompok tani yang bisa memproduksi pupuk. Produksi pupuk ini

terus naik. Pada tahun 2017, produksi pupuk kelompok tani ini mencapai 2 ton setiap bulan.

Pada tahun 2018 meningkat menjadi 150 ton. Tahun depan kita ingin produksi pupuk bisa

mencapai 500 ton. Pemerintah seharusnya memberi kemudahan ijin produksi pupuk. ❏

Kasih Kosasih, S.Si.
Pegawai di Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya

Sidang Tahunan MPR Patut Dilanjutkan

D
ARI Sidang Tahunan MPR ini masyarakat bisa mengetahui apa yang sudah dicapai

oleh pemerintah. Sebab, dalam sidang tersebut, pemerintah dalam hal ini Presiden

Joko Widodo menyampaikan laporan hasil kinerja selama satu tahun terakhir.

Selain keberhasilan, pidato Presiden juga mengungkap kendala-kendala dalam pembangunan

sehingga masyarakat juga bisa mengetahui persoalan yang menghambat laju pembangunan,

Karena itu, Sidang Tahunan MPR ini bisa dibilang momen yang istimewa di mana masyarakat

bisa langsung mengetahui keberhasilan dan kendala dalam melaksanakan pembangunan.

Untuk itu, sebagai tradisi yang baik, Sidang Tahunan MPR ini patut dilanjutkan. Meskipun,

lembaga-lembaga negara juga bisa melaporkan kinerjanya dengan cara yang lain, misalnya

melalui website masing-masing lembaga negara. Tetapi laporan yang disampaikan melalui

forum Sidang Tahunan MPR ini lebih mudah diterima masyarakat dan bersifat massal, karena

disiarkan secara langsung oleh media televisi dan ditonton masyarakat.

Bagi saya yang bekerja di Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, laporan yang disampaikan

Presiden membuat kita yang berada di daerah juga bisa merasa lebih tenang. Pasalnya, ada

sebagian masyarakat yang kerap meragukan data yang dikeluarkan BPS. Misalnya, data

tentang  penurunan angka kemiskinan. Setelah data itu disampaikan langsung oleh presiden,

barulah masyarakat percaya.

Selain itu, dari laporan kinerja yang disampaikan presiden, kami juga bisa mengetahui hasil-

hasil pembangunan secara nasional. Kami pun bisa ikut memotret keberhasilan pembangunan

di Indonesia. Maklum, sebagai orang daerah, data-data yang kami miliki sebatas data

pembangunan yang bersifat lokal. ❏



18 EDISI NO.08/TH.XII/AGUSTUS 2018

MAJELIS UTAMA

Hendrika Wea Mike
Bidan Nusa Tenggara Timur

Semoga Ada Pemerataan Pembangunan

B
AGI saya yang berasal dari daerah terpencil, Sidang Tahunan MPR ini merupakan

momen yang sakral. Karena itu saya bersyukur bisa mengikuti jalannya Sidang Tahunan

MPR ini secara langsung. Saya yakin kesempatan seperti ini tidak bisa setiap orang

dengan mudah, seperti saya dari daerah terpencil. Kebanyakan masyarakat di daerah hanya

bisa mengikuti jalannya sidang dari layar televisi.

Tapi, sayangnya, saya memang tidak terlalu banyak mengerti soal laporan kinerja lembaga-

lembaga negara yang disampaikan Presiden. Tapi saya lihat Presiden kita selalu terlihat

sederhana. Saya berharap beliau bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik sampai

masa jabatannya selesai.

Sebagai bidan di Puskesmas Bantu Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Provinsi

Nusa Tenggara Timur, saya berharap capaian pembangunan selama ini juga bisa dirasakan

masyarakat NTT. Saya merasakan masih ada perbedaan mencolok antara kesejahteraan

masyarakat di Jakarta dan provinsi lain dengan NTT.

Karena itu, sebagai tenaga medis saya berharap pemerintah bisa segera memenuhi

kebutuhan sarana kesehatan bagi masyarakat. Salah satunya adalah kebutuhan akan ambu-

lance yang sudah sangat mendesak bagi masyarakat Kecamatan Mauponggo. Apalagi sudah

banyak pasien yang sakit berat, tapi tidak bisa dibawa ke rumah sakit dengan ambulance.

Mudah-mudahan keinginan ini bisa didengar dan dipenuhi oleh pemerintah, khususnya Presiden

Jokowi. ❏

Galeri PENDAPAT

Henoch Niko Kmur
Relawan Bencana dari Papua

Perlu Membuka Lapangan Pekerjaan di Papua

S
UDAH empat kali saya datang ke Jakarta. Namun, baru kali ini bisa berada di kompleks

parlemen. Saya senang dan bangga bisa menyaksikan Sidang Tahunan MPR ini. Selama

ini saya hanya bisa melihat jalannya sidang dari layar televisi. Bagi saya, ini adalah

pengalaman yang sangat berharga dan tidak bisa dilupakan.

Dari Sidang Tahunan MPR ini saya berharap bangsa dan negara Indonesia ke depan akan

lebih baik lagi. Kita bangun rasa nasionalisme yang kuat. Pemerintah sudah melakukan

berbagai upaya untuk membangun, terutama di daerah terpencil. Saya merasakan kehidupan

di daerah terpencil sudah lebih baik. Namun, pemerintah bisa meningkatkan lagi sehingga

masyarakat di daerah terpencil bisa lebih makmur.

Memang sudah ada perubahan di Papua. Namun, saya kira pemerintah perlu menciptakan

lebih banyak lapangan pekerjaan di Papua. Kami mengharapkan lebih banyak orang Papua

yang bisa bekerja di sana, sama seperti kesempatan kerja di provinsi-provinsi lain.  ❏
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Bayu Murti
Petani Lampung

Perlu Memacu Penggunaan Teknologi Pertanian

S
AYA sangat bangga bisa mengikuti jalannya Sidang Tahunan MPR. Ini merupakan

momen yang istimewa buat saya. Sebab, setelah terpilih menjadi teladan, kami bisa

hadir di kompleks parlemen ini. Tentu saja ini membuat saya senang dan bangga.

Berkait dengan Sidang Tahunan MPR, saya mengharapkan dunia pertanian semakin cerah

di masa depan. Karena itu, pemerintah perlu memacu penggunaan teknologi dalam dunia

pertanian. Ini akan memperkuat petani. Sebab, masalah yang dihadapi para petani, khususnya

di Lampung Timur, adalah kurangnya sumber daya manusia yang terampil. Misalnya, para

petani belum mengetahui cara yang tepat dan efisien untuk menyuburkan tanah.

Tak hanya itu, para anak muda di desa juga enggan menjadi petani. Mereka ingin menjadi

petani tapi tidak mau bekerja keras dengan berpanas-panasan. Padahal Lampung memiliki

potensi pertanian, seperti padi, jagung, dan kedelai. Hasil panen pertanian di Lampung Timur

masih berfluktuasi. Kadang panen bagus, tapi kadang pula tidak panen. ❏

Wahyudi Tarmiji

Penggerak Karang Taruna Kalimantan Barat

Pemerintah Agar Perhatikan Karang Taruna

S
AYA berharap dari Sidang Tahunan MPR ini, pemerintah agar lebih memperhatikan

organisasi Karang Taruna di Indonesia. Sebab, Karang Taruna bisa menjadi tulang

punggung dalam penanganan kesejahteraan sosial di desa. Karang Taruna adalah

organisasi sosial yang berskala desa atau local, namun memiliki jejaring hingga tingkat

nasional. Karang Taruna merupakan organisasi pemuda yang menjadi prioritas nasional.

Artinya, pengembangan Karang Taruna menjadi program prioritas bagi pemerintah.

Namun, selama ini Karang Taruna belum menjadi prioritas. Dalam Permensos No. 77 Tahun

2010, Presiden menjadi Pembina Utama Karang Taruna. Sedangkan Pembina Umum di tingkat

pusat adalah Menteri Dalam Negeri, sedangkan untuk tingkat provinsi adalah gubernur, dan

masing-masing kepala daerah di tingkat kabupaten/kota hingga kecamatan dan desa.

Jika Karang Taruna masuk dalam program prioritas nasional maka penangangan masalah

kesejahteraan sosial atau PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Berdasarkan

Permensos No.12 Tahun 2008 ada 26 jenis PMKS yang ditangani oleh Dinas Sosial di

antaranya balita/anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna susila, pengemis, pemulung, orang

dengan HIV/AIDS (ODHA), korban trafficking, korban bencana alam, bencana sosial, dan

adat terpencil.  Sedangkan Karang Taruna berorientasi pada kesejahteraan sosial dan

pembinaan generasi pemuda. Sebagai program strategi nasional sudah seharusnya

pemerintah memberi perhatian pada Karang Taruna. ❏
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idang Tahunan MPR
Tahun 2018

S

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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The Largest Poco-poco Dance

Kontingen MPR

Bangga Ikut Memecahkan
Record Dunia Senam Poco Poco

Limapuluh pegawai Setjen MPR tergabung 65 peserta senam Poco Poco yang berhasil memecahkan
rekor dunia dan tercatat dalam Guinness Books of World Records sebagai  The Largest Poco-
poco Dance.

A
HAD pagi, 5 Agustus 2018, sepanjang Jl. Thamrin bahkan

hingga Bundaran HI, area Monumen Nasional, Gambir, dan

sekitarnya, tumpah ruah oleh 65.000 orang mengenakan

seragam putih, berpadu merah, dengan gaya pakaian nusantara.

Mereka berasal dari para pegawai lembaga negara, kementerian,

Pemda Provinsi DKI Jakarta, pelajar, dan masyarakat dari tingkat

rukun tetangga.

Mereka menyesaki jantung ibukota mengikuti senam massal poco-

poco. Senam poco-poco versi baru itu ditampilkan bareng-bareng di

tempat terbuka. Selain untuk menyambut Asian Games XVIII 2018

Jakarta-Palembang, kegiatan senam ini juga untuk memecahkan rekor

senam massal terbesar di dunia. Karena acara itu terbilang istimewa

maka hadir Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla,

Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Tito Karnavian, Gubernur Jakarta

Anies Baswedan, dan sejumlah menteri Kabinet Kerja.

Di antara 65.000 peserta senam poco-poco itu, 50 orang di

antaranya adalah pegawai Setjen MPR. Keikutsertaan Kontingen

MPR itu sebelumnya telah didukung penuh oleh Ketua MPR Zulkifli

Hasan dan Sesjen MPR Ma’ruf Cahyono. Bahkan di lapangan

sepakbola, kontingen dari lembaga negara, kementerian, dan Pemda

Provinsi Jakarta dilepas oleh Zulkifli Hasan.

Selepas senam poco-poco digelar, Ketua Kontingen Setjen MPR

sekaligus Kabiro Humas Setjen MPR, Siti Fauziah, menyatakan,

seluruh anggota kontingen yang dipimpinnya merasa senang,

gembira, dan ceria. “Kita semua semangat”, ujarnya.

Dikatakan, di Jl. Thamrin, Monumen Nasional, dan sekitarnya penuh

dengan peserta senam poco-poco. Sebelum senam dilakukan secara

resmi, menurut perempuan yang akrab dipanggil Bu Titik, mereka

melakukan latihan selama dua kali. “Setelah itu baru senam resmi

selama 7 menit”, ungkapnya. Agar mengatur gerak senam poco-
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poco dimulai dengan langkah yang sama

maka awal gerak senam dimulai dengan

tanda sirene. “Dari sinilah peserta serentak

bergerak”, tuturnya.

Untuk menggerakkan massa sebanyak itu

dalam satu gerak tari yang padu dan rancak,

panitia menghadirkan 1.500 instruktur dan

1.500 asisten instruktur.

Siti Fauziah merasa bangga kontingen

Setjen MPR bisa berpartisipasi dalam

kegiatan itu. “Kita bangga sebagai peserta”,

ujarnya. Kebanggaan itu tak bisa

disembunyikan sebab kontingen Setjen MPR

menjadi bagian dari peserta senam poco-

poco yang memecahkan record dunia.

Kebanggaan diakui oleh Bu Titik tak sebatas

itu. Berpartisipasi dalam kegiatan itu, menurut

Siti Fauziah, juga sebagai salah satu kiat

untuk menjaga dan melestarikan budaya

bangsa. “Poco-poco adalah budaya bangsa,

jadi wajib dijaga dan dilestarikannya”,

ucapnya.

Beberapa hari kemudian, panitia

menyebut senam poco-poco massal itu

secara resmi berhasil memecahkan record

Guinness Books of World Records 2018

dengan katagori The Largest Poco-poco

Dance. ❏

AWG
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Milad XX Rumah Zakat

Zulkifli Hasan Raih Anugrah Tokoh
Pemberdayaan Zakat

S
AAT memperingati Milad XX yang

diselenggarakan di Kompleks Gelora

Bung Karno, Jakarta, 26 Juli 2018,

Rumah Zakat memberi penghargaan kepada

Ketua MPR Zulkifli Hasan. Pria asal Lampung

itu dinobatkan sebagai Tokoh Pemberdayaan

Zakat 2018.

CEO Rumah Zakat, Nur Effendy, dalam

sambutannya mengatakan, lembaga yang

dipimpinnya tak bisa melakukan pember-

dayaan tanpa kolaborasi dengan masyara-

kat dan lembaga lainnya. “Untuk itu Rumah

Zakat bergerak bersama masyarakat”,

ujarnya. Sejak hadir 20 tahun lalu, Rumah

Zakat telah mampu memberi manfaat kepada

27 juta orang di seluruh Indonesia. “Selama

kita bekerja, Rumah Zakat telah mendapat

apresiasi dan penghargaan dari masyarakat

dan lembaga swadaya masyarakat”,

ungkapnya.

Berdirinya Rumah Zakat tidak lepas dari

peran Abu Syauqi. Ia adalah da’i muda asal

Bandung. Bersama dengan rekan yang lain,

di kelompok pengajian Majlis Ta’lim Ummul

Quro membentuk Dompet Sosial Ummul Quro

(DSUQ). Lembaga ini akhirnya mengalami

perubahan pada 2003 dengan nama Rumah

Zakat Indonesia DSUQ. Setahun kemudian

berganti nama lagi menjadi Rumah Zakat In-

donesia.

Pada tahun 2010, nama lembaga ini

berganti seperti yang ada saat ini, yakni

Rumah Zakat. Pada tahun itu pula, ada 3

brand baru yang diusung, yakni Trusted,

Progressive, dan Humanitarian. Tujuh

tahun, 2017, Rumah Zakat menyempurnakan

diri dengan menjadi entrepenerial institution

sebagai upaya meningkatkan kepuasan

serta loyalitas donatur dan penerima dana

zakat.

Saat milad, Zulkifli Hasan mengucapkan

selamat milad ke-20 pada Rumah Zakat.

“Semoga terus memberi pengabdian terbaik

kepada bangsa dan negara sesuai dengan

tujuan zakat,” ujarnya. Dia memuji distribusi

zakat yang dilakukan tidak hanya ke segala

penjuru nusantara, namun juga sampai ke

Palestina.

Menurut Zulkifli Hasan, zakat itu wajib

bagi umat Islam. “Yang mampu harus bayar

zakat”, tuturnya. Soal zakat, lebih lanjut ia

mengatakan, ibadah zakat sama halnya

Rumah Zakat, 26 Juli 2018, memperingati Milad XX di Kompleks Gelora Bung Karno. Dalam kesempatan
itu, lembaga ini menobatkan Ketua MPR Zulkifli Hasan sebagai Tokoh Pemberdayaan Zakat 2018.

dengan  ibadah lainnya, seperti puasa. “Jadi

zakat ada aturannya”, ucapnya. Dikatakan

kalau mampu namun ia tak membayar zakat,

orang itu akan berdosa.

Zulkifli Hasan mengharap agar Rumah

Zakat menyosialisasikan bagaimana cara

membayar zakat. Ini penting sebab, menurut

Zulkifli Hasan, hitung-hitungan zakat itu de-

tail. Untuk itu masyarakat harus mengerti

bagaimana cara menghitung dan membayar

zakat yang benar. “Publik harus mengetahui

secara lengkap”, tuturnya. Diakui selama ini

ada yang menganggap zakat itu seperti

sedekah.  ”Jadi kita tak boleh kurang dalam

menghitung besaran nilai zakat sepeser pun”,

jelasnya.

Di hadapan para hadirin di acara milad,

termasuk Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko

Putro Sandjojo, Zulkifli Hasan mengajak

kepada semua untuk mendoakan Rumah

Zakat agar terus mendapat kepercayaan dari

masyarakat, sehingga zakat yang dihimpun

semakin besar dan distribusinya pun

semakin menyebar. ❏

AWG

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Zulkifli Hasan di Ijtima’ Ulama

Kunci Keberhasilan Kita Adalah Persatuan

S
UHU politik nasional jelang Pilpres 2019

makin memanas. Pihak-pihak yang

berkepentingan terhadap kontestasi

pemilihan presiden semakin intens melaku-

kan pertemuan. Salah satunya adalah

pertemuan yang dilakukan Gerakan Nasional

Pengawal Fatwa (GNPF). Bersama alumni

Gerakan 212, mereka melaksanakan Ijtima’

Ulama dan Tokoh Nasional. Acara ber-

langsung di Hotel Menara Peninsula Jakarta,

27-29 Juli silam.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan hadir pada

acara pembukaan Ijtima’ Ulama dan Tokoh

Nasional pada Jumat (27/7). Juga tampak

hadir Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo

Subianto, Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua

Umum Partai Berkarya Tomy Soeharto, serta

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.

Selain itu, ada juga beberapa ulama kharis-

matik, seperti Kyai  Maksum Bondowoso,

serta ulama Betawi KH. Abdullah Abdul

Rasyid Syafei. Tema yang diambil dalam

acara tersebut adalah ‘Menyatukan Arah

Perjuangan Umat Islam dalam mengawal

perjalanan Bangsa dan Negara.’

Di hadapan  sekitar 800 orang peserta

yang hadir dalam pembukaan Ijtima’ Ulama

dan Tokoh Nasional itu, Ketua MPR RI Zulkifli

Hasan menegaskan,  kemerdekaan Indone-

sia adalah buah dari perjuangan dan

pengorbanan para ulama. Itu dibuktikan

dengan banyaknya ulama yang menjadi

pahlawan. Para ulama itu, antara lain

Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, KH.

Ahmad Dahlan dan K.H. Hasyim Asy’ari.

Sayangnya, setelah Indonesia lepas dari

penjajahan, peran ulama dipinggirkan. Ulama

hanya boleh mengurusi persoalan agama.

Tetapi tidak diizinkan terlibat dalam persoalan

politik, ekonomi, dan kebudayaan.  “Akibatnya

kita terpuruk, kekayaan alam dikuasai hanya

oleh  segelintir orang saja,” ujar Zulkifli Hasan.

Juga terjadi ketimpangan,  pekerja asing terus

bertambah, sementara pengangguran juga

tak bisa dikurangi. “Kita kembali dijajah, tapi

kali ini oleh penjajahan modern, kapitalisme,

dan liberalisme”, kata Zulkifli Hasan.

Beruntung, gerakan reformasi telah

membuka pintu keterlibatan ulama di bidang

ekonomi, politik, dan kebudayaan. Reformasi

juga membuka kesempatan bagi masyarakat

untuk ikut menentukan pemimpinnya sendiri.

Sayangnya potensi umat Islam yang begitu

besar belum mampu dikonversi menjadi

kekuatan politik, yang bisa memberi ke-

untungan bagi masyarakat banyak. “Kita

harus bersatu agar dapat memperjuangkan

kepentingan umat. Jadi kuncinya adalah

persatuan”, ungkap Zulkifli Hasan.

Karena itu, Zulkifli berharap, Ijtima’ Ulama

bisa menyatukan umat dalam nafas dan

narasi. Menyatukan  umat Islam yang tercerai

berai. Dan, menyatukan  umat Islam dengan

kebangsaan, sehingga bisa sejalan.

Persatuan bukan hanya untuk kepentingan

pilkada dan pilpres. Tetapi persatuan untuk

memperjuangkan tercapainya baldatun

toyyibatun wa robbun ghofur.

Sebelumnya, Ketua Pembina GNPF, Habib

Rizieq,  melalui sambungan telepon dari

Jeddah, Arab Saudi,  menghimbau umat Islam

pada umumnya dan para ulama khususnya

untuk menggunakan cara-cara bermusya-

warah dalam menyelesaikan persoalan.

Karena sesungguhnya, menurut Habib Rizieq,

musyawarah adalah perintah agama, dan juga

karakter bangsa dan negara Indonesia.

“Seberat apapun perjuangan yang dilaku-

kan akan menjadi ringan jika dilandasi

persatuan dan musyawarah untuk mufakat”,

jelas Rizieq. ❏

MBO

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Parlemen Malaysia

MPR: Demokratisasi di Malaysia Berjalan Sukses

S
EBAGAI negara bertetangga dan

serumpun, hubungan Indonesia-Ma

laysia harus terus ditingkatkan. Salah

satu upaya untuk meningkatkan hubungan

kedua negara dilakukan oleh Wakil Ketua

MPR Hidayat Nur Wahid (HNW). Saat

mengunjungi negeri jiran, 5 Agustus 2018,

HNW mengadakan pertemuan dengan

Pimpinan Parlemen Malaysia dan Wakil

Perdana Menteri Malaysia Wan Azizah Wan

Ismail.

Pada saat bertemu Pimpinan Parlemen

Malaysia Mohammad Ariff dan Mohd Rashid

Hasnon serta anggota parlemen Nurul Izzah,

HNW menyampaikan ucapan selamat atas

keberhasilan Malaysia dalam menyeleng-

garakan Pemilu yang demokratis, dan

pergantian kepemimpinan nasional secara

aman dan damai tanpa ada perpecahan. “Itu

menunjukkan bahwa negara yang mayoritas

Muslim, Melayu, bisa menjadi contoh dalam

berdemokrasi. Tetap damai, dinamis, tanpa

ada pertumpahan darah”, ujarnya.

Dia berharap MPR bisa bekerjasama

dengan Parlemen Malaysia untuk menguat-

kan praktik demokrasi, dan juga membantu

memberikan solusi bagi permasalahan di

kawasan Asia Tenggara.

HNW mendorong agar parlemen Malaysia

turut berpartisipasi dalam menyelesaikan

masalah yang dihadapi umat Islam di Asia

Tenggara, seperti pengungsi Rohingya dan

Bangsa Moro di Mindanao, Filipina Selatan.

“Indonesia dan Malaysia harus berpartisipasi

membantu bangsa Moro di Mindanao agar

otonomi khusus yang baru saja mereka

terima bisa menjadi solusi untuk keadilan,

kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat di

sana”, harapnya. Bila Mindanao sukses

sebagai kawasan otonomi khusus maka di

sana tak lagi bisa dijadikan basis atau

aktifitas terorisme.

Dalam kesempatan tersebut, pria asal

Klaten, Jawa Tengah, itu juga menyinggung

soal narkoba. Dia menyebutkan, saat ini

marak penyelundupan narkoba dari Malay-

sia dengan sasaran Indonesia. Terkait

Kesuksesan pergantian Kepemimpinan di Malaysia menunjukkan demokrasi berjalan dengan di negara
berpenduduk mayoritas Muslim itu. MPR mengajak Malaysia untuk menyelesaikan masalah di Rohingya
dan Moro.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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masalah itu, HNW berharap, Parlemen Ma-

laysia bisa membuat aturan perundangan

untuk mencegah masuknya narkoba ke In-

donesia. “Dengan memberlakukan hukuman

mati, sebagaimana diberlakukan kepada

siapapun yang menyelundupkan narkoba ke

Malaysia”, ujarnya.

HNW mengakui, banyak orang Indonesia

yang bekerja dan bermukim di Malaysia.

Hadirnya WNI diharapkan bisa menjadi

pemersatu dan mempererat hubungan kedua

negara. Ia ingin muncul sikap saling

menghormati serta menghargai antarkedua

warga negara. “Kita berharap Parlemen

Malaysia turut berperan dalam mencapai

tujuan itu”, paparnya.

Pimpinan Parlemen Malaysia mengapre-

siasi kunjungan HNW. Dia berharap, kunjung-

an itu bisa menjalin kerjasama antarparlemen.

Mohammad Ariff mengatakan, Parlemen Ma-

laysia saat ini baru melakukan transisi dan

sedang mencoba melakukan perubahan di

berbagai aspek. “Kami perlu banyak belajar

dari Indonesia”, ungkapnya, Ia mengakui In-

donesia beragam, jumlah penduduk banyak

namun mampu hidup berdampingan dan bisa

menyelenggarakan Pemilu secara demo-

kratis, aman, dan damai.

Mohammad Ariff setuju kalau kedua

negara aktif dan turut serta dalam me-

wujudkan perdamaian dan kesejahteraan di

kawasan Asia Tenggara. Ia berharap,

diplomasi parlemen seperti ini terus dilakukan

agar wakil rakyat dapat memberikan

kontribusi yang positif.

Selepas bertemu Pimpinan Parlemen, HNW

selanjutnya mengadakan pertemuan dengan

Wan Azizah. Saat bertemu dengan istri

Anwar Ibrahim itu, HNW mengucapkan

selamat kepada rakyat Malaysia yang sudah

menunjukkan kepada dunia bahwa negara

mayoritas Muslim juga bisa menjalankan

demokrasi berkualitas yang menghantarkan

kepada terjadinya peralihan kekuasaan

secara konstitusional secara aman dan

damai.

Demokratisasi di Malaysia dan Indonesia

yang berjalan sukses disebut alumni Gontor

itu sebagai bukti bahwa negara mayoritas

Muslim bisa mengoreksi kesalahpahaman

Barat terhadap umat Islam yang seolah-olah

antidemokrasi.

Sama seperti yang disampaikan kepada

Parlemen Malaysia, dalam kesempatan itu

HNW juga berharap kepada Wan Azizah agar

Malaysia dan Indonesia menjadi negara yang

aktif dalam mewujudkan perdamaian di

kawasan Asia Tenggara, terutama dalam

menyelesaikan masalah pengungsi Rohing-

ya. “Kami mengusulkan agar pemimpin

perempuan dengan pendekatan keibuan

mampu membantu menyelesaikan konflik

etnik Rohingnya di Myanmar dan Bangla-

desh,” ujarnya.

Tak hanya itu, dia juga menyampaikan

pentingnya peran Malaysia untuk membantu

warga Mindanao di Filipina Selatan agar sta-

tus otonomi khusus yang baru mereka

dapatkan bisa menjadi solusi untuk meng-

hadirkan perdamaian, kemakmuran, ke-

majuan, dan tertutupnya kawasan Mindanao

sebagai basis terorisme. ❏

AWG
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FGD GKI dan IARMI

Ketua MPR Bicara Soal Konstitusi

D
I HADAPAN ratusan peserta ngobrol

bersama tokoh, Ketua MPR RI Zulkifli

Hasan mengatakan, sejak hari ke-

delapan memimpin Majelis Permusyawaratan

Rakyat (MPR), pihaknya menerima banyak

tamu yang turut menyampaikan  pemikiran-

nya soal konstitusi. Banyak yang  meminta

agar MPR kembali ke UUD 1945 yang asli.

Tetapi, ada juga yang mengharapkan MPR

mempertahankan UUD NRI Tahun 1945, atau

UUD hasil amandemen, dengan melakukan

sejumlah penyempurnaan.

Usulan-usulan tersebut, menurut Zulkifli

Hasan, oleh MPR, selanjutnya dibahas

melalui Badan Pengkajian dan Lembaga

Pengkajian MPR bekerjasama dengan

berbagai kalangan. Jadi, MPR sudah

membahas berbagai pemikiran menyangkut

UUD NRI Tahun 1945, dan ini sudah dilakukan

sejak lama”, kata Zulkifli Hasan.

Pernyataan itu disampaikan Ketua MPR

dalam acara Forum Group Discussion Gerakan

Kebangkitan Indonesia (GKI) bersama Dewan

Pimpinan Nasional (DPN) Ikatan Alumni Resimen

Mahasiswa Indonesia  (IARMI). Acara tersebut

berlangsung di  Gedung Konvensi Taman

Makam Pahlawan Nasional  Kalibata Jakarta

Selatan, Sabtu (4/8).

Berdasar masukan dari Lembaga Peng-

kajian dan Badan Pengkajian selanjutnya,

kata Zulkifli Hasan, MPR membentuk Panitia

Ad Hoc (PAH) I yang akan membahas soal

Tata Tertib, dan Panitia Ad Hoc II yang

bertugas membahas pokok-pokok pikiran

haluan negara. Kedua PAH itu masing-

masing diketuai oleh Ahmad Basarah (PAH

I) dan Rambe Kamarulzaman (PAH II).

PAH itu disahkan pada Sidang Tahunan

MPR, 16 Agustus. Untuk selanjutnya, PAH

itu akan bekerja selama enam bulan dan

hasilnya akan disampaikan kepada Presiden

dan pihak terkait. Kemudian dibutuhkan

putusan politis oleh presiden bersama

pimpinan partai agar kita bisa mengubah UUD

NRI Tahun 1945, seperti pemikiran dan

masukan yang sudah disampaikan oleh

berbagai kalangan,” ujar Ketua MPR.

Sebelumnya, dalam diskusi yang meng-

hadirkan narasumber Dr. Ahmad Farhan

Hamid (pimpinan Lembaga Pengkajian MPR),

Prof. Dr. Didik J. Rachbini (anggota Lembaga

Pengkajian MPR), Prof. Kaelan (Guru Besar

UGM), Drs. HM. Hatta Taliwang (politisi dan

tokoh pergerakan), dan Salamuddin Daeng

(pengamat politik), muncul pendapat yang

menyatakan  bahwa sebagian  isi UUD NRI

Tahun 1945 menyalahi Pancasila dan cita-

cita kemerdekaan Indonesia. Karena itu,

terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus

dilakukan penyempurnaan.

Prof. Kaelan, misalnya, berpendapat

bahwa UUD 1945 hasil amandeman inko-

herensi dan inkonsistensi dengan Pancasila.

Buktinya, keinginan memajukan daerah tidak

diimbangi dengan fungsi, tugas, dan kewe-

nangan yang cukup bagi Dewan Perwakilan

Daerah (DPD). Ini membuat peluang daerah

untuk maju tidak berjalan sesuai harapan.

Selain itu, cita-cita mewujudkan keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai

amanat sila kelima Pancasila, tidak sejalan

dengan fungsi tugas yang dilakukan BUMN.

Nyatanya, BUMN tidak diberdayakan,

sebagaimana semestinya. Sebaliknya aset

negara malah dikuasai pihak asing.  “Ini terjadi

karena penyusunan UUD NRI Tahun 1945 pada

masa reformasi dilakukan secara tergesa-

gesa, tanpa persiapan matang. Karena itu

harus dilakukan amandemen. Caranya, kembali

kepada naskah asli UUD 1945, lalu adakan

perbaikan secara hati-hati”, kata Kaelan.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Muktamar IMM

Ketua MPR:  Muhammadiyah Menerapkan
Demokrasi Pancasila

D
I HADAPAN peserta Muktamar Ikatan

Mahasiswa Muhammadiyah (IMM),

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan meng-

ingatkan, setiap pemuda ada zamannya.

Dan, setiap zaman memiliki pemudanya

masing-masing. Zaman boleh berganti, tetapi

pemuda tidak pernah berhenti berkarya.

KH. Agus Salim misalnya, termasuk kaum

terpelajar yang menguasai 10 bahasa

internasional . Dengan kemampuannya itu, ia

berjuang melalui jalur diplomasi, sehingga

keberadaan bangsa Indonesia diakui dunia.

Prinsip hidupnya dikenal  banyak orang, yakni

‘Memimpin adalah jalan menderita.’ Contohnya

lainnya, Bung Karno, adalah seorang  pelajar

progresif. Saat  jadi mahasiswa, ia  dekat

dengan rakyat, mau mendengar dan mem-

perjuangkan nadi kehidupan masyarakat.

Berikutnya Bung Hatta. Menurut Zulkifli

Hasan, Bung Hatta memang sekolah di luar

negeri, tapi tak lupa dengan rakyatnya.

Bersama mahasiswa Indonesia di Eropa

Pendapat senada disampaikan Hatta

Taliwang. Menurut Hatta, dugaan adanya

intervensi asing saat amandeman UUD 1945

sangat kentara. Saat itu, di lingkungan

parlemen banyak sekali orang-orang asing

berseliweran. Mereka dengan bebasnya

bisa melakukan presentasi masalah

liberalisme. Sehingga adanya tuduhan

intervensi itu bisa dimaklumi.

Sementara Dr. Ahmad Farhan Hamid menilai,

UUD NRI Tahun 1945, memang memiliki banyak

kelemahan. Karena itu, sepatutnya disem-

purnakan. Tetapi, untuk menjamin bagus

tidaknya penyelenggaraan negara tidak

semata-mata tergantung bentuk konsttitusi-

nya. Semangat para penyelenggara negara

juga berperan besar. “Saat ini para penye-

lenggara negara kita memiliki penyakit akut,

semangat penyelenggara kita sangat buruk,

jauh dari ideal,” ujar Farhan Hamid. ❏

MBO

(diaspora), ia berjuang menyuarakan kepen-

tingan bangsa, sehingga diakui oleh dunia.

Pernyataan itu dikemukakan Ketua MPR

Zulkifli Hasan saat menyampaikan Sosialisasi

Empat Pilar MPR RI dihadapan peserta Muktamar

XVII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Acara tersebut berlangsung di Dome Universi-

tas Muhammadiyah Malang, Kamis (2/8).

Muktamar IMM XVIII itu berlangsung 1-4 Agustus.

Tema yang diusung adalah Meneguhkan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Pancasila sebagai Suma Bangsa untuk Indo-

nesia Sejahtera.

Saat ini, kata Zulkifli, bangsa Indonesia

menanti bakti para  pemuda dan mahasiswa

untuk turun ke masyarakat, guna menolak

politik uang. Karena memilih seorang

pemimpin lantaran iming-iming uangnya yang

banyak bisa sangat berbahaya. Hanya

menimbulkan kekecewaan di belakang hari.

Karena itu, di tahun politik ini mahasiswa

harus menyadarkan masyarakat, bagaimana

cara memilih yang benar. Memilih dengan hati,

bukan semata-mata karena sembako dan

amplop. Tapi masyarakat juga  harus

mengetahui rekam jejaknya, teman-teman-

nya, dan juga kepeduliannya terhadap

masyarakat.

“Di tahun politik ini mari ajarkan persatuan

dan kesatuan,  jangan adu domba. Memilih

dengan hati, jangan karena sarung dan

sembako. Mari memilih untuk perbaikan dan

perubahan”, kata Zulkifli Hasan lagi.

Pada kesempatan itu, Ketua MPR memuji

cara berdemokrasi yang diterapkan keluarga

besar Muhammadiyah. Karena dalam memilih

pimpinannya, Muhammadiyah senantiasa

menggunakan sistem permusyawaratan

perwakilan, seperti diamanatkan sila ke-

empat Pancasila.

Dalam setiap pemilihan pimpinan

Muhammadiyah para peserta musyawarah

memilih 13 orang kandidat terbaik. Kemudian,

ke-13 orang terpilih melakukan pertemuan

tersendiri untuk bermusyawarah dan

bermufakat menentukan siapa yang jadi

ketua, sekretaris, bendahara, dan pengurus

lainnya. Dengan cara tersebut, pemilihan

pimpinan di lingkungan Muhammadiyah

berjalan lancar, aman, tanpa ribut-ribut.

Melihat cara Muhammadiyah berdemo-

krasi, menurut Zulkifli, bukan hanya soal

demokrasi yang harus dipelajari dari

Muhammadiyah, tetapi juga soal pendidikan,

kesehatan, keberpihakan, dan perubahan.

“Islam itu modern, maju, adaptif dengan

perkembangan zaman. Islam yang mandiri,

mampu berdiri di atas kemampuan sendiri.

Dan, Islam yang sejalan antara  ibadah  dan

amaliyah,” kata Zulkifli Hasan. ❏

MBO

Jakarta

MPR Lantik Empat Anggota MPR PAW

W
AKIL Ketua MPR Dr. Mahyudin

memandu pengucapan sumpah dan

melantik empat anggota MPR

Pengganti Antar Waktu (PAW) 2014 - 2019

di Ruang Delegasi Kompleks Parlemen,

Jakarta, Jumat (3/8/2018). Keempat anggota

MPR PAW yang dilantik adalah Zairina, Sip.,

dari Fraksi Partai Hanura, Drs. H. Gandung

Pardiman, MM., Maman Abdurrahman, ST.,

dan Jerry Sambuaga (ketiganya dari Fraksi

Partai Golkar).

Dalam sambutannya, Mahyudin meng-

ungkapkan bahwa sesuai UU No 17 Tahun

2014, MPR mempunyai tugas untuk

melaksanakan sosialisasi Empat Pilar MPR

Mahyudin menitipkan pesan kepada anggota MPR yang baru dilantik untuk bersama-sama membangun
image yang baik bagi MPR.
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undang-undang,” sambungnya.

Untuk itu, Mahyudin ingin menitipkan pesan

kepada anggota MPR yang baru dilantik untuk

bersama-sama membangun image yang baik

bagi MPR. “Kita memberikan contoh dan

membangun internalisasi kebangsaan di

tengah-tengah masyarakat,” pintanya.

Pelantikan anggota MPR PAW ini dalam

rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat

3 Peraturan MPR No 1 Tahun 2014 tentang

Tata Tertib MPR yang menyebutkan anggota

PAW mengucapkan sumpah dan janji

dipandu Pimpinan MPR paling lambat 30 hari

setelah dilantik sebagai anggota DPR atau

anggota DPD.

Pengucapan sumpah dan pelantikan empat

anggota MPR PAW ini dihadiri Wakil Ketua

MPR E.E. Mangindaan, Pimpinan Fraksi Partai

Golkar Agun Gunanjar, Sesjen MPR Ma’ruf

Cahyono.

Anggota MPR yang dilantik adalah Zairina

berasal dari Dapil Jawa Timur XI, Gandung

Pardiman dari Dapil DI Jogjakarta, Maman

Abdurrahman dari Dapil Kalimantan Barat,

dan Jerry Sambuaga dari Dapil Sulawesi

Utara. Gandung Pardiman menggantikan Siti

Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto yang

sudah pidah ke Partai Berkarya. Kemudian

Maman Abdurahman menggantikan

Zulfadhli, dan Jeri Sambuaga menggantikan

Aditya Moha. ❏

BSC

RI, yaitu Pancasila sebagai ideologi dan

dasar negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai

konstitusi Negara dan ketetapan MPR, NKRI

sebagai bentuk negara, dan Bhinneka

Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Karena itu, Mahyudin berharap kepada

anggota MPR yang baru dilantik untuk ikut

aktif menyosialisasikan Empat Pilar MPR

yang menjadi tugas dan tanggung jawab MPR

sebagaimana diamanatkan oleh UU No 17

Tahun 2014.

“Sosialisasi Empat Pilar itu penting untuk

menghadapi tantangan kebangsaan,” kata

Mahyudin. Salah satu tantangan ke-

bangsaan itu adalah kurangnya keteladanan

tokoh dan pemimpin bangsa.

Menurut Mahyudin, saat ini kita melihat

kurangnya keteladanan tokoh dan pemimpin

bangsa. Apalagi akhir-akhir ini banyak

anggota MPR yang bermasalah dengan

hukum. Banyak anggota MPR yang ber-

urusan dengan KPK. “Ini merupakan cobaan

berat bagi MPR,” tutur Mahyudin.

“Di satu sisi kita ingin memberikan contoh

kepada rakyat Indonesia (melalui penyampaian

sosialisasi Empat Pilar MPR), tapi di sisi lain

kita yang seharusnya memberi contoh justru

melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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N
EGARA Indonesia ada dan eksis di

dunia karena perjuangan para

pendahulu bangsa.  Sejak zaman

perjuangan memperebutkan kemerdekaan,

seluruh elemen bangsa tanpa melihat

perbedaan suku, agama, ras dan antar

golongan bahu membahu berjuang merebut

satu impian bersama, yakni Indonesia merdeka.

Dalam roh perjuangan seluruh elemen

rakyat waktu itu penuh dengan cita-cita dan

semangat bahwa Indonesia akan muncul

menjadi negara yang disegani, maju, dan

mampu menyejahtarekan seluruh rakyat In-

donesia tanpa pandang bulu.

Pengorbanan darah, harta, dan airmata

para pandahulu serta pahlawan Indonesia

terbayarkan dengan dikibarkannya bendera

Merah Putih dan di proklamirkannya kemer-

dekaan Indonesia di hari yang bersejarah

17 Agustus 1945.

Saat ini adalah era mengisi kemerdekaan.

Roh dan semangat para pahlawan bangsa

tetap ada dan bersemi.  Namun, untuk

mewujudkannya perlu beberapa komposisi

yang tidak mungkin bisa ditawar lagi, antara

Peletakan Batu Pertama FK UHAMKA

Ketua MPR: Pendidikan Kunci
Kemajuan Satu Bangsa
Pendidikan yang baik adalah sumber lahirnya sumber daya manusia
Indonesia yang berkualitas.

lain rasa nasionalisme yang tinggi dan

munculnya sumber daya manusia yang

berkualitas tinggi.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Zulhasan)

mengungkapkan bahwa pendidikan yang

baik berasal dari sistem pendidikan, serta

institusi pendidikan yang berkualitas.  Jika

kedua hal tersebut ada maka akan

melahirkan manusia-manusia unggul dan

sumber daya manusia yang unggul, di situlah

kunci kemajuan satu bangsa.

“Kualitas SDM satu bangsa menjadi sangat

penting, sebab berapa banyak sumber daya

alam akan habis bila tidak didukung SDM yang

unggul.  Lihat saja Singapura, sebuah negara

maju dan modern yang miskin sumber daya

alam tapi kaya SDM,” katanya, saat

memberikan sambutan pada acara upacara

Peletakan Batu Pertama pembangunan

gedung Fakultas Kedokteran Universitas Prof.

HAMKA (UHAMKA), di Parung Serab,

Tangerang, Banten, Senin (30/7/2018).  Hadir

dalam acara tersebut, antara lain Ketua Umum

PP Muhammadiyah Dr Haedar Nashir, Menteri

Kesehatan RI Prof. Nila Djuwita F. Moeloek,

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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K
EPALA Biro Sekretariat Pimpinan Setjen

MPR RI Muhammad Rizal mewakili Ketua

MPR RI Zulkifli Hasan menghadiri malam

penganugerahan Ten Outstanding Young

Persons Award Junior Chamber Interna-

tional Indonesia (TOYP2018) yang

diselenggarakan Junior Chamber Interna-

tional (JCI) Jayakarta.

Acara yang digelar di Ciputra Artpreneur

Ciputra World, Jakarta, Sabtu (4/8/2018), ini

dihadiri para pengurus pusat dan anggota

JCI Jayakarta, JCI Indonesia, perwakilan JCI

beberapa negara, perwakilan Pemprov DKI

Jakarta, dan perwakilan pemerintah pusat.

Ajang penghargaan TOYP2018i ini dibuat

untuk mengapresiasi anak-anak muda

dengan passion luar biasa di bidangnya dan

memberikan energi positif untuk perubahan.

Faktanya, saat ini banyak sekali generasi

muda Indonesia yang memiliki gagasan, ide,

kreatifitas bahkan sampai pada tahan

implementasi dan menjadi satu gerakan di

area publik.

Ide, gagasan, kreatifitas dan aksi yang

dilakukan generasi muda tersebut sangat

memengaruhi generasi muda lainnya, dan

setidaknya mampu membangkitkan dan

menularkan ide-ide baru di dunia generasi

muda.  Ini untuk kedua kalinya, sejak 2017,

JCI Jayakarta menggelar acara peng-

anugrahan penghargaan TOYP ini.

Dalam sambutannya, Muhammad Rizal

menyampaikan apresiasi Ketua MPR atas

penyelenggaraan anugerah TOYP2018.

“MPR sangat menghargai dan mengapresiasi

Junior Chamber International (JCI) Jayakarta

MPR Apresiasi JCI Indonesia
Prestasi luarbiasa generasi muda Indonesia harus diapresiasi dan dihargai setidaknya oleh bangsa
sendiri.

segala upaya pengembangan kualitas

manusia Indonesia, terutama generasi muda.

Anugerah TOYP2018 ini adalah pengharga-

an kepada generasi muda yang memiliki

prestasi luarbiasa dengan menunjukkan

kualitas diri manusia Indonesia, tidak hanya

di Indonesia tapi juga di mata dunia,” katanya.

MPR RI, lanjut Muhammad Rizal, memang

sangat concern di bidang pengembangan

kualitas sumber daya manusia bangsa In-

donesia.

“Dengan adanya TOYP218 ini, setidaknya

kita bisa bernapas lega bahwa masih

banyak generasi muda Indonesia yang

berkualitas dan memiliki daya saing tinggi

secara global dan itu elemen penting untuk

kemajuan bangsa,”imbuhnya.

Namun, Rizal menambahkan, MPR

berpesan agar kualitas manusia Indonesia

yang maju harus dibarengi dengan

bertambahnya karakter kebangsaan atau

rasa nasionalisme dalam dada masing-

masing.

“Betapapun tingginya prestasi kita bahkan

diakui secara global, namun jangan lupakan

jatidiri bangsa, jangan melupakan tanah air

Indonesia.  Segala prestasi dan kreasi serta

kemajuan yang kita dapat harus juga

berdampak baik buat bangsa,” ujarnya. ❏

DER

serta rektor, para dekan, dosen, dan ratusan

mahasiswa Uhamka.

Maka dari itulah, Zulhasan sangat

mengapresiasi Perserikatan Muhammadiyah

yang sangat intens memperkenalkan Islam

yang berkemajuan, salah satunya di bidang

pendidik dari mulai sekolah dasar hingga

perguruan tinggi, termasuk salah satunya di

antaranya UHAMKA.  Zulhasan berharap,

Fakultas Kedokteran UHAMKA mampu

menjawab tantangan menuju Indonesia maju.

Berbagai bidang pendidikan atau ilmu, kata

Zulhasan, mesti dikuasai rakyat Indonesia,

terutama generasi muda termasuk pendidikan

politik.  “Politik adalah kunci untuk  masuk dan

berkiprah dalam ranah kebijakan negara.

Kebetulan saat ini tahun politik 2018 dan 2019,

pendidikan politik yang benar dan tepat

sangat baik untuk generasi muda, apalagi

menghadapi tensi politik yang sangat panas

menjelang hari H.  Yang harus terus diingat

semua adalah pilihan boleh berbeda, sesuai

harapan masing-masing, beradu argumen

secara sehat boleh.  Yang tidak boleh adalah

karena berbeda timbul pertengkaran dan

berkelahi satu sama lain,” tandasnya. ❏

DER

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Talk Show, Kompas TV

Ketua MPR: Agar Masyarakat Mengetahui Kinerja
Lembaga Negara

K
ETUA MPR Zulkifli Hasan tampil sebagai

narasumber dalam program talk show

“Bincang Kita” yang disiarkan secara

langsung dari Studio Oranye Kompas TV,

pada Senin pagi (13/8/2018). Tema talk show

“Bincang Kita” adalah Menjelang

Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR.

MPR melaksanakan rapat paripurna dalam

rangka Sidang Tahunan MPR pada 16

Agustus 2018. Zulkifli Hasan mengatakan,

MPR melaksanakan Sidang Tahunan

sebagai mandat dari Tata Tertib MPR.  Sidang

Tahunan MPR dilaksanakan agar masyarakat

mengetahui apa yang sudah dilakukan

lembaga negara.

“MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD

merupakan perwakilan kedaulatan rakyat.

Dalam Tata Tertib MPR disebutkan, MPR

memfasilitasi lembaga negara untuk

menyampaikan laporan kinerja kepada publik.

Ini bukan forum pertanggungjawaban atau

untuk mengadili apa yang sudah atau belum

dilakukan lembaga negara,” katanya.

Laporan kinerja lembaga negara, lanjut

Zulkifli, disampaikan Presiden sebagai kepala

negara dan eksekutif pemerintahan. “Ini

karena kedudukan lembaga negara setara

sehingga presiden pun berhak untuk

mewakili lembaga negara lainya untuk

menyampaikan laporan kinerja. Ini sudah

menjadi kesepakatan politik. Masyarakat

perlu mengetahui apa yang sudah dilakukan

lembaga negara. Ini disampaikan oleh

Presiden sebagai kepala negara karena

waktunya pendek,” jelasnya.

Zulkifli menambahkan, dalam rapat

gabungan (Ragab) antara Pimpinan MPR

dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD

terakhir, Sidang Tahunan MPR akan

mengesahkan pembentukan Panitia Ad Hoc

Ketua MPR mengharapkan masyarakat untuk tidak mencemari udara Indonesia dengan kebencian,
SARA, dan tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kemenangan.

I dan Panitia Ad Hoc II. Panitia Ad Hoc I

bertugas menyiapkan haluan negara. PAH II

bertugas membuat rekomendasi dan

menyempurnakan Tata Tertib MPR.

“Rekomendasi dari MPR periode

sebelumnya (2009 – 2014) kita tindaklanjuti.

Jadi, pada akhir MPR periode 2014 – 2019

ini sudah ada hasilnya, yaitu pokok-pokok

mengenai haluan negara. Jika ada

kesepakatan politik bisa dilanjutkan dengan

amandemen, jika tidak dilanjutkan pun sudah

ada bahannya (pokok-pokok haluan

negara),” ungkapnya.

Dalam Sidang Tahunan MPR, Ketua MPR

Zulkifli Hasan akan menyampaikan pidato.

Salah satunya soal harapan kepada

masyarakat untuk tidak mencemari udara

Indonesia dengan kebencian, SARA, dan

tidak menghalalkan segala cara untuk

mendapatkan kemenangan.

“Karena tugas MPR adalah mengawal

Pancasila dan menjaga konstitusi serta

kebersamaan Merah Putih, saya akan

menyampaikan kepada masyarakat, ter-

masuk partai politik dan pendukung kandidat

presiden dan wakil presiden untuk tidak

mencemari udara Indonesia ini dengan

kebencian, memakai SARA, serta meng-

halalkan segala cara untuk mendapatkan

kemenangan. Pilihan boleh berbeda, tapi

Merah Putih kita sama. Kita punya tanggung-

jawab moral individu terhadap siapapun

untuk tidak mencemari udara Indonesia

dengan kebencian,” katanya.

Menurut Zulkifli, kontestasi dalam

demokrasi adalah sesuatu hal biasa. Tiap lima

tahun dilakukan pemilihan untuk pergantian

pemimpin. “Itu adalah kontestasi antar kita.

Joko Widodo adalah kader terbaik Indonesia.

Prabowo juga kader terbaik Indonesia.

Keduanya bukan orang lain. Kita meng-

harapkan pemilihan yang berkualitas, bukan

meningkatkan saling benci,” pintanya. ❏

BSC
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Media Expert Meeting

Ma’ruf Cahyono: Media Berperan Sukseskan
Sidang Tahunan MPR

M
ENJELANG penyelenggaraan Sidang

Tahunan MPR, Majelis Permusya-

waratan Rakyat (MPR) menggelar

Media Expert Meeting di Jakarta, Selasa (14/

8/2018). Sekretaris Jenderal MPR Dr. Ma’ruf

Cahyono membuka dan memberi pengantar

dalam Media Expert Meeting yang diikuti

media cetak, online, dan elektronik nasional

ini. Ma’ruf Cahyono menjelaskan tentang

agenda penting kenegaraan yang digelar

MPR selama Agustus 2018.

Ma’ruf mengungkapkan, dalam bulan

Agustus ini MPR akan melaksanakan

serangkaian agenda penting kenegaraan

yang diawali dengan Sidang Paripurna MPR

dalam rangka Sidang Tahunan MPR pada 16

Agustus 2018. Agenda tunggal dalam sidang

ini adalah penyampaian laporan kinerja

lembaga negara oleh Presiden Joko Widodo.

“Sidang Tahunan MPR masih dalam satu

rangkaian sidang bersama DPR - DPD, dan

sidang DPR penyampaian nota keuangan

RAPBN 2019. Sidang Tahunan MPR

dilaksanakan pagi hari dilanjutkan sidang

bersama DPR - DPD, dan sidang

penyampaian nota keuangan,” kata Ma’ruf

Cahyono. Tema Media Expert Meeting adalah

Persiapan Sidang Tahunan MPR. Turut

mendampingi Sesjen MPR, Kepala Biro

Humas MPR Siti Fauziah dan Kasubag

Pemberitaan Budi Muliawan.

Ma’ruf menjelaskan, Sidang Tahunan MPR

ini merupakan mandat dari Tata Tertib MPR

yang sudah menjadi konvensi ketata-

negaraan dan sudah disepakati bersama.

Dengan Sidang Tahunan ini MPR mem-

fasilitasi penyampaian laporan kinerja

lembaga negara yang disampaikan oleh

presiden.

Untuk persiapan Sidang Tahunan ini, lanjut

Ma’ruf, MPR sudah melakukan koordinasi

dengan lembaga-lembaga di parlemen dan di

luar parlemen. Dari aspek teknis pelaksanaan

sidang, sarana, sumber daya manusia,

keamanan, dan lainnya, MPR siap

melaksanakan Sidang Tahunan MPR. “Tanggal

16 Agustus tinggal pelaksanaan,” ucapnya.

Ma’ruf mengharapkan peran media untuk

menyukseskan Sidang Tahunan MPR.

“Karena satu kegiatan akan memiliki manfaat

yang luar biasa untuk publik apabila disebar-

luaskan oleh media,” harapnya.

Kegiatan MPR selanjutnya pada 17

Agustus, dilaksanakan upacara Hari Kemer-

dekaan Indonesia yang diikuti tiga lembaga

parlemen (MPR, DPR, DPD) dengan inspektur

Media sangat berperan untuk menyukseskan Sidang Tahunan MPR. Sebab, satu kegiatan akan memiliki
manfaat yang luar biasa untuk publik apabila disebarluaskan oleh media.

upacara Pimpinan DPR.

Kemudian pada 18 Agustus MPR mem-

peringati Hari Konstitusi. “Hari Konsitusi ini

merupakan momentum untuk merefleksi

perjalanan konstitusi, termasuk pelak-

sanaannya. Termasuk juga direlasikan

dengan isu-isu kekinian, seperti Pemilu,”

jelasnya. Peringatan Hari Konstitusi dihadiri

Wakil Presiden dan peringatan ini dilanjutkan

dengan sarasehan konstitusi.

Menjelang 29 Agustus, MPR menye-

lenggarakan Pekan Konstitusi. Kegiatan

Pekan Konstitusi dalam rangka Hari

Konstitusi ini, antara lain Final Lomba Cerdas

Cermat Empat Pilar MPR yang diikuti sekolah

pemenang dari setiap provinsi, Final debat

konstitusi tingkat nasional,

Masih pada 29 Agustus, MPR mem-

peringati HUT MPR. Kegiatan memperingati

HUT MPR antara lain jalan sehat Empat Pilar,

ceramah agama atau pengajian meng-

hadirkan Ustad Abdul Shomad. “Yang

disampaikan dalam ceramah agama masih

terkait dengan Empat Pilar MPR dan ketata-

negaraan,” imbuh Ma’ruf. Ceramah agama

ini akan dihadiri pimpinan MPR dan

masyarakat umum. ❏

BSC
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R
ANGKAIAN penyelenggaraan multi-

even Asian Games ke-18 tahun 2018

dimulai dengan kegiatan arak api obor

(Torch Relay) Asian Games 2018 melewati

berbagai wilayah di Indonesia sebelum

menuju tempat penyelengaraan Asian

Games 2018 di Jakarta.

Api obor tersebut berasal dari dua sumber

api abadi, yakni dari sumber api abadi Stadion

Nasional Dhyan Chand, New Delhi, India

yang diambil oleh perwakilan India dan

diserahkan ke perwakilan Indonesia di India

pada hari Ahad, 15 Juli 2018, dan dari

sumber api abadi di Mrapen, Desa Mang-

garmas, Kecamatan Godong, Kabupaten

Grobogan, Jawa Tengah yang diambil pada

Hari Rabu, 18 Juli 2019.

Penyatuan kedua api (dari India dan

Mrapen) tersebut dilakukan di Candi

Prambanan, Jogjakarta, Indonesia, pada 18

Juli 2018 sebagai tanda kesiapan Indonesia

menggelar Asian Games 2018.  Seterusnya

api obor Asian Games 2018 diarak keliling

Indonesia melalui 35 kabupaten/kota di 18

provinsi, dan berakhir di Monumen Nasional

Jakarta pada 17 Agustus 2018.

Tepat Rabu (8/8/2018) kirab api obor

tersebut singgah di Kota Bandar Lampung,

Asian Games 2018

Ketua MPR RI Arak Obor Asian Games 2018
di Lampung

Provinsi Lampung.  Ketua MPR RI Zulkifli

Hasan (Zulhasan) menjadi tamu kehormatan

menyambut dan mengarak api obor di-

dampingi Erick Thohir, Ketua INASGOC (In-

donesia Asian Games 2018 Organizing Com-

mittee), serta Gubernur Lampung dan

beberapa pejabat daerah Lampung.

Pergerakan kirab api obor menempuh jarak

sekitar 300 meter lebih, dimulai dari depan

Utomobank sampai ke panggung kaldron

mini di area Tugu Adipura atau Tugu Gajah. 

Dari Lampung, perjalanan  api obor

selanjutnya menuju pelabuhan Bakauheni,

dan selanjutnya menyeberang menuju pulau

Jawa.

Di tengah-tengah acara, Zulhasan

mengatakan bahwa perhelatan Asian

Games 2018 ini harus didukung penuh,

apalagi Indonesia sebagai tuan rumah. di

mana perhatian seluruh dunia akan tertuju

ke Indonesia.  Dunia akan melihat bagaimana

penyelenggaraan dan juga prestasi Indone-

sia dalam Asian Games 2018 ini. Maka dari

itulah seluruh anak bangsa mesti bangga

dan harus menunjukkan profesionalitas dan

prestasi kepada dunia.

“Selanjutnya, kita doakan dan dukung

atlet-atlet Indonesia maksimal berlaga dan

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan ikut semarakkan Asian Games 2018 dengan membawa serta api obor
Asian Games 2018 saat melewati Lampung.

berprestasi dan mudah-mudahan bisa

masuk 10 besar. Dan, mudah-mudahan atlet

Lampung, terutama di cabang panahan dan

angkat berat mampu menyumbangkan

emas.  Atlet-atlet daerah lain juga mudah-

mudahan juga mampu menyumbangkan

emas untuk Indonesia,” katanya.

Kirab api obor Asian Games 2018 di

Lampung makin semarak dengan dibarengi

gelaran seni budaya Lampung dan

pertunjukan aksi dua ekor gajah Lampung

dengan disaksikan ribuan masyarakat

Lampung yang memadati jalan sepanjang

kirab berlangsung.

Bukan hanya di Provinsi Lampung, juga di

berbagai daerah yang dilewati api obor pasti

dibarengi berbagai budaya daerah, terutama

pagelaran pakaian adat dan seni tari

tradisional.  Dan, yang pasti semua itu

mendapatkan perhatian luas di seluruh

negara Asia dan dunia.

Seni dan budaya daerah Indonesia pada

rangkaian kegiatan Asian Games 2018 akan

semakin dikenal oleh masyarakat dunia, dan

tentu saja akan nerdampak positif pada

perkembangan pariwisata dan investasi In-

donesia. ❏

DER
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Kekalahan Jepang dari Sekutu direspon

secara cepat oleh PPKI dan kaum muda.

Mereka mendesak kepada Soekarno dan

Hatta untuk segera memproklamasikan

kemerdekaan Indonesia. Kaum muda ingin merdeka

saat itu juga agar kesan kemerdekaan hadiah dari

Jepang bisa dihindarkan. Ketidaksepakatan Soekarno dan

kaum muda memicu terjadinya Peristiwa Rengasdengklok. Di

dusun nan sepi itu proklamasi hendak dilakukan, namun dibatalkan

dan dipindah ke Jakarta.
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SELINGAN

S
ETIAP 15 Agustus bagi veteran Perang

Dunia II, berikut masyarakat, dan

pemerintah negara-negara yang

terhimpun dalam Sekutu, yakni Amerika

Serikat, Inggris, Kanada, Selandia Baru, dan

Australia, diperingati sebagai V-J Day.

Victory over Jepang Day (V-J Day). Ini

merupakan peringatan kemenangan

Pasukan Sekutu atas tentara Jepang dalam

Perang Dunia II yang terjadi di kawasan

Samudera Pasifik, sehingga Australia

menyebutnya dengan istilah Victory in the

Pacific Day (V-P Day).

Jepang menyerah pada pasukan

gabungan negara-negara Barat setelah

serangkaian kerugian dan kekalahan, baik

dalam pertempuran fisik maupun diplomasi,

selama Perang Dunia II. Sejak pertempuran

Okinawa, Maret-Juni 1945, Deklarasi

Postdam (Juli 1945), Bom Atom di Hiroshima

(6 Agustus 1945), Deklarasi Perang Uni Soviet

pada Jepang (8 Agustus 1945), dan Bom atom

di Nagasaki (9 Agustus 1945), kekuatan

Jepang yang awalnya mampu menguasai

Asia Tenggara, perlahan-lahan takluk dan

kalah di berbagai tempat hingga menyerah

pada Sekutu pada 15 Agustus 1945.

Kekalahan Jepang menimbulkan per-

ubahan yang sangat luar biasa dalam

geopolitik dunia. Kekalahan tersebut

menunjukkan kekuatan militer dan politik Barat

tercitrakan lebih unggul dan kuat dibanding

kekuatan yang lain. Sementara bagi negara-

negara yang diinvasi oleh Jepang, seperti

Cina, Korea, Indonesia, dan negara Asia

lainnya, kekalahan Jepang oleh Sekutu

disebut sebagai harapan baru untuk

merdeka atau lepas dari penjajahan. Bangsa

Korea menyebut tanggal 15 Agustus 1945

sebagai Hari Pembebasan (Gwangbokjeol).

Berkat berita yang tersebar lewat radio,

BBC, kekalahan Jepang juga masuk telinga

anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan

Indonesia (PPKI), kaum muda terdidik, dan

rakyat Indonesia. Kekalahan Jepang lang-

sung direspon oleh Ketua PPKI Soekarno

dan Wakil Ketua PPKI Mohammad Hatta

dengan bergegas menuju Gunseikanbu

(Kantor Pusat Administrasi Militer Jepang)

yang terletak di Gambir, Jakarta. Kedatangan

Bung Karn dan Bung Hatta itu untuk

mengecek berita, apakah Saudara Tua

benar-benar kalah perang.

Begitu tiba di gedung yang sekarang

menjadi Kantor Pusat Pertamina itu, Bung

Karno dan Bung Hatta mereka tidak men-

FOTO-FOTO: ISTIMEWA



41EDISI NO.08/TH.XII/AGUSTUS 2018

dapatkan apa-apa. Keduanya menemukan

Gunseikanbu kosong, tak satupun ada

pegawai di sana. Untung pada saat itu ada

Achmad Soebardjo. Pria kelahiran

Karawang, saat itu, menjabat sebagai

Kepala Biro Riset Angkatan Laut Jepang. Ia

menyarankan, agar Soekarno dan Hatta

menanyakan tentang benar atau tidaknya

Jepang kalah perang itu kepada Laksamana

Muda Tadashi Maeda. Pria yang akrab

dipanggil  Laksamana Maeda itu merupakan

Kepala Kantor Kaigun Bukanhu

(Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan

Darat Jepang). Saat bertemu dengan Maeda,

Soekarno dan Hatta bertanya apakah

Jepang sudah minta damai kepada Sekutu.

Maeda menjawab, “benar”. Meski demikian

dirinya tetap menunggu kabar resmi dari

Tokyo. “Hanya instruksi dari Tokyo yang

menjadi pegangan kami,” ujar pria yang

meninggal pada 1977 itu.

Bila Soekarno dan Hatta menyikapi

kekalahan Jepang dengan mengecek

langsung kepada perwakilan Jelang di

Jakarta, lain lagi yang dilakukan aktivis kaum

muda terdidik, terutama Pemuda Menteng 31.

Menteng 31 adalah semacam asrama atau

tempat kos para pelajar, mahasiswa, dan

pemuda yang sedang menempuh pendidikan

di Jakarta. Menyikapi kekalahan Jepang itu

para aktivis dari kelompok ini, seperti Chairul

Saleh, Djohar Nur, Kusnandar, Subadio,

Subianto, Margono, Wikana, dan Alamsyah,

berkumpul di Jl. Pegangsaan Timur No. 13.

Mereka berada di sana untuk rapat. Dalam

rapat tersebut disepakati agar bangsa ini

memproklamirkan kemerdekaannya sendiri.

Meski mereka mempunyai tujuan yang

sama, yakni memproklamirkan Indonesia

merdeka sekarang juga, namun mereka

terbagi dalam ‘empat faksi’. Faksi Sukarni

yang terdiri dari Sukarni, Adam Malik,

Armoenanto, Pandoe Kertawigoena, dan

Maroenta Nitimihardjo. Faksi Syahrir dengan

tokoh utamanya Syahrir. Faksi Pelajar terdiri

dari Chaerul Saleh, Johan Noer, Sayoko,

Syarif Tahyeb, Darwis, dan Eri Soedewo.

Sedangkan  Faksi Kaigun terdiri dari Achmad

Soebardjo, Soedirjo, Wikana, dan E.

Khairoedin.

Selepas pertemuan, mereka membagikan

diri dalam dua kelompok. Kelompok pertama,

bertugas untuk menemui Soekarno, dan

kelompok kedua menemui Hatta. Setelah itu

masing-masing kelompok langsung

bergegas menuju ke kediaman Soekarno dan

Hatta. Setelah tiba di rumah Soekarno yang

beralamat di Pegangsaan, pastinya setelah

berada di ruang tamu, Wikana memandang

Soekarno tajam-tajam dan dengan emosi dia

pun berujar: “Apabila Bung tidak mau

mengucapkan pengumuman kemerdekaan

malam ini juga, besok pagi akan terjadi

pembunuhan dan penumpahan darah”. Para

pemuda mendesak proklamasi disegerakan

agar kemerdekaan tidak menimbulkan kesan

sebagai hadiah dari Jepang. Mendapat

tekanan seperti itu tidak membuat Soekarno

mengiyakan apa yang dimaui oleh pemuda

kelahiran Sumedang itu. Soekarno yang saat

itu lagi menderita demam berdarah malah

menantang dengan ucapan, “Ini leherku,

seretlah aku ke pojok sana, dan sudahilah

nyawaku malam ini juga, jangan menunggu

sampai besok.”

Sementara itu kelompok yang menemui

Hatta, menjumpai Hatta sedang menyiapkan

naskah kemerdekaan. Naskah itu

rencananya akan dibagi kepada anggota

FOTO-FOTO: ISTIMEWALaksamana Muda Tadashi Maeda



42 EDISI NO.08/TH.XII/AGUSTUS 2018

SELINGAN

PPKI. Para pemuda yang menemui Hatta tidak

mendesak agar segera memproklamirkan

kemerdekaan, namun mengajaknya untuk

bersama ke rumah Soekarno untuk memper-

siapkan rapat PPKI.

Pertemuan antara Soekarno, Hatta, dan

para pemuda itu tidak membuahkan hasil.

Tidak ada kesepakatan proklamasi untuk

disegerakan. Soekarno tidak mengiyakan apa

yang dimaui oleh anak-anak muda yang

meng-gerudug ke rumahnya bisa jadi ada

pertimbangan tersendiri, yaitu harus mengikuti

proses yang terjadi di PPKI. Sebagai Ketua

PPKI, tentunya, Soekarn harus mendengar

masukan, pendapat, dan saran dari anggota

PPKI yang lain. Sikap demikian pastinya tidak

dikehendaki oleh kaum muda, sebab badan

yang dalam bahasa Jepang bernama

Dokuritsu Junbi Iinkai itu bentukan negara

penjajah, sehingga kelak ada kesan

kemerdekaan Indonesia adalah pemberian

dari negeri matahari terbit itu.

Tidak berhasil mendesak Soekarno untuk

segera memproklamirkan kemerdekaan, tak

membuat anak-anak muda itu berhenti

bertindak. Diam-diam para pemuda itu

sepakat membentuk sebuah operasi untuk

membawa Soekarno dan Hatta ke sebuah

tempat dengan dalih melindungi dari

intervensi Jepang, selain dengan maksud

agar proklamasi kemerdekaan Indonesia

segera dilakukan. Untuk melakukan operasi

tersebut, sekelompok pemuda ini membagi

dirinya dua kelompok, dan mereka kembali

menemui Soekarno dan Hatta.

Pukul 03.00 WIB, 16 Agustus 1945, operasi

berjalan. Kelompok yang menemui Hatta

berhasil dengan mulus, di mana mereka

berhasil mengajak Hatta menuju kediaman

Soekarno. Saat kelompok ini menemui

Soekarno di kediamannya, terjadi peristiwa

menegangkan. Di antara mereka ada yang

berseragam PETA. Di hadapan Soekarno,

salah satu pemuda berujar, “Berpakaianlah

Bung. Sudah tiba saatnya”. Pemuda lainnya

menimpali, “Kami akan melarikan Bung keluar

kota. Sudah kami putuskan untuk membawa

Bung ke tempat yang aman”. Entah mengapa

Soekarno dalam pertemuan pagi buta itu tidak

bersikap seperti sebelumnya, yakni berani

menantang. Dalam pertemuan itu, ia menurut

saja apa yang diinginkan oleh mereka,

sehingga ia bergegas mengambil pakaian dan

keluar rumah.

Di halaman rumah sudah ada dua mobil

menunggu. Satu mobil rupanya sudah dinaiki

oleh Hatta, sedang satu mobil lagi dipersiap-

kan untuk Soekarno dan keluarganya, yakni

Fatmawati (istrinya) dan Guntur (anaknya).

Setelah semua masuk mobil buatan Eropa,

iring-iringan bergerak menuju ke arah timur

meninggalkan Jakarta.

Selepas subuh, iring-iringan mobil itu tiba

di Dusun Bojong, Desa Tugu Dua, Kecamat-

an Rengasdengklok, Karawang. Di rumah

miliki Djiaw Kie Siong — sebuah rumah yang

bagus pada masanya itu — Soekarno, Hatta,

Fatmawati, dan Guntur diinapkan. Mengapa

dibawa ke Rengasdengklok, tidak dibawa

ke tempat lain, misalnya Cianjur? Menurut

salah seorang sumber menyebutkan,

Rengasdengklok dipilih sebab memiliki lokasi

strategis. Di sebelah utara terhampar Laut

Jawa, sehingga bila ada serangan tiba-tiba

bisa menyelamatkan diri melalui laut. Di

sebelah timur ada Purwakarta sebagai Pos

Daidan PETA. Di selatan ada pasukan

Gedung Gedeh juga bagian dari PETA. Dan,
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Di Dalat, Berulang Kali Jepang Mengumbar Janji
Soekarno, Hatta, dan Radjiman, diundang oleh Terauchi untuk bertemu di basis pertahanan Jepang, di Dalat, Vietnam.

Di kawasan wisata itu, Terauchi menjanjikan Indonesia merdeka. Itu untuk ketiga kalinya Terauchi mengumbar janji.

Namun, janji tak pernah ditepati, karena antara pemerintahan eksekutif dan militer Jepang terjadi perbedaan sikap.

M
ENDENGAR nama Dalat kesan

pertama yang muncul, itu adalah

nama sebuah obyek wisata yang

indah di Vietnam. Betapa tidak. Kota yang

berlokasi di wilayah Provinsi Lam Dong itu

berada di dataran tinggi, 1500 meter di atas

permukaan laut. Sebagai kota yang terletak

di dataran tinggi Lang Bian maka jangan heran

bila Dalat dikenal sebagai daerah  berhawa

sejuk, 7 – 19 derajat Celsius, dan penghasil

sayur-mayur, buah-buahan, bunga-

bungaan, dan pepohonan lainnya.

Keindahan inilah membuat Dalat disebut

seperti Paris van Vietnam, selain ada pula

yang menyebutnya Swiss. Sebutan itu bisa

jadi karena pada masa kolonialisme Perancis,

banyak orang Perancis menghabiskan

waktu liburan di Dalat. Untuk menunjang

rekreasi itulah maka orang-orang Perancis

di sana membangun infrastruktur dan sarana

wisata lainnya. Selain membangunan jalan

dan villa, juga dibangunan stasiun kereta api

yang didesain Moncet dan Reveron.

Kota ini posisinya terbilang jauh dari ibu

kota Vietnam, Ho Chi Minh. Bila menempuh

perjalanan darat dari Ho Chi Minh ke Dalat

memakan waktu sekitar 7 jam. Sedang naik

pesawat sekitar 1 jam. Jadi, jarak Ho Chi

Minh - Dalat kira-kira sama dengan jarak

Jakarta - Semarang.

Entah karena keindahan alam atau karena

posisinya berada di dataran tinggi membuat

Dalat dijadikan basis atau pangkalan militer

Jepang untuk wilayah Asia Tenggara saat

Perang Dunia II. Dari sinilah komando dan

pergerakan militer Jepang untuk menjaga

wilayah pendudukannya dilakukan. Basis

militer itu di bawah kontrol Jenderal Terauchi.

Salah satu komando yang dilakukan oleh

Jepang pada masa Perang Dunia II kepada

Indonesia adalah mengundang Ketua Panitia

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Soekarno, Wakil Ketua PPKI Mohammad Hatta,

di barat juga ada PETA.

Setiba di rumah yang berdinding kayu itu,

terjadi lagi pertemuan antara kaum muda

dengan Soekarno dan Hatta. Pastinya kaum

muda tetap mendesak agar pernyataan

kemerdekaan segera diprokalamasikan.

Desakan itu rupanya mampu membuat

Soekarno dan Hatta mengiyakan kemauan

kaum muda. Buktinya, teks naskah

proklamasi ditulis di rumah itu. Persiapan

pembacaan teks proklamasi pun dilakukan.

Rencananya sore hari Soekarno akan

menyatakan kemerdekaan Indonesia.

Menjelang sore, ketika Soekarno, Hatta,

kaum muda, dan masyarakat sekitar siap-

siap melakukan upacara kemerdekaan, tiba-

tiba datanglah Sukarni. Ia bergegas ke rumah

itu untuk menyampaikan kabar  bahwa

Achmad Soebardjo akan datang. Dia

menyatakan, Achmad Soebardjo datang ke

Rengasdengklok untuk menjalankan perintah

Gunseikan agar Soekarno dan Hatta dibawa

kembali ke Jakarta. Alasannya, sebagai Ketua

dan Wakil Ketua PPKI, kehadiran kedua

orang itu sangat penting dalam proses

pengambilan keputusan kemerdekaan.

Pastinya, keinginan Achmad Soebardjo itu

mendapat penolakan dari kaum muda, namun
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ia bisa menyakinkan kepada mereka bahwa

Indonesia akan segera merdeka. Ia mengata-

kan, jangan buru-buru memproklamasikan

kemerdekaan sebab ada pertimbangan lain.

Meski demikiran dia setuju kepada keinginan

kaum muda agar proklamasi segera dibaca-

kan, tetapi tempatnya bukan di Rengas-

dengklok namun di Jakarta. Setelah lobi-lobi

antara Achmad Soebardjo dan kaum muda

deal maka Soekarno, Hatta, Achmad

Soebardjo, Sukarni, dan rombongan lainnya

kembali ke Jakarta dengan iring-iringan tiga

mobil. ❏

AW/dari berbagai sumber
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dan anggota PPKI Radjiman Wedyodiningrat

ke Dalat untuk bertemu dengan Terauchi.

Selamat Ginting dalam republika.co.id.,

(12/8/2014), menuturkan, selepas ketua,

wakil ketua, dan anggota PPKI dilantik, 7

Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan

Radjiman diundang ke Dalat oleh Terauchi.

Mereka berangkat Jakarta menuju Dalat

selepas subuh, 8 Agustus 1945, dengan

menggunakan pesawat militer Jepang.

Mereka didampingi oleh Letkol Nomura dan

20 perwira lainnya.

Dalam suasana Perang Dunia II, tak hanya

di darat dan laut penuh blokade kedua belah

pihak, Jepang dan Sekutu, namun di udara

pun demikian. Untuk itu, penerbangan ke

Dalat disebut sangat beresiko. Beresiko,

sebab Soekarno dianggap oleh Sekutu

sebagai kolaborator Jepang, sehingga

keberadaannya diburu. Agar Soekarno tidak

ditangkap oleh Sekutu maka keberadaannya

dirahasiakan, dilindungi, dan dijaga oleh

Jepang lewat Nomura dan 20 perwira.

Agar penerbangan aman maka jadwal

penerbangan dilakukan malam hari. Ini

penting, sebab wilayah udara Malaysia dan

Myanmar (Burma) dikuasai Sekutu, sehingga

bisa saja sewaktu-waktu, pesawat yang

ditumpangi Soekarno, Hatta, dan Radjiman

disergap pesawat tempur lawan. Mereka

belajar dari pengalaman yang pernah

menimpa Laksamana Yamamato (KASAL

Jepang saat Perang Dunia II) serta pahlawan

perang saat penyerangan Pearl Harbour.

Ketika Yamamoto hendak mengunjungi

pasukan di salah satu medan pertempuran

di Pasifik, pesawat yang ditumpanginya

disergap dan ditembak jatuh oleh pesawat

pemburu Sekutu.

Pesawat yang terbang dari Jakarta menuju

Dalat itu lebih dahulu transit di Singapura, 9

Agustus 1945. Transit di wilayah yang

sebelumnya masuk wilayah kolonialisme

Inggris itu untuk mengatur ritme penerbangan.

Setelah menginap semalam di Singapura, 10

Agustus 1945, penerbangan dilanjutkan.

Perjalanan ke Vietnam sepertinya tidak

mengalami kendala. Mereka tiba Kota Saigon

(Ho Chi Minh) pukul 19.00.

Di kota yang sekarang menjadi ibukota

Vietnam itu mereka menginap di Istana

Saigon. Setelah istirahat semalam, esok

harinya, 11 Agustus 1945, mereka melanjut-

kan penerbangan ke Dalat. Selama pener-

bangan, Soekarno, Hatta, dan Radjiman, tak

tahu maksud Terauchi mengundang mereka.

Mereka bertiga hanya pasrah apa yang akan

terjadi esok hari.

Keesok harinya, 12 Agustus 1945, mereka

bertiga bertemu dengan Terauchi. Dalam

pertemuan tersebut, Terauchi sebagai

kepanjangan tangan pemerintah Jepang,

mengatakan, negaranya akan memberi

kemerdekaan kepada Indonesia. “Kapan pun

bangsa Indonesia siap, kemerdekaan boleh

dinyatakan”, ujar Terauchi kepada ketiga

wakil dari Indonesia itu. Jepang menginginkan

Indonesia merdeka 24 Agustus 1945.

Mendengar pernyataan merdeka 24 Agustus

1945, Soekarno menimpali, “Apakah sudah

boleh bekerja sekitar 25 Agustus 1945?”

Terauchi menjawab, “Silahkan saja, terserah

tuan-tuan”.

Setelah pertemuan itu, Soekarno, Hatta,

dan Radjiman kembali ke Indonesia. Rute

penerbangan dan waktu perjalanan

sepertinya sama dengan saat kepergiannya,

transit di Singapura, sehingga mereka tiba

di Jakarta pada 14 Agustus 1945.

Menurut catatan sejarah yang beredar,

Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada

Indonesia bukan saat di Dalat saja. Kali

pertama isyarat Indonesia merdeka dari

Jepang terjadi pada November 1943. Saat

itu, Soekarno dan Hatta diundang Kaisar

Hirohito ke Jepang. Saat bertemu dengan

Kaisar terjadi sebuah protokol yang tak biasa.

Dalam pertemuan itu, Hirohito menjabat

tangan Soekarno dan Hatta. Nah protokoler,

seperti menjabat tangan, biasanya dilakukan

hanya kepada kepala negara. Dari sinilah

diambil makna di mata Kaisar, Indonesia

adalah negara merdeka.

Kali kedua janji Indonesia dimerdekakan

terjadi pada September 1944. Saat itu

dikeluarkan Deklarasi Koiso. Koiso adalah

Perdana Menteri Jepang. Deklarasi Koiso

menyatakan, Jepang akan memberikan

kemerdekaan kepada Hindia Timur

(Indonesia), To Indo no jori dokuritu. Lebih

lanjut dalam deklarasi itu disebut Indonesia

bisa merdeka sekarang juga.

Meski pemerintahan eksekutif Jepang

memberikan kemerdekaan, namun di tubuh

militer Jepang terjadi perbedaan sikap. Tentara

Angkatan Darat XVI yang berkuasa di Jawa

menginginkan seluruh wilayah Indonesia

dimerdekakan. Apa yang diinginkan oleh

Angkatan XVI itu ditentang oleh Tentara

Angkatan Darat XXV yang berkuasa di

Sumatera. Angkatan XXV tak setuju kalau

Sumatera dimerdekakan. Perbedaan antara

kedua angkatan itu bertambah rumit ketika

Angkatan Laut Jepang yang berkuasa di

Indonesia bagian timur menyebutkan, yang

bisa dimerdekakan adalah wilayah yang

hanya dikuasai oleh Angkatan Darat. ❏

AW/dari berbagai sumber
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Saksi Bisu Naskah Proklamasi Dirumuskan
Di rumah dinas Maeda, naskah Proklamasi dibincangkan. Kaum muda mengusulkan ada kata yang keras dalam naskah

itu. Teks terakhir diedit oleh seorang wartawan. Meski pada 1945 menjadi saksi bisu, namun dijadikan museum baru

pada 1992.

G
EDUNG yang berada di Jl. Imam Bonjol

No. 1, Jakarta, itu masih tampak berdiri

megah dan kokoh. Berlantai dua,

bercat putih dengan puluhan jendela melekat

pada temboknya. Halaman gedung ter-

hampar taman dengan beberapa pepohonan

yang menjulang  tinggi, sehingga membuat

tempat itu menjadi rindang. Dua pintu masuk

menuju ke gedung di mana di salah satu

gerbangnya berdiri pos Satpam.

Bila orang melintas dari Jl. Diponegoro dan

menoleh ke kiri, ke arah gedung itu, akan

menyaksikan sebuah tulisan terpampang di

papan. Bunyinya: Museum Perumusan

Naskah Proklamasi. Di sini, di gedung yang

dibangun pada 1920 dengan gaya art deco,

dirumuskan dirumuskan naskah Proklamasi.

Jadi, Museum Perumusan Naskah

Proklamasi ini adalah  saksi bisu peristiwa

besar yang terjadi pada 16 Agustus 1945

dini hari hingga subuh 17 Agustus 1945.

Saat itu gedung itu menjadi rumah dinas

Laksamana Muda Tadashi Maeda,

Komandan Penghubung Angkatan Laut dan

Angkatan Darat Jepang. Dijadikan rumah

dinas Maeda sebagai tempat pertemuan

Soekarno, Mohammad Hatta, Achmad

Soebardjo, dan para aktivis muda sebab di

tempat dinilai aman. Pastinya militer Jepang

enggan melakukan tindakan provokatif,

sebab gedung itu adalah tempat kediaman

komandan gabungan tertinggi pasukan

Jepang yang berkedudukan di Hindia

Belanda.

Hadir dalam pertemuan itu, selain

Soekarno, Hatta, Achmad Soebardjo, juga

ada dari kelompok pemuda, yakni Sukarni,

B. M. Diah, Sudiro, dan Sayuti Melik. Di ruang

makan rumah itulah naskah Proklamasi

dibicarakan, diperdebatkan, dan disusun.

Soekarno sebagai pencatat susunan kata

dari masukan Hatta, Achmad Soebardjo, dan

para pemuda. Meski ada pula yang

menyebutkan keterlibatan orang-orang

Jepang, seperti Nishijima dan Miyoshi. Dalam

pertemuan tersebut ada beragam usulan

bagaimana merangkai kata-kata yang

menyatakan Indonesia merdeka. Para

pemuda mengusulkan ada kata-kata yang

keras dalam naskah Proklamasi, seperti

‘penyerahan’, ‘dikasihkan’, ‘diserahkan’, dan

‘merebut’. Namun kata-kata itu ditolak oleh

orang-orang Jepang. Hingga akhirnya

disepakati kalimat ‘pemindahan kekuasaan’.

Bagi Jepang, Miyoshi dan Nishijima, pemin-

dahan kekuasaan yang dilakukan disarankan

hanya sebatas pemindahan kekuasaan

secara administratif. Saran ini ditolak oleh

Soekarno. Bagi Soekarno, pemindahan

kekuasan berarti transfer of power.

Akhirnya pertemuan tersebut menye-

pakati naskah yang berbunyi, Proklamasi,

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjata-

kan kemerdekaan Indonesia. Hal2 jang

mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l.,

diselenggarakan dengan tjara seksama

dan dalam tempoh jang sesingkat-singkat-

nja. Djakarta, 17-8-’05, Wakil2 bangsa

Indonesia. Naskah ini selanjutnya dibacakan

dalam pertemuan tersebut dan semuanya

sepakat.

Selesai sudah naskah proklamasi di-

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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SELINGAN

susun. Menjadi pertanyaan selanjutnya

siapa yang akan menandatangani naskah

itu. Hatta mengusulkan naskah ditanda-

tangani oleh orang-orang yang hadir di

rumah itu. Apa yang diusulkan Hatta ditolak

oleh Sukarni. Sukarni mengatakan, “teks

Proklamasi tidak perlu ditandatangani oleh

semua yang hadir, akan tetapi cukup oleh

Bung Karno dan Bung Hatta atas nama

bangsa Indonesia”, ujarnya. “Dan Soekarno

yang nantinya membacakan teks proklamasi

tersebut”, tambahnya. Usulan anak muda itu

diterima oleh semua yang ada di tempat itu.

Setelah dirasa tidak ada permasalahan,

Soekarno meminta Sayuti Melik untuk

mengetik naskah Proklamasi. Sebagai

seorang wartawan dan penulis, Sayuti

Melik biasa mengedit tulisan agar kalimat

yang ada menjadi lebih efisien dan seusai

dengan kaidah yang berlaku saat itu. Tak

heran saat mengetik naskah Proklamasi

dirinya mengedit naskah yang ada. Dari

sinilah membuat ada perubahan naskah

Proklamasi.

Editan Sayuti Melik itu adalah, kata

‘Proklamasi’ diubah menjadi ‘P R O K L A M A S

I’, ‘Hal2’ diubah menjadi ‘Hal-hal’, ‘tempoh’

diubah menjadi ‘tempo’, ‘Djakarta, 17 - 8 - ‘05’

diubah menjadi ‘Djakarta, hari 17 boelan 8

tahoen 05’, dan ‘Wakil2 bangsa Indonesia’

diubah menjadi ‘Atas nama bangsa Indonesia’.

Dari editan tersebut maka naskah

proklamasi menjadi, PROKLAMASI, Kami

bangsa Indonesia dengan ini menjatakan

kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang

mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l.,

diselenggarakan dengan tjara seksama

dan dalam tempo jang sesingkat-

singkatnja. Djakarta, hari 17 boelan 8

Tahoen ’05, Atas nama bangsa Indonesia,

Soekarno – Hatta. Selanjutnya naskah

tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan

Hatta.

Semua peristiwa yang terjadi pada saat

itu tercatat dan terdokumentasikan di

museum yang memiliki luas tanah 3.914 meter

persegi dan bangunan 1.138 meter persegi

itu. Bila kita memasuki museum yang setiap

bulan Agustus diselubungi bendera merah

putih itu, akan menemukan 4 ruangan utama.

Keempat ruangan utama itu adalah Ruang

Pra-Proklamasi Naskah Proklamasi,

Ruang Perumusan Naskah Proklamasi,

Ruang Pengesahan/Penandatanganan

Naskah Proklamasi, dan Ruang Pengetikan

Teks Proklamasi. Berbagai benda yang

sangat bersejarah, seperti alat ketik, naskah

Proklamasi, semuanya masih tersimpan rapi

di salah satu sudut museum.

Meski gedung itu memiliki nilai sejarah yang

tinggi, namun peruntukannya menjadi

museum baru pada 1992 melalui Surat

Keputusan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan No. 0476/1992 tanggal 24

November 1992, di mana gedung yang

terletak di Jalan Imam Bonjol No. 1 ditetapkan

sebagai Museum Perumusan Naskah

Proklamasi.

Sebelum permanen menjadi museum,

gedung itu dari waktu ke waktu mengalami

perubahan peruntukan. Pada 1931 menjadi

kantor PT. Asuransi Jiwasraya. Selanjutnya

menjadi menjadi Kantor Konsul Jenderal

Inggris. Ketika Jepang masuk ke Hindia

Belanda, gedung itu dijadikan rumah dinas

Laksamana Maeda. Saat Jepang kalah

perang, gedung itu dijadikan markas tantara

Inggris.

Pengakuan kedaulatan Indonesia oleh

Belanda pada 1949 membuat nasionalisasi

di berbagai bidang, termasuk gedung ini.

Gedung itu akhirnya di bawah penguasaan

Kementerian Keuangan dan operasionalnya

digunakan oleh Asuransi Jiwasraya. Pada

1961 hingga 1981 menjadi Kantor Kedutaan

Besar Inggris. Selanjutnya di akhir  1981

dikelola di bawah Kementerian Pendidikan

dan Kebudayan, dan selanjutnya menjadi

kantor Perpustakaan Nasional. ❏

AW/dari berbagai sumber

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Kuantitas dan Kualitas Pendidikan Harus
Seiring dan Sejalan

P
ENDIDIKAN yang baik memang sangat

menentukan kualitas sumber daya

manusia suatu bangsa. Kualitas

sumber manusia yang baik sangat

menentukan maju atau tidaknya suatu

bangsa. Begitu juga di Indonesia.  Pendidikan

yang baik dan berkualitas sepertinya tidak

bisa ditawar-tawar lagi.

Pendidikan yang baik seperti banyak

diperbincangkan berbagai tokoh nasional

tergantung kepada lembaga atau institusi

pendidikan yang berkualitas juga.  Kuantitas

dan kualitas juga harus seiring dan sejalan.

Jika kuantitas pendidikan Indonesia tidak

seperti yang diharapkan maka penyebaran

pendidikan akan tidak merata.  Sedangkan

Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd

Rektor UHAMKA

Akih Suparman, SE, M.Si

Ketua Umum Keluarga Besar Jamparing Tangerang Selatan

Berikan Aktifitas Bermutu Untuk Generasi Muda

bila kuantitas tidak dibarengi dengan kualitas

akan percuma saja.  Jadi semua harus bal-

ance.

Solusinya sangat kentara saat ini.  Geliat

pendidikan Indonesia, baik dari segi kuantitas

maupun kualitas, bisa dibilang cukup baik

dan masih terus berjalan. Seperti dilakukan

Universitas Muhammadiyah Prof.  DR. Hamka

(UHAMKA) yang telah meresmikan Fakultas

Kedokteran universitas itu belum lama ini.

Kami berharap akan banyak institusi

pendidikan lain di seluruh Indonesia yang

melebarkan kuantitas serta kualitas pen-

didikannya sehingga semakin banyak rakyat

yang manikmati pendidikan yang baik. ❏

DER

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

P
ERMASALAHAN generasi muda

adalah momok menakutkan setiap

bangsa dan Negara. Sebut saja

masalah kriminalitas, narkoba, pornografi,

pergaulan bebas, radikalisme,  semua itu

sangat menakutkan. Apalagi generasi muda

adalah harapan bangsa, penerus kepe-

mimpinahn bangsa. Bagaimana suatu

negara akan maju jika mental, karakter

generasi mudanya bobrok.

Sebenarnya, banyak hal bisa dilakukan

untuk membentengi generasi muda dari

kebobrokan-kebobrokan tersebut. Kunci-

nya, generasi muda yang energinya sangat

besar, darahnya masih panas, perlu

disalurkan untuk hal-hal yang positif.

Kami sendiri membentuk satu komunitas

yang berisi anak-anak muda di lingkungan

sekitar diisi dengan berbagai kegiatan rutin

dan sangat edukatif dan juga positif.

Sebagai orangtua, kami hanya memantau,

memberikan nasihat, selebihnya mereka

yang melakukan.

Kegaitan-kegiatan yang edukatif dan positif

ini diharapkan akan menyibukkan anak-anak

muda sehingga mereka tidak lagi berpikir untuk

keluyuran yang tidak jelas, kumpul-kumpul,

minum-minuman keras atau melakukan hal-

hal yang mengarah kepada kriminalitas.  Selain

memberikan kesibukan, mereka juga akan

mendapatkan tambahan ilmu dan penge-

tahuan dari kegiatan-kegiatan yang ada.

Alhamdulillah,  pemerintahan sekarang

sepertinya sangat mendukung kegiatan

anak-anak muda, seperti yang dilakukan

MPR RI.  Kami bekerja sama melakukan

kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPPR dengan

anggota panitianya semua anak-anak muda.

Ke depan semestinya pemerintah,  instansi-

instansi, lembaga-lembaga negara lainnya

harus mendukung dan mengajak anak-anak

muda Indonesia untuk aktif dalam berbagai

kegiatan yang posotif. ❏

DER
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Bukan Sekadar Memiliki

Hari Konstitusi

Negara Konstitusional

Konstitusi

J
AKARTA, 18 Agustus 2018. Hari itu

terasa ada yang tak biasa di Ibukota

Jakarta. Di seputar Senayan, beberapa

arus lalu lintas dialihkan. Rekayasa lalu lintas

dilakukan sebab Jakarta pada hari itu

melaksanakan event terbesar di Asia, yakni

pembukaan Asian Games XVIII.

Kesibukan pada hari itu, tak hanya di

seputar jalan-jalan yang melingkari kompleks

Gelora Bung Karno (GBK). Di Gedung

Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD

Senayan, Jakarta, juga masuk ring peng-

amanan Asian Games juga ada kesibukan.

Pada hari itu, MPR menggelar Peringatan Hari

Konstitusi. Karena Wakil Presiden Jusuf Kalla

hadir di acara itu maka pengamanan pun

ekstra ketat.

Satu persatu, sejak pukul 09.00 WIB,

undangan memasuki Gedung Nusantara IV.

Tepat pukul 10.00 WIB, ruangan itu pun

dipenuhi oleh tamu undangan. Ketika acara

dimulai, di barisan depan selain Jusuf Kalla,

juga tampak pimpinan MPR seperti Ketua MPR

Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur

Wahid, E. E Mangindaan, Ahmad Basarah,

Oesman Sapta; Ketua MK Arief Hidayat,

serta Menteri Kabinet Kerja, Menteri Hukum

dan HAM Yasonna Laoly, serta Menteri

Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Berbagai seremonial acara, seperti

menyanyikan lagu Indonesia Raya meng-

awali rangkaian acara itu hingga sampai

pada inti acara, yakni pidato Ketua MPR

Zukifli Hasan dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dalam sambutan, Zulkifli Hasan menyebut,

peringatan Hari Konstitusi telah digagas oleh

MPR periode 2004 – 2009. Hari Konstitusi

sendiri telah diakui pemerintah lewat

Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 18 Tahun 2008, di mana pada 18

Agustus ditetapkan sebagai Hari Konstitusi.

Bagi Zulkifli Hasan, peringatan Hari

Konstitusi sangat penting, sebab konstitusi-

lah yang menjabarkan seluruh semangat

kemerdekaan Indonesia dalam suatu tatanan

pemerintahan yang melindungi segenap

bangsa dan seluruh tumpah darah Indone-

sia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia.

Selanjutnya, Zulkifli Hasan memaparkan,

satu hari setelah bangsa Indonesia merdeka,

dalam suasana yang tidak menentu di bawah

tekanan pendudukan Jepang, para pendiri

bangsa mampu menyatukan pemikiran besar

yang berpijak dalam sanubari rakyat Indone-

sia, sekaligus membahasakan kehendak

rakyat sebagai satu cita-cita bersama Indo-

nesia merdeka yang tertuang dalam konstitusi.

Zulkifli Hasan dalam kesempatan tersebut

mengakui, dalam konteks kekinian, di alam

merdeka, pemahaman dan pengimplemen-

tasian konstitusi belum sepenuhnya dapat

MPR rutin menggelar peringatan Hari Konstitusi. Peringatan ini bertujuan  untuk mengingatkan
tujuan berbangsa dan bernegara.
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kita tunaikan. “Inilah tantangan zaman yang

harus kita hadapi bersama”, ujarnya. Untuk

itu, dia mengajak semua untuk mengem-

balikan memori konstitusi pada nilai-nilai

sejarah sehingga bangsa ini memiliki

komitmen untuk menjadikan konstitusi agar

tetap berlaku dari masa ke masa, sebagai

konstitusi yang hidup (the living constitu-

tion).

Pria asal Lampung itu menyebutkan, dalam

perkembangan sejarah kehidupan ber-

bangsa dan bernegara, konstitusi menempati

posisi sangat penting, muatan konstitusi

senantiasa berkembang seiring perkem-

bangan peradaban manusia dan organisasi-

organisasi kenegaraan. “Oleh karenanya,

pemahaman dan pelaksanaan konstitusi

menjadi semakin penting untuk dirumuskan

dalam abad modern”, ujarnya.

Zulkifli Hasan mengakui, wajah konstitusi

telah mengalami perkembangan berdasarkan

tuntutan era dan zaman. Dengan adanya

perubahan Undang-Undang Dasar (UUD)

1945, konstitusi Indonesia telah menjadi

sebuah konstitusi yang lebih demokratis dan

modern. Perubahan itu mampu menjadi

panduan dasar dalam penyelenggaraan

negara dan kehidupan berbangsa, kini dan

masa datang, untuk mengantarkan bangsa

Indonesia menjadi bangsa yang adil dan

makmur, lahir dan batin dalam wadah negara

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

Meski demikian, dia mengingatkan, memiliki

konstitusi yang demokratis dan modern

tidaklah dengan sendirinya berarti memiliki

kehidupan kenegaraan dan kebangsaan

yang demokratis dan modern pula. “Semua

tergantung kepada sejauh mana pe-

laksanaan konstitusi tersebut”, paparnya.

Dia mengakui,  masih banyak penyelenggara

negara dan masyarakat luas yang belum

mengenal dan memahami konstitusi, se-

hingga harapan pelaksanaan nilai-nilai yang

terkandung dalam konstitusi masih menjadi

pekerjaan rumah bersama.

Zulkifli Hasan mengajak semua untuk

saling mengingatkan bahwa dalam setiap

pengambilan kebijakan dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,

harus senantiasa diarahkan kembali kepada

konstitusi. Dengan kembali kepada konstitusi,

bangsa ini tidak saja dapat mengetahui dan

melakukan koreksi atas pelaksanaan prinsip-

prinsip dasar kehidupan bersama, struktur-

struktur organisasi negara beserta mekanis-

me penyelenggaraannya. Namun, lebih jauh,

melalui nilai-nilai konstitusi juga dapat

mempersiapkan gambaran tingkat peradaban

bangsa kita nanti.

Bagi Zulkifli Hasan, konstitusi harus

menjadi spirit bagi setiap anak bangsa dalam

mewujudkan tujuan dan cita-cita negara In-

donesia merdeka. Konstitusi harus menjadi
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MPR Bisa Mengeluarkan Tap MPR
Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

M
AJELIS Permusyawaratan Rakyat

(MPR) masih bisa mengeluarkan

Ketetapan (Tap) MPR yang bersifat

beschikking (penetapan), khususnya Tap

MPR yang menetapkan presiden dan wakil

presiden terpilih hasil pemilihan presiden.

Dalam pelantikan presiden dan wakil

presiden terpilih, MPR bukan hanya menge-

luarkan berita acara pelantikan, tetapi juga

mengeluarkan Tap MPR.

Demikian satu rangkuman dalam Saraseh-

an “Memperkuat Status Hukum Ketetapan

MPR dan MPRS dalam Sistem Hukum Indo-

nesia” di Gedung Nusantara IV, Kompleks

Parlemen Jakarta, Sabtu (18/8/2018).

Sarasehan bersamaan dengan Peringatan

Hari Konstitusi ini menghadirkan pembicara

Rambe Kamarulzaman (Wakil Ketua Badan

Pengkajian MPR), Prof. Dr. Maria Farida

Dalam pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, MPR seharusnya mengeluarkan Tap MPR.
Ini akan memperkuat kewenangan MPR, meski MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi.

(mantan hakim konstitusi), dan Hamdan

Zoelva (mantan Ketua MK).

Dalam paparannya, Rambe Kamarul-zaman

menyebutkan bahwa MPR masih bisa menge-

luarkan atau membuat Tap MPR. Namun Tap

MPR itu harus menyangkut beschikking.

“Dalam pelantikan presiden dan wakil presiden

terpilih, MPR seharusnya mengeluarkan Tap

MPR. Ini akan memperkuat MPR menyangkut

kewenangannya meski MPR bukan lagi

sebagai lembaga tertinggi,” katanya.

Bukan hanya dalam pelantikan presiden

dan wakil presiden terpilih, MPR juga bisa

mengeluarkan Tap MPR yang bersifat

beschikking dalam hal presiden berhalangan

di tengah jalan. “Ketika presiden ber-

halangan, MPR juga perlu mengeluarkan Tap

yang besifat beschikking,” ujarnya.

Hamdan Zoelva juga sependapat, ke

semangat pembebasan menjadi bangsa

yang benar-benar merdeka, bukan hanya

bermakna merdeka dari kolonialisme,

melainkan merdeka dari kemiskinan dan

ketertinggalan. Untuk itu, konstitusi harus

dipahami bukan hanya sebagai jaminan

kedaulatan, melainkan juga jalan ikhtiar

bersama dalam mewujudkan kemandirian

dan kesejahteraan ekonomi yang ber-

keadilan.

Dia menegaskan, sebagai landasan dan

hukum utama, konstitusi harus mendapat

pengawalan agar dapat tetap menjadi

panduan bernegara, karena memuat kon-

sensus seluruh warga negara, yang

merangkum kehendak dan cita bernegara

untuk diwujudkan di masa yang akan datang.

Lebih lanjut, kata Zulkifli Hasan, menyadari

arti penting kedudukan, fungsi, dan tujuan-

nya,  konstitusi harus dikedepankan dalam

penyelenggaraan kehidupan bernegara.

“Hal ini penting untuk kita ikhtiarkan agar

negara ini menjadi negara konstitusional,

bukan sekedar memiliki konstitusi”, tegasnya.

Ikhtiar yang dimaksud adalah perlu secara

sungguh-sungguh mengupayakan agar

konstitusi negara menjadi konstitusi yang

hidup, konstitusi yang bekerja (the living and

working constitution) untuk cita-cita ke-

sejahteraan dan keadilan sosial.

Sementara itu, Jusuf Kalla dalam

pidatonya mengajak bangsa ini menghormati

para pendiri bangsa. Selain mereka berani

menyatakan kemerdekaan Indonesia, sehari

kemudian mereka menetapkan UUD Tahun

1945 sebagai kerangka dasar berbangsa

depan MPR tidak bisa lagi membuat Tap MPR

yang bersifat regling (mengatur). “MPR

hanya bisa mengeluarkan Tap yang bersifat

beschikking selain melakukan perubahan

dan penetapan UUD,” tegasnya.

Tak jauh berbeda, Maria Farida juga

berpendapat MPR tetap bisa membuat dan

mengeluarkan Tap MPR tetapi Tap tentang

beschikking, bukan Tap tentang penetapan

GBHN, melainkan mengenai pelantikan

presiden dan wakil presiden terpilih.

“Menurut saya, Ketetapan MPR tentang

pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih

terdiri dari dua pasal. Pertama, pasal yang

menyebutkan penetapan dan pelantikan

presiden dan wakil presiden terpilih. Kedua,

pasal tentang kapan mulai berlakunya

ketetapan itu. MPR sebagai mewakili rakyat

Indonesia, karena yang melakukan pemilihan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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dan bernegara. Menurut pria asal Sulawesi

Selatan itu, dengan memperingati Hari

Konstitusi membuat kita mengerti bagaimana

bangsa ini mempunyai tujuan. “Tujuan

bangsa ini seperti yang tercantum dalam

Pembukaan UUD”, ujarnya.

Dalam sejarah perjalanan bangsa, kata

Jusuf Kalla, konstitusi yang ada diakui sangat

dinamis. Bangsa ini pernah memiliki UUD Tahun

1945, UUD RIS, UUD Tahun 1950, kembali ke

UUD Tahun 1945, dan sekarang UUD NRI

Tahun 1945. “UUD Tahun 1945 mengalami

empat kali perubahan”, ujarnya. Perubahan

yang terjadi, menurut Jusuf Kalla, sebagai bukti

bahwa konstitusi bangsa ini dinamis dan

menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Perubahan yang terjadi menunjukkan

bahwa konstitusi kita terbuka dan membuka

diri kepada dinamika yang ada, bila memang

perubahan itu baik untuk bangsa. Dia

menyebut bangsa-bangsa lain, seperti

Amerika Serikat dan India konstitusinya

sudah berkali-kali mengalami perubahan.

“Kita harus menyesuaikan dengan zaman,

tentu yang paling penting adalah sesuai

dengan kepentingan bangsa Indonesia”,

paparnya.

Menurut Jusuf Kalla,  banyak bangsa di

dunia mengalami perpecahan, namun Indo-

nesia tidak mengalami hal yang demikian. Hal

demikian, kata Jusuf Kalla, menjunjukkan

konstitusi bahwa kita bisa mempersatukan

seluruh komponen bangsa.

Dia berharap, peringatan Hari Konstitusi

bukan sekadar seremonial belaka, namun

sebagai cara untuk mengevaluasi atas apa

yang terjadi di tengah masyarakat dan dunia.

Dia menyebut, di belahan dunia ini banyak

terjadi perubahan, seperti Cina yang dari

sosialis berubah menjadi liberal, dan

sebaliknya di negara yang lain. Hal demikian

adalah dinamika terjadi di dunia. “Bangsa In-

donesia tidak berdiri sendiri. Untuk itu semua

perlu memberi evaluasi bagaimana konstitusi

kita ke depan”, tambahnya. ❏

AWG

presiden adalah rakyat,” jelasnya.

Menurut Maria Farida, selama ini presiden

dan wakil presiden yang terpilih tidak

memiliki Tap MPR untuk pelantikan. Selama

ini hanya ada berita acara pelantikan

presiden dan wakil presiden terpilih. “Kalau

misalnya nanti ada impeachment terhadap

presiden, apakah MPR hanya mencabut

berita acara pelantikan? Karena itu perlu Tap

MPR untuk pengucapan sumpah presiden

dan wakil presiden terpilih dan Surat

Keputusan. Sebab, jika tidak ada Tap itu,

bagaimana bisa dilakukan impeachment?”

tanya Maria Farida.

Dalam sarasehan itu juga terungkap

perbedaan pendapat dalam hal perlunya Tap

MPR yang bisa menafsirkan UUD. Rambe

Kamarulzaman memberi contoh Pasal 7 UUD

NRI Tahun 1945. “MPR perlu mengeluarkan

tafsir atas Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945

sehingga tidak ada perdebatan di masya-

rakat,” katanya.

Sebaliknya, Hamdan Zoelva berpendapat,

MPR tidak bisa mengeluarkan Tap yang

memberi tafsir atas konstitusi karena tidak

memiliki landasan normatifnya. “MPR tidak

bisa membuat Tap yang memberi tafsir atas

konstitusi. Sebab, setelah amandemen,

kewenangan tafsir konstitusi hanya diberikan

kepada MK. Segala penafsiran konstitusi ada

pada Mahkamah Konstitusi,” tegas Hamdan

Zoelva. ❏

BSC

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono
Buka Pekan Konstitusi MPR 2018
Kegiatan dalam Pekan Konstitusi MPR meliputi putaran final Lomba Academic Constitutional Draft-

ing dan Debat Konstitusi untuk kalangan mahasiswa dan Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR

untuk siswa Sekolah Menengah Atas.

Hari Konstitusi dan Hari Lahir MPR

D
ALAM rangkaian peringatan Hari

Konstitusi pada 18 Agustus dan Hari

Lahir MPR pada 29 Agustus, Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar

“Pekan Konstitusi MPR”. Kegiatan dalam

Pekan Konstitusi MPR ini meliputi putaran fi-

nal Lomba Academic Constitutional Draft-

ing dan Debat Konstitusi untuk kalangan

mahasiswa perguruan tinggi dan Lomba

Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR tingkat

nasional untuk kalangan siswa Sekolah

Menengah Atas.

Sekretaris Jenderal (Sesjen) MPR Dr.

Ma’ruf Cahyono secara resmi membuka

Pekan Konstitusi tahun 2018 di Gedung

Nusantara IV, Kompleks Parlemen Jakarta,

Sabtu malam (25/8/2018). Pembukaan Pekan

Konstitusi MPR 2018 yang diisi dengan nyanyi

serta pegelaran tari tradisional dan modern

dihadiri Wakil Sesjen MPR Selfi Zaini, pejabat

eselon II MPR, seluruh peserta lomba, guru

pembimbing, para dosen, dan pendamping

dari dinas pendidikan.

“Academic Constitutional Drafting adalah

bagaimana membuat draf konstitusi yang

baik. Kemudian, Debat Konstitusi yaitu

bagaimana kita membicarakan, mem-

bincangkan tentang konstitusi, baik konsep,

maupun pelaksanaannya. Ketiga, Lomba

Cerdas Cermat Empat Pilar MPR yang di

dalamnya juga ada Konstitusi, NKRI, dan

Bhinneka Tunggal Ika,” kata Ma’ruf Cahyono.

Menurut Ma’ruf, Pekan Konstitusi ini

memiliki makna sebagai learning process,

terutama generasi muda, untuk menuangkan

pikiran, gagasan, dan cara pandang, terkait

bangsa ini ke depan melalui konstitusi.

“Karena konstitusi adalah instrumen me-

wujudkan tujuan negara. Konstitusi memiliki

nilai strategis, terutama generasi muda,

karena menggerakkan pikiran-pikiran

generasi muda melalui constitutional draft-

ing, debat konstitusi, dan lomba cerdas

cermat,” jelasnya.

 Ma’ruf menambahkan, setiap warga

negara harus memahami konstitusi karena

kesadaran berkonstitusi hanya bisa dicapai

kalau warga negara paham. “Tugas MPR

untuk memasyarakatkan konstitusi kita.

Karena itu, Pekan Konstitusi ini selain

sebagai ajang untuk silaturahim yang

mempersatukan generasi muda dari ber-

bagai daerah, juga menjadi ajang untuk

mengekspresikan pikiran-pikiran baik tentang

konstitusi,” ucapnya.

Sementara itu, dalam sambutan pem-

bukaan, Ma’ruf Cahyono atas nama

Sekretariat Jenderal MPR mengucapkan

selamat datang kepada para peserta per-

wakilan semua provinsi, guru pendamping,

dosen, dan dinas pendidikan di Jakarta. “Ini

merupakan kesempatan untuk menunjukkan

prestasi. Ini satu kesempatan yang sangat

berharga dan langka,” katanya.

Ma’ruf kemudian menguraikan makna yel-

yel generasi yang bersatu, cerdas dan

optimis. MPR selama ini melaksanakan

kegiatan ke seluruh pelosok tanah air adalah

untuk membentuk generasi muda yang

bersatu, cerdas, dan optimis. Pertama,

generasi yang bersatu. Mempersatukan

bangsa yang besar tidak mudah karena

perbedaan yang beraneka ragam di seluruh

Indonesia. “MPR ingin mempersatukan dan

merawat persatuan dengan cara terus

memadukan perbedaan menjadi semangat

bhinneka tunggal ika. Sosialisasi Empat PIlar

MPR adalah untuk generasi muda yang

bersatu.” jelasnya.

Kedua, generasi yang cerdas. Generasi

muda yang cerdas adalah generasi yang

mampu menghadapi tantangan dan me-

manfaatkan peluang. Kecerdasan untuk

mampu beradaptasi dengan tantangan yang

dinamis. Cerdas menghadapi peluang agar

mampu memanfaatkan peluang-peluang

yang ada. “Intinya kecerdasan ketahanan
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yang luar biasa menghadapi tantangan dan

kemampuan daya saing untuk meman-

faatkan peluang. Dua hal ini yang harus

diingat. Daya tahan terhadap jati diri dan

daya saing terhadap peluang-peluang yang

ada,” paparnya.

Ketiga, generasi yang optimis. “Tidak boleh

menjadi generasi yang pesimis karena kita

memiliki semua. Kita negara yang besar dan

kaya. Generasi yang bersatu, generasi yang

cerdas harus optimis menghadapi masa

depan bangsa,” ujarnya.

Sementara kepada peserta Lomba Debat

Konstitusi, Ma’ruf Cahyono menjelaskan

bahwa debat itu merupakan momentum yang

tidak boleh disia-siakan. “Silakan berpikir

kritis setajam-tajamnya menyikapi kondisi

tata negara. Sumber daya yang berkualitas

untuk melahirkan gagasan-gagasan baru

mendukung tugas-tugas MPR, tugas untuk

membangun karakter bangsa, berpikir

tentang bangsa ke depan, melalui kajian

konstitusi dan pelaksanaannya,” katanya.

Karena itu, Ma’ruf menyebut Pekan

Konstitusi MPR ini adalah forum serius. “Aca-

demic Constitutional Drafting, Debat

Konstitusi, dan Cerdas Cermat, pasti

dilakukan secara serius,” ucapnya.

Ma’ruf mengharapkan Pekan Konstitusi

ini memiliki nilai dan hasilnya memberi

sumbangsih pemikiran terhadap bangsa

dan negara kita. Apalagi penyeleng-

garaannya bersamaan dengan event

internasional Asian Games maka bisa

menambah cakrawala dan wawasan para

peserta lomba.

Selain menjadi ajang silaturahim dan

memersatukan anak bangsa, dan menambah

pengalaman, Ma’ruf berharap, setelah

pulang dari Jakarta, para peserta bisa

memiliki nilai tambah wawasan, kompetensi

dalam konstitusi dan ketatanegaraan.

“Sehingga membantu tugas MPR untuk

menularkan nilai-nilai baik bangsa, yaitu jati

diri ke seluruh elemen masyarakat. Agar In-

donesia menjadi bangsa relijius, humanis,

bersatu, demokratis, dan bangsa yang

menciptakan keadilan sosial,” pungkasnya.

Debat konstitusi diikuti perwakilan per-

guruan tinggi dari 34 provinsi ditambah juara

bertahan debat konstitusi tahun 2017. Lomba

Cerdas Cermat Empat Pilar MPR juga diikuti

perwakilan SLTA dari 34 provinsi. Sedang-

kan lomba Academic Constitutional Drafting

diikuti Universitas Pajajaran, Universitas

Jambi, Universitas Pelita Harapan, Universi-

tas Diponegoro, Universitas Indonesia, dan

Universitas Gadjah Mada.

Apresiasi datang dari peserta lomba.

Salah satunya dari Akhmad Kautsar, peserta

lomba Debat Konstitusi perwakilan Univer-

sitas Halu Oleo Kendari Provinsi Sulawesi

Tenggara.  Akhmad mengungkapkan,

apresiasi yang besar kepada MPR RI dengan

kegiatan lomba Debat Konstitusi ini.

“Kesan saya, saya sangat senang. Tidak

menyangka bisa masuk final dan berlaga

untuk mendapatkan gelar juara di Jakarta.

Saya juga bangga bisa mewakili daerah saya

di tingkat nasional. Kejuaraan nasional ini

juga sebagai wadah bagi para mahasiswa,

seperti saya, untuk kembali memahami

konstitusi negara kita. Juga berpikir kritis yang

membangun soal konstitusi kita. Selamat

untuk MPR,” tandasnya. ❏

DER/BSC

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



54 EDISI NO.08/TH.XII/AGUSTUS 2018

MAJELIS KHUSUS

Salah Satu Varian Sosialisasi Empat Pilar

M
ULAI pukul 05.00 WIB, Ahad (26/8/

2018), baik sendiri-sendiri maupun

bersama-bersama ribuan orang

mendatangi halaman Gedung Nusantara,

Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta.

Mereka datang untuk mengikuti Jalan Sehat

Empat Pilar MPR.

Para peserta memenuhi halaman utama

kompleks parlemen di pagi nan cerah itu.

Suasananya pun meriah dan harmoni.

Mereka menggunakan seragam kaos

berwarna biru gelap dengan tulisan Jalan

Sehat 4 Pilar MPR.

Sekitar pukul 07.30 WIB, pagi itu, setelah

3.000 peserta gerak jalan berkumpul, Ketua

MPR Zulkifli Hasan didampingi Wakil Ketua

MPR Hidayat Nurwahid, Ahmad Muzani, dan

Oesman Sapta, serta anggota MPR dari

Wakil Ketua DPD Ahmad Muqowam, anggota

Lemkaji Djafar Hafsah, dan Syamsul Bahri

serta Sesjen MPR Ma’ruf Cahyono naik ke

panggung.

“Selamat pagi, selamat datang di Jakarta”,

sapa Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam

sambutan pelepasan gerak jalan dengan

penuh semangat. Pria asal Lampung itu

menjelaskan bahwa kegiatan ini sebagai

salah satu rangkaian kegiatan memperingati

Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 MPR. Dia

berharap, para peserta, terutama generasi

muda yang mengikuti Lomba Cerdas Cermat

(LCC) Empat Pilar, Constitutional Drafting,

Ribuan peserta mengikuti Jalan Sehat Empat Pilar MPR. Diharapkan sebagai ajang  menciptakan

harmoni dan persatuan.

dan Debat Konstitusi untuk menjadi duta

bangsa memperkokoh persatuan.

Selanjutnya, Zulkifli Hasan menyatakan,

MPR selalu menyosialisasikan nilai-nilai luhur

bangsa, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun

1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. “Itu

yang disebut dengan Empat Pilar MPR”,

ujarnya. Menyosialisasikan Empat Pilar,

menurut Zulkifli Hasan, sangat penting,

apalagi di tahun politik. “Di tahun politik, kita

harus memperkuat persatuan, mencintai,

dan saling menghargai”, paparnya. Di tahun

politik, lanjut Zulkifli Hasan, jangan melakukan

hal sebaliknya, yakni menciptakan ke-

bencian, menghalalkan segara cara, dan

saling hujat.

Kontestasi di tahun politik, menurut Zulkifli

Hasan, terjadi di antara anak bangsa sendiri,

bukan dengan orang lain. Untuk itu, kata

Zulkifli Hasan, dalam kontestasi, kita harus

saling adu konsep dan adu gagasan. “Yang

berkualitas sehingga menghasilkan harmoni

dan kesetaraan”, ucapnya. Hal inilah,

menurut Zulkifli Hasan, adalah amanat

Pancasila. “Pancasila harus menghasilkan

kesetaraan, keadilan, dan harmoni”,

tegasnya.

Setelah memberi sambutan singkat,

Pimpinan MPR menggunting tali balon, dan

puluhan balon berwarna merah dan putih

itu beterbangan di langit. Tak lama kemudian,

Zulkifli Hasan mengangkat bendera start.

Dan, ribuan peserta Jalan Sehat Empat Pi-

lar bergerak serentak meninggalkan

kompleks parlemen. Zulkifli Hasan bersama

pimpinan yang lain pun ikut serta dalam

gerak jalan itu.

Peserta Jalan Sehat ini menempuh rute:

keluar kompleks parlemen Jl. Gatot Subroto,

belok kiri ke arah Patal Senayan, lanjut ke Jl.

Asia Afrika, kemudian melintas depan Stasiun

TVRI, kembali ke Jl. Gatot Subroto, kembali

ke komplek parlemen. Rute itu sejauh 5 km.

Narjo pendamping peserta LCC dari Jawa

Tengah mengatakan, sangat berkesan

mengikuti acara itu. Acara yang digelar oleh

Jalan Sehat Empat Pilar MPR
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MPR sebagai kegiatan yang bisa mem-

persatukan seluruh elemen masyarakat.

“Peserta LCC dari 34 provinsi hadir di sini”,

paparnya. “Dengan demikian bisa mem-

pererat tali persaudaraan, dan bisa membikin

badan sehat”, ungkap Narjo asal SMA Negeri

1 Wonosobo.

Suasana senang dan gembira juga

dirasakan oleh Ridwan Khoerudin. Dia hadir

dalam acara itu sebab kampusnya, Univer-

sitas Pelita Harapan (UPH), maju dalam ajang

Debat Konstitusi. “Mengikuti acara ini

menyenangkan karena bertemu dengan

teman dari berbagai daerah”, ujarnya.

Hal senada juga dirasakan  Arief

Khairudin, mahasiswa UIN Wali Songo,

Semarang, Jawa Tengah. Sama dengan

Ridwan, Arief termasuk anggota tim UIN Wali

Songo juga ikut dalam lomba Debat Konstitusi.

“Luar biasa mengikuti acara ini”, papar

mahasiswa jurusan hukum ini. “Di sini bisa

bertemu dengan kawan mahasiswa lain-

nya”, tuturnya.

Kegembiraan juga dirasakan oleh kalang-

an pelajar dari berbagai provinsi di Indonesia,

yang hadir di Jakarta sebagai peserta putaran

final LCC Empat Pilar. Waode Syahrani Rizki,

misalnya. Siswa SMA Negeri 2 Bau-Bau,

Sulawesi Tenggara, ini mengaku senang bisa

ikut Jalan Sehat Empat Pilar MPR ini. “Bertemu

dengan pelajar dari seluruh nusantara. Bisa

saling mengenal,” ujar siswi kelas XI SMA

Negeri 2 Bau-Bau ini.

Hal serupa juga dirasakan oleh Rendi

Saputra, siswa SMA Negeri 2 Halmahera

Timur, Maluku Utara. “Selain sehat juga

memperkuat persatuan”, tutur Rendi yang

bersama  tim sekolahnya menjadi peserta

putaran final  LCC 2018 ini.

Jadi, Jalan Sehat Empat Pilar ini, menurut

Sesjen MPR Dr. Ma’ruf Cahyono, SH., MH.,

merupakan salah varian dari Sosialisasi

Empat Pilar MPR. Ma’ruf Cahyono me-

nuturkan, banyak metode sosialisasi telah

dilakukan, antara lain: outbond, pagelaran

seni dan budaya, LCC, Debat Konstitusi dan

Constitutional Drafting.

Ma’ruf Cahyono menegaskan, nilai-nilai

luhur bangsa harus ditanamkan kepada

masyarakat tanpa henti. “Dengan cara

apapun,” tegas Ma’ruf. Ini perlu dilakukan,

karena generasi akan silih berganti. Maka

sosialisasi tak boleh berhenti, harus

dilakukan terus menerus, dan tak boleh

bosan. “Karena, nilai-nilai luhur harus terus

berada di sisi hidup kita,” katanya.

Jadi, “Sepanjang kita masih berideologi

Pancasila, kita harus menularkan nilai-nilai

ini. Jangan tanya kapan selesai,” ungkap

Ma’ruf Cahyono. ❏

AWG

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Ketua MPR: Semoga Persaudaraan dan Persatuan
Tetap Terjaga
Mudah-mudahan dengan doa dan zikir seluruh anggota MPR, pimpinan lembaga dan badan pengkajian,

seluruh staf, dan seluruh rakyat Indonesia diberi pertolongan oleh Allah SWT untuk mengawal

persatuan.

Syukuran dan Doa Bersama

U
SAI Magrib Lapangan Sepakbola di

kompleks MPR/DPR/DPD Senayan,

Jakarta, sudah ramai dikunjungi para

jamaah. Terdengar lantunan kesenian Islami

dari grup Hadroh Daarul Haddad pimpinan

Ustad Gilang Prabujunta. Malam itu, Rabu 29

Agustus 2018, menjadi puncak kegiatan

memperingati Hari Lahir ke-73 MPR. MPR,

malam itu, menggelar syukuran dan doa

bersama menghadirkan kondang Ustad

Abdul Somad.

Sebelum ke lokasi syukuran dan doa

bersama, Ketua MPR Zulkifli Hasan didampingi

para wakil ketua sudah berada di ruang

delegasi, Gedung Nusantara IV, menunggu

kehadiran Ustad Abdul Somad. Mereka

beramah-tamah setelah Abdul Somad tiba di

ruang delegasi. Sekitar pukul 19.30 WIB,

mereka menuju Lapangan Sepakbola, tempat

berlangsungnya syukuran dan doa bersama,

menggunakan mobil golf.

“Ini kan 73 tahun milad MPR, kita di sini

syukuran dan doa. Apalagi sekarang tahun

politik, kita berdoa kepada Allah SWT agar

dilindungi. Semoga bangsa kita di tahun-

tahun politik ini bisa memperkuat persatuan,

kebersamaan, persaudaraan,” kata Zulkifli

didampingi Ustad Abdul Somad di lokasi.

Sementara itu Ustad Abdul Somad yang

sering disapa UAS mengatakan, ingin

menyegarkan kembali memori bahwa Indone-

sia merdeka dari penjajahan karena adanya

persatuan. “Kita ingin menyegarkan kembali

memori kita bahwa negeri ini bisa merdeka

dari penjajahan karena adanya persatuan. Kau

mungkin bukan saudaraku dalam satu

keyakinan, tapi engkau adalah saudaraku

dalam satu kebangsaan,” katanya.

UAS mengapresiasi kegiatan yang digelar

MPR ini. “Masyarakat kita mungkin terkena

demensia, ya, atau bahkan amnesia, lupa,

karena itu selalu dibicarakan di level kantor

atau masjid. Tapi, hari ini alhamdulillah lembaga

yang resmi disebarkan dan saudara-saudara

yang menyebarkan ini melalui media pers,

maka Insya Allah masyarakat lebih banyak

mendengar,” papar UAS.

“Sehingga pesan kebaikan ini bisa

diaplikasikan dalam kehidupan nyata, riil,

sehingga kita tidak disibukkan dengan isu.

Mari kita pupuk kebersamaan, melihat Indo-

nesia menjadi bangsa yang diharapkan oleh

dunia di masa akan datang,” sambungnya.

Syukuran dan doa bersama diawali

dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Setelah itu pembacaan ayat-ayat suci

Alqur’an oleh perwakilan dari Majelis Taklim

Nurul Musthofa Hasan bin Ja’far Assegaf.

Kemudian sambutan dari Ketua MPR Zulkifli

Hasan dilanjutkan tausiah oleh UAS.

Hadir dalam syukuran dan doa bersama

ini para wakil ketua MPR, yakni Mahyudin,

Hidayat Nur Wahid, Oesman Sapta, Ahmad

Muzani, Muhaimin Iskandar, dan Ahmad

Basarah. Juga hadir pimpinan fraksi di MPR

dan anggota MPR, Sesjen MPR Ma’ruf

Cahyono, dan warga masyarakat lainnya.

Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan

menyebutkan, nilai-nilai luhur Indonesia dapat

mempersatukan bangsa. “Mari kita luruskan
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kembali cita-cita bangsa. Mudah-mudahan

dengan doa dan zikir seluruh anggota MPR,

pimpinan lembaga dan badan pengkajian,

seluruh staf, dan seluruh rakyat Indonesia

diberi pertolongan oleh Allah SWT untuk

mengawal persatuan,” ujar Zulkifli.

Zulkifli berharap, doa dan zikir bersama ini

sekaligus refleksi MPR dan lembaga lainnya

untuk berkomitmen membangun karakter

kebangsaan. “Semoga jadi momentum balik,

baik pemerintah kota, kabupaten, pusat, dan

lain-lain untuk bersama-sama membangun

karakter bangsa. Jadikan hidup berbangsa

dan bernegara sehari-hari,” tuturnya.

Dalam ceramahnya, UAS  bercerita

sebelum memberi tausiah tentang perlu

belajar tentang MPR. “Karena saya berbicara

di kantor MPR, saya mesti mencari apa itu

tugas MPR. Nomor satu, menetapkan

Undang-Undang Dasar 1945,” kata UAS.

Tugas MPR yang kedua, melantik presiden

dan wakil presiden. Saat itulah UAS

berkelakar. “(Tugas MPR) yang kedua,

melantik presiden dan wakil presiden. Dalam

hati saya, kalau mau (jadi cawapres), kemarin

saya ke sini,” canda Somad disambut tawa

para pimpinan MPR dan warga yang hadir.

UAS menegaskan hanya ingin menjadi

ustad. “Ketika saya berbicara tentang

kekuasaan, tentang Islam, tentang hebatnya

politik, maka saya tidak mengiklankan diri

saya. Oleh sebab itu, jangan khawatir. Tapi

saya katakan, sampai akhir hayat, saya ingin

menjadi ustad,” imbuhnya.

UAS juga menyinggung sistem demokrasi

di Indonesia. “Sekarang kita pakai sistem

demokrasi, suara terbanyak suara Tuhan.

Suara yang paling banyak suara yang pal-

ing benar,” ujarnya.

Karena itu, UAS mengingatkan masyara-

kat untuk menggunakan hak suaranya dan

tidak golput saat Pemilu 2019 mendatang.

“Oleh sebab itu, maka tidak boleh ada anak

bangasa yang golput, setuju? Tidak boleh

(Golput), ya harus memilih. Gunakan

suaramu, dalam ujung jarimu kau bisa

menunjukkan kekuasaanmu,” pintanya.

UAS meminta masyarakat memilih pemimpin

yang bisa membawa kebaikan untuk masa

depan bangsa. Ia pun mengibaratkan dengan

satu sapu lidi yang memiliki kekuatan yang luar

biasa sehingga bisa membersihkan apapun.

“Satu batang lidi tidak bisa buat apa-apa,

lidi itu akan patah bisa dipakai menyabet

botol.Tapi ketika banyak lidi menyatu menjadi

sapu lidi yang besar, jangankan botol, maling

dipukul mati. Apa maknanya? Suara-suara

kebaikan dari orang-orang baik, orang-or-

ang bertuhan, harus memilih orang yang

bertuhan. Kenapa? Karena orang yang

berhantu tidak akan mungkin memilih yang

bertuhan,” katanya. ❏

BSC

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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NASIONAL

Kabupaten Kayong Utara

Oesman Sapta Idul Adha Bersama Jamaah
Masjid Oesman Al-Khair

S
EKITAR pukul 06.30 WIB, 22 Agustus

2018, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta

meninggalkan kediamannya Jl. Irama

Laut, Desa Sutra, Kecamatan Sukadana,

Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat.

Bersama keluarga, Oesman Sapta menuju

Masjid Oesman Al Khair.

Begitu tiba di masjid yang berada di tepi

laut itu, Oesman Sapta disambut ribuan

jamaah. Kehadiran pria yang juga menjabat

Ketua DPD RI di masjid itu untuk

melaksanakan sholat Idul Adha. Bersama

ribuan masyarakat Kayong Utara, Oesman

Sapta melakukan sholat Idul Adha dengan

imam Haji Muhammad Ali Abdurrahman dan

khotib Muhammad Idris.

Oesman Sapta mengakui Idul Adha tahun

ini digunakan untuk pulang kampung. “Sambil

bertemu keluarga”, ujarnya. Dia mengaku

pulang kampung tak sendiri. “Saya

membawa anggota MPR dari Kelompok DPD,

Muhammad Idris, untuk jadi khotib,”

ungkapnya. Oesman Sapta menyatakan

syukur bisa bertemu masyarakat dan pejabat

di Kayong Utara. “Kita bertemu dengan

semua agar mendapat semangat baru dalam

kehidupan”, ucapnya. Dalam kesempatan itu,

Oesman Sapta mengucapkan Selamat Idul

Adha. “Semoga menjadi berkah bagi bangsa

Indonesia”, harapnya.

Masjid megah itu pada Idul Adha tahun ini

menyembelih 19 ekor sapi, dan 9 ekor

kambing. Daging kurban didistribusikan ke

berbagai kecamatan di Kayong Utara.

Oesman Sapta, pria asli Kayong Utara, itu

mengakui kampung halamannya sekarang

semakin berkembang. Untuk itu, dia berharap

agar lapangan terbang dibangun di sini.

“Membangun lapangan terbang sudah

menjadi janji pemerintah sejak lama”,

ungkapnya. Untuk itu, dia menegaskan, janji

itu harus segera dipenuhi. “Mudah-mudahan

segera dipenuhi”, harapnya. Membangun

lapangan udara, menurut Oesman Sapta,

penting sebab di Kayong Utara sangat

menonjol potensi pariwisata. “Makanya perlu

sarana transportasi”, tegasnya.

Prihatin Dampak Asap

Kebakaran hutan yang menimbulkan asap

sehingga berdampak buruk bagi masyarakat.

Hal itu sangat disesalkan oleh Oesman Sapta.

“Saya prihatin”, ujarnya. Dampak asap itu

sampai membuat anak sekolah di Pontianak

diliburkan. Selain itu, juga mengganggu lalu

lintas penerbangan di sana. Untuk itu, Oesman

Sapta menegaskan, agar kebakaran hutan

cepat dicegah dan diatasi serta pelakunya

ditindak tegas. “Jangan diberi toleransi”,

ujarnya. “Karena itu akan berdampak buruk

pada masyarakat”, tambahnya.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Kota Makassar

Ma’ruf Cahyono Ajak Wanita Syarikat Islam
Mamahami dan Melaksanakan Jatidiri Bangsa

S
EKRETARIS Jenderal (Sesjen) MPR Dr.

Ma’ruf Cahyono, SH., MH., menggugah

kesadaran perempuan yang tergabung

dalam organisasi Wanita Syarikat Islam

(WSI) Provinsi Sulawesi Selatan untuk

merawat dan menjaga jatidiri bangsa, yang

tak lain adalah Pancasila.

Ma’ruf Cahyono menyampaikan hal itu di

depan sekitar 260 orang tokoh WSI Provinsi

Sulawesi Selatan di Aula Balai Kota

Makassar, Jumat siang (10/8/2018).  “Dalam

hal Empat Pilar saya lebih suka mengguna-

kan istilah menyegarkan kembali daripada

sosialisasi,” ujar penyandang gelar doktor

dalam Ilmu Hukum ini.

Tentu Ma’ruf Cahyono punya alasan

kenapa ia lebih suka menggunakan istilah

menyegarkan. “Karena pada dasarnya

jatidiri bangsa itu sudah ada di dalam diri kita

sejak kecil yang diajarkan lewat pendidikan

di sekolah,” ungkap Ma’ruf Cahyono yang

mengawali ceramahnya dengan membaca-

kan puisi “Ini Indonesia” — sebuah puisi yang

bercerita tentang ke-Indonesia-an.

“Indonesia kita adalah jatidiri kita. Jatidiri

kita adalah Pancasila,” ujar Ma’ruf Cahyono.

Oleh karena itu, lanjut Ma’ruf Cahyono, kita

perlu menyampaikan pesan tentang jatidiri

bangsa seperti yang terkandung dalam lima

sila Pamcasila. “Kita punya nilai-nilai yang

bagus, karenanya perlu dirawat dan dijaga,”

ujar Ma’ruf Cahyono seraya menjelaskan

jatidiri bangsa sebagaimana terkandung

dalam lima sila Pancasila tersebut.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh

MPR untuk merawat dan menjaga jatidiri

bangsa adalah melalui sosialisasi Empat

Pikar. Kali ini yang menjadi sasaran kelompok

Wanita Syarikat Islam. Tujuannya, jelas

Ma’ruf Cahyono, agar anggota perkumpulan

ini menjadi tahu, mengerti, paham, dan

melaksanakan nilai-nilai Empat Pilar.

Wanita Syarikat Islam sebagai sebuah

perkumpulan, apalagi ada di seluruh Indo-

nesia, menurut Ma’ruf, merupakan kelompok

sasaran yang sangat strategis. Karena itu,

dia berharap, para tokoh Wanita Syarikat

Islam bisa menularkan aspirasi terkait Empat

Pilar MPR kepada masyarakat di lingkungan-

nya, dan tentunya juga di lingkungan

keluarganya.

Karena bagaimanapun, kata Ma’ruf,

pembentukan karakter bangsa dimulai dari

keluarga, dan itu akan bergerak sampai pada

di mana bangsa ini menjadi kokoh dari segi

jatidiri. “Kita ingin transformasi nilai ini bisa

efektif dan bisa dilaksanakan, dengan

harapan akan memiliki dampak penting

terhadap semakin kuat dan kokohnya

ideologi bangsa,” kata Ma’ruf.

Acara yang diselenggarakan MPR bekerja

sama dengan Pimpinan Pusat WSI dan

Pimpinan Wilayah WSI Sulawesi Selatan ini

dihadiri oleh Walikota Makassar Ir. H.

Ramdhan Pomanto, Ketua PImpinan Pusat

WSI Dr. Hj. Valina Sinka Subekti, Sekjen

PImpinan Pusat WSI Chairunnisa Yusuf, dan

undangan lainnya. ❏

SCH

Oesman Sapta tidak hanya menyikapi

masalah yang ada di Kalimantan Barat.

Menjelang Pilpres 2019, dia mengajak semua

untuk menghormati ulama. “Kita harus

menghormati ulama, siapapun itu”, paparnya.

Dia berharap, di tengah semakin

panasnya tahun politik, kita hendaknya tidak

mengadu domba antarkelompok, menyebar

fitnah, dan berita hoax. “Itu merugikan

bangsa Indonesia”, ungkapnya.

Selanjutnya Oesman Sapta berpesan agar

semua ikhlas dan tulus dalam membangun

bangsa dan negara. “Kalau mau meraih

jabatan harus dengan etika”, harapnya.

“Rakyat jangan diperbodoh, tetapi harus

dicerdaskan. Dengan tidak lewat fitnah,

tetapi lewat fakta”, tuturnya. ❏

AWG

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Universitas Jayabaya, Jakarta

Sesjen MPR Ma’ruf Cahyono Raih Gelar Doktor

S
EKRETARIS Jenderal MPR, Ma’ruf

Cahyono SH., MH., meraih gelar doktor

dalam ujian terbuka jenjang Strata Tiga

(S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Uni-

versitas Jayabaya, di Jakarta, Selasa (7/8/

2018). Dalam ujian terbuka yang dipimpin

Rektor Universitas Jayabaya, Prof. H. Amir

Santoso, M.Soc., Ph.D., Ma’ruf Cahyono

mempertahankan disertasi yang berjudul

“Haluan Negara Sebagai Dasar

Pertanggungjawaban Presiden dalam

Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan

Berdasar Prinsip Negara Demokrasi

Konstitusional”.

Dalam ujian terbuka ini Ma’ruf Cahyono

dinyatakan lulus dengan predikat “sangat

memuaskan”. “Saya sampaikan pada Selasa,

7 Agustus 2018, setelah tim penguji

mempertimbangkan hasil ujian saudara

Ma`ruf Cahyono, saudara dinyatakan lulus

dengan predikat sangat memuaskan,” kata

Amir Santoso. Ma’ruf Cahyono merupakan

doktor ke-182  dari Universitas Jayabaya.

Tampak hadir menyaksikan ujian terbuka

ini Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, Ketua DPD/

Wakil Ketua MPR Oesman Sapta, Wakil Ketua

MPR Ahmad Basarah, Wakil Ketua DPD RI,

Ahmad Muqowam, Ketua Lembaga

Pengkajian Rully Chairul Azwar, anggota MPR

Bachtiar Aly.

Dalam disertasinya, Ma’ruf Cahyono

mengkaji soal Garis-Garis Besar Haluan

Negara. Ia memaparkan data bahwa 81,5%

rakyat Indonesia masih menginginkan GBHN.

“Artinya, masyarakat masih percaya GBHN

dapat memperjelas arah pembangunan

karena merupakan landasan pedoman

operasional pembangunan,” ujar Ma’ruf.

Dia menjelaskan bahwa haluan negara

merupakan upaya mewujudkan sistem

pemerintahan negara demokrasi

konstitusional sesuai dengan tujuan nasional

bangsa Indonesia. Secara yuridis, haluan

negara sebelum perubahan UUD 1945

dikenal sebagai Garis-garis Besar Haluan

Negara (GBHN). “Pasca perubahan UUD

1945, GBHN tidak lagi menjadi haluan negara

dalam sistem penyelenggaraan pemerintah-

an,” tegasnya.

Menurut Ma’ruf, hilangnya GBHN ber-

dampak pada hilangnya pernyataan

kehendak rakyat sebagai haluan negara

yang memberikan arah bangsa Indonesia

dalam mengisi kemerdekaan yang bertumpu

pada kedaulatan rakyat. “Hilangnya GBHN

juga menyebabkan hilangnya mekanisme

pertanggung jawaban yang merupakan

Hilangnya GBHN berdampak pada hilangnya pernyataan kehendak rakyat sebagai haluan negara
yang memberikan arah bangsa Indonesia. Hilangnya GBHN juga menyebabkan hilangnya mekanisme
pertanggung jawaban yang merupakan bagian esensial dari asas kedaulatan rakyat.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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bagian esensial dari asas kedaulatan

rakyat,” ujar dia.

Pada bagian akhir disertasinya, Ma’ruf

menyatakan bahwa GBHN pada masa

sebelum perubahan UUD 1945 adalah model

terbaik dari dokumen hukum haluan negara

yang selama ini diterapkan. Oleh karena itu

MPR dapat merekonstruksi model GBHN ini

untuk diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan

diterapkan dalam sistem penyelenggaraan

kekuasaan pemerintahan negara di Indone-

sia.

MPR memiliki kewenangan konstitusional

untuk mengubah UUD NRI Tahun 1945

berdasarkan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945.

“Oleh karena itu diperlukan ‘political will’ MPR

untuk melakukan perubahan UUD NRI Tahun

1945. Untuk dapat menerapkan GBHN

sebagai model haluan negara maka UUD NRI

Tahun 1945 harus diubah atau diamandemen

secara terbatas,” katanya.

“Dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945

ini perlu adanya pengaturan posisi MPR

sebagai lembaga negara yang memiliki

kewenangan menyusun dan menetapkan

GBHN serta memberi mandat (GBHN) dan

meminta pertanggungjawaban kepada

presiden (sebagai mandataris MPR) atas

pelaksanaan haluan negara tersebut,”

tambah promovendus yang juga Plt. Sesjen

DPD ini.

Selain merekonstruksi model GBHN dan

memberi kewenangan kepada MPR, Ma’ruf

juga mengatakan perlu memberikan

kewenangan kepada DPR untuk menjalankan

fungsi pengawasan atas pelaksanaan haluan

negara yang dijalankan oleh presiden. “Juga

perlu memberikan ke-wenangan kepada

Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan

fungsi mengadili presiden atas pelaksanaan

haluan negara,” imbuhnya.

Ma’ruf menguraikan, pertanggungjawab-

an merupakan hal yang penting. Kedaulatan

rakyat menuntut prinsip agar setiap tindakan

pemerintah harus berdasarkan kemauan

rakyat, harus dapat dipertanggungjawabkan

oleh pemerintah kepada rakyat melalui wakil-

wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan

rakyat. “Pertanggungjawaban merupakan

salah satu syarat bagi tegaknya demokrasi

di dalam penyelenggaraaan pemerintahan

suatu negara,” jelasnya.

“Perlunya prinsip pertanggungjawaban

presiden dalam pelaksanaan haluan negara

untuk mewujudkan pemerintahan negara

yang demokratis dan konstitusional.  Karena

itu, perlu penataan ulang hubungan tata kerja

MPR dan presiden dalam pelaksanaan

prinsip pertanggungjawaban untuk

mewujudkan pemerintahan yang demokratis

dan konstitusional,” sambungnya.

Dalam ujian terbuka ini hadir sebagai pro-

motor adalah Prof. Dr. JH Sinaulan, SH, Mag,

MSc, dan ko-promotor Dr Ramlani Lina SH,

MH, MM., dan Dr Yuhelson SH., MH., MKN.

Sedangkan penguji adalah Prof. Dr. FX Adjie

Samekto SH., MH., Letjen TNI (Purn) Prof.

Dr. H. Syarifudin Tippe, MSi., dan Dr. Atma

Suganda.

Usai ujian terbuka, Ma’ruf mengatakan sudah

lama mengkaji soal GBHN. Bahkan GBHN

sudah menjadi keseharian Ma’ruf Cahyono

tatkala menjadi Kepala Pusat Pengkajian MPR.

Salah satu rekomendasi MPR periode 2009 –

2014 adalah perlunya reformulasi sistem

perencanaan pembangunan nasional model

GBHN. “Jadi memang cukup lama saya

mengkaji ini. Disertasi saya setebal 500 lembar

ini juga tidak jauh-jauh dari keseharian saya

yang menjadi kepala pusat kajian pada saat

itu,” ucapnya.

Ma’ruf berharap disertasinya tak hanya

sebatas kajian akademik, melainkan juga

dapat diangkat untuk penataan sistem

kenegaraan. “Hasil ini t idak hanya

kepentingan ilmu saja, tetapi juga

kepentingan ilmu ketatanegaraan karena

memang tema yang diangkat tentang tata

negara,” ujarnya.

Apalagi terkait dengan pembahasan soal

GBHN yang sedang berproses di MPR. Saat

ini MPR membentuk Panitia Ad Hoc I yang

bertugas merumuskan pokok-pokok haluan

negara. “Mudah-mudahan pikiran-pikiran

yang sudah didekati secara akademik bisa

menjadi rujukan dalam penyempurnaan

sistem ketatanegaraan, utamanya tentang

haluan negara,” harap Ma’ruf. ❏

BSC
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Menyoroti Peran Ulama Dalam Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara
Menjelang Pemilu Presiden, bursa Wakil Presiden diramaikan oleh kalangan ulama. Hal ini memunculkan polemik di

masyarakat mengenai banyaknya ulama yang hendak dipinang menjadi Wakil Presiden. Di satu pihak menyebut sah-sah

saja ulama berpolitik, namun di pihak lain menyayangkan bila ia meninggalkan dunia dakwah. Lalu bagaimana sebaiknya

peran ulama dalam berkiprah di tengah masyarakat, bangsa, dan negara? Berikut pendapat dua anggota MPR mengenai

peran ulama.

Zainut Tauhid Sa’adi Anggota MPR Fraksi PPP

Banyak Masalah Bangsa Diselesaikan Ulama

I
SLAM adalah agama yang mempunyai

solusi bagi permasalahan umat manusia.

Islam bukan agama yang hanya mengurus

masalah akhirat saja, tetapi juga memberikan

panduan dan tatacara manusia menjalankan

kehidupan di dunia agar sesuai dengan

aturan Allah SWT sebagai bekal untuk

akhiratnya.

Oleh karena Islam adalah sebuah jalan

hidup yang juga sebuah ideologi maka Islam

mengurusi semua aspek kehidupan,

termasuk urusan politik. Islam tidak akan

pernah bisa jauh dari politik, yang tentu politik

Islam.

Islam dan politik mempunyai titik singgung

bila keduanya dipahami sebagai sarana

menata kebutuhan hidup manusia secara

menyeluruh. Islam tidak hanya dijadikan

legitimasi untuk mencapai kepercayaan dan

pengaruh dari masyarakat semata. Politik

juga tidak hanya dipahami sekadar sebagai

sarana menduduki posisi dan otoritas for-

mal dalam struktur kekuasaan.

Politik yang hanya dipahami sebagai

perjuangan mencapai kekuasaan atau

pemerintahan hanya akan mengaburkan

maknanya secara luas dan menutup

kontribusi Islam terhadap politik secara

umum. Sering dilupakan bahwa Islam dapat

menjadi sumber inspirasi kultural dan politik.

Pemahaman terhadap term politik secara

luas akan memperjelas korelasi antara politik

dengan Islam.

Syari’ah Islam mencakup juga tatanan

mengenai kehidupan berbangsa dan ber-

negara. Kehidupan berbangsa, misalnya

tergambar dalam tatanan syari’at tentang

berkomunitas (mu’asyarah) antarsesama

manusia. Sedangkan mengenai kehidupan

bernegara banyak disinggung dalam ajaran

fiqih siyasah dan sejarah Khilafah al-

Rasyidah, misalnya dalam kitab al-Ahkam

al-Sulthaniyah karya al-Mawardi atau Abi

Ya’la al-Hanbali.

Pada zaman Rasulullah dan Khulafa’ al-

Rasyidin dapat dipastikan, beliau-beliau itu

di samping pemimpin agama sekaligus juga

pemimpin negara. Konsep imamah yang

mempunyai fungsi ganda—memelihara

agama sekaligus mengatur dunia—dengan

sasaran pencapaian kemaslahatan umum,

menunjukkan betapa eratnya interaksi

antara Islam dan politik. Tentu saja dalam hal

ini politik dimengerti secara mendasar,

meliputi serangkaian hubungan aktif

antarmasyarakat sipil dan dengan lembaga

kekuasan.

Seorang penguasa atau pemimpin negara

adalah pihak yang bertanggung jawab dalam

urusan umat manusia, dalam pengaturannya

hingga kesejahteraannya. Kebijakan yang

dikeluarkan oleh penguasa akan selalu

berkepentingan untuk kesejahteraan umat

(tasharraful imam ‘ala ar-ra’iyyah manuthun

bi al-mashlahah).

Seorang ulama itu tidak hanya memiliki

tanggung jawab masalah keagamaan

(mas’uliyyah diniyyah), masalah ke-

masyarakatan (mas’uliyyah ijtimaiyyah)

tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam

masalah kenegaraan (mas’uliyyah

wathaniyyah).

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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S
AYA kira kalau dilihat dari perspektif

sejarah, peran ulama dan umara sejak

republik ini mau berdiri selalu ber-

dampingan, bahkan hal-hal krusial berkaitan

dengan soal, misalnya, perjuangan ke-

bangsaan, para pendiri bangsa sangat

dekat dengan tokoh agama, dalam hal ini

ulama. Misalkan, saat Presiden Soekarno

meminta penjelasan apa hukumnya kalau kita

berjuang untuk Indonesia. Nah di situ, KH.

Hasyim Asyari, pendiri NU, menyampaikan

pesan bahwa salah satu peran penting umat

Islam adalah berjuang untuk kemerdekaan.

Dan, bahkan ditambah pula kalau berjuang

untuk kemerdekaan matinya syahid. Dari sini

lahir fatwa yang terkenal dengan Resolusi

Jihad, di mana para santri dan masyarakat

Jawa Timur- Madura berjuang memper-

tahankan Surabaya dari serbuan pasukan

Inggris. Ini menunjukkan peran ulama dan

umara sejak awal berdirinya bangsa hingga

saat ini selalu berdampingan.

Memang kadang-kadang, banyak disalah-

artikan, seolah-olah ulama dan umara

terpisah. Kita lihat sekarang Presiden Joko

Widodo dekat sekali dengan ulama, tidak ada

yang tidak dekat dengan ulama.

Kalau ulama terjun dalam politik, tidak

masalah. Ppolitik kan soal pilihan. Ada yang

ingin syiarnya tidak masuk dalam dunia

politik, silahkan. Mau terjun dalam dunia

politik, ya silahkan. Tidak ada hambatan kok

berpolitik. Namun, yang kita harapkan politik

yang dibangun adalah politik kenegaraan.

Bagaimana rakyat bisa sejahtera. Bisa

membangun kemajuan peradaban. Bukan

dalam konteks, katakanlah, politik yang

sempit. Saya kira ulama-ulama bangsa kita

dan tokoh-tokoh agama yang ada di republik

ini tujuannya sama, yakni bagaimana

memajukan bangsa.

Dulu Ibu Megawati berdampingan dengan

Gus Dur. Saat Pilpres 2004, Ibu Megawati

berdampingan dengan KH. Hasyim Muzadi.

Itu menunjukkan bahwa PDI Perjuangan

dengan ulama sejak dari awal, sejak PNI,

sangat dekat. Jadi jejak-jejak itu tidak pernah

ada clash dengan ulama. Tidak ada per-

bedaaan yang cukup mendasar, bahkan

yang menimbulkan masalah itu tidak pernah

ada. Bahwa kadang-kadang ada orang

‘memanfaatkan’ isu-isu dan keadaan atau

katakanlah mencoba meretakkan ulama dan

umara itu bisa terjadi, namun sampai saat ini

PDI Perjuangan tetap bergandengan tangan

dengan ulama, santri, dan organisasi

keagamaan seperti Muhammadiyah. Bahkan

saya perlu katakan di PDI Perjuangan ada

sayap yang bernama Baitul Muslimin Indo-

nesia yang anggota dan pengurusnya

merupakan gabungan dari kalangan

Nahdliyin dan Muhammadiyah. PDI Per-

juangan mendeklarasikan Baitul Muslimin

Indonesia pada 2007. Saat deklarasi

langsung dipimpin Ketua Umum PDI Per-

juangan Megawati Seokarnoputri. Hadir

dalam deklarasi itu Ketua Umum PBNU KH

Hasyim Muzadi dan Ketua Umum PP

Muhammadiyah Din Syamsudin. Ibu Mega

berharap, PDI Perjangan bisa menjadi rumah

bagi umat Islam dalam bingkai Pancasila. Jadi,

menurut kami, sejak dulu hingga sekarang

hubungan PDI Perjuangan dengan umat Is-

lam, ulama, sangat kental.

Bila ada Capres yang Cawapresnya

ulama tidak ada hal yang dirisaukan. Apakah

dari tokoh agama atau lainnya silahkan saja.

Partai politik pastinya mempunyai strategi,

perhitungan. Prinsipanya siapa saja yang

dipilih itu adalah yang terbaik. ❏

AWG

Abidin Fikri Anggota MPR Fraksi PDI Perjuagan

Berharap Politiknya, Politik Kenegaraan

Banyak permasalahan kenegaraan yang

dapat diselesaikan oleh para ulama kita,

sehingga bangsa Indonesia bisa keluar dari

perpecahan. Misalnya terkait dengan

perdebatan dasar negara Pancasila,

amandemen UUD 1945, kepemimpinan

nasional dan lain sebagainya. Hal itu

menunjukkan peran dan kontribusi ulama

sangat besar terhadap NKRI.

Jadi tidak perlu dipersoalkan jika ada ulama

yang ingin ikut dalam kontestasi dalam

jabatan publik melalui pemilihan umum,

sepanjang jabatannya itu nantinya akan

diabdikan untuk kepentingan agama, umat,

dan bangsa.

Begitu juga terkait dengan kemampuan

manajerialnya dalam melaksanakan tugas-

tugasnya. Sudah banyak contoh para ulama

yang mengemban jabatan publik, misalnya

Dr. KH. Idham Khalid, Mohamnad Natsir, H.

Agus Salim, KH. Wahid Hasyim, H. Kasman

Singidimedjo, KH. Subhan ZE, dan lain

sebagainnya. ❏

AWG
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SOSIALISASISOSIALISASI

Sosialisasi Empat Pilar MPR di Riau

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Upaya Perusak Bangsa

Oesman Sapta

Ajak Pemuda Indonesia Waspadai

S
EJARAH perjalanan bangsa Indonesia sejak awal masa

perjuangan merebut kemerdekaan hingga era reformasi saat

ini, tak lepas dari peran generasi muda.  Bahkan generasi

muda Indonesia berada di garis terdepan dalam mewarnai proses

perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sebut saja antara lain pemuda

bernama Soekarno, Hatta, pemuda-pemuda atau jong-jong dari

berbagai daerah yang berkumpul pada 28 Oktober 1928 sampai

pemuda generasi 1998

Namun, di balik besarnya peran generasi muda bangsa mengintip

hal-hal yang sangat ditakutkan akan membawa dampak negatif

terhadap generasi muda. Seperti, upaya-upaya jahat untuk merusak

moral dan karakter generasi muda melalui berbagai media, antara

lain narkoba, pornografi, seks bebas, dan radikalisme.

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang (OSO) adalah salah

satu yang sangat concern akan kekhawatiran rakyat tersebut.  Di

berbagai kesempatan dan acara yang banyak dihadiri anak-anak

muda, OSO kerap mengingatkan agar anak muda Indonesia jangan

lengah dan harus memahami upaya-upaya perusakan moral tersebut.

Salah satunya, saat OSO menjadi pembicara utama sosialisasi

Empat Pilar MPR dalam acara ‘Arahan Nasional: Peran Pemuda Milenial

Dalam Merawat Empat Pilar Kebangsaan’ yang digelar DPW LIRA

Riau, di Aula Rusli Zainal Dinas PU Provinsi Riau, Selasa (14/8/

2018). Acara ini dihadiri sekitar 500 lebih peserta yang terdiri dari

para pelajar dan mahasiswa se Provinsi Riau.

Kepada para peserta, OSO mengajak generasi muda agar

waspada terhadap upaya-upaya perusak moral generasi muda

bangsa. “Saat ini bangsa Indonesia, terutama generasi muda, harus

waspada terhadap berbagai upaya perusak moral generasi muda

bangsa, antara lain melalui narkoba.  Jika moral generasi muda In-

donesia rusak, maka akan sulit sekali bangsa ini bangkit menuju

kemajuan bangsa,” ujar OSO yang juga Ketua DPD RI ini.

Selanjutnya, OSO mengungkapkan, hal yang bisa membentengi

generasi muda bangsa dari upaya-upaya penghancuran moral

adalah meningkatkan pemahaman akan nilai-nilai luhur bangsa, yakni

Sebagai harapan bangsa, generasi muda Indo-
nesia sangat rentan terhadap upaya perusakan

moral dan karakter.



65EDISI NO.08/TH.XII/AGUSTUS 2018

Pancasila.  Pemahaman Pancasila yang baik

akan membangkitkan karakter generasi muda

bangsa yang kuat, sehingga tak mungkin bisa

tergoyahkan.

“Itulah pentingnya Sosialisasi Empat Pilar

MPR dilaksanakan ke berbagai daerah dan

ke berbagai elemen masyarakat, termasuk

kepada generasi muda.  Nah, tinggal generasi

muda yang harus benar-benar memahami

dan mengimplementasikannya dalam

kehidupan sehari-hari. Kalau tidak maka akan

percuma saja sosialisasi Empat Pilar,” katanya.

Namun, dalam kesempatan itu, OSO

sangat percaya generasi muda Indonesia

yang betul-betul memahami Pancasila tidak

akan terpengaruh. “Saya sering bertatap

muka dengan generasi muda seperti hari ini,

saya lihat mereka memiliki semangat yang

tinggi, saling akur di antara mereka, kompak,

itulah generasi milenial sesungguhnya.

Artinya, semangat dan kebersamaan itu

harus dipelihara dan makin dipertajam

dengan pembentukan karakter bangsa yang

kuat,” tandasnya.

OSO juga sangat mengapresiasi dan

menghargai serta mendukung elemen

bangsa, seperti LIRA yang mengadakan

acara untuk generasi milineal yang bertujuan

memperkuat wawasan kebangsaan

generasi muda Indonesia. ❏

DER
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SOSIALISASI

Kabupaten Musi Rawas

MPR Sosialisasikan Empat Pilar
di Ranah ‘Wong Kito’

K
EBERAGAMAN budaya di Indonesia

menghasilkan berbagai budaya yang

sangat kaya, karena seni budaya

sudah menjadi karakter banga Indonesia.

Akulturasi budaya satu daerah dan daerah

lain sangat kuat dan saling mengisi, dan

itulah salah satu bentuk ke-Bhinneka-an In-

donesia.

Oleh karena itulah MPR menjadikan

pergelaran seni budaya sebagai salah satu

dari berbagai metode untuk menyosiali-

sasikan Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUD

NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka

Tunggal Ika), kepada masyarakat.

Selama ini MPR sudah melaksanakan

berbagai macam pagelaran seni budaya di

berbagai daerah.  Kali ini, Jum’at malam, 3

Agustus 2018, pagelaran seni wayang kulit

digelar di lapangan Desa P1. Mardiharjo,

Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musi

Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Pagelar-

an ini menampilkan lakon ‘Wahyu Tejomayo’

dengan dalang Ki Sugiharto.

Terselenggaranya pagelaran wayang

kulit di Kabupaten Musi Rawas ini adalah

atas usulan Pimpinan Badan Sosialisasi MPR

RI Edhy Prabowo, yang memang berasal

dari dapil Sumatera Selatan. Edhy Prabowo

malam itu hadir dan sekaligus mewakili

pimpinan MPR membuka secara resmi

pagelaran wayang tersebut. Hadir dalam

acara itu Wakil Bupati Musi Suwarti, anggota

DPRD Kabupaten Musi Rawas, Kepala Biro

Humas MPR Siti Fauziah, Camat Purwodadi,

para Kepala Desa, dan ratusan undangan

lainnya.

“Tujuan pagelaran wayang kulit ini adalah

untuk memberikan pemahaman tentang

ideologi negara, yaitu Pancasila sebagai

ideologi dan dasar negara, UUD NRI Tahun

1945 sebagai konstitusi dan ketetapan MPR,

NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka

Tunggal Ika sebagai semboyan negaran,”

ujar Edhy Prabowo dalam sambutannya.

Menurut politisi Gerindra ini, Empat Pilar

perlu disosialisasikan mengingat urgensinya

untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

 Di negara yang begitu beragam, terdiri dari

berbagai suku bangsa, termasuk di dalamnya

bahasa, Pancasila menjadi alat pemersatu

bangsa. “Pancasila adalah ideologi yang

memuat nilai-nilai agama dan nilai

kebangsaan,” ungkap Edhy.

Sementara Kepala Biro Humas Setjen

MPR RI Siti Fauziah selaku panitia pelaksana

pagelaran seni budaya ini dalam laporannya

menyatakan, pagelaran wayang kulit adalah

merupakan salah satu metode Sosialisasi

Empat  Pilar MPR RI. Dan, pentas seni budaya

ini juga diselennggarakan di daerah lain, tapi

tentinya disesuaikan dengan seni budaya

masyarakat setempat.

Lebih lanjut Siti menyatakan, pagelaran

wayang ini menjadi bukti bahwa MPR ikut

serta mengangkat budaya lokal. Untuk itu, ia

mengucapkan terimakasih kepada semua

pihak yang telah membantu terselenggara-

nya acara ini, termasuk awak media.

Kepada masyarakat, Siti Fauziah berharap

agar bisa mengambil hikmah dan pelajaran

positi dari lakon yang dipentaskan.

Sementara Wakil Bupati Musi Rawas,

Suwarti, dalam sambutanya menyatakan,

pada awalnya sangat terkejut, sekaligus

bangga dengan rencana sebuah lembaga

Negara, MPR RI, bermaksud melaksanakan

sosialisasi Empat Pilar di desa kecil, seperti

Mardiharjo. “Sangat jarang di desa kami

diadakan pagelaran yang dilaksanakan oleh

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Temu Tokoh Nasional

MPR : Pilihlah Pemimpin Sesuai Hati Nurani

K
EPALA Biro Sekretariat Pimpinan MPR,

Muhammad Rizal, SH., MSi.,

menyampaikan materi sosialisasi Empat

Pilar MPR dalam Temu Tokoh Nasional/

Kebangsaan kerjasama MPR dengan

Yayasan Pendidikan Islam H. Jahrudin

Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang,

Banten, di Gedung Serbaguna Kecamatan

Curug, Minggu (5/8/2018). Dia mewakili

Ketua MPR dalam temu tokoh yang dihadiri

sekitar 400 peserta dari kalangan tokoh

masyarakat, alim ulama, lurah, kepala desa,

kepala sekolah, dan majelis taklim.

Usai menyampaikan materi, kepada me-

dia, Muhammad Rizal mengingatkan dalam

menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu

Presiden masyarakat agar mempunyai

tanggung jawab atas pilihannya, bukan

memilih atas dasar iming-iming dan

kepentingan tertentu.

“Kita harapkan dengan adanya Pemilu

Legislatif dan Pemilu Presiden, masyarakat

mempunyai pil ihan dan mempunyai

tanggung jawab atas pilihan itu, bukan atas

dasar kepentingan tertentu atau iming-

iming, karena kita mencari pemimpin Indo-

nesia ke depan. Kalau salah memilih

pemimpin menjadi tanggung jawab

pemilih,” katanya.

Muhammad Rizal mengingatkan bahwa

masyarakatlah yang menentukan siapa yang

menjadi wakilnya, baik di DPRD, DPR,  DPD

dan pemimpin nasional. “Kita mencoba

mengingatkan masyarakat agar mengetahui

persis siapa yang akan memimpin, apakah

anggota DPR, DPRD, anggota DPD, Presiden

dan Wakil Presiden. Masyarakat yang akan

menentukan,” ucapnya.

“Kita harapkan pilihlah sesuai hati nurani.

Mana yang baik untuk kita. Jangan terpengaruh

oleh hal-hal yang membuat kita lupa bahwa

dalam memilih kita juga punya tanggung jawab

kepada yang maha kuasa,” imbuhnya.

Dalam Temu Tokoh Nasional/Kebangsaan,

Rizal juga menyebutkan, berdasarkan Pasal

1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945, kedaulatan

ada di tangan rakyat. “Menjadi hak rakyat

untuk memilih. Kalau memilih orang atau wakil

yang salah maka kesalahan ada pada pemilih.

Jangan menjual kedaulatan. Pilihlah sesuai

hati nurani,” jelasnya.

Karena itu, Rizal menyarakan agar memilih

pemimpin yang amanah. “Lihat integritasnya,

kompetensinya, kelebihan di bidangnya yang

memperhatikan masyarakat sekitar dan

amanah. Ini menjadi tanggung jawab pemilih

jika memilih orang yang ternyata tidak

amanah,” ujarnya.

Rizal juga mengajak untuk merekatkan In-

donesia setelah Pilkada serentak ini. “Mari

kita jaga Indonesia. Mari bersatu dengan

kebersamaan untuk Indonesia, agar Indone-

sia maju dan sejahtera. Mari bangun Indone-

sia, dan kita sambut Indonesia Emas tahun

2045,” paparnya.

Dia juga menjelaskan bahwa temu tokoh

ini untuk memberi pencerahan kepada

seluruh masyarakat. Pasalnya, MPR melihat

ada kekhawatiran terhadap perkembangan

anak bangsa. Setelah reformasi, jati diri

bangsa, patriotisme, etika berbangsa mulai

pudar. Misalnya, Indonesia yang dikenal

sebagai bangsa yang ramah, gotong

royong, penghormatan anak terhadap or-

ang tua, sudah mulai hilang akibat pengaruh

nilai-nilai dari luar.

“Kalau tidak kita cerahkan kembali maka

budaya kita pelan-pelan tergerus. Ini menjadi

kekhawatiran MPR. Misalnya, nilai-nilai

Pancasila pelan-pelan mulai hilang,” kata

Rizal.

“Untuk merekatkan dan merajut kembali

Indonesia. Pancasila bukan hanya dihafal

tetapi bagaimana nilai-nilai Pancasila itu

diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Nilai Pancasila adalah nilai yang hidup di

masyarakat,” pungkasnya.❏

BSC

lembaga negara. Pagelaran ini adalah

sebagai pembuka dan sangat berharap agar

lembagai Negara, seperti MPR, mau

menyambangi desa terpencil lain di pelosok

Sumatera Selatan ini sebagai tempat

sosialisasi,” ujar Suwarti.

Selanjutnya Suwarti menjelaskan, se-

bagian besar penduduk di sini sangat

antusias karena di ranah ‘Wong Kito’ ini

menjadi ajang pentas seni wayang kulit. Bagi

masyarakat setempat acara tentunya sangat

dinanti, mengingat Musi Rawas termasuk

salah satu wilayah pemukiman  transmigran

asal Tanah Jawa. Dan, saat ini transmigran

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

asal Jawa sudah berbaur dengan pen-

duduk asli. Oleh karena itu, pagelaran

wayang kulit ini tidak hanya disaksikan

warga asal Jawa, malainkan juga di-

saksikan penduduk asli yang datang

berbagai desa di Musi Rawas.  ❏

JAZ
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SOSIALISASI

HWN di UIN Ciputat

Jika Pancasila Dipahami Secara Benar,
Semua Masalah Bisa Diselesaikan

K
ALAU Pancasila dipahami secara baik

dan benar maka semua masalah dapat

diatasi. “Masalah terorisme, radikalis-

me, sparatisme, dan sebagainya dapat kita

atasi apabila kita memahami  dengan baik

Pancasila kita, dan memahami dengan benar

Keindonesiaan kita,” kata Wakil Ketua MPR

Dr. Hidayat Nur Wahid dalam acara Sosiali-

sasi Empar Pilar di Aula Student Centre Uni-

versitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Ciputat, Jakarta, Selasa siang

(31/7/2018).

Sosialisasi yang diselenggarakan oleh

MPR bekerjasama dengan Senan Maha-

siswa UIN Syarif Hidayatullah itu mendapat

sambutan antusias dari para mahasiswa.

Tempat duduk yang disediakan  sebanyak

400 kursi tak mampu menampung maha-

siswa yang hadir, sehingga tidak sedikit

peserta harus berdiri. Dalam acara itu hadir

pula sebagai namasumber Dr. H. Jazuli

Djuwaini, MA., ketua Fraksi PKS di MPR, dan

Rektor III Bidang Kemahasiswaan UIN Prof.

Dr. Jusron Dayat Rozak.

Lebih lanjut, Hidayat Nur Wahid

mengatakan, Sosialisasi Empat Pilar MPR ini

diselenggarakan agar kita mengenal Indo-

nesia seutuhnya.  Soalnya, selama ini

mungkin ada hal yang  ditutupi-tutupi,

sehingga menimbulkan saling curiga. Ada

kesan seolah-olah tidak ada relasi antara

Islam dan Negara. Padahal Pancasila lahir

dari kesepakatan bersama antara founding

father yang berwawasan nasionalisme dan

tokoh-tokoh Islam, dan non Islam.  Itu

tergambar ketika penyusunan Pancasila

sebagai dasar negara.

Panitia Sembilan diketuai Bung Karno yang

ditugaskan untuk menyusun dasar negara

(Pancasila) sudah mempertimbangkan

keberagaman itu.  Dari sembilan  orang

anggota Panitia Sembilan itu  terdiri dari 4

orang mewakili tokoh nasionalisme, empat

orang tokoh Islam, dan satu orang mewakili

non Islam.  Panitia Sembilan inilah kemudian

menyusun Pancasila yang selanjutnya

disebut Piagam Jakarta, di mana Sila

pertamanya: Ketuhanan dengan kewajiban

menjalankan syariat Islam bagi  pemeluk-

pemeluknya.

Tapi sehari setelah Proklamasi Ke-

merdekaan 17 Agustus 1945, atau  bertepat-

an dengan 9 Ramadan 1364 H, atau men-

jelang sidang BPUK untuk pengesahaan UUD

1945 , datanglah utusan dari Indonesia Timur

yang dipimpin Latuharhari. Melalui

Mohammad Hatta, mereka menyampaikan

keberatan dengan Sila I Pancasila itu.

Setelah melakukan perundingan, akhir

keberatan itu diterima, sehingga Sila I

Pancasila itu selanjunta berbunyi: Ketuhanan

Yang Maha Esa. Nah, Sila I ini jelas

menunjukkan bahwa adanya relasi antara

negara dan agama.

“Jadi, sejak awal Pancasila menyerap

keberagaman yang luar biasa,” ungkap

Hidayat Nur Wahid. Karena Pancasila,

negara Indonesia tetap utuh, tidak pecah.

Meski ada reformasi Indonesia tetap utuh.

Bandingkan dengan  negara Uni Soviet.

Sebagai negara yang sangat maju, adikuasa,

intelijennya sangat kuat, dan ekononomi  juga

maju, tapi  Uni Soviet  bisa hilang dan pecah

menjadi 10 negara. Itu terjadi pada 1990-

1991 ketika  Presiden Uni Soviet, Michail

Gorbachev, melakukan reformasi di negara-

nya,  yang dikenal dengan istilah Glasnost

dan Perestroika.

Lalu kenapa Uni Soviet bisa bubar?

Karena ideolgi mereka, yaitu komunisme,

datang dari luar sehingga tidak mampu

mempersatukan negara-negara di bawah

Uni Soviet. Padahal, menurut Hidayat, Indo-

nesia punya potensi untuk pecah. Karena,

Indonesia terdiri dari lebih dari 17 ribu pulau

dan ada 3000 pulau yang  belum punya

nama, ekonomi kita juga tidak begitu bagus.

Indonesia bisa tetap bisa utuh, tidak bubar,

kata Hidayat Nur Wahid, karena ideologi

negara Indonesia dihasilkan atas dasar

kesepakatan.

Menjawab pertanyaan soal terorisme dan

radikalisme,  Hidayat Nur Wahid menyatakan,

masalah terorisme dan radikalisme tidak bisa

diatasi hanya dengan pendekatan

kekuasaan negara. Misalnya, membuat

aturan melarang mahasiswi bercadar,

karena dikaitkan dengan terorisme dan

radikalisme. Pada hal cadar hanyalah

persoalan menutup aurat bagi kaum

perempuan muslimah. Jadi, “Tidak ada

kaitannya dengan terorisme atau radikalis-

me,” tegas Hidayat Nur Wahid.

Jadi,  lanjut Hidayat Nur Wahid, masalah

terorisme dan radikalisme harus diselesaikan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



69EDISI NO.08/TH.XII/AGUSTUS 2018

Sarasehan Program Dakwah Masyarakat

HNW: Tatap Indonesia Berkemajuan
Para pahlawan bangsa dulu sudah membuktikan bahwa perbedaan  SARA bukanlah masalah dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.

I
NDONESIA baru saja memperingati HUT

RI ke-73 pada 17 Agustus 2018.  Momen

hari itu mengingatkan seluruh bangsa akan

perjuangan luar biasa tanpa mementingkan

ego golongan ras dan agama seluruh

elemen bangsa. Salah satunya peran para

ulama dan umat Islam Indonesia dalam

meraih satu cita bersama, yakni Indonesia

merdeka.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid

(HNW) mengungkapkan bahwa Proklamasi

Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus

1945 adalah satu momen yang menegaskan

dan meng-ingatkan kembali bahwa pernah

ada para tokoh bangsa dari kalangan Islam,

non Islam dan nasionalis yang tidak malu

untuk saling mendukung satu sama lain, saling

menyemangati untuk menghadirkan satu

terobosan luar biasa hanya untuk

kepentingan Indonesia.

“Peran dan kiprah kalangan Islam Indonesia

juga luar biasa. Ulama dan umat Islam Indone-

sia dengan pekikan takbir ‘Allahu Akbar’ mampu

menjadi penyemangat untuk maju

menghancurkan penjajah di bumi Indonesia.

Pekikan takbir sejak dulu merupakan seruan

penyemangat untuk meraih kemer-dekaan In-

donesia,” katanya, saat menjadi pembicara

dalam acara ‘Sarasehan dan Launching Pro-

gram Dakwah Masyarakat.’

Acara yang berlangsung di Aula Ponpes

Terpadu Daarul Fikri Cikarang Barat, Bekasi,

Jawa Barat, Senin (20/8/2018) itu bertema:

‘Peranan Dakwah Menuju Masyarakat Madani.’

Hadir dalam kesempatan itu para pengurus,

para ustad dan ustadzah, serta para santri

Ponpes Terpadu Daarul Fikri Cikarang.

Jadi, lanjut HNW, sangatlah keliru dan salah

jika di era kekinian pekikan takbir disangkut-

pautkan sebagai pekikan aksi terorisme

sehingga menimbulkan sikap Islamophobia

massal di Indonesia. Padahal, menurut

Hidayat Nur Wahid, pekikan takbir yang kini

didengungkan adalah sebagai pengingat

kembali kecintaan umat Islam akan NKRI yang

dulu sama-sama diperjuangkan dengan

segala daya upaya.

Aksi-aksi Islamophobia seperti itu tidak

hanya menyakiti para ulama dan umat Islam,

tapi juga menyakiti ketulusan dan keikhlasan

perjuangan para ulama dan umat Islam

dahulu.  Sebut saja nama besar

Hadratussyaikh KH. Hasyim As’ari dengan

Fatwa Jihad-nya melawan penjajah demi

Indonesia. Juga Muhammad Natsir dengan

Mosi Integral-nya demi Indonesia, dan Bung

Tomo dengan pekikan takbirnya yang

terkenal demi Indonesia.

Di sisi lain, HNW mengungkapkan, ada

sebagian pihak yang  memperkeruh suasana

dengan melakukan aksi-aksi Indonesia Pho-

bia, antara lain meyakini persepsinya sendiri

bahwa Indonesia adalah thogut, Indonesia

bid’ah dan lain sebagainya, sehingga

memancing elemen bangsa lain untuk

merespon dengan keras.

Hal-hal seperti itu (Islamophobia dan In-

donesia Phobia), kata Hidayat Nur Wahid,

adalah sama-sama akan menghambat

perjalanan bangsa ini ke depan.  “Saya

berharap demi masa depan bangsa yang

lebih baik, stop Islamophobia dan Indonesia

Phobia,” katanya, seraya berharap, jika ada

kalangan Islam yang melakukan dakwah

jangan lantas dipersepsikan negatif. “Begitu

pula kalangan Indonesia Phobia harus

menghilangkan persepsi negatif tersebut.

Sebab merdekanya dan lahirnya negara In-

donesia adalah juga  kiprah dan peran para

ulama,” tandasnya. ❏

DER

secara komprehensif. Dan, tentunya, juga

harus berkeadilan. Kalau aksi  kekerasan

yang dilakukan orang Islam disebut aksi

terorisme atau radikalisme, tapi kekejaman

yang dilakukan oleh Organisiasi Papua

Merdeka  (OPM) di Papua, tak pernah

dikatakan aksi terorisme. Dan, sekali lagi,

Hidayat  Nur Wahid menegaskan, untuk

mengatasi semua masalah itu negara harus

hadir  menyelesaikan masalah secara

komprehensif. ❏

SCH

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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SOSIALISASIAWANCARAW

Kita Siapkan Rekomendasi Memperkuat
Kelembagaan MPR

Rambe Kamarul Zaman, Ketua PAH II MPR

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

M
AJELIS Permusyawaratan Rakyat

(MPR) menggelar Sidang Paripurna

dalam rangka Sidang Tahunan MPR

Tahun 2018 di Ruang Rapat Paripurna,

Gedung Nusantara Kompleks Parlemen,

Jakarta, pada Kamis, 16 Agustus 2018.

Pada Sidang Paripurna ini, pimpinan sidang

mengesahkan pembentukan Panitia Ad

Hoc (PAH) MPR. PAH I diketuai Ahmad

Basarah, Wakil Ketua MPR dari PDI

Perjuangan, bertugas mempersiapkan

materi pokok-pokok haluan negara. PAH II

diketuai Rambe Kamarul Zaman dari Fraksi

Partai Golkar mempersiapkan materi

perubahan Tata Tertib MPR, rekomendasi

MPR, serta Ketetapan MPR.

 Untuk mengetahui lebih jauh tentang

PAH ini, Majelis mewawancarai Ketua PAH

II Rambe Kamarul Zaman. Berikut

wawancara dengan politisi Partai Golkar

itu beberapa waktu lalu. Petikannya.

Apa yang melatarbelakangi MPR

membentuk Panitia Ad Hoc (PAH) ini?

Selain memiliki badan-badan, seperti

Badan Sosialisasi, Badan Kajian, dan juga

Lembaga Pengkajian, MPR juga bisa mem-

buat Panitia Ad Hoc (PAH) sebagai alat

kelengkapan MPR. Latar belakang pemben-

tukan PAH ini berawal dari adanya rekomen-

dasi yang dikeluarkan MPR periode 2009 –

2014 pada akhir masa jabatan. Ada tujuh

rekomendasi MPR periode 2009 – 2014.

Beberapa di antara rekomendasi itu, antara

lain, pertama penataan sistem ketata-

negaraan Indonesia melalui perubahan UUD

1945 atau apakah UUD akan diubah lagi atau

tidak; kedua, reformulasi sistem peren-

canaan pembangunan nasional dengan

model GBHN; ketiga, membentuk lembaga

kajian untuk mengkaji sistem ketatanegaraan;

keempat, memperkuat status hukum

Ketetapan MPR/MPRS. Semuanya ada tujuh

rekomendasi MPR periode 2009 – 2014 untuk

dijalankan oleh MPR periode 2014 – 2019.

Nah, satu tahun sebelum berakhir masa

jabatan MPR periode sekarang (2014 –

2019) maka MPR mempersiapkan apa yang

dikerjakan MPR dari rekomendasi MPR

periode 2009 – 2014 itu. Kalau pada MPR

periode 2009 – 2014 hanya menghasilkan

rekomendasi, maka MPR periode 2014 –

2019 ini sudah tentu bagaimana hasil dari

pelaksanaan rekomendasi itu. Hasil itu akan

disampaikan pada sidang akhir masa

jabatan MPR periode 2014 – 2019 pada

Oktober 2019 nanti. Dalam konteks mem-

persiapkan apa yang sudah dikerjakan atas

rekomendasi MPR periode 2009 – 2014 itulah

maka dibentuk Panitia Ad Hoc (PAH).

Pada waktu rapat gabungan atau Ragab

pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi dan

kelompok DPD, saya mengusulkan pem-

bentukan tiga PAH, bukan dua PAH. Tapi,

semuanya menyepakati untuk membentuk

hanya dua PAH saja. Rapat gabungan pada

waktu itu juga memutuskan Ketua PAH I

diserahkan kepada Ahmad Basarah. Dan,

seluruh fraksi dan kelompok DPD menyetujui

PAH II diserahkan kepada Fraksi Partai Golkar,

dan saya sebagai ketua PAH II.

MPR telah membentuk dua PAH dan

telah disahkan dalam Sidang Tahunan

MPR, bisa dijelaskan lebih lanjut?

Ya, PAH I bertugas untuk menyusun

pokok-pokoh haluan negara sebagai

pedoman pembangunan nasional. Ini adalah

pelaksanaan dari rekomendasi MPR periode

2009 – 2014 tentang kajian reformulasi

sistem pembangunan nasional model GBHN.

Setelah kita mengkaji, bagaimana nanti

wujudnya pokok-pokok haluan negara

sedang dipersiapkan PAH I. Jadi, pada akhir

masa jabatan MPR periode 2014 – 2019,
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sudah berwujud draf dari pokok-pokok

haluan negara itu.

Sedangkan PAH II adalah non haluan

negara, pertama, soal penyempurnaan Tata

Tertib MPR. Kita akan menyempurnakan Tata

Tertib MPR ini agar MPR lebih kuat. Misalnya,

aktualisasi Empat Pilar MPR yang masih

menjadi perdebatan apakah Empat Pilar

Kebangsaan atau lainnya. Kedua,

mempersiapkan rekomendasi. Misalnya,

rekomendasi bagaimana upaya memperkuat

kelembagaan MPR itu sendiri. Kita sudah

menyatakan upaya memperkuat kelem-

bagaan MPR adalah dengan menegaskan

status hukum Ketetapan MPR/MPRS yang

masih berlaku agar menjadi pedoman untuk

arah kebijakan dalam penyelenggaraan

negara. Sampai sekarang masih ada 13 Tap

MPR/MPRS yang masih berlaku.

Rekomendasi lainnya, kita akan mem-

perbincangkan dan mengeluarkan rekomen-

dasi tentang memperkuat DPD atau bagai-

mana memosisikan DPD. Ada pemikiran

menyinergikan DPR dan DPD, meski kedua-

nya memiliki fungsi yang berbeda, tetapi

memiliki persamaan dalam hal memajukan

daerah. Sistem pemilihan kita memakai

daerah pemilihan, jadi ada titik temu antara

DPR dan DPD berkaitan dengan daerah.

Kita juga mempersiapkan rekomendasi

tentang lembaga-lembaga lainnya.

Kekuasaan kehakiman, misalnya, termasuk

Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

MPR sudah melakukan kajian-kajian, karena

itu nanti diupayakan untuk memberikan

rekomendasi. Juga rekomendasi tentang

produk-produk hukum kita yang tidak sesuai

dengan UUD.

Jadi, secara umum gambaran materi

pembahasan dalam PAH II seperti itu. Kita

akan bekerja selama satu tahun. Pada

Agustus 2019, kita harapkan sudah ada

formulanya. Bahan-bahan yang dipersiap-

kan PAH ini menjadi bahan persidangan akhir

masa jabatan MPR periode 2014 – 2019.

Nanti, rekomendasi sudah dalam bentuk

kerangka yang utuh.

Apakah soal Pimpinan MPR yang

mundur atau rangkap jabatan, seperti

Wakil Ketua MPR merangkap sebagai

Ketua DPD, akan diatur dalam Tata Tertib

MPR?

Saya kira menyangkut rangkap jabatan

nanti bisa dibahas dalam rapat PAH. Sebab,

apa yang diputuskan adalah rancangan

yang dipersiapkan PAH. Di dalam PAH itu

sendiri ada pimpinan MPR, unsur fraksi dan

kelompok DPD. Dalam Tata Tertib, keputusan

tertinggi adalah rapat paripurna. Berikutnya

adalah rapat gabungan. Jadi apa yang

diputuskan dalam rapat gabungan adalah

hal-hal yang strategis. Artinya, dalam soal

Tata Tertib MPR juga sudah ada keputusan

rapat gabungan kemarin. Misalnya, dalam

perubahan pimpinan MPR diputuskan akan

dikembalikan dalam Tata Tertib MPR.

Salah satu rekomendasi yang di-

bahas dalam PAH II adalah memperkuat

kelembagaan MPR. Bagaimana mem-

perkuat kelembagaan MPR itu?

Jadi, berdasarkan UUD, MPR tidak bisa

lagi mengeluarkan Ketetapan (Tap) yang

sifatnya mengatur atau regling. Tapi MPR

bisa mengeluarkan Tap yang sifatnya

beschikking atau menetapkan. Dalam

sarasehan memperingati Hari Konstitusi

disimpulkan MPR perlu mengeluarkan Tap

MPR tentang Pelantikan Presiden terpilih.

Jadi, MPR tidak hanya sebagai penonton

saja. Dengan dikeluarkannya Tap itu maka

akan memperkuat kelembagaan MPR.

Tidak salah juga jika ada juga pemikiran

agar MPR bisa mengeluarkan Tap yang

sifatnya penjelasan tentang tafsir pasal dari

UUD. Misalnya, Tap MPR yang dikeluarkan

mengenai pasal tentang pembatasan jabatan

presiden. Apakah pembatasan jabatan itu

hanya untuk presiden atau juga berlaku bagi

wakil presiden? Jadi MPR bisa mengeluarkan

Tap yang sifatnya penjelasan tentang tafsir

pasal dari UUD itu.

Sebab, dalam UUD, MPR berwenang

mengubah dan menetapkan UUD. Jadi, MPR

mempunyai kewenangan itu. Nanti, misal-

nya, ada komisi tafsir atau PAH yang

menafsirkan pasal UUD. Kira-kira semacam

fatwa MPR. Sama posisinya MUI ketika

mengeluarkan fatwa.

Dalam PAH II juga dibahas soal

penguatan lembaga DPD dan kekuasa-

an kehakiman?

Saya kira kita hanya menjalankan

rekomendasi dari MPR periode 2009 –

20014. Salah satu rekomendasi itu adalah

melakukan penataan dan mengkaji sistem

ketatanegaraan. Selama ini kita sudah

melakukan kajian-kajian sistem ketata-

negaraan. Jadi, dalam PAH II ini sudah ada

kerangka dan materi yang dibahas. Nanti,

PAH II melakukan kajian-kajian dan pem-

bahasan atas kerangka dan materi yang

sudah dipersiapkan itu.

Sejauhmana pembentukan PAH ini

sudah berjalan?

Dalam PAH ada unsur wakil ketua dan

anggota. Jumlah masing-masing PAH adalah

45 orang dan ditetapkan secara proporsional

dari fraksi-fraksi. Kita sudah memiliki

kerangka struktur pimpinan PAH. Saat ini

fraksi-fraksi sudah ada yang mengajukan

nama-nama untuk masuk dalam PAH. Jika

sudah lengkap, kita baru melakukan per-

sidangan PAH. Kita menunggu hingga

anggota lengkap baru melakukan rapat.

Artinya PAH baru mau bekerja?

Ya. Struktur pimpinan dan anggota PAH

sudah dipersiapkan dalam rapat gabungan.

Kerangka materi apa yang dibahas dalam

PAH juga sudah dibicarakan dalam rapat

gabungan. Jadi, kita bekerja atas dasar

kerangka materi itu, tidak bisa ngarang-

ngarang yang baru.

Apakah akan selesai mengingat saat

ini tahun politik?

Paling tidak komunikasi di antara anggota

tetap berjalan. Setelah Pemilu serentak pada

April 2019, saya kira kita baru intens bekerja

sampai berakhirnya masa tugas PAH. ❏
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Tak Terasa Air Mata
Jatuh Menetes

A
CARA pembukaan Asian Games 2018 di Stadion Utama Bung

Karno (SUBK), Sabtu (18/8/2018), berlangsung sangat meriah.

Disiarkan oleh televisi di seluruh Asia dan dunia. Salah satu

pengisi acaranya adalah Tulus, artis penyanyi yang malam itu

membawakan secara live tanpa diiringi musik lagi kebangsaan

Indonesia Raya.

Tulus memang pantas memperoleh peran menyanyikan lagu

Indonesia Raya itu, mengingat prestasi luar biasa yang diraihkan di

dunia tarik suara. Tulus adalah penyandang Male Singer of The

Year tahun 2013 dan puluhan prestasi lainnya yang berhasil ia

kantongi.

Diikuti seluruh atlet dan puluhan ribu penonton, malam itu, Tulus

menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sangat

khidmat. Koor antara Tulus dan seluruh penonton membuat suasana

merinding, haru, dan membanggakan.

“Terus terang, saya sangat terharu, seluru penonton ikut bersama

menyanyi dengan sangat khidmat. Di penghujung lagu tak terasa air

mata jatuh menetes. Ini kebanggaan yang sangat luarbiasa bagi

saya sebagai anak bangsa,” katanya usai acara. ❏

DER

Tulus
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Merry Riana

Anak Muda Harus
Punya Mimpi Luar Biasa

G
ENERASI muda adalah harapan bangsa, generasi muda

adalah penerus kepemimpinan bangsa. Itu sangat luar biasa,

sepertinya semua harapan yang baik-baik ada di pundak

anak-anak muda.  Bagi Merry Riana, seorang motivator dan

presenter cantik, harapan kepada anak-anak muda memang sudah

seharusnya, sebab anak muda selalu punya mimpi yang luar biasa

besar.

“Tapi, ini yang selalu saya camkan kepada anak muda, jangan

hanya memiliki mimpi yang besar dan ego yang besar, tapi milikilah

juga komitmen yang besar,” ucapnya usai acara malam

penganugerahan Ten Outstanding Young Persons Award Junior

Chamber International Indonesia (TOYP2018) di Ciputra Artpreneur

Ciputra World, Jakarta, Sabtu (4/8/2018).

Merry menyatakan, untuk mengubah diri menjadi seseoarang yang

berkualitas butuh rangkaian proses.  Perubahan tidak butuh waktu,

tapi butuh aksi atau tindakan nyata, sebab waktu tidak akan bisa

mengubah hidup. Tapi aksi atau tindakanlah yang bisa mengubah

semua.  Berani untuk memulai, berani untuk berusaha, dan berani

untuk memulai hal sekecil apapun.

Dalam konteks kebangsaan, menurut Merry sama saja.  Bangsa

ini butuh aksi dan tindakan nyata secara tepat, kerja keras,

ketekunan agar bangsa ini maju dan mampu bersaing dengan

negara-negara lain.  Anak-anak muda mesti menyadari hal

tersebut. ❏

DER

Kibarkan Sang
Merah Putih Di Dalam Air

Marsha Aruan

M
OMEN luar biasa HUT ke-73 Kemerdekaan Indonesia

dirasakan seluruh rakyat Indonesia.  Berbagai acara dan

kegiatan pun digelar memperingati  perayaan ‘tujuh-

belasan.’ Tapi, kali ini ada upacara ‘tujuhbelasan’ tergolong unik.

Dilakukan artis cantik Marsha Aruan.

Marsha, artis film kelahiran Jakarta, Oktober 1996, ini melakukan

upacara pengibaran bendera Merah Putih di bawah air. Itu terjadi

pada upacara pengibaran bendera memperingati HUT ke-73

Kemerdekaan Indonesia di Sea World Ancol.

Upacara itu berlangsung di bawah air disaksikan oleh keluarga

dan penonton atau pengunjung Sea World. Meski para penonton

merasa khawatir terjadi hal tak terduga, tapi Marsha dan tim

berhasil melakukannya dengan sukses. Bendera Merah Putih

berkibar elegan di dalam air.

“Luar biasa, saya deg-degan banget, khawatir terjadi kesalahan

sehingga bendera tak bisa berkibar,” ungkap Marsha sesaat

setelah usai melakukan upacara itu.  Dengan pakaian seragam

pengibar bendera yang masih basah kuyub, dengan girang dia

mengatakan, ternyata dengan latihan yang kami lakukan akhirnya

kami bisa. “Ini pengalaman mendebarkan bagi saya, sekaligus

membanggakan. Akan saya kenang terus sampai kapanpun,”

katanya. ❏

DER

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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“Afrika van Java” di Ujung Timur Jawa
Taman Nasional Baluran

B
ANYUWANGI adalah kota  kabupaten

paling timur di Pulau Jawa.  Daerah ini

berbatasan dengan Kabupaten Situ-

bondo di utara, Selat Bali di timur, Samudra

Hindia di selatan, serta Kabupaten Jember

dan Kabupaten Bondowoso di barat.

Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah

tingkat dua  terluas di Pulau Jawa.  Luas

wilayahnya  mencapai 5.782,50 km2, lebih

luas dari Pulau Bali (5.636,66 km2).

Di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang

demikian luas itu sebagian diantaranya

merupakan destinasi  pariwisata alam. Salah

satunya adalah   Taman Nasional Baluran.

Sebagai destinasi wisata alam, Taman

Nasional Baluran memiliki tempat tersendiri

di hati para wisatawan. Karena, di tempat

ini terdapat beberapa jenis hutan  dan

tumbuhan sekaligus. Selain itu, Baluran  juga

dianggap  sebagai miniatur hutan Indonesia,

karena hampir seluruh tipe hutan Indonesia

ada di sini.

Taman Nasional Baluran terletak di Desa

Wongsorejo, Banyuwangi dan Banyuputih,

Situbondo, Provinsi Jawa Timur.  Di daerah

ini terdapat gunung Baluran. Dari nama

gunung itulah taman nasional yang terdapat

di Kabupaten Banyuwangi itu diberi nama

Taman Nasional Baluran.

Taman Nasional Baluran juga menjulukan

“Afrikan Van Java,” karena  di sini terdapat

kekayaan alam menyerupai kekayaan alam

yang ada di benua Afrika. Di dalam kawasan

Taman Nasional ini terdapat padang Savana

yang sangat luas. Selain itu, ada juga hutan

mangrove, hutan musim, hutan pantai, hutan
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pegunungan bawah, hutan rawa, dan hutan

yang selalu hijau sepanjang tahun.

Bukan hanya sebatas itu, di tempat ini

juga terdapat berbagai satwa liar  yang

sangat banyak jumlah dan spesiesnya.

Antara lain, banteng, rusa, ular, kerbau,

monyet ekor panjang,  dan burung merak.

Keberadaan berbagai satwa liar ini menjadi

ciri khas kawasan konservasi Taman

Nasional Baluran.

Beberapa jenis satwa,  seperti kawanan

rusa liar  kerap menampakkan diri, melintas

di jalur kendaraan. Selain rusa,  juga  monyet

ekor panjang. Bahkan, monyet adalah satwa

liar yang suka meminta makanan dari para

pengunjung. Ada juga gerombolan banteng

yang kerap menampakkan diri dari kejauhan.

Jika tengah beruntung maka pengunjung juga

bisa melihat keindahan burung merak yang

memiliki  ekor yang eksotis.

Sesaat setelah melewati gerbang,

pengunjung di  Taman Nasional Baluran

segera memasuki kawasan hutan hijau

sepanjang tahun. Hutan ini  dikenal dengan

sebutan hutan ‘evergreen’. Hutan evergreen

selalu hijau dan tidak pernah kering, karena

berada di wilayah cekungan. Di daerah

cekungan tersebut terdapat sungai bawah

tanah yang menyuplai air di wilayah  ever-

green. Di tempat ini, wisatawan dibuat

seolah berada di dalam terowongan hijau,

berada di tengah-tengah rapatnya

pepohonan yang tumbuh berjajar disertai

dedaunan yang  tumbuh lebat.

Setelah melewati hutan Evergreen atau

sesudah menempuh jarak sepanjang 5 km,

wisatawan akan tiba di kawasan yang tak

kalah menakjubkan, yaitu Padang Savana

Bekol. Bekol merupakan padang savana yang

sangat luas dan indah. Kawasan ini merupa-

kan savana terluas di Pulau Jawa. Indahnya

pemandangan di Padang Savana Bekol

menyatu dengan pemandangan di Gunung

Baluran yang sungguh menakjubkan.

Saat musim penghujan, Bekol akan menjadi

hamparan hijau nan sejuk. Namun saat

musim kemarau, pemandangannya pun jadi

berubah, terlihat kering dan warnanya

menjadi kecoklatan. Hal ini, tidak hanya

berlaku di Savana Bekol, tapi juga hampir di

semua tipe hutan di Baluran, sehingga

rawan kebakaran. Fenomena ini memiliki

kemiripan dengan pemandangan di gurun

Afrika. Dari sinilah kemudian Baluran dijuluki

bak  ‘Afrika van Java’.

Lepas dari Savana Bekol, wisatawan

dapat menikmati keindahan pantai Bama. Di

pinggiran pantai Bama  terdapat beberapa

warung yang bisa digunakan untuk

melepas  lapar dan dahaga. Pantai Bama

adalah tempat terbaik untuk melihat matahari

terbit, karena terletak di Selat Bali dan

menghadap ke timur. Di tempat ini juga bisa

ditemukan  hutan Mangrove, dan karang-

karang laut yang muncul saat air surut. Nah,

cukup eksotis bukan? Silakan berdarma

wisata ke sana. ❏

JAZ
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Capten Kapal Berlabuh
di Dunia Politik

Capt. H. Djoni Rolindrawan SE, MMA, MBA.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

B
AK ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Semakin

banyak ilmunya semakin merendahkan dirinya. Begitulah

ungkapan yang pas untuk sosok seorang H. Djoni Rolindra-

wan, SE., MMA., MBA (64), Ketua Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat

(Hanura) MPR RI.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Fraksi Partai Hanura MPR,

Djoni yang semasa kecil biasa disapa oleh orangtuanya dengan

panggilan Tjep (bahasa Sunda yang berarti ganteng) tetap bersikap

laiknya masyarakat kebanyakan. Tidak ada sedikitpun perubahan

sikap dan perilakunya meski pangkat, jabatan, kedudukan, dan

kepercayaan serta amanat yang diembannya terus bertambah.

Djoni tidak takut kotor untuk bertemu dengan para pengojek, ibu-

ibu di desa, para buruh dan masayarakat kebanyakan. Dia

senantiasa menepati jadwal meski banyak orang yang semestinya

datang terlebih dahulu belum menampakkan batang hidungnya.

Ini semua membuat daftar catatan  dalam  perjalanan hidup pria

kelahiran Bogor, 05 Juni 1954, semakin panjang. Ibaratnya, betatapun

sayapnya terkepak terbang tinggi, namun ia  tetap membumi. Padahal,

selain menjadi Ketua Fraksi Partai Hanura MPR RI, Djoni juga pernah

mengemban berbagai jabatan dan kedudukan yang prestisius. Sebut

saja, ia pernah menjabat Direktur Dana Pensiun Danapere MNC Group,

Direktur PT. Handfast Forwarders Jakarta, GM. PT. Trikora Lloyd

Jakarta-Hamburg-Tokyo, juga  Perwira Pelayaran PT. Samudra In-

donesia.

Tetapi, semua jabatan yang diembannya itu tak membuat anggota

DPR RI asal dapil Jawa Barat III (Cianjur dan Kota Bogor) tinggi hati.

Tetapi justru sebaliknya, Djoni   tetap rendah hati dan nyaris tak

berjarak dengan masyarakat sekitarnya. Dia tetap menjadi sosok
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profil

sederhana, sebagaimana dia kecil dahulu yang dipaksa hidup

bersahaja, karena ditinggal sang Bapak. Dan, sejak itu dia hanya

bertumpu kepada kasih sayang ibunya.

Buktinya, sebagai anggota DPR RI, Djoni   rajin bertemu konsituen.

Paling tidak dua sampai tiga kali dalam seminggu, ia  mengadakan

pertemuan dengan masyarakat  dalam berbagai acara. Mulai dari

bakti sosial, workshop, seminar, sosialisasi, pelatihan hingga  serap

aspirasi. Juga  melakukan temu tokoh, penyaluran bantuan, hingga

penyaluran program dari mitra komisi. Dan dalam kesempatan

melakukan pertemuan itulah Djoni manfaatkan waktu berdiskusi untuk

lebih mengetahui jauh apa yang sebenarnya terjadi pada  masyarakat

dan apa yang dibutuhkan oleh konstituennya, khususnya di daerah

pemilihannya sendiri.

“Saya punya bekal kedisiplinan yang sangat berguna dalam

kehidupan saya berikutnya. Itu saya peroleh selama menjalani

pendidikan di Akademi  Pelayaran. Meskipun dunia pelayaran tidak

sempat saya rasakan terlalu lama,” kata Djoni kepada Majalah Majelis

beberapa waktu lalu.

Yatim Yang Tangguh

Sebagai pribadi, Djoni terbilang sangat beruntung bisa

mendapatkan kehidupan layaknya seperti sekarang. Terlebih jika

mengingat ke belakang saat ia masih berusia 14 tahun, di mana

ketika itu sudah menjadi seorang anak yatim.  Saat itu  ia tengah

duduk di bangku   kelas 2 SMP Negeri IV Bogor.  Moh. Dahlan Romly,

yang tak lain adalah Bapak kandungnya, meninggal dunia. Dan, saat

itu Djoni merasa kehidupannya akan kandas.

Meski begitu, Djoni masih beruntung, karena sang ibu, R. Siti Sri

Indarti Djulaeka, adalah perempuan perkasa. Sang ibu tak gampang

menyerah untuk mengantarkan anak-anaknya menuju sukses.

Dengan segala daya dan upayanya, Siti Sri Indarti berusaha

membesarkan kesembilan anaknya.   Termasuk harus menerima

kenyataan merelakan perhiasan dan tanah warisannya, semata-

mata demi keperluan sekolah anak-anaknya.

Sebagai  orang yang pernah menjalani hidup sebagai seorang

guru, R. Siti Sri Indarti Djulaeka benar-benar memperhatikan dan

mengutamakan pendidikan bagi kesembilan anaknya, tak terkecuali

Djoni. Begitu besar perhatiannya, hampir setiap hari Djoni mendapat

“les tambahan” pelajaran dari ibunya.  Sang ibu juga tak segan

memberikan  jeweran  jika Djoni  tidak menyimak apa yang tengah

diajarkan ibunya.

Seiring berjalannya waktu, Djoni memiliki kedekatan yang sangat

dengan ibunya. Meski  laki-laki, sang ibu tetap ngotot untuk mengajari

anak keduanya itu keterampilan memasak.  Bukan masakan asal

“matang” tapi mengajarinya sampai makanan itu betul-betul  enak,

dan tentunya juga enak dirasakan dan  dipandang. Karena itu hingga

kini, sang Capten mahir membuat berbagai jenis sayur dan lauk

pauk, termasuk kue-kue kering. Tak terkecuali kue dan lauk serta

sayur buat lebaran.

“Sejak saya berkeluarga dan memiliki rumah sendiri, atas keinginan

beliau, beliau lebih sering tinggal bersama kami dan bersyukur kami

dapat merawatnya dengan baik hingga akhir hayatnya”, kata Djoni

dengan suara tersendat.

Sadar, ibunya telah berjuang sepenuh hati, Djoni pun tak menyia-

nyiakan. Terlebih saat dia duduk di bangku SLTA. Saat itu,

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Karena itu sejak sistem pemilu berubah menjadi proporsional

terbuka, Djoni yang sempat tidak naik kelas 4 di sekolah dasar

karena khitanan tak sembuh-sembuh itupun  tergerak untuk mencoba

keberuntungan dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI.

“Dengan sistem proporsional terbuka (berdasarkan suara

terbanyak-red) senioritas pada partai politik bukan satu-satunya

jaminan untuk bisa terpilih.  Siapa yang mendapat suara terbanyak

dialah yang terpilih menjadi anggota DPR. Bukan berdasarkan nomor

urut”, kata Djoni lagi.

Untuk mengamankan cita-citanya itu, Djoni pun segera melempar

jangkarnya ke Partai Hanura. Apalagi di partai yang didirikan Jendral

Wiranto itu terdapat banyak koleganya yang menjadi pimpinan

Hanura. Dan, dengan “perahu” Hanura akhirnya Djoni berhasil

merapat ke Senayan.

Sayang, ketenangan dan  kemesraannya bersama di Hanura

tercederai setelah munculnya dualisme kepemimpinan. Sebagai salah

satu kader, Djoni —yang waktu di SMA sempat belajar ilmu beladiri

untuk menjaga keselamatan dari kawan-kawannya yang bandel—

itu tentu merasa prihatin. Ia yakin,  tidak ada partai yang menjadi

lebih besar setelah dilanda konflik. Selaku  salah satu pengurus

DPP Hanura,  Djoni   berharap ada jalan keluar terbaik untuk

menyelesaikan sengketa tersebut.

 “Saya tidak memiliki hak suara jika diadakan Musyawarah

Nasional (luar biasa). Silahkan para pihak yang  memiliki hak suara

untuk  menentukan   ketua umun dan sekretaris jenderal,  serta

menguubah AD/ART partai dengan cara konstitusional. Saya akan

patuh dan menghormati keputusan tersebut. Meski begitu saya

sangat berharap, ada  rekonsiliasi total walaupun dirasakan tidak

akan mudah”, ungkap Djoni penuh harap. ❏

MBO

keinginannya   masuk ke jurusan pasti alam perguruan tinggi negeri

untuk meraih titel insinyur makin tumbuh. Namun, di tengah jalan, dia

malah mengambil  sekolah di Akademi Ilmu Pelayaran, melalui pro-

gram beasiswa.

“Saya ingin masuk PTN di Bandung, tapi tidak berlanjut.  Seorang

teman dekat memperlihatkan iklan di  koran tentang pembukaan

pendaftaran Akademi Ilmu Pelayaran (AIP).  Dia bilang, lulusan AIP

sering keluar negeri, gajinya dolar dan yang hal-hal bagus lainnya.

Akhirnya saya  ikut  tes  dan diterima sebagai Taruna AIP jurusan

Nautika”, cerita Djoni.

Harapan Seorang Kader

Mesti akhirnya menjadi nahkoda, tetapi pelaut bukanlah cita-

citanya. Ia sekedar ingin mencari pengalaman sekaligus  sebagai

batu loncat  untuk mendapat peluang yang lain. Salah satu cita-cita

yang sempat hadir dalam benaknya adalah menjadi anggota legislatif.

Tetapi, keinginan tersebut tidak segera dikejar.  Ia merasa peluangnya

menjadi anggota dewan tipis jika masih terus menggunakan

proporsional tertutup (berdasarkan nomor urut).
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S
EDIKITNYA ada tujuh negara tetangga yang berbatasan

dengan Indonesia, di mana aspek kebangsaan berhadapan

langsung dengan realitas ekonomi. Wilayah Indonesia sebagai

negara kepulauan, secara geopolitik sangatlah strategis.  Selain

berada di antara dua Samudera Hindia di barat, dan Samudera

Pasifik di sebelah timur.  Tidak itu saja, Indonesia memiliki keunikan

sebagai negara dengan wilayah perbatasan terbanyak.

Di sebelah selatan membujur dari Jawa Barat hingga ke timur

Papua, wilayah laut kita berbatasan dengan Australia. Sedangkan

di Pulau Timor kita memiliki perbatasan darat dengan Timor Leste.

Di Papua, membujur dari utara ke selatan kita memiliki perbatasan

darat dengan Papua Nugini.

Sedangkan di sebelah utara, di Pulau Kalimantan kita berbatasan

dengan negara jiran Malaysia, di sebelah timurnya kepulauan

Sangihe berbatasan dengan negara Filipina.  Sedangkan di sebelah

barat di Kepualuan Riau kita memiliki tiga perbatasan dengan

Singapura, Malaysia dan Vietnam di Natuna.

Dengan wilayah perbatasan yang mencakup sedikitnya tujuh

negara tetangga, secara geopolitik kita menghadapi tantangan yang

tidak ringan. Karena batas wilayah yang harus dilindungi oleh

negara mencakup daratan, laut, dan wilayah udara teramat luas.

Dalam situasi itu dibutuhkan kekuatan dan kemampuan, khususnya

Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang harus dirasakan

kehadirannya di wilayah-wilayah perbatasan.

Sedangkan di wilayah perbatasan yang secara tradisional

sudah dihuni oleh banyak penduduk Indonesia, seperti di Kalimantan

Barat dan Kepulauan Riau, tantangan terhadap masalah ketahanan

Problematika

Empat Pilar Kebangsaan di Perbatasan
nasional menjadi multi dimensi. Di kawasan itu tidak sekedar unsur

pertahanan yang mengandalkan kekuatan bersenjata atau TNI saja.

Namun, juga dibutuhkan kesatupaduan antara pemerintah pusat,

pemerintah daerah setempat, dan komponen masyarakatnya.

Inilah yang dirasakan selama melakukan Sosialisasi Empat Pilar

MPR di wilayah perbatasan dengan negara tetangga, seperti yang

terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Riau.

Sistem pertahanan nasional mencakup ideologi, politik, ekonomi,

sosial budaya, ketanahanan, dan keamanan memiliki tantangan yang

berat di kawasan ini.  Kerja sosialisasi oleh MPR pun membutuhkan

pendekatan yang berbeda di kawasan-kawasan perbatasan ini.

Masalah krusial, terutama terkait kehadiran negara, terdapat di

wilayah perbatasan ini.  Khususnya terkait aspek ekonomi.  Kita

telah menyaksikan betapa negara-negara bekas Uni Soviet runtuh

karena problematika ekonomi yang tak bisa dikendalikan secara

sentralistik dari Moskow.  Begitu pula menguatnya sentimen etnisitas

telah memecah negara Yugoslavia, menjadi negara-negara kecil

dengan etnis-etnis tertentu, seperti Kroasia, Bosnia, Hersegovina,

Latvia, dll.

Dua problem yang menjadi efek determinan penyatuan suatu

bangsa juga dihadapi Indonesia. Di sisi ekonomi, masyarakat di

wilayah perbatasan dengan mudah membandingkan kemakmuran

ekonomi kawasan perbatasan dengan negara tetangga. Misalnya

di Kepulauan Riau di mana kita berbatasan langsung dengan

Singapura dan Malaysia yang secara ekonomi lebih makmur. Karena

sifatnya yang langsung bisa terlihat, adanya kompetisi antarnegara

secara langsung bisa dirasakan warga di perbatasan.  Hal ini tentu
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Oleh:

Ahmad Muzani
Wakil Ketua MPR RI

saja tidak terlalu dirasakan di daerah-daerah lain yang tidak bisa

secara langsung membandingkan kemajuan suatu negara, apalagi

bagi penduduk pulau Jawa.

Secara ideologis, kita menganut sistem ekonomi Pancasila. Sistem

ekonomi yang dijiwai oleh Ketuhananan Yang Maha Esa, Kemanusian

yang Adil dan Beradab, Persatuan sebagai sesama anak bangsa,

mengutamakan azas musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian

sengketa, sehingga tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat In-

donesia.

Ekonomi Pancasila yang diperkenalkan oleh Wakil Presiden

pertama, Dr. Mohamad Hatta, di dalam pidato 3 Februari 1946 pada

pembukaan Konferensi Ekonomi di Jogjakarta, Hatta mengatakan

bahwa perekonomian suatu negara pada umumnya ditentukan oleh

tiga hal.  Pertama, kekayaan tanahnya.  Kedua, kedudukannya

terhadap negeri lain dalam lingkungan internasional. Ketiga, sifat

dan kecakapan rakyatnya serta cita-citanya.

Kedua hal terakhir yang disampaikan oleh Bung Hatta inilah yang

sampai kini dirasakan relevansinya.  Kedudukan terhadap negara

lain, jelas nampak di perbatasan.  Kemampuan pemerintah untuk

menggenjot laju pertumbuhan ekonomi selama Reformasi 1998

semakin terbatas tidak lebih dari 6% pertahun membuat pertumbuhan

ekonomi di perbatasan juga mengalami perlambatan.

Sementara di seberang sana, masyarakat kita langsung bisa

merasakan kemajuan ekonomi, kemakmuran warganya, sehingga

pemenuhan kebutuhan hidup warga di perbatasan dari bahan

pangan, kesehatan, pendidikan, kebutuhan energi berupa BBM dan

perbandingan mata uang rupiah dengan mata uang negeri jiran.

Semua ini akan menjadi problematika kewarganegaraan dan

kebangsaan.

Kemajuan negara tetangga,juga sudah memasuki fase ketiga

yang disampaikan oleh Bung Hatta, kecakapan rakyat dan cita-

citanya.  Dalam hubungan modern antarnegara yang semakin

terbuka, ada banyak anak muda Indonesia yang memiliki kecakapan

tinggi di atas rata-rata, mereka mendapatkan tawaran untuk

mendapatkan beasiswa belajar di negara jiran, seperti Singapura,

Malaysia, dan Australia.

Mereka inilah yang akan menjadi tenaga terdidik, terlatih dan

terampil, yang seharusnya menjadi modal sumberdaya insani bagi

pembangunan Indonesia.  Namun, keahlian-keahlian semakin

spesifik yang hanya bisa diserap oleh industri maju di negara

itulah yang membuat ada banyak anak muda Indonesia yang pada

akhirnya hidup di negara tetangga.

Tentu saja kita ingin menarik sebanyak mungkin tenaga ahli

yang bisa menjadi kekuatan pembangunan nasional.  Namun,, jika

kemajuan perekonomian yang masih stagnan tak lebih dari 6 persen

pertahun dan kemampuan penyerapan dan penerapan ilmu serta

teknologi yang lambat, akan membuat seluruh potensi sumber

daya insani kita tidak bisa diberdayakan secara maksimal di dalam

negeri.

Apalagi jika pembangunan kawasan perbatasan tidak secara

maksimal dilakukan, dan warga penduduknya setiap hari bisa

merasakan ketertinggalan kita dengan negara tetangga.  Di sinilah

salah satu tantangan berat Indonesia di 73 tahun usia

kemerdekaan. ❏
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K
ITA membutuhkan buku yang bagus agar mampu menggugah

kesadaran dan motivasi untuk membentuk generasi yang sehat,

cerdas, dan visioner,” ujar Wakil Ketua MPR Mahyudin saat

memberi pengantar acara Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat yang

digelar di Perpustakaan MPR, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan,

Jakarta, 2 Agustus 2018.

Pada hari itu ada dua buku yang dibedah, yaitu Become a Great

Awareness Person karya Ade E Sumengkar, dan Love and Fear

karya Wisnu Prayudha. Mahyudin menyebut buku karya Sumengkar

sebagai cerita yang intinya mengajak masyarakat membangun

sebuah tatanan kehidupan generasi sekarang agar siap menghadapi

tantangan masa depan. “Di dalam-

nya penuh dengan pengalaman

dan kesimpulan yang bermanfaat

bagi pendidikan”, ujarnya. Sedang

buku karya Wisnu dikatakan

sebagai kupasan, ulasan, dan

ungkapan sebuah fenomena

kesadaran tertinggi yang ber-

sumber dari pengalaman pribadi

serta referensi perjalanan hidup

penulis.

Terlepas dari isi buku yang ada,

Mahyudin mengatakan, semua

sepakat budaya literasi atau

kegiatan membaca dan menulis

adalah proses terpenting dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang

apapun membutuhkan kemampuan cara pandang atau wawasan

yang dimulai dari literasi. “Literatur yang bagus akan menghasilkan

wawasan yang luas dan cerdas”, paparnya. “Bahkan literatur yang

baik akan membentuk preferensi watak yang baik pula”, tambahnya.

Untuk itu pria asal Kalimantan Timur itu menegaskan, kita

membutuhkan buku yang bagus.

Ini penting, mengingat bangsa Indonesia akan masuk dalam era

yang disebut bonus demografi. Dalam era ini, jumlah penduduk usia

produktif secara kuantitatif jumlahnya dua kali lebih besar dibanding

dengan usia non produktif. Saat Indonesia berusia 100 tahun,

diproyeksikan setiap tiga orang penduduk usia produktif akan

menanggung beban satu orang penduduk usia non produktif.

Dari bonus demografi, Mahyudin mengutip kata ahli kependudukan

dan ekonomi bahwa bonus ini akan membuat Indonesia menjadi

salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. “Bersama Cina,

Amerika Serikat, India, dan Jepang, Indonesia menjadi 5 besar

kekuatan ekonomi global”, paparnya.

Meski demikian, Mahyudin mengingatkan, bonus demografi harus

dibarengi dengan syarat-syarat kualitatif. Dia menyebutkan, Korea

Selatan dan Jepang, dua negara yang sukses melewati bonus

demografi. “Mereka berhasil meningkatkan kualitas sumber daya

manusia”, ujarnya. Sumber daya manusia, menurut mantan Bupati

Kutai Timur, itu harus dibarengi dengan kreativitas, inovasi, serta

karakter yang mendukung. Dari sinilah maka peran Sosialisasi Empat

Pilar MPR sangat penting. “Pendidikan harus menanamkan sikap

dasar bangsa Indonesia seperti yang tertera dalam sila-sila

Pancasila”, tuturnya.

Bangsa Indonesia, menurut Mahyudin, adalah bangsa yang kaya

dengan sumber daya alam,

namun hal demikian bukan

jaminan akan membuat

kemakmuran. “Banyak negara

yang sumber daya alamnya

melimpah, namun hancur akibat

perpecahan dan perang”,

ungkapnya. Sebaliknya, ada

negara yang sumber daya

alamnya sedikit bahkan tak

punya, namun mereka bisa

makmur. Hal demikian bisa terjadi,

menurut Mahyudin, karena

mereka memiliki sumber daya

manusia yang bisa dihandalkan.

Dalam kesempatan tersebut Mahyudin merasa senang masyarakat

banyak yang hobi membaca. Di era teknologi informasi yang semakin

maju, dia berharap, agar para penulis tidak hanya memproduksi

buku secara manual, namun juga perlu dibuat dalam bentuk e-book.

“Dengan cara seperti ini akan memudahkan orang membaca”,

tuturnya. Format e-book,  menurut Mahyudin, tak perlu dikhawatirkan

terkait adanya anggapan model seperti itu membuat minat baca

masyarakat menjadi menurun. Dia menyebut, perpustakaaan di

negara-negara maju sudah menuju format e-book. “Perpustakaan

di sini juga harus seperti itu”, harapnya. “Jadi tak hanya buku manual

saja”, tambahnya.

Kepala Biro Humas Setjen MPR Siti Fauziah menyebut, Bicara

Buku Bersama Wakil Rakyat merupakan salah satu acara rutin

Perpustakaan. “Dalam acara ini kita selalu membahas buku yang

bermanfaat yang kelak akan membawa kita ke masa yang lebih

baik”, ujarnya. Sama seperti Mahyudin, Siti Fauziah mengatakan,

dua buku yang dibedah itu mengembangkan motivasi dan

pencerahan. ❏

AWG

Buku Bermutu Membentuk

Masyarakat Cerdas
MPR menginginkan agar buku yang beredar mampu menggugah kesadaran dan menciptakan motivasi. Di era

teknologi informasi, format buku diharapkan bisa menyesuaikan dengan tuntutan zaman, e-book.


