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Budi Muliawan
Koordinator Reportase

P
ADA Agustus ini, bangsa Indonesia

memperingati Hari Kemerdekaan ke-74

pada 17 Agustus 2019. Kemerdekaan In-

donesia diperoleh dengan perjuangan panjang

bangsa Indonesia dari tangan penjajah. Jerih

payah perjuangan para pahlawan kemerdekaan

itu melahirkan bangsa Indonesia beserta

wilayah yang dikenal dengan Tanah Air Indone-

sia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kini, menjadi tugas kita untuk mempertahankan

keutuhan dan kedaulatan NKRI.

Dalam kaitan itu, Majelis edisi Agustus ini

mengangkat tema tentang mempertahankan

keutuhan dan kedaulatan NKRI. Para bapak

pendiri bangsa Indonesia telah mengamanatkan

soal keutuhan dan kedaulatan NKRI itu dalam

Pasal 25 A tentang Wilayah Negara. “NKRI

Nusantara dengan wilayah yang batas-batas

dan hak-haknya ditetapkan dengan UU” dan

Pasal 30 ayat 2 bahwa “Usaha pertahanan dan

keamanan dilaksanakan melalui sistem

pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian

Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan

utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.

Bagaimana implementasi dari amanat

konstitusi tersebut? Lembaga Pengkajian MPR

RI pada Selasa, 2 Juli 2019, menggelar Rountable

Discussion dengan tema: “Wilayah Negara,

Pertahanan dan Keamanan Negara Menurut UUD

NRI Tahun 1945”. Roundtable Discussion ini

dihadiri para stakeholder pertahanan dan

keamanan Negara, antara lain Kepala Staf TNI

AD Jenderal Andika Perkasa; Kepala Staf TNI

AL Laksamana Siwi Sukma Adji; Kepala Staf

TNI AU Marsekal Yuyu Sutisna; Kepala Badan

Siber dan Sandi Negara, Hinca Siburian; Kepala

Badan Informasi Geospasial Prof Hasanuddin

Zainal Abidin.

Tak bisa dipungkiri, sebagai negara yang

memiliki posisi strategis di kawasan Asia

Tenggara dan Asia Pasifik dengan sumber daya

alam yang melimpah, wilayah Indonesia tak

luput dari ancaman, baik berasal dari dalam

maupun luar. Konstelasi politik dunia abad ke-

21 yang ditandai dengan perang dagang

Amerika Serikat dan Cina seperti saat ini,

misalnya, berpengaruh dan berimbas cukup

signifikan pada perekonomian Indonesia.

Akibatnya, ekspor Indonesia menurun,

lapangan kerja di dalam negeri sulit, pendapatan

masyarakat ikut merosot. Tentu hal ini mau tidak

mau akan menimbulkan masalah-masalah lain

di dalam negeri.

Indonesia pun menghadapi sejumlah ancaman

lain. Sebutlah, misalnya, masuknya ideologi

transnasional yang bercorak radikal, seperti ISIS

dan terorisme, kejahatan antarkawasan,

peredaran narkoba, illegal logging, illegal fish-

ing, trafficking, pemberontakan senjata, bencana

alam. Seperti dikemukakan Menteri Pertahanan,

ancaman terhadap Indonesia dikategorikan

dalam dua bentuk, yaitu ancaman militer dan

nirmiliter. Ancaman terbaru adalah per-

kembangan teknologi informasi yang diikuti

dengan terbukanya peluang disinformasi dan

manipulasi informasi, hoax, ujaran kebencian,

dan sebagainya.

Bagaimana kita menghadapi ancaman-

ancaman seperti itu untuk menjaga keutuhan

dan kedaulatan NKRI? Majelis menjawab

pertanyaan ini berdasarkan pembahasan dalam

Roundtable Discussion. Dari Roundtable Dis-

cussion itu berkembang pemikiran-pemikiran ke

depan soal wilayah negara dan bagaimana

mengatur pertahanan dan keamanan dalam

rangka menjaga keutuhan NKRI. ❏

Menjaga
Keutuhan dan Kedaulatan NKRI

adalah sebuah negara kepulauan yang berciri
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Ir  HM. Idris Laena, MH.
Sekretaris Fraksi Golkar MPR RI

berupa kerajaan-kerajaan yang ada di hamparan

Nusantara.

Belum lagi bicara tradisi, budaya, dan agama, yang

begitu beragam. Bagaimana mungkin bisa disatukan.

Mungkin umat Islam merasa mayoritas pada saat itu,

tapi secara histori, umat Hindu sudah ada jauh

sebelum Islam berkembang di Indonesia.

Saya baru sadar bahwa ternyata rumusan kalimat

demi kalimat yang disebut sila, yang kemudian diberi

nama Pancasila itu merupakan kompromi atas semua

persoalan di atas. Dan, oleh karenanya, pantas saja

Bung Karno menyebut dirinya penggali Pancasila,

untuk menggambarkan bahwa ideologi kita itu digali

dari akar persoalan tradisi, budaya, dan agama yang

ada di Nusantara.

Sekarang kita patut bangga bangsa besar bernama

Indonesia yang pada saat itu diimpikan oleh pemuda

dan para pendiri bangsa ini benar-benar terwujud.

Tentu, yang juga patut kita syukuri dan apresiasi

adalah para Raja dan Sultan yang berkuasa atas

kerajaan mereka, ternyata dengan legowo bersedia

bergabung menjadi bagian dari bangsa ini, yang

kemudian dibingkai menjadi Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Juga menarik untuk diamati, ternyata NKRI bukan

terdiri dari kerajaan-kerajaan yang menggabungkan

diri, tapi justru NKRI terdiri dari provinsi-provinsi dari

Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai pulau

Rote.

Karena itu, bisa dibayangkan bagaimana Indone-

sia tanpa ideologi dan dasar negara bernama

Pancasila. Ideologi yang digali untuk menjadi jalan

tengah bagi perbedaan-perbedaan bangsa ini, dan

diuraikan dalam sila-sila, yakni: “Ketuhanan Yang

Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab,

Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh

Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/

Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat

Indonesia”. ❏

S
ELAMA menjadi anggota legislatif, satu hal

yang paling menarik perhatian saya adalah

ketika kita berbicara tentang Pancasila. Dalam

pikiran saya, alangkah hebatnya para founding fa-

ther kita yang telah merumuskan dasar negara,

ideologi sekaligus falsafah hidup bagi seluruh rakyat

Indonesia.

Dengan merumuskan lima kalimat bertuah yang

kemudian disebut lima sila, bagi sebagian besar or-

ang, mungkin ini dianggap sebagai hal biasa saja.

Tapi pernahkah terpikir oleh kita bahwa proses untuk

merumuskan kalimat demi kalimat, serta merangkum

dalam satu bingkai sakti yang dinamakan Pancasila

bukanlah perkara mudah.

Ketika berkunjung ke Perpustakaan Leiden Uni-

versity di Negeri Belanda kami sempat berdiskusi

dengan beberapa profesor di sana, dan yang

mengagetkan adalah ketika mereka mengatakan:

“Kami tidak merasa pernah menjajah Indonesia,

karena Indonesia baru ada setelah merdeka, dan

yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Nedherland

memiliki koloni berupa kerajaan-kerajaan yang ada

di Nusantara.”

Menyimak secara seksama pernyataan itu,

meskipun sempat berdebat dengan mereka, dalam

batin saya, luar biasa para pendiri bangsa ini.

Ternyata mereka mendirikan satu bangsa besar

bernama Indonesia, dari serpihan-serpihan kerajaan

yang ada di Nusantara, yang terdiri dari puluhan

ribu pulau dengan ribuan bahasa dan keaneka-

ragaman budaya dan agama. Dan, hanya dimulai

dengan semangat para pemuda yang mendekla-

rasikan Sumpah Pemuda.

Menariknya, para pemuda saat itu, 28 Oktober

1928, berani bersumpah: “Bertumpah darah yang

satu,Tanah Air Indonesia; Berbangsa yang satu,

Bangsa Indonesia; dan menjunjung Bahasa yang

satu, Bahasa Indonesia”. Padahal secara teritorial,

wilayah yang akan mereka sebut Indonesia itu masih

Pancasila, Ideologi Jalan Tengah
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MAJELIS UTAMA

AJELIS UTAMAM

Menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI merupakan tanggungjawab bersama setiap warga negara.

Komponen utama dalam pertahanan dan keamanan negara adalah TNI dan Polri, sedangkan komponen

pendukung adalah seluruh warga negara.

Pertahanan Keamanan

Menjaga Keutuhan dan Kedaulatan NKRI

T
IDAK seperti biasanya, tiga orang perwira tinggi TNI secara

bersama-sama hadir di Gedung Nusantara IV, Kompleks

Parlemen, Jakarta, Selasa 2 Juli 2019. Ketiganya adalah Kepala

Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf

Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Siwi Sukma Aji, dan Kepala Staf

Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Yuyu Sutisna. Mereka bukan

hadir untuk mengikuti rapat komisi dengan anggota dewan melainkan

hadir sebagai pembicara dalam Round Table Discussion (RTD)

yang digelar Lembaga Pengkajian MPR RI.

Tema Round Table Discussion ini memang terkait dengan

pertahanan keamanan, yaitu “Wilayah Negara, Pertahanan dan

Keamanan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945”. Ketiga perwira

tinggi TNI itu melihat Round Table Discussion ini sangat penting.

Untuk itu sebagai pemangku kepentingan (stake holder) ketiga kepala

staf di TNI itu merasa perlu untuk hadir memenuhi undangan Lembaga

Pengkajian MPR dan secara langsung memberikan paparan berkaitan

dengan pertahanan dan keamanan.

Bukan hanya ketiga perwira tinggi TNI, RTD juga dihadiri pemangku

kepentingan lainnya. Mereka adalah Kepala Badan Siber dan Sandi

Negara (BSSN) Letjen (Purn) Hinsa Siburian, Kepala Badan Informasi

Geospasial Prof Hasanuddin Zainal Abidin, Kepala Biro Penyusunan

dan Penyuluhan Hukum Divkum Polri Brigjen Agung Makbul, pakar

Hukum Laut Internasional Prof Hasjim Djalal, pakar Hukum

Internasional Prof Hikmahanto Juwana, pengamat militer Connie

Rahakundini Bakrie, Dr. Kusnanto Anggoro, Andi Widjajanto, dan

Direktur Eksekutif Pusat Studi ASEAN UI Edy Prasetyono, serta

Konsultan Pertahanan Internasional/Diaspora Indonesia Hamdan

Hamedan, dan Laksda TNI (Purn) Ishak Latuconsina

Mengapa Lembaga Pengkajian mengangkat isu wilayah negara,

pertahanan dan keamanan? Dalam pembukaan RTD, Ketua Lembaga

Pengkajian MPR Rully Chairul Azwar mengatakan, pembahasan

wilayah negara, pertahanan dan keamanan, sangat penting karena

terkait dengan amanah konstitusi. Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun

1945 disebutkan, negara wajib melindungi segenap bangsa dan

seluruh tumpah darah Indonesia. “Untuk mengimplementasikan

amanah konstitusi ini, negara wajib memiliki suatu sistem pertahanan

dan keamanan untuk menjaga kedaulatan wilayah negara,” katanya.

Kemudian, “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indo-

nesia” dijabarkan dalam Pasal 25 A UUD NRI Tahun 1945 tentang

Wilayah Negara. Pasal ini menegaskan bahwa Negara Kesatuan

Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri

Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya

ditetapkan dengan Undang-Undang”.  “Nah untuk menjaga itu semua,

UUD mengamanatkan untuk mempertahankan kedaulatan NKRI

melalui Pasal 30 ayat 1 sampai 5. Semua jelas di situ bagaimana

peran TNI, Polri,  bahkan rakyat dalam bela negara mempertahankan

Marsekal Yuyu SutisnaJenderal Andika Perkasa Laksamana Siwi Sukma Aji

MAJELIS AGUSTUS 2019_T-8
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keutuhan wilayah negara,” ujarnya.

Pasal 30 ayat 1 menyebutkan, “Tiap-tiap

warga negara berhak dan wajib ikut serta

dalam usaha pertahanan dan keamanan

negara.” Lalu Pasal 30 ayat 2 menegaskan,

“Usaha pertahanan dan keamanan negara

dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan

keamanan rakyat semesta oleh Tentara

Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara

Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama

dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.

Rully menambahkan, untuk menjaga dan

mempertahankan wilayah negara perlu

kerjasama, sinergitas antara TNI dan Polri.

Dalam Pasal 30 ayat 5 UUD NRI Tahun 1945

diamanatkan semua hal yang berkaitan

dengan pertahanan dan keamanan negara

yang dilakukan TNI, Polri, dan juga warga

negara semua diatur dalam undang-undang.

“Tinggal sekarang pelaksanaan dan imple-

mentasinya di lapangan oleh institusi yang

diberi kewenangan untuk menjaga pertahan-

an dan keamanan, yakni TNI dan Polri,”

imbuhnya.

Ancaman

Jika Lembaga Pengkajian menyoroti

betapa pentingnya wilayah dan kedaulatan

negara bukanlah sesuatu yang mengada-

ada. Letak Indonesia yang sangat strategis

berada di antara dua benua dan dua

samudera dengan kekayaan alam yang

melimpah menjadi satu daya tarik luar biasa.

Banyak pihak yang “mengincar” Indonesia

sehingga semua berpotensi menjadi

ancaman terhadap wilayah negara. Di

zaman modern yang serba canggih ini,

potensi ancaman terhadap wilayah negara

tidak lagi konvensional tapi juga non

konvensional. “Ancaman terhadap negara

itu selalu ada sepanjang zaman,” tutur Rully

kepada Majelis.

Indonesia tidak dapat lepas dari dampak

perkembangan regional dan global. Apalagi

pada abad ke-21 ini konstelasi politik telah

bergeser. Dominasi Amerika Serikat sebagai

pemenang dalam persaingan global mulai

mendapat lawan tanding baru, baik secara

militer maupun ekonomi, yaitu Republik

Rakyat Tiongkok. Kedua negara sedang

terlibat perang dagang. Imbasnya, ekspor

Indonesia ikut menurun. Pada gilirannya

lapangan kerja berkurang, pendapatan

masyarakat pun ikut menurun, maka mau

Rully Chairul Azwar
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tidak mau muncul masalah lain di dalam

negeri.

Belum lagi, Indonesia juga terkena dampak

ketegangan dan konflik di beberapa

kawasan. Misalnya, konflik nuklir antara

Amerika Serikat dan Korea Utara, masalah

Laut Cina Selatan, krisis kemanusiaan di

Myanmar (Rohingya). Hingga ketegangan di

kawasan Timur Tengah yang sedang

bergejolak, seperti di Suriah, Yaman, dan

lainnya. Indonesia pun terkena imbasnya.

Sebut saja, berkembangnya ideologi trans-

nasional yang bercorak radikal, ISIS, dan

terorisme. Selain itu, Indonesia juga

menghadapi sejumlah ancaman lain dari luar,

seperti kejahatan antarkawasan, peredaran

narkoba, illegal logging, illegal fishing, traf-

ficking (perdagangan manusia).

Menteri Pertahanan juga sudah meng-

ungkapkan sejumlah ancaman yang terbagi

atas dua kategori, yaitu ancaman militer

terorisme, radikalisme,  bencana alam, dan

lain-lain. Sekarang muncul lagi ancaman

terbaru, yaitu ancaman dari perkembangan

teknologi informasi yang diikuti dengan

merebaknya media sosial. Perkembangan ini

membuka peluang terjadinya disinformasi

dan manipulasi informasi, hoax, ujaran

kebencian, dan sebagainya. Buktinya muncul

ketegangan di antara masyarakat akibat

hoax dan ujaran kebencian yang merebak

dan membelah masyarakat selama pe-

laksanaan Pemilu 2019 lalu.

Dalam paparannya, Kepala Badan Infor-

masi Geospasial Prof. Hasanuddin Zainal

Abidin menjelaskan, masalah yang meng-

ancam Indonesia semakin terbuka. Ancaman

tidak hanya terkait ekonomi dan terorisme,

kini Indonesia pun menghadapi ancaman

berupa bencana alam yang kerap terjadi.

“Indonesia tidak lagi hanya menghadapi

bahaya seperti terorisme dan paham

komunis, namun bahaya laten yang harus

siap dihadapi adalah bencana alam. Badan

Informasi Geospasial kerapkali berkoordinasi

dengan berbagai lembaga, seperti BMKG dan

BPPT, untuk terus memberikan informasi

terkait kebencanaan sebagai langkah awal

kegiatan mitigasi bencana,” paparnya.

Lain lagi ancaman yang dihadapi Indone-

sia di bidang siber. Kepala Badan Siber dan

Sandi Negara (BSSN) Letjen (Purn) Hinsa

Siburian menjelaskan, pola-pola ancaman

siber yang bisa mengancam siapapun,

termasuk negara. Pertama, serangan siber

yang menyasar data atau sistem elektronik

dengan berbagai risiko. “Risiko itu adalah

terganggunya sistem elektronik, tercurinya

data atau informasi rahasia, baik individu,

organisasi, maupun perusahaan,” katanya.

Kedua, perang siber yang dilakukan oleh

aktor negara. Perang siber ini bertujuan untuk

merusak infrastruktur suatu negara. “Pe-

perangan siber yang berbeda terletak pada

aktor pelakunya, yakni kemungkinan diduga

diinisiasi oleh aktor negara yang akan

menyasar informasi dan infrastruktur kritikal

Negara, antara lain dengan risiko lumpuhnya

sebuah negara,” jelasnya.

Menurut Hinsa, Indonesia sangat rentan

dengan serangan siber. Dia mengungkap-

kan, pada tahun 2018 Indonesia mengalami

percobaan ancaman siber mencapai 232

juta. “Hasil pantauan BSSN tercatat, pada

2018 wilayah kedaulatan Indonesia meng-

alami sekitar 232 juta percobaan serangan

siber yang terdiri dari 122 juta serangan

malware dan 16 ribu jenis inside outside,”

ungkapnya.

Selama bulan Mei 2019, lanjut Hinsa, jenis

serangan siber yang dikategorikan Trojan

dengan indikasi penyebaran malware

mencapai 1,9 juta serangan, disusul dengan

kategori Attempt  , yaitu semacam percobaan

merebut untuk menjadi admin dalam suatu

akun yang mencapai 1,1 juta serangan.

Bela Negara
KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa tak

memungkiri Indonesia menghadapi berbagai

ancaman, baik dari dalam maupun dari luar.

Namun, dia mengakui TNI AD masih ke-

kurangan personel. Saat ini personel TNI AD

sekitar 318 ribu orang. “Pada saat Pemilu

kemarin tidak mungkin satu personel TNI AD

mengawasi satu TPS. Jumlah TPS 810 ribu,”

ujarnya.

“Karena itu kalau bicara menjaga wilayah

NKRI, banyak sekali wilayah yang tidak ada

penjaganya. Kita mempunyai tujuh wilayah

perbatasan. Ini contoh menunjukkan bahwa

TNI AD mengalami kekurangan personel,”

tambah mantan Pangkostrad ini.

Menurut Andika Perkasa, perlu kreativitas

untuk mencari solusi kekurangan personel

di tengah realitas anggaran yang terbatas.

“Kita tidak bisa menuntut pemerintah untuk

memberi anggaran yang besar. Kita harus

melakukan modifikasi. Kita tidak menambah

tentara regular, tapi menggunakan kom-

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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ponen cadangan atau reserve. Komponen

cadangan ini adalah part time. Tidak seperti

tentara regular, pendanaan untuk komponen

cadangan ini jauh lebih murah,” katanya.

Negara besar seperti Amerika, lanjut

Andika, juga menggunakan komponen

cadangan. Di Amerika, tentara cadangan

disiapkan di masing-masing negara

bagian dan melakukan tugas-tugas

tertentu, termasuk tugas tempur di luar

Amerika. “Solusinya adalah komponen

cadangan atau reserve. Negara maju dan

kaya menjalankan solusi ini. Kita mencari

terobosan, jangan sampai dibatasi

anggaran dengan jumlah tentara regular

yang tidak bertambah banyak,” ucap

lulusan Akmil tahun 1987 ini.

Selain komponen cadangan atau reserve,

Andika menyebutkan, untuk menjaga ke-

utuhan dan kedaulatan NKRI sekarang ini

maka Indonesia jangan sampai bermusuhan

dengan negara atau bangsa lain. Jangan

sampai kita “dikerjain” seperti Venezuela.

Mereka tidak berperang dan secara fisik tidak

bertemu dengan musuh, tapi “dikerjain”.

Selama 30 hari blank out. “Itu yang membuat

Venezuela miskin mendadak. Tidak ada listrik

dan fasilitas lainnya,” katanya memberi

contoh.

Yang paling penting dan menjadi prioritas

bagi TNI AD dalam beberapa tahun ke depan,

menurut Andika, adalah bagaimana menjadi

orang yang lebih dekat dengan semuanya.

“TNI AD ingin menjaga hubungan internasional

yang lebih dekat. Supaya kita tidak diusilin.

Yang penting jangan diganggu,” tegas

Andika.

KSAL Laksamana TNI Siwi Sukma Aji

sejalan dengan KSAD Jenderal Andika.

Komponen utama pertahanan keamanan

adalah TNI dan Kepolisian. Komponen

pendukung adalah rakyat. Komponen

pendukung ini belum diatur lebih lanjut.

Konstitusi menyebutkan, warga negara ikut

serta dalam bela negara. Ada komponen

cadangan. Tapi belum diatur siapa komponen

cadangan, bagaimana menggunakan kom-

ponen cadangan, kapan digunakan, dan

sebagainya. “Komponen cadangan ini

khususnya untuk TNI AL belum diatur dalam

suatu UU,” paparnya.

Bagi TNI AL sendiri, kata Siwi Sukma Aji,

meski anggaran terbatas namun perlu

membangun maritime community. Komponen

nasional dari maritime community yang

wilayah negara.  Pasal 30 UUD NRI Tahun

1945 menyebutkan, sistem pertahanan dan

keamanan dibangun dalam sistem semesta.

Sistem pertahanan keamanan maritime

semesta. Jadi seluruh komponen dan

kekuatan maritime ikut serta dalam rangka

untuk melakukan bela negara. “Keterpaduan

seluruh elemen dalam rangka melakukan bela

negara,” jelasnya seraya memberi contoh

beberapa negara seperti China, Vietnam,

Malaysia memanfaatkan kapal ikan, kapal

niaga, kapal-kapal pemerintah, untuk

menjaga wilayah.

Dari aspek TNI AU, KSAU Marsekal Yuyu

Sutisna mengatakan, untuk menghadapi

ancaman perlu skema pertahanan udara

yang ideal, yaitu postur TNI AU. Membangun

postur TNI AU dibutuhkan untuk menghadapi

acaman udara. Pertama, membangun sistem

sensor atau radar, penginderaan. Kedua,

membangun sistem pemukul.

“Kita harus memiliki 32 radar untuk

memantau seluruh wilayah NKRI. Plus

pesawat pengintai, baik berawak maupun

tidak berawak. Untuk pemukul, kami me-

merlukan pesawat-pesawat tempur dengan

peluru kendali jarak dekat dan sedang untuk

mengcover seluruh wilayah Tanah Air,”

katanya.

Untuk pergeseran pasukan dan per-

geseran logistik, lanjut Yuyu Sutisna,

diperlukan unsur support, yaitu pesawat

pesawat angkut. Untuk di pangkalan diperlu-

kan meriam hanud, rudal darat ke udara,

yang dioperasikan oleh Paskhas AU. Terakhir,

dari semua aset tersebut perlu diintegrasikan

dalam satu jalur komunikasi terpadu.

“Dengan semua itu diharapkan kita memiliki

daya tangkal. Tidak ada satu ancaman pun

yang berani mendekat ke wilayah kita,”

imbuhnya.

Sama seperti KSAD dan KSAL, Yuyu Sutisna

juga mengatakan, Sihankamrata mengandung

arti tidak hanya unsur TNI dan Polri saja, tetapi

melibatkan masyarakat dan komponen lainnya.

Dalam hal ini, TNI AU telah memanfaatkan

komponen cadangan seperti radar sipil, bandara

sipil, pilot dan penerbang sipil. ❏❏❏❏❏

BSC

perlu dibangun untuk menjaga keutuhan dan
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Seberapa Tangguh Militer Indonesia?
Persoalan anggaran untuk militer Indonesia memang masih menjadi kendala. Sampai saat ini anggaran
pertahanan Indonesia tak pernah mencapai 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

S
EBERAPA tangguh pertahanan dan

keamanan Indonesia menghadapi

ancaman dari luar dan dalam negeri?

Pertanyaan ini mengingatkan pada sesi Debat

Calon Presiden pada Pemilu Presiden 2019

lalu tentang pertahanan dan keamanan. Kala

itu Capres Prabowo Subianto membahas

pertahanan dan keamanan Indonesia

dibandingkan dengan Singapura. Negara

kecil Singapura mengalokasikan 30% dari

APBN atau 3% dari PDB. Sedangkan

anggaran pertahanan dan keamanan Indo-

nesia hanya 5% dari APBN atau 0,8% dari

PDB.

Tapi bagaimana fakta sesungguhnya

ketangguhan pertahanan Indonesia?

Ternyata, kekuatan militer Indonesia masih

di atas Singapura. Berdasarkan Global Fire

Power (GFP), skor kekuatan militer Indone-

sia berada pada posisi pertama di kawasan

Asia Tenggara. Militer Indonesia berhasil

mengungguli Myanmar dan Filipina. Myanmar

berada pada posisi kedua, sedangkan

Filipina pada posisi ke tiga.

Di tingkat dunia, militer Indonesia berada

di peringkat 16 dari 137 negara. Indonesia

setingkat di atas Israel yang berada di posisi

17. Adapun skor kekuatan militer Indonesia

secara keseluruhan adalah 0,2804. Skor 1

berarti semakin kuat dan skor (mendekati)

angka 0 berarti kekuatan militernya semakin

lemah.

Jika dikelompokkan berdasarkan benua,

Indonesia berada pada peringkat 6 Asia di

bawah Cina, India, Jepang, Korea Selatan,

dan Iran yang menempati posisi lima besar

Asia. Sementara untuk kawasan negara-

negara ASEAN, Indonesia menempati posisi

puncak, jauh mengungguli Thailand yang

menempati peringkat 26 dunia, Malaysia

yang berada di peringkat 41. Sedangkan

Singapura yang menganggarkan 30% dari

APBN untuk militer berada di peringkat 59.

Peringkat Global Fire Power (GFP) ini

disusun berdasarkan skor Powerindex

suatu negara yang dihitung dengan

menggunakan 55 indikator individu dan

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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kolektif. Penghitungan 55 indikator ini

menentukan kemampuan militer sebuah

negara.

Data GFP menyebutkan, Indonesia memiliki

bentang wilayah daratan seluas 1.904.569

kilometer dan wilayah perairan (garis

panjang pantai) hingga 21.579 kilometer.

Total penduduk Indonesia sebanyak

262.787.403 jiwa. Dengan jumlah penduduk

sebesar itu tersedia tenaga kerja (usia

produktif) sebanyak 130.868.127 jiwa. GFP

juga mencatat ada 4.540.339 orang siap “bela

negara” (menjadi reserve atau cadangan).

Sedangkan estimasi kekuatan pasukan

militer (regular) sebanyak 800.000 orang.

Sayangnya, meski Indonesia memiliki skor

kekuatan militer yang unggul, namun dari sisi

Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista)

masih tertinggal dibanding negara-negara

lain di kawasan ASEAN. Misalnya, kekuatan

tempur TNI Angkatan Udara (AU). Indonesia

masih tercatat di bawah Thailand dalam hal

jumlah pesawat tempur. Thailand memiliki 568

pesawat, sedangkan Indonesia hanya 451

pesawat. Posisi ini membuat Indonesia

berada di peringkat kedua dalam hal

kekuatan pesawat tempur.

Dari kekuatan angkatan udara, Indonesia

berada pada peringkat 30 dari 137 negara

dengan total pesawat sebanyak 451

pesawat. Rinciannya adalah 41 unit

pesawat tempur, 65 pesawat penyerang,

62 pesawat transportasi (angkut), dan 104

pesawat latih. Sementara jumlah helikopter

seb nyak 192 unit.

Sementara di darat, Indonesia memiliki

sebanyak 315 tank tempur, 1.300 kendaraan

tempur, 457 artileri, dan 153 peluncur roket.

Di perairan, militer Indonesia memiliki

pertahanan dan persenjatan kuat yang

didukung sebanyak 221 kapal perang, 5 kapal

selam, 24 kapal perang korvet, 139 kapal

patrol, dan 11 kapal penyapu ranjau.

Sementara dari sisi personel, jumlah TNI

tahun 2018 aktif dan cadangan mencapai

975.750 anggota. Sejak 2016 jumlah TNI

terus mengalami kenaikan. Namun, jumlah

ini diperkirakan menurun pada 2019 menjadi

800.000 anggota. Sedangkan jumlah

anggota Kepolisian Negara Republik Indo-

nesia (Polri) tercatat 447.379 orang atau

meningkat 0,04% dibandingkan tahun

sebelumnya. Sejak  2016, jumlah anggota

Polri terus bertambah.

Data GFP itu sejalan dengan pernyataan

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU)

Marsekal TNI Yuyu Sutisna dalam

Roundtable Discussion tentang wilayah

negara, pertahanan dan keamanan negara

sesuai UUD NRI Tahun 1945 yang digelar

Lembaga Pengkajian MPR. Indonesia saat

ini memiliki 15 pangkalan induk dan 27

pangkalan pendukung sebagai penopang

Alutsista.

Dia mengungkapkan persiapan Alutsista

yang dimiliki TNI Angkatan Udara. “Pesawat

tempur siap 43%, pesawat angkut 53% dari

kekuatan yang ada, pesawat heli 58%,

pesawat latih 66%, pesawat tanpa awak

100%, radar 60%, rudal 80%, senjata

penangkis serangan udara 33%,” katanya.

Yuyu menyebut kesiapan yang belum

memadai itu terjadi karena keterbatasan

anggaran. Untuk 2019, TNI AU mengajukan

anggaran sebesar Rp 42,9 triliun. Sementara

pemerintah hanya memenuhi Rp 14,3 triliun

atau sekitar 33,36%. “Jadi kami harus betul-

betul memanfaatkan atau mengatur

anggaran yang ada, mengutamakan

Alutsista kemudian belanja pegawai untuk

penggajian dan lainnya,” ungkapnya.

Persoalan anggaran untuk militer memang

masih menjadi kendala. Dalam Roundtable

Discussion itu, pakar hukum laut Hasyim

Djalal memberikan catatan bahwa peralatan

militer dan keamanan perlu ditingkatkan. Hal

itu mengingat selama ini kekurangan

anggaran negara di bidang pertahanan

cukup memprihatinkan dibandingkan negara

lain. Misalnya, pada 2012 anggaran

pertahanan Indonesia hanya 7 Miliar Dolar

AS, sementara Cina 110 Miliar Dolar AS, In-

dia 60 Miliar Dolar AS, Amerika Serikat 739

Miliar Dolar AS, dan Singapura 9,39 Miliar

Dolar AS. “Sampai saat ini anggaran

pertahanan Indonesia tidak pernah satu

persen dari PDB,” katanya. ❏❏❏❏❏

BSC

Marsekal TNI Yuyu Sutisna

a

19993508_MAJALAH MAJELIS AGUSTUS 2019_T-13_R1.pdf   1 8/7/2019   9:12:20 AM



14 EDISI NO.08/TH.XIII/AGUSTUS 2019

MAJELIS UTAMA

L
EMBAGA Pengkajian MPR RI

mengggelar Roundtable Discussion

bertema: “Wilayah Negara dan Per-

tahanan Keamanan Negara Menurut UUD

NRI Tahun 1945” di Gedung Nusantara IV,

Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 2 Juli

2019. Roundtable Discussion ini dihadiri

para petinggi TNI, antara lain Kepala Staf

TNI AD (KSAD) Jenderal Andika Perkasa,

Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana Siwi

Sukma Adji, dan Kepala Staf TNI AU (KSAU)

Marsekal Yuyu Sutisna. Selain itu, hadir

pula Kepala BSSN (Badan Siber dan Sandi

Negara) Hinca Siburian, dan Kepala Badan

Informasi Geospasial  Hasanuddin Zainal

Abidin, pakar hukum internasional Hasyim

Djalal, dan pemerhati pertahanan ke-

amanan lainnya.

Mengapa Lembaga Pengkajian MPR

mengangkat isu pertahanan dan ke-

amanan? Apa yang ingin dicapai dari

Roundtable Discussion ini? Berikut

wawancara Majelis dengan Ketua Lembaga

Pengkajian MPR RI Rully Chairul Azwar.

Petikannya.

Wilayah Negara dan Pertahanan

Keamanan menjadi topik Roundtable

Discussion Lembaga Pengkajian MPR

RI, apa yang melatarbelakangi pe-

milihan tema itu?

Topik itu diambil pada hakekatnya karena

potensi ancaman terhadap wilayah negara

Indonesia. Di zaman modern yang serba

canggih ini potensi ancaman terhadap

wilayah negara tidak lagi konvensional.

Walaupun ancaman konvensional masih

tetap ada, namun juga ancaman non

konvensional melalui internet, teknologi

informasi, media sosial. Pengaruhnya sangat

luar biasa sekali sampai mengubah perilaku

masyarakat orang per orang. Misalnya,

banyak sekali ajaran-ajaran dan paham-

paham radikal yang masuk tidak terdeteksi

dan pada akhirnya berdampak negatif dan

menjadi ancaman bangsa.

Apakah TNI dan Polri yang diberi ke-

wenangan mengurusi pertahanan wilayah

negara kita dan mengurusi keamanan di

dalam negeri menyadari hal itu, dan sudah

sejauh mana TNI Polri bisa mengcounter

ancaman-ancaman tersebut. Sebab dalam

konstitusi TNI dan Polri diamanahkan untuk

menjaga kedaulatan negara dari segala

bentuk ancaman. Inilah tugas Lembaga

Pengkajian MPR, mengkaji sudah sejauh mana

UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan dengan

baik, termasuk bidang pertahanan dan

kemanan.

Bagaimana dengan ancaman proxy

war?

Proxy war adalah sebuah ancaman

pertahanan dan keamanan non konven-

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAWANCARAWAWANCARA

Rully Chairul Azwar, Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI

Pertahanan dan Keamanan Masih
Terkendala Alutsista
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sional. Itu yang harus kita waspadai di era

informasi dan teknologi saat ini. Apakah TNI

dan Polri sudah menyadari hal tersebut,

sebab saat ini ancaman terhadap kedaulatan

negara bukan hanya secara fisik saja.

Para pendiri bangsa memasukkan

soal wilayah negara dan pertahanan

keamanan dalam konstitusi atau UUD.

Ini menunjukkan betapa pentingnya

pertahanan dan keamanan. Bagaimana

implementasi dari pasal itu?

Sudah saya sebutkan bahwa pertahanan

keamanaan wilayah negara jelas di-

amanahkan dalam UUD kita, dan para pendiri

bangsa memang tegas memasukkan hal itu

sebab ancaman terhadap negara itu selalu

ada sepanjang zaman.  Tinggal sekarang

pelaksanaan dan implementasinya di lapang-

an oleh institusi yang diberi kewenangan

untuk menjaga pertahanan dan keamanan,

yakni TNI dan Polri. Memang harus diakui

kuantitas dan kualitas SDM di bidang

pertahanan dan kemanan di Indonesia

sangat baik, namun memang terkendala

dengan beberapa hal, salah satunya soal

Alutsista dan teknologinya. Sampai se-

karang hal itu masih menjadi hambatan.

Artinya kekuatan pertahanan kita,

baik di darat, laut, maupun udara,

belum memadai untuk menjaga wi-

layah Indonesia yang begitu luas?

Untuk menjaga wilayah Indonesia yang

sangat luas ini, baik darat, laut maupun udara

membutuhkan SDM, Alutsista, dan tekno-

loginya.  SDM kita dalam soal pertahanan

dan kemananan sekali lagi sangat baik,

namun Alutsista baik dari kuanitias maupun

kualitas teknologinya memang masih menjadi

kendala.  Semestinya kita jangan bergantung

kebutuhan teknologi Alutsista kita kepada

negara lain,  terutama pesawat udara. Sebab

bukan tidak mungkin seperti pesawat tempur

yang kita beli teknologinya sudah dipasang

alat penyadap, sehingga akan mampu

membaca kekuatan tempur udara kita. Itu

sangat berbahaya.  Semestinya, Indonesia

bisa membangun industri pertahanan dan

keamanan sendiri sehingga kita mampu

memenuhi kebutuhan pertahanan dan

keamanan kita dengan aman.

Apakah ada kaitan pertahanan dan

keamanan negara dengan bela negara

seperti disebutkan dalam konstitusi?

Dalam konstitusi kita telah diamanahkan

agar ada sinergitas hubungan dalam upaya

pertahanan dan kemanan negara yang

melibatkan elemen-elemen TNI dan Polri, juga

elemen lainnya, termasuk masyarakat dalam

sistem bela negara.  Bela negara adalah

kewajiban semua anak bangsa. Kewajiban

seluruh rakyat jika negara membutuhkan.

Namun memang semestinya amanah konsti-

tusi tersebut diejawantahkan dalam per-

aturan yang lebih teknis, yakni dengan UU.

UU itu harus mengatur bagaimana hubungan

antara TNI Polri di lapangan, juga bagaimana

implementasi nyata hubungan sinergitas

masyarakat dalam  bela negara, bagaimana

sinergitas hubungan itu terjadi sehingga

upaya-upaya mencapai pertahanan dan

keamanan negara menjadi maksimal. Intinya,

dibuatlah UU tentang hubungan yang lebih

riil antara TNI-Polri dan masyarakat dalam

bela Negara, dalam konteks pertahanan dan

kemanana negara.

Apakah bela negara itu perlu di-

wujudkan dalam bentuk nyata wajib

militer?

Bela negara merupakan kewajiban semua

warga negara untuk membela negaranya

jika ada ancaman nyata dalam bentuk

apapun. Bela negara ini termasuk wajib

militer atau tentara cadangan atau hanya

volunteer. Namun, semua harus ada aturan

mainnya, harus dibuat UU-nya dulu bagai-

mana mengatur itu semua.

Apa yang diharapkan dari penye-

lenggaraan Roundtable Discussion

tentang wilayah dan pertahanan ke-

amanan negara?

Harapannya adalah kita menyampaikan

apa yang menjadi tugas kita, yakni apakah

konstitusi sudah dijalankan dan sejauh mana

sudah dilaksanakan, termasuk soal per-

tahanan dan kemanan negara ini. Kami

berharap, setelah Roundtable Discussion ini,

TNI dan Polri segera berbenah mengatasi

berbagai kendala yang berpotensi me-

nyulitkan upaya menjaga pertahanan dan

keamanan negara.

Apa follow up atau tindak lanjut yang

dilakukan Lembaga Pengkajian dari

Roundtable Discussion tersebut?

Tindak lanjutnya, sesuai kewenangan

kita adalah menyusun sebuah reko-

mendasi usai melakukan berbagai ke-

giatan, seperti Roundtable Discussion

dengan TNI dan Polri ini. Rekomendasi ini

akan dikaji lagi di Lemkaji untuk menjadi

sebuah rekomendasi yang akan di-

serahkan kepada pimpinan MPR. ❏
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SIDANG MPR RI

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Rapat Pimpinan

Agustus - September 2019
Agenda Kebangsaan MPR Pada

P
ADA Agustus dan September 2019, MPR mempunyai sejumlah

agenda penting yang hendak dilaksanakan. Untuk itu pada 18

Juli 2019, di Ruang Rapat Pimpinan MPR, Lt. 9, Gedung

Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD RI Senayan, Jakarta, Ketua

MPR dan para Wakil Ketua MPR membahas agenda itu. Hadir dalam

rapat yang dimulai tepat pukul 10.00 WIB adalah Ketua MPR Zulkifli

Hasan dan para Wakil Ketua MPR: Mahyudin, EE. Mangindaan, Hidayat

Nur Wahid, Oesman Sapta, Ahmad Muzani, Ahmad Basarah, dan

Muhaimin Iskandar.

Agenda penting yang digelar oleh MPR pada Agustus dan Sep-

tember 2019 itu adalah sebagai berikut: Sidang Tahunan MPR pada

16 Agustus, Peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus, Peringatan

HUT ke-74 MPR pada 29 Agustus, dan Sidang Akhir Masa Jabatan

MPR Periode 2014-2019 pada 27 September.

Dalam rapat pimpinan MPR itu dibahas berbagai masalah teknis

dan konsep agar acara-acara yang digelar bisa berjalan dengan

sukses dalam penyelenggaraan dan efektif dalam waktu. Sebab

pada hari yang sama dengan penyelenggaraan Sidang Tahunan

MPR, juga akan digelar Sidang Bersama DPD dan DPR.

Saat sidang Akhir Masa Jabatan MPR Periode 2014-2019, Zulkifli

Hasan menjelaskan, akan dibacakan rekomendasi pentingnya

Amandemen Terbatas UUD NRI Tahun 1945 dan Perubahan Tata

Tertib MPR.

Menurut Zulkifli Hasan, MPR berhasil menyepakati perlunya haluan

negara semacam GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) yang

dimasukkan dalam konstitusi lewat amandemen terbatas UUD. Dalam

melaksanakan amandemen, MPR sudah membentuk Panitia Ad Hoc,

namun sebagian besar anggota berpendapat bahwa amandemen

dilakukan setelah Pemilu Presiden. “Sebab Pemilu Presiden menyita

banyak waktu semua orang”, ujarnya.

Amandemen UUD, menurut pria asal Lampung, itu dilakukan

maksimal 6 bulan sebelum masa periode MPR berakhir, namun hingga

saat ini, 18 Juli 2019, masa periode MPR di bawah pimpinan Zulkifli

Hasan hanya memiliki waktu selama dua bulan, Untuk itu, bahan-

bahan yang sudah disusun oleh Panitia Ad Hoc akan direkomen-

dasikan ke MPR periode 2019-2024 untuk menjadi bahan-bahan

SIDANG MPR
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melakukan amandemen. “Mudah-mudahan

bermanfaat bagi MPR periode mendatang”,

tutur Zulkifli Hasan.

Untuk mensinkronkan semua keputusan

Rapat Pimpinan MPR, khususnya masalah

Sidang Tahunan dan Sidang Akhir Masa

Jabatan, Zulkiflin Hasan menyatakan, MPR

akan menggelar Rapat Gabungan Fraksi dan

Kelompok DPD di MPR pada akhir Juli 2019.

Sedangkan acara Peringatan Hari Konsti-

tusi, 18 Agustus 2019, akan digelar di Gedung

Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD.

Dalam acara rutin yang digelar oleh MPR itu,

jelas mantan Menteri Kehutanan, akan hadir

Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kemudian  untuk

acara Peringatan HUT MPR, Setjen MPR akan

menggelar acara jalan sehat dan tasyakuran.

Menyinggung pimpinan MPR periode

mendatang, kepada wartawan Zulkifli Hasan

menuturkan, MPR sebagai majelis per-

musyawaratan rakyat diharapkan berjalan

sebagaimana seperti periode sebelumnya

yang bisa membawa kesejukan. Setiap

masalah yang ada di MPR diselesaikan

lewat musyawarah mufakat. “Termasuk

dalam pemilihan pimpinan baru MPR”,

ujarnya. “Siapapun yang akan terpilih akan

didukung oleh semua”, tambahnya. Musya-

warah mufakat untuk menentukan pimpinan

di MPR perlu dilakukan, sebab belum ada

undang-undang atau aturan yang mengatur

mekanisme pemilihan pimpinan MPR. Beda

dengan pemilihan pimpinan DPR yang sudah

diatur dalam UU MD3. “Musyawarah mufakat

adalah ciri MPR”, paparnya.

Lebih lanjut Zulkifli Hasan mengajak segenap

warga bangsa, setelah Pemilu Presiden, untuk

memperkuat persatuan. Delapan bulan lebih

bangsa ini berada dalam dinamika perbedaan

pendapat. “Untuk itu, saatnya kita kembali

menjahit merah putih”, ajaknya.

“Mari kita obati luka-luka yang ada. Ayo

media juga ikut memperkuat persatuan

bangsa”, pintanya kepada wartawan. Ia juga

mengajak untuk mendukung kepemimpinan

Joko Widodo-Ma’ruf Amien. “Kita dukung dan

doakan agar sukses dalam memimpin Indone-

sia”, ujarnya. “Itu tujuan kita semua”, paparnya.

Dan, menjelang 2024, dipersilahkan

kembali bangsa ini berkompetisi dalam Pemilu.

“Karena kita sepakat, dengan sistem

demokrasi, pemilu di gelar rutin setiap 5 tahun

sekali”, tuturnya. ❏

AWG
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SIDANG MPR RI

Rapat Gabungan MPR

Membahas Agenda MPR
pada Agustus-September 2019

B
ERTEMPAT di Ruang GBHN, Gedung

Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD

RI, Senayan, Jakarta, 24 Juli 2019,

pimpinan MPR menggelar Rapat Gabungan.

Hadir dalam rapat itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan,

para Wakil Ketua MPR yakni Mahyudin, E E

Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, Oesman

Sapta, Ahmad Basarah, serta Pimpinan Fraksi

Parpol/Kelompok DPD di MPR.

Mengawali rapat, Zulkifli Hasan mengata-

kan, Rapat Gabungan adalah salah satu rapat

MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Tata

Tertib MPR, dan sesuai ketentuan Pasal 82

ayat (3) serta Pasal 83 ayat (2), rapat

gabungan bersifat tertutup serta hanya

dihadiri oleh Anggota MPR dan undangan.

Kepada peserta rapat, Zulkifli menyam-

paikan bahwa Rapat Gabungan ini mem-

bahas dua agenda, yaitu: Pertama, mengenai

Sidang dan Kegiatan MPR Tahun 2019, yakni:

Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2019,

Peringatan Hari Konstitusi, Peringatan Hari

Ulang Tahun ke-74 MPR, dan Sidang MPR

Akhir Masa Jabatan.

Sidang Tahunan MPR Tahun 2019 dil-

aksanakan pada Hari Jum’at, 16 Agustus

2019. Agenda Sidang Tahunan MPR pada

2019, menurut Zulkifli Hasan, sama dengan

tahun-tahun sebelumnya, yakni Laporan

Kinerja Lembaga-lembaga Negara yang akan

dirangkum dan disampaikan oleh Presiden

Republik Indonesia.

Mengingat Sidang Tahunan MPR 2019

bertepatan dengan Hari Jumat maka

pelaksanaannya akan dimulai pukul 08.30

WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB,

dilanjutkan dengan Sidang Bersama DPR dan

DPD. “Sehubungan dengan itu, kami meng-

harapkan para pimpinan Fraksi dan Ke-

lompok DPD dapat mengingatkan anggota-

nya untuk hadir tepat pada waktunya”,

harap pria asal Lampung itu.

Pada peringatan Hari Konstitusi, yang

dilaksanakan pada hari Ahad, 18 Agustus

2019, dimulai pukul 10.00 WIB di Gedung

Nusantara IV. Agenda peringatan Hari

Konstitusi adalah Pidato Presiden Republik

Indonesia dan dilanjutkan dengan Seminar

Nasional, berupa Refleksi Pelaksanaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik In-

donesia Tahun 1945.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Agenda berikutnya adalah peringatan

Hari Ulang Tahun ke-74 MPR RI yang akan

diisi dengan  kegiatan-kegiatan sebagai

berikut: Pertama, Jalan Sehat Empat Pilar

MPR RI yang akan dilaksanakan pada hari

Ahad, 25 Agustus 2019, dimulai pukul

06.00 WIB, bertempat di Lapangan Parkir

Gedung Nusantara III. Kedua, syukuran

Ulang Tahun MPR yang akan dilaksanakan

pada hari Kamis, 29 Agustus 2019, melalui

kegiatan Do’a Bersama,   dimulai pada

pukul 19.00 WIB bertempat di Gedung

Nusantara IV.

Sedang Sidang MPR Akhir Masa Jabatan

akan diselenggarakan pada hari Jum’at, 27

September 2019 dimulai pukul 09.00 WIB

sampai dengan pukul 11.00 WIB. Agenda

Sidang MPR Akhir Masa Jabatan,  menurut

Zulkifli Hasan, adalah membahas Pidato

Pimpinan MPR berupa Laporan Pelaksanaan

Tugas MPR Masa Jabatan 2014 – 2019; dan

Pengesahan Rekomendasi MPR Masa

Jabatan 2014-2019.

Dalam soal rekomendasi, Zulkifli Hasan

menuturkan bahwa bahan yang direkomen-

dasikan sudah ada isinya. “Jadi kita se-

langkah lebih maju”, tuturnya. Rekomendasi

tersebut diwariskan kepada MPR periode

yang akan datang. Bahan yang sudah ada

itu selanjutnya akan dibagikan kepada fraksi

dan kelompok DPD untuk disempurnakan,

dan selanjutnya akan disepakati pada Rapat

Gabungan yang akan digelar pada 28

Agustus 2019. Dari rekomendasi yang ada

itu, diantaranya adalah melakukan aman-

demen terbatas UUD NRI Tahun 1945 terkait

Rancangan Pokok Garis-garis Besar Haluan

Negara.

Agenda kedua, dalam Rapat Gabungan

itu, adalah membahas Perubahan Tata Tertib

MPR untuk disesuaikan dengan Undang-

Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD,

khususnya mengenai komposisi Pimpinan

MPR yang kembali menjadi 1 (satu) orang

Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua; dan

tindak lanjut dari hasil kerja Badan Pengkajian

MPR, yaitu Rancangan Keputusan MPR

tentang Rekomendasi MPR Masa Jabatan

2014 – 2019, khususnya berupa Rancangan

Pokok-Pokok Haluan Negara. ❏

AWG

SIDANG TAHUNAN MPR 2019
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SIDANG MPR RI

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah

Agenda Strategis MPR ke Depan Mendorong
Amandemen UUD NRI Tahun 1945.

F
RAKSI PDI Perjuangan menyambut baik

banyaknya parpol yang berminat

menjadi Ketua MPR, termasuk dari Partai

Gerindra. Hal itu membuktikan lembaga

dikatakan Wakil Ketua MPR dari PDI

Perjuangan Ahmad Basarah menjawab

pertanyaan media tentang banyaknya parpol

yang mengincar kursi Ketua MPR.

“Kami masih dalam posisi menunggu titik

temu di antara pimpinan parpol dan Kelompok

DPD RI untuk menyepakati komposisi

Pimpinan MPR. Kami berharap, pada akhirnya

pemilihan Pimpinan MPR dapat diputuskan

dengan cara musyawarah-mufakat dan

bukan dengan cara voting” terang Basarah.

Lebih lanjut Ahmad Basarah mengatakan,

Fraksi PDI Perjuangan sebenarnya juga

berhak untuk mencalonkan kadernya menjadi

Ketua MPR, karena memang tidak ada

satupun ketentuan perundang-undangan

yang membatasi sebuah parpol untuk dapat

menjadi Ketua DPR, dan sekaligus menjadi

Ketua MPR. Namun, secara etika politik kami

dalam posisi menghormati keinginan

beberapa parpol untuk menempatkan

kadernya sebagai Ketua MPR.

“Bagi kami yang terpenting agenda

kelembagaan yang akan diperjuangkan

dengan jabatan Ketua MPR tersebut, “

ungkap Basarah. Jadi, lebih fokus pada

kepentingan menyiapkan agenda strategis

lembaga MPR, antara lain mendorong

dilaksanakannya amandemen terbatas UUD

NRI Tahun 1945 untuk menghadirkan kembali

wewenang MPR dalam menetapkan Garis-

garis Besar Haluan Negara (GBHN) agar

arah dan perjalanan bangsa ke depan dapat

disiapkan secara terencana,  terukur dan

sesuai dengan cita-cita negara Pancasila.

Berikutnya, jelas Basarah, memfungsikan

kembali MPR sebagai lembaga tertinggi

negara agar dapat menjadi pemandu

lembaga-lembaga negara yang lain dalam

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menyambut baik banyaknya parpol yang berminat menjadi Ketua
MPR. Itu berarti, keberadaan lembaga MPR semakin penting.

mencapai tujuan bernegara. “Saat ini, secara

fungsional kelembagaan, MPR memang satu-

satunya lembaga negara yang memiliki

wewenang tertinggi, yakni dapat mengubah

UUD serta dapat memberhentikan Presiden

dan/atau Wakil Presiden, serta memilih dan

mengangkat kembali di tengah masa jabatan,”

kata mantan aktifis GMNI itu.

Agenda strategis yang lain, tambah

Basarah, MPR menjalin kemitraan strategis

dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

(BPIP) dalam rangka sosialisasi dan pem-

binaan ideologi Pancasila untuk meman-

tapkan kembali sendi-sendi kehidupan

berbangsa dan bernegara sesuai nilai-nilai

Pancasila sebagaimana dimaksud para

Pendiri Negara dahulu.

Jadi, saat ini sudah ada dua lembaga

negara yang bertanggungjawab melaksana-

kan sosialisasi Pancasila, yakni MPR dan

BPIP. Agar kedua lembaga tersebut berfungsi

efektif dalam menjalankan misi dan tugasnya

maka diperlukan sinergi dan kerja sama yang

konstruktif.

“Pada intinya, dalam hal komposisi

pemilihan Pimpinan MPR nanti, kami lebih

fokus pada misi perjuangan agenda MPR ke

depan, dan bukan semata-mata perebutan

jabatan,” papar Basarah. Untuk itu,  PDI

Perjuangan siap mendukung calon Ketua dan

para Wakil Ketua MPR yang memiliki

kesamaan visi, misi, dan agenda MPR selama

lima tahun ke depan.

“Jika ternyata agenda tersebut ditolak oleh

calon-calon Ketua MPR dari parpol lain, maka

tidak menutup kemungkinan demi kepen-

tingan bangsa yang besar dan menjaga,

serta mengawal agenda strategis MPR ke

depan, kami juga akan siap untuk menugas-

kan kadernya untuk menjadi Ketua MPR,”

pungkas Basarah. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Ma’ruf Cahyono, Sesjen MPR

Sidang Tahunan MPR Untuk Menegakkan
Kedaulatan Rakyat

S
EKRETARIS Jenderal MPR Ma’ruf

Cahyono menegaskan, penyeleng-

garaan Sidang Tahunan MPR selain

sebagai bentuk akuntabilitas lembaga

negara kepada rakyat juga untuk me-

negakkan kedaulatan rakyat itu sendiri.

Sebab, prinsip negara demokrasi yang

menganut kedaulatan rakyat maka penye-

lenggaraan negara berasal dari rakyat, untuk

rakyat, dan oleh rakyat.

“Yang lebih penting dalam Sidang Tahunan

MPR adalah bagaimana kita menegakkan

kedaulatan rakyat, melembagakan demokrasi

dengan cara-cara yang terbuka dan

transparan, melalui pemberian informasi

kepada masyarakat yang transparan pula.

Informasi yang akuntabel kepada masya-

rakat. Ini diatur dalam peraturan Tata Tertib

MPR No. 1 Tahun 2014. MPR menye-

lenggarakan Sidang Tahunan dalam rangka

memfasilitasi lembaga-lembaga negara

untuk menyampaikan laporan kinerja,” kata

Ma’ruf Cahyono dalam Dialog Spesial INews

dengan tema: ‘Sidang Tahunan MPR,’

beberapa waktu lalu.

Ma’ruf memaparkan, Sidang Tahunan MPR

merupakan agenda rutin setiap tahun

sebagai amanat dari peraturan Tata Tertib

MPR. Sidang Tahunan MPR memiliki makna

yang sangat penting. Pertama, dalam Sidang

Tahunan MPR inilah para pelaksana ke-

daulatan rakyat, yaitu lembaga negara

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-

nya kepada masyarakat. Jadi, Sidang

Tahunan ini adalah untuk mendapatkan

informasi apa-apa yang sudah dilaksanakan

selama satu tahun oleh lembaga-lembaga

negara. Kedua, Sidang Tahunan MPR ini

menjadi penting sekali karena bentuk

daripada akuntabilitas lembaga negara itu

kepada masyarakat.

Sesuai dengan peraturan Tata Tertib,

lanjut Ma’ruf, lembaga-lembaga negara yang

menyampaikan laporan kinerja kepada

masyarakat adalah MPR, DPR, DPD, Presiden,

BPK, MK, MA, dan KY. “Itu adalah lembaga-

lembaga negara yang memang  dimandatkan

oleh konstitusi. Kenapa hanya lembaga-

lembaga negara itu? Karena esensinya

lembaga-lembaga negara itu adalah pe-

laksana kedaulatan rakyat. Rakyat berhak

mengetahui apa yang yang menjadi kinerja

lembaga negara itu,” katanya.

Ma’ruf menyebutkan, Pasal 1 ayat 2 UUD

NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa ke-

daulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan

menurut UUD. “Ini adalah salah satu bukti

bahwa rakyat berdaulat, rakyat berhak

memperoleh informasi, dan negara mem-

berikan informasi melalui tugas MPR menye-

lenggarakan Sidang Tahunan MPR. Laporan

kinerja lembaga negara disampaikan kepada

masyarakat. Ini sudah menjadi konvensi

ketatanegaraan,” imbuhnya.

Menurut Ma’ruf, Sidang Tahunan MPR

adalah implementasi dari kedaulatan rakyat.

Implementasi kedaulatan rakyat itu

mencerminkan dan mewujudkan kondisi

demokrasi yang semakin efektif. “Indikator-

nya adalah masyarakat semakin cerdas,

masyarakat semakin paham. Masyarakat

bisa menyampaikan aspirasi kepada lembaga

negara melalui para wakilnya. Ini adalah

proses ketatanegaraan yang bisa mampu

menambah tingkat kepercayaan masya-

rakat,” tuturnya.

“Sidang Tahunan MPR sudah menjadi

konvensi ketatanegaraan yang sudah

berlangsung sejak 2015. Format Sidang

Tahunan MPR masih sama, karena memang

sudah disepakati bahwa laporan kinerja

lembaga negara itu disampaikan oleh presiden

dalam pidato kenegaraan. MPR sebagai

fasilitator, pimpinan MPR menyampaikan

sidang dan menyampaikan pidato pembukaan,

kemudian diakhiri dengan pidato penutupan.

Jadi, format tetap sama,” jelas Ma’ruf.

Hubungan negara dan masyarakat yang

semakin intens, tambah Ma’ruf, membuat

meningkatnya kepercayaan masyarakat pada

negara. “Karena itu Sidang Tahunan MPR

harus terus dilaksanakan. Bahkan pe-

laksanaan Sidang Tahunan MPR perlu

dipayungi dengan legal formal yang lebih kuat

sehingga pelaksanaannya menjadi sesuatu

yang harus dilakukan,” ucapnya. ❏

BSC

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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SIDANG MPR RI

Agun Gunanjar, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR

Undang-Undang Cukup Menjadi Landasan
Hukum Berlakunya Lagi GBHN

K
ETUA Fraksi Partai Golongan Karya

(Golkar) MPR RI, Drs. Agun Gunanjar

Sudarsa, Bc.IP., M.Si., mengingatkan,

Indonesia akan menghadapi tantangan

yang sangat besar  menuju Indonesia emas

pada  2045.   Pada saat itu, atau sekitar 26

tahun akan datang,  kemajuan  teknologi

berjalan sangat cepat. Kehidupan manusia

tidak bisa lepas dari teknologi. Bahkan

manusia makin bergantung pada teknologi.

Pada  sisi yang lain, rasa  nasionalisme,

budi pekerti, akhlak  dan mental generasi muda

juga menghadapi tantangan yang tak kalah

besar. Melalui teknologi, nilai-nilai yang datang

dari luar dengan mudah masuk dan memapar

generasi muda. Padahal, belum tentu nilai-

nilai tersebut sesuai dengan budaya dan nilai-

nilai luhur bangsa Indonesia.

Karena itu, lanjut Agun Gunanjar, wacana

untuk mengembalikan sistem perencanaan

pembangunan nasional model GBHN bisa

segera dilaksanakan. Agar,  tahapan

pembanguan    yang akan dilaksanakan pada

masa depan  memiliki arah dan tujuan yang

jelas. Saling berkelanjutan dan tidak tumpang

tindih. Bisa mengikuti perkembangan zaman,

namun juga tidak merusak nasionalisme, budi

pekerti, akhlak, dan mental.

“Jangan terlalu lama berdebat soal landas-

an hukumnya, apakah akan menggunakan

Ketetapan MPR atau mengubah Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Ini penting, agar kita mampu

mewujudkan cita-cita berdirinya NKRI, seperti

yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI

Tahun 1945”, tegas Agun Gunanjar.

 Pernyataan tersebut dikemukakan oleh

politikus Partai Golkar dari Dapil Jabar X ini

saat menjadi narasumber tunggal Dialog

Kebangsaan yang berlangsung di Gedung

MPR/DPR/ DPD RI Senayan, Jakarta, Selasa

(9/7). Tema yang dibahas dalam dialog

tersebut adalah: ‘Lembaga MPR, Wewenang

dan Harapan Konstitusional.’

 Untuk mengatasi perdebatan soal landas-

an hukum yang tepat terkait diberlakukan

kembali haluan negara model GBHN, Agun

mengusulkan untuk menggunakan Undang-

Undang. Alasannya, mekanisme  melahirkan

UU tentang GBHN lebih mudah daripada

harus mengubah UUD NRI Tahun 1945 atau

mengeluarkan Ketetapan MPR. Selain itu,

mengubah dan menyempurnakan UU tentang

GBHN juga lebih mudah dibanding dengan

Tap MPR, apalagi UUD.

“Demokrasi yang kita gunakan sekarang

sudah berbeda. Kedaulatan di tangan rakyat,

dilaksanakan dengan UU, dan MPR sudah

bukan lagi lembaga tertinggi. Sehingga

pertanggungjawaban Presiden kepada

rakyat yang memilihnya, menggunakan

mekanisme lima tahunan”, ungkap Agun.

 Saat ini,  menurut Agun, adalah waktu

yang tepat untuk merealisasikan wacana

pembuatan garis-garis besar pembangunan

model GBHN. Karena saat ini kondisi politik

relatif aman, setelah presiden Jokowi terpilih

kembali untuk  periode kedua.

Karena itu, Agun meminta pihak-pihak

yang menginginkan kembalinya MPR menjadi

lembaga tertinggi tidak meneruskan ke-

inginannya. Apalagi, kondisi politik saat ini

sama sekali sudah berbeda dibanding zaman

dahulu. ❏

MBO

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Berbagai Kegiatan di Sidang Tahunan MPR

SIDANG TAHUNAN MPR 2019

K
EPALA Biro Hubungan Masyarakat

MPR RI Siti Fauziah didampingi Kepala

Sub Bagian Pemberitaan dan Layanan

Informasi Budi Muliawan memimpin jalannya

rapat persiapan pelaksanaan Sidang Tahunan

MPR 2019. Acara berlangsung di Ruang

Samithi III Gedung Nusantara V, Kompleks

Parlemen, Rabu (17/7/2019). Hadir pada acara

tersebut perwakilan dari Sekretariat Jenderal

DPR dan Sekretariat Jenderal DPD RI, serta

jajaran pejabat dan staf di Biro Humas MPR.

Pada kesempatan itu, Kepala Biro Humas

MPR memperkenalkan aplikasi pendaftaran

wartawan yang akan dipergunakan dalam

Liputan Sidang Tahunan MPR, pada 16

Agustus 2019. Saat ini aplikasi tersebut

sudah selesai dan siap digunakan untuk

menampung pendaftaran wartawan peliput

sidang tahunan yang akan dibuka pada 25

Juli - 7 Agustus 2019.

“Aplikasi pendaftaran Liputan Sidang ini

juga akan digunakan untuk pendaftaran

wartawan pada peliputan sidang Paripurna

MPR dalam Rangka Pelantikan Presiden dan

Wakil Presiden 20 Oktober 2019 nanti. Karena

itu pemakaian aplikasi pendaftaran warta-

wan kali ini sekaligus berfungsi sebagai trial

agar ke depan tidak terjadi persoalan”, kata

Siti Fauziah.

Selain pengenalan aplikasi pendaftaran

wartawan, rapat persiapan Sidang Tahunan

MPR juga membahas soal pemasangan

baliho yang akan dipasang pada Sidang

Tahunan MPR.

Untuk menyemarakkan. Sidang Tahunan

MPR tahun 2019, rencananya Biro Humas

MPR akan menyelenggarakan Pameran

Perpustakaan. Pameran Perpustakaan ini

akan melibatkan delapan lembaga  negara,

serta Perpustakaan Nasional dan per-

pustakaan daerah Jawa Barat.

“Pameran Perpustakaan ini adalah yang

kelima dilakukan secara berturut-turut. Ini

dilaksanakan untuk menyemarakkan Sidang

Tahunan MPR. Apalagi, berdasar penga-

laman, para teladan dari daerah yang ikut

dalam Sidang Tahunan sangat antusias

melihat-lihat pameran. Makanya tahun inipun

kami laksanakan lagi”, jelas Siti Fauziah. ❏

MBO

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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SIDANG MPR RI

K
EPALA Bagian Pemberitaan, Hubungan

Antarlembaga dan Layanan Informasi

Biro Humas Setjen MPR RI Muhammad

Jaya dan Kepala Sub Bagian Pemberitaan

dan Layanan Informasi Budi Muliawan

menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan

Bagian Pengamanan Biro Umum Setjen MPR

RI dalam rangka persiapan pelaksanaan

Sidang Tahunan MPR 2019.

Acara berlangsung di Ruang Samithi III

Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen,

Selasa (23/7/2019). Pada acara tersebut

hadir perwakilan staf Subbag Pemberitaan

dan Layanan Informasi dan Kepala Sub

Bagian Operasional Pengamanan MPR

Muhammad Wildan Al Farobi dan staf

mewakili Bagian Pengamanan MPR RI.

Agenda yang dibahas dalam rapat tersebut

adalah seputar akses masuk ruang atau

tanda pengenal/ID Card dan area sidang

khusus untuk peliputan media massa atau

wartawan.

Pada kesempatan itu, Muhammad Jaya,

mengungkapkan bahwa Biro Humas sudah

melakukan beberapa kali rakor dengan Biro

Humas DPR dan DPD terkait tanda pengenal

atau ID Card.  Awalnya, akan dibuat satu

tanda pengenal atau tanda pengenal

bersama, namun ternyata DPR dan DPD akan

membuat sendiri tanda pengenal untuk

sidang DPR dan DPD.

“Nah MPR sendiri tetap akan membuat

tanda pengenal untuk Sidang Tahunan MPR.

Kami berharap kerjasama bagian pengaman-

an seputar legalisasi akses tanda pengenal

kita ke pihak pengamanan Presiden atau

Paspampres,” katanya.

Sebagai tambahan, lanjut Muhammad

Jaya, tanda pengenal kita sudah terhubung

secara online, semua pemegang tanda

pengenal yang sudah terverifikasi akan

masuk database Humas MPR sehingga

mudah bagi pihak keamanan untuk mem-

verifikasi data pihak-pihak yang akan

mengikuti Sidang Tahunan MPR 2019.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala

Sub Bagian Pemberitaan dan Layanan

Informasi Budi Muliawan mengatakan

bahwa pada prinsipnya rapat koordinasi ini

adalah terkait dengan tanda pengenal

Sidang Tahunan MPR 2019. Karena acara

Sidang Tahunan MPR sifatnya sangat

penting serta memiliki tingkat keamanan yang

tinggi, sehingga tanda pengenal yang

dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten

menjadi akses masuk untuk mengikuti sidang.

“Tanda pengenal atau ID Card liputan

yang dikeluarkan Pemberitaan Humas MPR

ini, kami mohon bantuan koordinasi

Pengamanan MPR untuk menjadi bagian dari

tanda pengenal resmi yang kemudian

dinformasikan kepada Paspampres dan

bagian pengamanan MPR sendiri sehingga

bisa dilegalisasi dan berlaku,” ujarnya.

Budi Muliawan juga mengungkapkan

bahwa sistem pendaftaran wartawan

peliput kegiatan secara online, sistemnya

sudah terbentuk dan sudah beroperasi

sesuai agenda pendaftaran yang dibuka

sejak 25 Juli hingga 7 Agustus 2019.

Mengenai zonasi area peliputan terbagi 4

zona, yakni A di dalam ruang sidang utama,

Gedung Bulat serta kanan dan kiri podium;

Zona B di booth kanan dan kiri juga di balkon;

Zona C di luar ruang sidang sampai tangga

utama;  dan Zona D hanya di area lobi gedung

Nusantara 3, 4 dan 5.

“Nanti di titik akses masuk, akan kami

tempatkan perangkat serta operator yang

akan membantu pihak pengamanan me-

meriksa validitas tanda pengenal, sebab

semua data wartawan peliput yang sudah

terverifikasi semua dan telah masuk data-

base kami secara lengkap, mulai dari nama,

foto, nama medianya,” tambahnya.

Wildan dari Bagian Pengamanan sangat

mengapresiasi rapat koordinasi terkait

Persiapan Pengamanan Sidang Tahunan MPR 2019

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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SIDANG TAHUNAN MPR 2019

P
ADA 16 Agustus 2019, MPR menggelar

Sidang Tahunan. Dalam Sidang

Tahunan ini akan dipaparkan laporan

kinerja lembaga-lembaga negara yang

dibacakan oleh Presiden. Sebagai acara

kenegaraan, peristiwa tersebut menjadi

berita menarik bagi para awak media massa.

Untuk mengelola acara tersebut agar berjalan

khimad, sukses, lancar, dan aman, seperti

sidang tahunan sebelumnya, Setjen MPR

membuka pendaftaran peliputan untuk

memberikan kesempatan kepada media

massa untuk mengikuti prosesi itu.

Untuk Sidang Tahunan 2019 ini proses

pendaftaran peliputan tidak lagi dilakukan

secara manual, namun menggunakan

aplikasi elektronik atau lebih dikenal sistem

online. Perubahan cara pendaftaran

peliputan menjadi lewat aplikasi online,

menurut Kabiro Humas Setjen MPR Siti

Fauziah, sebagai bukti bahwa lembaga MPR

menyesuaikan diri dengan perkembangan

teknologi. “Kita menyesuaikan dengan

perkembangan zaman”, papar Siti Fauziah

di Jakarta, 24 Juli 2019.

Dia menceritakan, dulu saat pendaftaran

secara manual, para wartawan datang

berbondong-bondong menuju Lt. 5, Gedung

Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD

Jakarta. “Mereka kita verifikasi dan beberapa

hari kemudian kita beri Id Card”, ujarnya. Nah,

lewat aplikasi online, wartawan tidak perlu

lagi berduyun-duyun ke Lt. 5 (tempat Biro

Humas berkantor). “Lewat aplikasi online bisa

dilakukan di tempat kerja para wartawan”,

ungkapnya. “Dengan cara online waktu

pendaftaran terbuka sampai 24 jam”,

tambahnya.

Dengan cara seperti itu, menurut Siti

Fauziah, selain efektif dari segi waktu juga

akan menghemat kertas. “Paper less sistem

ini”, tuturnya. Para awak media yang ingin

meliput Sidang Tahunan MPR bisa mendaftar

Pendaftaran Liputan Sidang Tahunan MPR
Setjen MPR Gunakan Aplikasi Online

secara online mulai 25 Juli hingga 7 Agustus

2019, melalui www.mpregister.com.

Dengan syarat, mengisi data diri serta

melampirkan dokumen dalam bentuk soft file

(PDF atau JPEG), antara lain, (1). Surat

Penugasan dari Pemimpin Redaksi; (2).

Tanda Pengenal Pers; (3). Tanda Pengenal

Pers Parlemen Tahun 2019 (jika memiliki);

(4). Kartu Tanda Penduduk (KTP). (5).

Pasfoto berwarna terbaru ukuran 3x4; (6).

Untuk media cetak, capture halaman

pertama terbitan terakhir Juni dan Juli 2019,

masing-masing 1 (satu) edisi; (7). Untuk

media siber, capture berita politik bulan Juni

dan Juli 2019.

Dengan sistem online, menurut Siti

Fauziah, pengamanan pada Id Card juga akan

lebih terjaga. Pada Id Card yang ada terdapat

barcode. Barcode ini saat discan akan

menampilkan foto dan nama pengguna,

sehingga benar-benar hanya bisa digunakan

oleh pemegang kartu yang sah. “Bila tak

sesuai akan berurusan dengan pihak

keamanan”, paparnya.

Setjen MPR memperkirakan sekitar 500

wartawan yang akan meliput Sidang

Tahunan MPR. Mereka akan dibagi dalam

Zona A, B, C dan D. Siti Fauziah berharap,

penggunaan cara ini tidak mengalami

kendala. “Selanjutnya akan kita gunakan

dalam sidang-sidang MPR berikutnya”,

ucapnya. ❏

AWG

pengamanan gelar acara Sidang Tahunan

MPR, terutama seputar akses masuk

wartawan peliput. Hal yang sangat krusial

dan penting dalam hal tanda pengenal,

menurut Wildan, adalah berapa total ke-

butuhan tanda pengenal yang dikeluarkan

Pemberitaan Humas MPR, dan kapan

waktunya diserahkan ke Pengamanan MPR

untuk sama-sama diserahkan kepada

Pengamanan Kepresidenan atau Paspam-

pres untuk segera dilakukan legalisasi atau

otor sasi tanda pengenal.

“Sebab timing sangat penting dalam hal

ini, karena kita mengikuti schedule mereka,

terutama untuk legalisasi atau otorisasi tanda

pengenal. Tapi, jika proses pendaftaran

masih berlangsung atau verifikasi masih

berlangsung di Pemberitaan Humas MPR

maka diprioritaskan saja berapa yang sudah

jadi langsung diserahkan ke kami,” jelasnya.

Wildan menambahkan, ada satu hal lagi

yang perlu diperhatikan oleh Pemberitaan

Humas MPR, yakni soal konsistensi nama

wartawan yang tertera di tanda pengenal

yang sudah resmi dikeluarkan dan sudah

diotorisasi pihak Paspampres. “Jangan

sampai ada perubahan nama atau perubahan

wartawan,” katanya.

“Jadi jangan sampai ada saat memasuki

tempat acara, berganti nama atau berganti

orang, sebab database sudah masuk dan

dipegang pihak-pihak yang berkompeten

dalam pengamanan kenegaraan. Jadi,

mohon kerjasamanya dari pihak Humas,”

terangnya. ❏

DER

Siti Fauziah
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SIDANG MPR RI

Diskusi Empat Pilar MPR

Perlu GBHN Agar Pembangunan Terarah

K
EINGINAN menghidupkan sistem

perencanaan pembangunan nasional

model Garis-Garis Besar Haluan

Negara (GBHN) sudah dilakukan kajian

mendalam oleh MPR periode 2014-2019.

Badan Pengkajian sudah melakukan kajian

dan diskusi panjang dengan berbagai pihak,

seperti perguruan tinggi. Serap aspirasi di

masyarakat pun dilakukan, dan mereka

menginginkan agar haluan negara ala GBHN

ini dihidupkan kembali.

Hal itu diungkapkan oleh anggota MPR dari

Fraksi PKS, Andi Akmal Pasludin, saat

menjadi narasumber ‘Diskusi Empat Pilar

MPR’, di Media Center, Kompleks MPR/DPR/

DPD RI Senayan, Jakarta, 26 Juli 2019.

Dalam diskusi bertema: ‘Penataan Ke-

wenangan MPR dalam Perumusan Haluan

Negara’, lebih lanjut Andi mengatakan bahwa

bangsa ini memiliki GBHN mulai 1969 hingga

1997. Ketika era reformasi, produk dari

Ketetapan MPR itu dihilangkan atau tak

diperlukan lagi. Namun, seiring perjalanan

waktu, menurut Andi, masyarakat meng-

inginkan haluan negara dihidupkan kembali

agar bangsa ini mempunyai arah dalam

pembangunan.

Arah pembangunan nasional sangat

adanya pemilu, baik Pemilu Presiden

maupun Pemilihan Kepala Daerah, sistem

pembangunan yang ada tak terintegrasi.

Meski ada UU Rencana Pembangunan

Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang,

namun legitimasinya tak kuat. “Karena hanya

dibuat oleh DPR dan Presiden”, ungkap Andi.

Maka, “Seharusnya rencana pembangunan

itu dibuat oleh MPR sebagai representasi

kekuatan politik dan daerah”, tambahnya.

Selama era reformasi, pembangunan yang

berjalan hanya berlandas pada visi dan misi

Presiden dan kepala daerah. Sehingga

mengakibatkan arah pembangunan tidak

berkesinambungan. “Di sinilah perlu GBHN

yang bisa menjadi pedoman semua”,

tuturnya. Untuk itu, dia berharap, dalam

rencana Amandemen UUD NRI Tahun 1945

salah satu produknya adalah menghasilkan

pola perencanaan pembangunan model

GBHN. “Kajian dan rekomendasi di MPR

sudah kuat tinggal kemauan politik saja”,

ucapnya. Pola pembangunan model GBHN,

lanjut Andi, merupakan representasi dan

implementasi Pancasila yang ingin peren-

canaan dan pelaksanaan terarah dan

legitimasinya kuat.

Pengamat politik dari Lembaga Analisis

Politik Indonesia, Maksimus Ramses, juga

sebagai pembicara mengatakan, aman-

demen yang dilakukan dengan menghadirkan

pola pembangunan model GBHN akan

membawa banyak implikasi. Dia menyebut-

Sistem perencanaan pembangunan model GBHN sangat penting, agar jalannya pembangunan lebih
terarah. Kalau hanya berdasarkan visi misi presiden dan kepala daerah maka arah pembangunan
bisa tidak berkesinambungan.

kan, pola pembangunan yang menjadi

pedoman pembangunan nasional itu akan

berbenturan dengan UU Otonomi Daerah.

Produk dari MPR tersebut juga akan menuntut

pertangunggjawaban Presiden kepada MPR.

“Akibatnya Presiden bertanggungjawab

pada MPR”, ungkapnya.

Anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrat,

Didi Irawadi Syamsudin, menyebut, aman-

demen UUD yang menghasilkan pola pem-

bangunan model GBHN mempunyai dampak

plus minus. Semua pendapat yang ada,

diakui mempunyai tujuan agar pembangunan

ke depan menjadi lebih terarah. Dia meng-

akui, posisi partainya belum menentukan

sikap dalam masalah ini.

“Bila ingin melakukan Amandemen UUD

perlu memperbanyak kajian yang lebih

mendalam”, tuturnya. Pengkajian lebih

mendalam, menurut Didi, perlu dilakukan agar

pembangunan lebih terukur. “Perlu uji publik”,

paparnya. Meski demikian dia berharap, agar

kita jangan tergesa-gesa melakukan per-

ubahan sebab akan membawa implikasi luas.

“Dengan adanya amandemen menjadikan

MPR seperti masa lalu atau perlu ada

batasan-batasan”, ucapnya. ❏

AWG

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

19993508_MAJALAH MAJELIS AGUSTUS 2019_T-26_R1.pdf   1 8/7/2019   9:41:06 AM

penting, menurut Andi. Sebab, dengan



27EDISI NO.08/TH.XIII/AGUSTUS 2019

SIDANG AKHIR MASA JABATAN 2019

K
ETUA MPR Zulkifli Hasan meng-

ungkapkan, MPR telah menyiapkan

pokok-pokok amandemen terbatas

terkait haluan negara. Saat ini draf pokok-

pokok amandemen terbatas terkait haluan

negara ini sudah diserahkan ke masing-

masing fraksi untuk disempurnakan. Pokok-

pokok amandemen terbatas ini akan dibawa

dan dibahas dalam Sidang Akhir Masa

Jabatan pada 27 September 2019.

“Badan Pengkajian di bawah Pak Manginda-

an dan Pak Hidayat sudah menyiapkan pokok-

pokok amandemen terbatas haluan negara.

Draft-nya sudah jadi. Sekarang sudah dibagi

ke masing-masing fraksi, untuk disempurna-

kan” ujar Zulkifli Hasan usai Rapat Gabungan

Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi Parpol/

Kelompok DPD di MPR, di Ruang GBHN,

Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu

(24/7/2019).

Zulkifli menjelaskan fraksi-fraksi di MPR

sudah menyepakati tentang perlunya

amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945.

Bahkan untuk menyiapkan amandemen

terbatas, MPR sudah membentuk PAH I dan

PAH II. Namun, karena kesibukan pemilu dan

lain-lain membuat persiapan amandemen itu

terhenti. Sementara masa jabatan anggota

MPR saat ini akan berakhir sekitar dua bulan

lagi. “Dalam aturan sudah tidak mungkin lagi

dalam waktu dua bulan kita mengadakan

amandemen UUD,” katanya.

Karena itu, lanjut Zulkifli, Badan Pengkajian

MPR telah menyiapkan pokok-pokok

amandemen terbatas terkait haluan negara.

Draft pokok-pokok amandemen terbatas ini

sudah diserahkan ke masing-masing fraksi

untuk disempurnakan. Perbaikan draft

pokok-pokok amandemen terbatas itu

dibahas dalam Rapat Gabungan pada 28

Agustus 2019. “MPR sudah menghasilkan

karya, yaitu pokok-pokok pikiran perlunya

amandemen terbatas,” ujarnya.

Selain pokok-pokok pikiran perlunya

amandemen terbatas, Rapat Gabungan juga

menyepakati perubahan Tata Tertib  (Tatib)

MPR. Tatib MPR perlu diubah untuk menye-

suaikan dengan UU MD3 terkait jumlah

pimpinan MPR. “Sesuai UU MD3, pimpinan

MPR kembali seperti sebelumnya. Tidak

delapan orang seperti sekarang, tetapi

kembali menjadi lima orang, yaitu satu ketua

dan empat wakil ketua,” jelasnya.

Untuk melakukan perubahan Tatib MPR itu,

Zulkifli menambahkan, Badan Pengkajian

MPR akan menyiapkan perubahan Tatib MPR.

“Mudah-mudahan nanti pada 28 Agustus

2019, pada saat Rapat Gabungan, Tata Tertib

yang baru ini bisa disepakati. Sehingga MPR

mendatang sudah mempunyai Tata Tertib

yang baru sesuai dengan UU MD3,”

Zulkifli Hasan

MPR Siapkan Pokok-Pokok Amandemen Terbatas

paparnya.

“Kita menyiapkan aturan untuk pemilihan

pimpinan MPR. Pimpinan MPR terdiri dari satu

ketua dan empat wakil ketua. Dalam konsep

Tata Tertib yang ada, kalau ada dua paket

dalam pemilihan pimpinan MPR maka ada dua

wakil dari DPD, yaitu masing-masing satu

orang di setiap paket pimpinan MPR. Ini

rancangan yang ada sekarang. Nanti masih

bisa disesuaikan,” pungkasnya. ❏

BSC

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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NASIONAL

Promosi Doktor di Unissula

MPR Bisa Menjadi Penengah Sengketa
Kewenangan Lembaga Negara
Dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara melalui jalur non judicial, MPR sebagai
penengah sebelum menempuh penyelesaian sengketa kewenangan melalui yudisial di MK. Penyelesaian
di MPR adalah dengan model dialogis dan musyawarah untuk mencapai mufakat.

P
ROGRAM Doktor Ilmu Hukum (PDIH)

Universitas Islam Sultan Agung

(Unissula) melaksanakan ujian Promosi

Doktor atas nama Abdul Kholik, SH., M.Si,,

bertempat di ruang sidang promosi Doktor

Unissula Semarang, Jawa Tengah, Sabtu

(13/7/2019). Sekretaris Jenderal MPR, Dr.

Ma’ruf Cahyono, SH., MH., menjadi salah satu

anggota dewan penguji dalam ujian promosi

doctor tersebut.

Selain Ma’ruf Cahyono, anggota dewan

penguji lainnya adalah Prof. Edy Lisdiono

SH.., MH, Dr. Retno Mawarni. SH.. MH., Dr.

Anis Masdurokhatun, SH., M.Hum. Sebagai

promotor pada ujian tersebut adalah Prof.

Zainal Arifin Hoessein, SH., MH., dan Co-

Promotor adalah Dr. Hj. Widayati, SH., MH.

Sidang dipimpin oleh Ketua Dewan Penguji,

Prof. Gunarto, Akt. SH., M.Hum., selaku

Dekan Fakultas Hukum Unissula, dan secara

khusus dihadiri oleh Pimpinan Yayasan

Unissula Semarang, Hasan Toha Putra, dan

Gubernur Jawa Tengah, H. Ganjar Pranowo.

Judul disertasi yang diajukan oleh promo-

vendus adalah “Sengketa Kewenangan

Lembaga Negara dalam Penerapan Sistem

Bikameral di Indonesia: Studi Terhadap

Sengketa Kewenangan DPD RI dengan DPR

RI dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi”. Salah

satu pokok pembahasan adalah memfungsikan

lembaga negara MPR sebagai penengah dalam

sengketa kewenangan lembaga negara.

Ma’ruf mengakui bahwa penyelesaian

sengketa kewenangan lembaga negara

dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Namun setelah diteliti oleh Abdul Kholik

ternyata penyelesaian oleh MK tidak efektif.

Karena itu dicari jalan penyelesaian yang

lain, yaitu melalui non judicial,” kata Ma’ruf

usai ujian promosi doktor.

Dalam penyelesaian sengketa kewenang-

an lembaga negara melalui jalur non judicial,

MPR sebagai penengah sebelum menempuh

penyelesaian sengketa kewenangan melalui

yudisial di MK. Penyelesaian di MPR adalah

dengan model dialogis dan musyawarah

untuk mencapai mufakat.

“Hasil penelitian untuk disertasi itu

merekomendasikan MPR sebagai penengah

dalam sengketa kewenangan antarlembaga

negara. MPR menjadi mediator dan fasilitator.

Namun desain ini akan disesuaikan tidak

seperti yang ada dalam penyelesaian

sengketa kasus yang lain,” jelas Ma’ruf.

Oleh karena itu, lanjut Ma’ruf, MPR perlu

diposisikan sebagai lembaga negara yang

lebih tinggi dibanding lembaga negara yang

lain. Dengan kedudukan yang lebih tinggi

maka produk MPR dipatuhi lembaga negara

lain. “Jika timbul persoalan pada saat semua

lembaga memiliki kewenangan yang sejajar

maka sulit untuk diselesaikan,” paparnya.

Ma’ruf berharap, hasil penelitian disertasi

Abdul Kholik ini menjadi masukan bagi MPR

terkait sengketa kewenangan antara DPR

dan DPD. Saat ini MPR membuka ruang untuk

menerima masukan, aspirasi dan pikiran -

pikiran. “Bagi MPR pikiran dalam disertasi ini

bisa menjadi bahan untuk ditelaah lebih lanjut.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Menjadi rujukan bagi Badan Pengkajian dan

Lembaga Pengkajian di MPR,” katanya.

Dalam disertasinya, Abdul Kholik meng-

uraikan, sejak UUD NRI hasil amandemen

diimplementasikan muncul fenomena baru,

yaitu sengketa kewenangan antarlembaga

negara. Tercatat terjadi sengketa pada

lembaga negara di rumpun parlemen (DPD-

DPR), Yudikatif (KY-MK) dan lembaga lain di

cabang kekuasaan eksekutif. Dalam hal

sengketa kewenangan legislasi DPD dengan

DPR berlangsung dalam kurun waktu sejak

2004, sampai saat ini belum menemukan titik

temu. Padahal sudah ada dua putusan MK

yang menetapkan kewenangan DPD.

Kesulitan penyelesaian sengketa ke-

wenangan DPD dengan DPR karena tindak

lanjut dari putusan MK adalah pembentukan

legislasi di DPR. Sementara DPR tetap

bersikukuh bahwa norma tentang DPD sudah

sesuai dengan konstitusi. Karena itu melihat

tidak efektifnya penyelesaian sengketa

tersebut, Abdul Kholik memberikan usulan

agar ditempuh jalur dialogis subtantif di MPR.

MPR sebagai lembaga negara yang memiliki

kewenangan lebih, seperti menetapkan UUD,

semestinya yang paling memahami tentang

batasan dan lingkup kewenangan yang

rumusannya disusun oleh MPR.

“Ke depan kita mendorong MPR mengambil

peran itu (penyelesaian sengketa antar-

lembaga negara). Jadi kalau ada sengketa

antarlembaga negara maka dibahas di MPR,”

kata Abdul Kholik.

Menurut Abdul Kholik, penyelesaian oleh

MPR juga memungkinkan terjadinya dialog

yang lebih dapat diterima oleh kedua pihak,

karena melalui pendekatan persuasif dialogis

dan tidak terjadi posisi kalah dan menang.

Apalagi MPR oleh Undang-Undang MD3

diberikan tugas untuk mengkaji dan menye-

lesaikan masalah ketatanegaraan.

MPR bisa menjadi penengah dalam seng-

keta kewenangan lembaga negara karena:

Pertama, MPR memiliki kewenangan yang

lebih tinggi dibanding lembaga negara lain,

yaitu menetapkan dan mengubah UUD,

melantik presiden, memberhentikan presiden.

Kedua, unsur di MPR adalah anggota DPR

dan anggota DPD. Secara tidak langsung,

MPR mengikat DPR dan DPD. MPR adalah

lembaga permusyawaratan bukan perwakil-

an. “Tupoksi MPR sesuai atau pas sebagai

penengah sengketa kewenangan antar-

lembaga negara. Sengketa antar lembaga

negara bisa dibahas di MPR,” jelasnya.

Setelah tercapai kesepakatan atau solusi

dari sengketa itu, lanjut Abdul Kholik, baru

kemudian diselesaikan secara hukum atau

menjadi rujukan dalam pembuatan undang-

undang. “Kita ingin mengembalikan fungsi

MPR menjadi lembaga permusyawaratan

rakyat, tempat menyelesaikan masalah-

masalah ketatanegaraan,” tegasnya.

Penelitian disertasi yang dilakukan oleh

Promovendus ini merupakan yang pertama

berkaitan dengan sengketa kewenangan

DPD dengan DPR, dan memberikan sum-

bangan penting bagi teori hukum di bidang

tata negara. Dan pada ujian Promosi Doktor

Hukum ini, Abdul Kholik lulus dengan nilai

tertinggi Cumlaude, karena menemukan teori

baru, yaitu “Trikameral Fungsional”.

Abdul Kholik lahir di Cilacap, Jawa Tengah,

pada 19 Juli 1968 dan saat ini merupakan

Staf Ahli DPR-RI dan Tim Ahli di DPD-RI. Abdul

Kholik merupakan Calon Anggota DPD-RI

terpilih dari Jawa Tengah Tahun 2019-2024,

dengan perolehan suara mencapai 1.420.065

suara. ❏

BSC
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A
NGGOTA MPR dari Fraksi PDI

Perjuangan Hendrawan Supratikno

berharap, Pimpinan MPR mendatang

harus bisa menjadikan MPR sebagai lembaga

tertinggi dan mengembalikan kewenangan

MPR untuk menyusun haluan negara.

“Tugas kita sampai tahun 2024 adalah

mengembalikan MPR sebagai lembaga

tertinggi negara minus kewenangan untuk

memilih Presiden sebagai mandataris,” kata

Hendrawan dalam diskusi Empat Pilar MPR

dengan tema: “Menjaga Politik Kebangsaan,

Layakkah Semua Fraksi di Kursi Pimpinan

MPR?” di Media Center, Gedung Nusantara

III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/7/

2019). Diskusi juga menghadirkan nara-

sumber anggota MPR dari Fraksi Partai

Demokrat, H. Mulyadi, dan pakar hukum tata

negara Margarito Kamis.

Menurut Hendrawan, PDI Perjuangan

bertekad untuk menjadikan MPR sebagai

lembaga tertinggi negara. “Dalam Rakernas

PDI Perjuangan tanggal 19 Juni yang lalu,

yang berlangsung tertutup, kembali Ketum

kami menegaskan, MPR harus menjadi

lembaga tertinggi negara supaya dalam

Undang-Undang Dasar negara kita ada

struktur ketatanegaraan kita,” ujarnya.

Selain itu, Hendrawan juga mengungkap-

kan pentingnya haluan negara. MPR sudah

Diskusi Empat Pilar

Pimpinan MPR Mendatang Mempunyai Tugas
Mengamandemen UUD
Pimpinan MPR mendatang harus bisa menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi dan mengembalikan
kewenangan MPR untuk menyusun haluan negara.

melakukan kajian soal haluan negara. Ketua

MPR juga sudah mengumumkam pem-

bentukan dua panitia ad hoc, yaitu PAH I

mengenai haluan negara yang dipimpin oleh

Ahmad Basarah, dan PAH II tentang

rekomendasi MPR yang dipimpin Rambe

Kamarulzaman

“Oleh sebab itu, kita cari paket pimpinan MPR

yang bertekad melakukan amandemen

terhadap UUD NRI Tahun 1945,” tuturnya.

Salah satu rekomendasi MPR periode lalu (2009

- 2014) adalah mengkaji sistem ketatanegaraan

Indonesia sekaligus melakukan langkah-

langkah melakukan amandemen UUD.

Untuk jumlah pimpinan MPR, Hendrawan

mengatakan sebaiknya mengikuti UU yang

sudah ada, yaitu UU No. 2 Tahun 2018

tentang Perubahan Kedua UU MD3. Dalam

UU itu disebutkan Pimpinan MPR terdiri dari

satu orang ketua dan empat orang wakil ketua

yang dipilih dalam satu paket. “Kita jalankan

saja UU ini karena sudah jelas,” katanya.

Sementara itu anggota MPR dari Partai

Demokrat, Mulyadi, mengatakan, tidak ada

formula dan ketentuan yang mengatur lima

pimpinan MPR dari fraksi apa saja. Tidak ada

yang baku siapa yang layak sebagai ketua

MPR. Dia mencontohkan pada 2009 ketika

Partai Demokrat menjadi pemenang pemilu,

kursi pimpinan MPR diserahkan ke PDI

Perjuangan, Almarhum Taufiq Kiemas.

Penyerahan kursi ketua MPR itu merupakan

bagian dari distribusi kekuasaan. “Sebaiknya

yang sudah mendapat kursi di DPR, tidak

lagi mendapat kursi di MPR. Pimpinan MPR

diprioritaskan pada partai yang belum

mendapat kursi di pimpinan DPR. Ini bagian

dari distribusi kekuasaan,” kata Mulyadi.

Soal layak atau tidak layak semua fraksi

mendapat kursi pimpinan MPR, Mulyadi

menilai, pemilihan pimpinan lembaga dewan,

termasuk MPR, adalah persoalan politik terkait

dengan keinginan-keinginan partai. Sehingga

terjadi negosiasi-negosiasi di antara partai

supaya tidak terjadi kegaduhan. “Dalam hal

ini, Partai Demokrat mengalir saja. Kita lihat

situasi dan kondisi atau pandangan fraksi

nanti,” ujarnya.

Narasumber lain, pakar hukum tata negara

Margarito Kamis berpendapat, pemilihan

pimpinan MPR bukanlah persoalan h kum,

melainkan soal politik. Untuk menjaga

atmosfir kebangsaan dan kehidupan

bernegara, Margarito mengatakan, DPR

dipimpin oleh ketua dari kalangan nasionalis,

sedangkan MPR dipimpin oleh ketua dari

kalangan agama. “Kalau ketua DPR dari

kelompok nasionalis maka masuk akal jika

ketua MPR dari kelompok agama,” katanya.

Kombinasi itu, menurut Margarito, sesuai

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Diskusi Empat Pilar

Rekonsiliasi untuk Bangsa

K
AMI memberi apresiasi pertemuan

Presiden Joko Widodo dengan

Prabowo Subianto di Stasiun MRT

Lebak Bulus”, ujar anggota MPR dari Fraksi

Nasdem, Syarief Abdullah Alkadrie. “Per-

temuan tersebut memberi kesejukan pada

bangsa”, tambah pria asal Kalimantan Barat

itu. Hal itu disampaikan Abdullah Alkadrie saat

menjadi narasumber dalam acara ‘Diskusi

Empat Pilar MPR’, 15 Juli 2019, di Press Room,

Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta.

Dalam acara yang bertema: ‘Rekonsiliasi

Untuk Persatuan Bangsa’ itu, Abdullah

Alkadrie menuturkan, Pemilu Presiden

dilakukan setiap 5 tahun sekali. Dalam Pemilu

Presiden pastinya ada pasangan calon, bisa

dua pasangan, tiga, bahkan empat pasang-

an. Pasangan itu terbentuk dengan peratur-

an perundangan, seperti harus memenuhi

parliamentary threshold 20% di parlemen

dan atau 25% suara nasional.

Koalisi yang dibangun, menurut Abdullah

Alkadrie, harus sesuai dengan platform

yang sama. Ia menyebut, partainya men-

dukung Joko Widodo selama dua kali Pemilu

Presiden karena mempunyai persamaan visi

dan misi. “Jadi koalisi dibangun tidak secara

dengan keinginan Bung Karno. Jika kedua

kekuatan politik itu, nasionalis dan agama,

bisa rukun maka situasi kebangsaan juga

adem. “Partai berasaskan agama perlu

pragmatis”, tuturnya. “Bila pragmatis ini yang

perlu dikritisi”, tambahnya.

Bagi Abdullah Alkadrie, bila ada partai yang

memilih di luar koalisi pendukung pemerintahan,

baginya itu tidak menjadi masalah. “Menjadi

oposisi itu juga salah satu bentuk ke-

bersamaan”, ucapnya di hadapan para

wartawan yang hadir dalam acara itu. Dengan

adanya oposisi, menurut Abdullah Alkadrie,

membuat demokrasi yang ada menjadi sehat

dan bagus. “Menjadi bagus kalau ada pihak

yang mengingatkan”, tegasnya.

Diakui Pemilu Presiden pada 2019 berbeda

dengan Pemilu Presiden sebelumnya. Pada

Pemilu Presiden kali ini ada potensi yang

mengancam persatuan dan kesatuan

bangsa. Isu-isu strategis dikalahkan oleh isu-

isu primordial. “Bisa jadi hal ini untuk

mengangkat emosional pendukung”, ujarnya.

“Banyak berita dipelintir”, tambahnya. Hal

Untuk itu dia berharap agar rekonsiliasi

yang dibangun bersifat makro, untuk

kepentingan bangsa, kepentingan besar

yang perlu dipersamakan. Abdullah Alkadrie

mengakui bahwa di antara masyarakat masih

ada ketidakdewasaan dalam berpolitik, di

dipertimbangkan dalam rangka memastikan

atmosir kebangsaan mewakili kekuatan

besar nasionalis dan kekuatan agama.

Layak atau tidak layak bukan soal hukum

tapi soal politik, yaitu persoalan integrasi

bangsa, kesatuan dan kekokohan bangsa,”

katanya. ❏

BSC

mana ada yang belum mengakui kekalahan.

Menyikapi hal demikian, perlu bersama-

sama untuk menghilangkan riak-riak. Dan,

ke depan perlu membangun rasa ke-

bersamaan. Selepas Pemilu Presiden diharap

semua kembali ke aktivitas semula sembari

memupuk rasa kebangsaan.

Anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra,

Sodik Mujahid, dalam kesempatan  sama

menuturkan, rekonsiliasi tidak menjadi masalah

selama masih dalam bingkai Pancasila, UUD

NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal

Ika. “Selama dalam bingkai Empat Pilar MPR,

rekonsiliasi tak masalah”, ujarnya. Menurut

Sodik,  nilai-nilai seperti itulah yang perlu

diajarkan kepada masyarakat.

Nilai-nilai Empat Pilar harus dijadikan dasar

dalam demokrasi bangsa ini, dalam check and

balances. “Kita akan mengkritik sekeras apapun

namun tetap dalam bingkai Empat Pilar, bingkai

konstitusi”, tuturnya. Meski demikian, Partai

Gerindra juga akan memuji dan mengapresiasi

langkah pemerintah bila benar dalam menjalan-

kan pembangunan. Dia menegaskan bahwa

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto,

lebih mengutamakan kepentingan bangsa. ❏

AWG
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Peringatan 60 Tahun Dekrit Presiden

Konstitusi RI Perlu Penyempurnaan
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menyatakan, sudah ada upaya untuk memberikan wewenang
kepada MPR untuk menyusun dan menetapkan GBHN, dengan melakukan amandemen terbatas UUD
NRI Tahun 1945.

W
AKIL Ketua MPR, Ahmad Basarah,

mengatakan, saat ini ada tiga

kelompok dalam masyarakat kita

yang menyikapi eksistensi UUD hasil

amandemen tahun 1999-2002 atau kini

disebut UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

Pertama, kelompok masyarakat yang

mengatakan bahwa UUD NRI 1945 sudah

kebablasan sehingga tidak lagi sesuai

maksud para pendiri negara dan karenanya

harus kembali ke UUD 1945 yang asli.

Kedua, kelompok masyarakat yang mengata-

kan UUD hasil amandemen sudah cukup

baik dan tidak perlu dilakukan perubahan

kembali. Ketiga, kelompok masyarakat yang

menyimpulkan bahwa UUD NRI Tahun 1945

sudah cukup baik, tetapi masih diperlukan

sedikit perubahan untuk mengikuti dinamika

perubahan masyarakat.

Dari ketiga pendapat masyarakat tersebut,

akhirnya MPR telah bersepakat untuk

mengambil jalan tengah, yaitu melakukan

amandemen terbatas dengan mengubah

Pasal 2 dan 3 UUD NRI Tahun 1945 tentang

Lembaga MPR. Salah satu tujuannya adalah

memberikan kembali wewenang MPR untuk

menyusun dan menetapkan Garis-garis

Besar Haluan Negara (GBHN).

Jalan tengah melalui amandemen terbatas

UUD NRI Tahun 1945 dinilai oleh Basarah

sebagai pilihan moderat dan realistis, karena

kalau pendekatannya kembali ke UUD 1945

jalan konstitusionalnya tidak tersedia,

kecuali melalui langkah Dekrit Presiden.

Namun, syarat-syarat untuk dilakukan Dekrit

Presiden, seperti situasi dan kondisi negara

dalam keadaan darurat dan lembaga-

lembaga negara dalam keadaan tidak

berfungsi, tak terpenuhi.

Hal itu diungkapkan Ahmad Basarah

pada acara Focus Group Discussion

(FGD) dalam rangka Peringatan 60 Tahun

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang di-

selenggarakan Forum Musyawarah Ke-

bangsaan Gerakan Pemantapan Pancasila

di Jakarta. Hadir dalam acara tersebut

Wakil Presiden RI ke 6 Try Sutrisno;

pengamat Hukum,  AB Kusuma, dan

Laksda TNI Purn Ishak Latuconsina.

Lebih lanjut Basarah mengatakan bahwa

MPR periode 2014-2019 sudah membentuk

Panitia Adhoc (PAH) yang  khusus mem-

bahas GBHN. Rancangan GBHN tersebut

insya Allah akan menjadi rekomendasi untuk

MPR periode 2019-2024.

Wakil Presiden RI ke-6, Try Sutrisno, dalam

kesempatan itu mengingatkan, agar MPR

bersungguh-sungguh untuk memperbaiki

nasib dan masa depan bangsa melalui kaji

ulang eksistensi UUD NRI Tahun 1945 yang

memang perlu dilakukan pengkajian lebih

mendalam.

Anggota Dewan Pengarah Badan Pem-

binaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini juga

mendukung rencana MPR untuk mengembali-

kan wewenang MPR guna menghadirkan

kembali GBHN. “Kembalikan UUD kita sesuai

cita-cita kemerdekaan dan maksud para

pembentuk negara kita tahun 1945 dulu”

pungkas Try Sutrisno. ❏
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Silaturahim Syawal Pimpinan MPR  dan LDII

Menyatukan Elemen Bangsa

D
PP Lembaga Dakwah Islam Indonesia

(LDII) menggelar Silaturahim Syawal

di DPP LDII pada Selasa (18/6). Acara

bertema “Merajut Keindahan Ukhuwah

Melestarikan Jati Diri Bangsa” tersebut

dihadiri Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah,

dan para tokoh nasional dari partai politik

dan pimpinan ormas-ormas keagaman.

Selain Ahmad Basarah juga tampak hadir

dalam pertemuan itu adalah Deding Ishak,

anggota DPR Fraksi Golkar; Mindo Sianipar

dan Efendi Sianipar dari Fraksi PDI Per-

juangan; politisi PAN dan anggota DPR terpilih

Lulung Lunggana, Wa Ode Zaenab; dan

tamu undangan lainnya. Serta hadir pula

perwakilan Kedubes Singapura dan Malay-

sia, perwakilan Walubi, Ketua MUI DKI KH

Munahar Muchtar, Ketua Yayasan Minhajur-

rosyidin Komjen (Pur) Nurfaizi, dan tokoh

lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP

LDII Abdullah Syam menegaskan, silaturahim

ini merupakan pertemuan anak bangsa untuk

menciptakan persatuan dan kesatuan

bangsa dari berbagai latar belakang untuk

membangun masa depan Indonesia yang

lebih baik.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR, Ahmad

Basarah mengatakan, “Forum halal bi halal

ini menyatukan kita semua yang berbeda-

beda latar belakangnya, dan LDII menunjukkan

dirinya sebagai ormas keagamaan yang tak

berafiliasi dengan parpol manapun. Sehingga

PDI Perjuangan bisa datang ke sini berbaur

dengan tokoh-tokoh Islam lainnya. Hingga

di forum ini, antara kader-kader PAN, Golkar,

PDI Perjuangan bisa mewujudkan ukhuwah

wathoniyah dan ukhuwah basyariyah,” ujar

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah.

Basarah lalu mengenang asal usul

silaturahim Syawal yang kerap juga disebut

halal bi halal. Silaturahim syawal,  menurut

Basarah, mulai dilaksanakan pada 1948.

Saat itu Indonesia dalam keadaan terpecah

belah, para elit politik saling bertentangan.
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Bahkan ada pemberontakan DI/TII dan PKI.

Lalu KH. Wahab Chasbullah mengusulkan

kepada Soekarno untuk mempertemukan

para tokoh politik dalam suasana Idul Fitri.

“Usul itu dilontarkan Kiai Wahab pada

pertengahan Ramadan,” ujar Basarah.

Bung Karno saat itu menanyakan,

silaturahim Syawal itu dinamakan apa? Lalu

Kiai Wahab menyarankan pakai istilah ‘halal

bi halal’ dan Soekarno menyetujuinya. Sang

Proklamator lalu mengundang semua tokoh

politik ke Istana Negara untuk menghadiri

silaturahim bertajuk ‘Halal bi Halal’. Inilah yang

kemudian disebut halal bi halal yang saat ini

istilahnya mulai di”asing”kan dengan istilah

“open house”.  “Di luar negeri halal bi halal

atau open house juga sudah ditiru menjadi

tradisi umat Islam dunia, seperti di  Singapura

dan Malaysia,” ujar Basarah.

Basarah juga mengingatkan, agar tak ada

lagi perpecahan di kalangan Nasionalis dan

Islam. “Lahirnya Piagam Jakarta dalam

sidang-sidang BPUPKI dulu adalah atas

prakarsa Bung Karno yang merupakan tokoh

nasionalis. Begitu pula dengan perubahan

Piagam Jakarta menjadi Sila Ketuhanan Yang

Maha Esa juga karena peran tokoh-tokoh

Islam yang menjadi Pendiri Bangsa yang ikut

menyetujuinya” ujar Basarah.

Basarah melanjutkan, peran Bung Hatta

juga sangat besar, di mana beliaulah yang

telah melobi tokoh-tokoh Islam tersebut

sehingga berhasil mencapai titik temu di

antara pandangan para Pendiri Bangsa

pada waktu itu. Bung Hatta melihat negara

ini dibangun di atas berbagai agama dan

golongan.  Lobi Bung Hatta dalam masalah

yang sensitif itu ternyata berhasil dan  dapat

diselesaikan hanya dalam beberapa jam saja,

bukan bertahun-tahun. Hal itu karena para

tokoh ulama para  pendiri bangsa adalah

tokoh-tokoh negarawan yang juga amat

mencintai negaranya,” ujar Basarah yang

mengagumi Bung Hatta.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPP

LDII Chriswanto Santoso menanggapi

kekaguman Basarah terhadap LDII, dengan

mengatakan, kehadiran para tokoh nasional

dan para anggota DPR dari berbagai partai,

karena LDII mengedepankan prinsip ke-

terwakilan, bukan keterpilihan. “Seseorang

bisa terpilih menjadi anggota DPR karena

uangnya banyak, namun ia belum tentu

mewakili rakyat,” ujar Chriswanto.

Dengan demikian, menurut Chriswanto,

LDII selalu bisa bekerja sama dengan

anggota DPR dari berbagai fraksi yang

memiliki keterwakilan. Maka, dengan ber-

satunya seluruh komponen bangsa, DPP LDII

berharap, pembangunan bisa dilaksanakan

secara berkelanjutan. “Pasalnya persatuan

sangat penting sebagai modal pembangun-

an,” katanya. ❏
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Ahmad Basarah

Kelompok Cipayung Terdepan Menjaga Negara
Pancasila

A
LUMNI Kelompok Cipayung yang terdiri

dari Korps Alumni HMI (KAHMI), Ikatan

Alumni PMII (IKA PMII), Persatuan Alumni

GMNI (PA GMNI), Senior GMKI dan Forum

Komunikasi Alumni PMKRI (Forkoma PMKRI)

menegaskan kembali komitmen untuk

menjaga dan mengawal semangat “Indone-

sia Yang Dicita-citakan” sebagaimana isi

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Kesepakatan tersebut disampaikan dalam

acara Halal Bi Halal Alumni Kelompok

Cipayung di Jakarta (22/6/2019). Hadir dalam

acara tersebut Pendiri Forum Kelompok

Cipayung dan mantan Ketua Umum PB HMI,

Akbar Tanjung; Hamdan Zoelva, Koordinator

Presidium Nasional KAHMI; tokoh GMNI Theo

Sambuaga; Ketua Umum PA GMNI, Ahmad

Basarah; Ketua Umum IKA PMII Ahmad

Muqoam; Ketua Umum Senior GMKI Febri

Tetelepta; dan Ketua Umum Forkoma PMKRI

Leonardo Renyut. Selain itu hadir juga para

Ketua Umum PB HMI, PMII, GMNI, PMKRI dan

GMKI.

Terbentuknya Forum Kelompok Cipayung

merupakan kesepakatan para pimpinan

organisasi  Kelompok Cipayung untuk

menjaga Negara Kesatuan Republik Indone-

sia yang berdasarkan Pancasila. Deklarasi

itu ditandatangani oleh para Ketua Umum

Kelompok Cipayung pada 22 Juni 1972 di

Cipayung, Bogor, Jawa Barat, masing-

masing oleh Akbar Tanjung (Ketua Umum PB

HMI), Abduh Padare (Ketua Umum PB PMII),

Suryadi (Ketua Umum DPP GMNI), Kris

Sinerkeytimu (Ketua Umum Presidium PMKRI)

dan Binsar Sianipar (Ketua Umum PP GMKI).

Akbar Tanjung dalam sambutannya

menyampaikan kegembiraannya karena

organisasi Kelompok Cipayung terus

melahirkan generasi pemimpin bangsa, baik

yang menjadi menteri, kepala daerah, guru

besar, maupun pengusaha dan lain lain.

Dalam ceramah halal bi halalnya, Wakil

Ketua MPR yang juga Ketua Umum PA GMNI

Ahmad Basarah menegaskan pentingnya

kehadiran dan keberlanjutan organisasi

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Kelompok Cipayung sebagai kawah chandra

dimuka calon-calon pemimpin bangsa untuk

menjadi garda terdepan mengawal negara

Pancasila.

Semangat menjaga Indonesia dari segala

ancaman ideologi transnasional yang dapat

merusak persaudaraan kebangsaan Indo-

nesia adalah keniscayaan dan kebutuhan

bangsa saat ini. Ancaman ideologi trans-

nasional, lanjut Basarah, masuk ke Indone-

sia memanfaatkan kecanggihan teknologi

informasi dan media sosial, serta menyasar

generasi muda dan mahasiswa. “Kebe-

radaan ormas HMI, PMII, GMNI, PMKRI dan

GMKI di kampus-kampus menjadi penting

untuk menangkal bekerjanya ideologi

liberalisme dan ekstrimisme agama dengan

segala modus operandinya,” katanya.

Semangat dan nilai perjuangan ke-

agamaan dan kebangsaan dalam satu

tarikan nafas yang dianut ormas Kelompok

Cipayung ini sangat tepat jika diberdayakan

oleh pemerintah dan komponen bangsa In-

donesia lainnya untuk menangkal bahaya

ekstrimisme agama dan liberalisme.

Sementara Hamdan Zoelva dalam sam-

butannya mengajak aktifis Kelompok Ci-

payung untuk terus meningkatkan kapasitas

diri agar mampu bersaing dalam era

persaingan dunia yang semakin kompetitif

dan kompleks. ❏
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Diskusi Empat Pilar

MPR Perlu Pemimpin yang Menyatukan Bangsa

A
PAKAH pimpinan MPR akan dipilih

secara musyawarah mufakat? Inilah

tema diskusi Empat Pilar MPR yang

digelar MPR bersama Koordinatoriat warta-

wan parlemen di Media Center, Komplek

Parlemen, Jakarta, Senin (22/7/2019). Dalam

diskusi itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra

MPR RI, Fary Djemi Francis, menilai,

sosok pimpinan MPR 2019 – 2024 adalah

mereka yang bisa menjalankan visi besar

negara sesuai cita-cita pendiri bangsa.

Sebab, MPR adalah lembaga terhormat yang

memposisikan kepentingan bangsa dan

negara di atas kepentingan politik.

“Tidak penting siapa dan dari partai apa

yang menjadi pimpinan MPR. Yang jelas, visi

besar dalam bernegara harus berjalan

sesuai cita-cita pendiri bangsa,” kata Fary

Djemi. Diskusi juga menghadirkan nara-

sumber anggota MPR dari Fraksi PDI

Perjuangan Hendrawan Supratikno, anggota

MPR dari Fraksi PPP Ahmad Baidowi, dan

pemerhati politik dari Universitas Islam Negeri

(UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno.

Fary Djemi berpendapat, kurang etis bila

berbicara bagi-bagi kursi pimpinan MPR.

Sebab, MPR adalah lembaga terhormat. MPR

adalah lembaga yang menjaga marwah

Negara, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun

1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. “Bagi

saya kurang etis berbicara bagi-bagi kursi

pimpinan MPR. MPR tidak boleh berdiri hanya

untuk satu golongan saja, tapi harus

menaungi semua unsur masyarakat,”

jelasnya.

Menurut Fary Djemi, kontestasi Pilpres

2019 menawarkan gagasan, baik dari calon

presiden Joko Widodo dan calon presiden

Prabowo Subianto. Gagasan dan pemikiran

keduanya jangan dipertentangkan, tetapi

harus dikolaborasikan untuk kepentingan

bangsa dan negara. “Alangkah lebih baik

bila pemikiran Pak Jokowi tertuang di

pemerintah, sementara pemikiran Pak

Prabowo terejawantahkan di parlemen,

dalam hal ini MPR,” imbuhnya.

Fary menambahkan, makna rekonsiliasi

bukanlah soal bagi-bagi kursi. “Tetapi

bagaimana caranya mengolaborasi gagasan

dan pemikiran dua pasangan calon presiden

dan calon wakil presiden yang kemarin

berkompetisi menjadi satu kekuatan, demi

masa depan bangsa Indonesia,” katanya.

“Ke depan, MPR amat strategis untuk

melihat persoalan bangsa akibat dari

kontestasi Pilpres kemarin yang membuat

masyarakat terbelah. Kita perlu pimpinan MPR

MPR adalah lembaga terhormat yang memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas
kepentingan politik.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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yang menyatukan negara, menyatukan pro-

gram strategis Pak Jokowi dan Pak Pra-

bowo,” tambahnya.

Tidak jauh berbeda, anggota MPR dari

Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratik-

no juga meminta fraksi-fraksi di MPR untuk

mulai mewacanakan gagasan, konsep

besar, yang akan dilakukan, dan program

strategis yang dikerjakan bila terpilih sebagai

pimpinan MPR. “Dalam isu pimpinan MPR, PDI

Perjuangan lebih mengedepankan program

strategis untuk MPR periode 2019 – 2024,”

ujarnya.

Selain itu, Hendrawan juga mendorong

semua fraksi menyodorkan nama yang

sesuai kriteria dan rekam jejak yang baik

untuk pimpinan MPR agar mempermudah

komunikasi politik. “Pimpinan MPR harus or-

ang yang memahami konstitusi, sejarah

evolusi, dan ruh marwah Pancasila,”

tuturnya.

Hendrawan menyebutkan tiga kemungkin-

an dalam konstelasi pemilihan pimpinan MPR.

Pertama, pimpinan MPR akan dipilih secara

aklamasi atau musyawarah dan mufakat.

Namun, untuk mencapai aklamasi tergantung

pada figur ketua MPR. Dia mencontohkan

figur Taufiq Kiemas yang terpilih sebagai

Ketua MPR secara aklamasi pada 2009.

“Apakah kita punya figur seperti Taufiq

Kiemas yang menjadi jembatan kebangsaan?

Dilihat dari nama-nama yang beredar,

sepertinya agak sulit untuk dilakukan secara

aklamasi,” kata Hendrawan yang juga Wakil

Ketua Badan Pengkajian MPR.

Kedua, pemilihan pimpinan MPR dengan

tiga paket. Dilihat dari jumlah fraksi dan

kelompok DPD, kata Hendrawan, bisa

muncul tiga paket pimpinan. Setiap paket

pimpinan itu ada wakil dari DPD dan dari

parpol. “Tiga paket ini kemudian dipilih oleh

anggota MPR,” ujarnya.

Ketiga, paket tengah. Menurut Hendra-

wan, paket tengah ini disusun oleh parpol

dengan prediktabilitas (kemungkinan)

kemenangan yang jelas. Paket ini bisa

diajukan urutan pertama sampai tiga peme-

nang pemilu, satu partai menengah dan

ditambah DPD. Misalnya, PDI Perjuangan

(128 kursi), Golkar (85 kursi), Gerindra (81

kursi), ditambah satu partai menengah, dan

DPD (136 kursi). “Jumlahnya sudah lebih dari

360 kursi (anggota MPR sebanyak 712 or-

ang). Dengan demikian paket pimpinan MPR

ini sudah pasti menang,” jelas Hendrawan.

Sementara itu anggota MPR dari Fraksi PPP

Ahmad Baidowi menyebutkan, terbuka

peluang pimpinan MPR dipilih secara aklamasi.

Dalam hal ini DPD memainkan peran. Jika sulit

mencari ketua MPR dari partai politik maka

pilihannya Ketua MPR dari DPD. “Jumlah kursi

DPD sebesar 136 memiliki kekuatan tersendiri.

Jumlah ini lebih besar dari anggota masing-

masing fraksi yang ada di MPR,” katanya.

Kemungkinan tersebut, lanjut Ahmad

Baidowi, bisa terjadi. “Namun dari penga-

laman dalam pemilihan pimpinan MPR,

komposisi yang menempatkan anggota DPD

sebagai ketua MPR belum pernah berhasil,”

ujarnya. ❏

BSC
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K
ERIUHAN terjadi selepas salat Jumat di Ruang Presentasi

Perpustakaan MPR, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta,

bekerja sama dengan Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat

menggelar acara bedah buku.  Antusiasme masyarakat dan

penggemar buku menghadiri acara itu, karena acara bedah buku itu

mengupas buku berjudul: ‘Lopa Yang Tak Terlupa.’

Buku yang diproduksi oleh Penerbit Imania itu memiliki tebal X +

336 halaman. Karya Alif We Onggang, ditulis sejak 2001. Dalam

buku bersampul warna biru terpampang sketsa wajah Baharuddin

Lopa. Lopa, pria kelahiran 27 Agustus 1935, di Pambusuang,

Polewali Mandar, Sulawesi Selatan, itu merupakan sosok penting

dalam dunia hukum dan kehakiman, maka tak heran bila Presiden

Abdurrahman Wahid, seperti tertera dalam sampul buku, memuji

sikap Lopa.

Anggota MPR dari Kelompok DPD, Muhammad Asri Anas, dalam

kata sambutannya  mengatakan, mengenang sosok Lopa seperti

membayangkan oasis keadilan. “Ketika ada ketidakadilan dalam

hukum maka sosok Lopa menjadi perbincangan”, ujar pria yang juga

menjabat Ketua Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat itu.

Sosok Lopa, kata Asri Anas, merupakan panutan dan menjadi contoh

dalam penegakan hukum dan keadilan. “Saat debat Calon Presiden

2019, baik Joko Widodo maupun Prabowo, menginginkan penegakan

hukum seperti apa yang pernah dilakukan Lopa”, tuturnya. “Bila

membayangkan Lopa maka kita membayangkan keadilan”, ujar

mantan Aktivis HMI Cabang Makassar itu.

Sebagai anak suku Mandar, Asri Anas menyatakan, Lopa tidak

hanya menjadi kebanggaan suku Mandar, namun juga menjadi

kebanggaan Indonesia. Untuk itu, profil Lopa akan terus

disempurnakan penulisannya dan diharapkan menjadi pegangan

semua dalam penegakan hukum yang benar. “Terima kasih kepada

penulis”, ujarnya. Bagi Asri Anas, sosok Lopa merupakan sosok

yang selalu menarik untuk dibicarakan. Lopa menjadi penegak hukum

yang tegas, menurut Asri Anas, karena memang budaya Mandar

mengajarkan seperti itu. “Kalau dibilang A ya A, kalau dibilang benar

ya benar, kalau dibilang putih ya putih”, ucapnya.

Kabiro Humas Setjen MPR, Siti Fauziah, dalam kesempatan yang

sama mengatakan, Perpustakaan MPR kerap membahas dan

membedah buku-buku penting. Buku yang dibincangkan dalam acara

itu, menurut Siti Fauziah, perlu diketahui oleh masyarakat. “Kali ini

kita membahas buku Bapak Lopa”, ujarnya. Ia menyebut dalam buku

itu bercerita profil dan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh

Lopa. “Buku ini sangat penting dan perlu dibaca”, paparnya. Lebih

lanjut, kata Siti Fauziah, banyak pikiran yang dituangkan dalam buku

sehingga kehadirannya di tengah masyarakat sangat bermanfaat.

Para pembicara acara bedah buku ini, terdiri dari:  Dr. Rahmat

Hasanuddin, Prof. Dr. Andi Hamzah, Dr. Arief Mulyawan, Prod. Dr.

Muhammad Amri, dan dimoderatori M. Ichsan Loulembah mengupas

sepak terjang Lopa yang pernah menjadi Menteri Kehakiman dan

Hak Asasi Manusia Indonesia, 9 Februari 2001 – 2 Juni 2001; dan

Jaksa Agung Indonesia, 2 Juni 2001 – 3 Juli 2001. ❏

AWG

Putera Mandar
Kebanggaan Semua

Bangsa ini diingatkan kembali kepada sosok Baharuddin Lopa. Sosok penegak hukum tegas. Sikapnya
yang apa adanya dipengaruhi budaya suku Mandar. Mengingat Lopa, ingat pada peradilan yang tidak
memihak pada kepentingan kekuasaan dan uang.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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FOTO-FOTO:  ISTIMEWA

Terlahir dari keluarga terpandang, Agus Salim

tumbuh menjadi orang cerdas dan memiliki

kemauan kuat. Dalam perjalanan hidupnya, dia

pernah didukung oleh Kartini agar memperoleh

beasiswa ke Negeri Belanda. Meski bekerja pada

jawatan pemerintah kolonial tak membuat Agus Salim

tunduk dan takluk. Tugas sebagai mata-mata yang menyusup

ke dalam organisasi Sarekat Islam justru membuat dia sadar. Ia

membelot lalu bergabung dan berjuang bersama organisasi yang

didirikan oleh pedagang batik Solo itu.
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SELINGAN

D
I KOTO Gadang, Agam — yang

sekarang masuk wilayah Provinsi

Sumatera Barat— pada 8 Oktober

1884 lahirlah bayi laki-laki dari pasangan

Soetan Mohammad Salim dan Siti Zainab. Di

tengah masyarakat Koto Gadang, keluarga

Soetan adalah keluarga terpandang. Soetan

adalah seorang jaksa, dan kakak Soetan

yang bernama Syaikh Ahmad Khatib Al-

Minangkabauwi adalah ulama besar di

Nusantara.

Bayi mungil itu oleh Soetan diberi nama

Masyhudul Haq. Ayahnya memberi nama

seindah itu untuk anaknya dengan tujuan

yang mulia, agar kelak di kemudian hari

anaknya menjadi ‘pembela kebenaran’ sesuai

dengan arti nama yang disematkan.

Pada masa itu sudah banyak orang Jawa

yang bermigrasi ke Sumatera. Mereka di

antaranya menjadi pekerja di perkebunan

atau menjadi pembantu di keluarga

terpandang. Soetan sendiri termasuk salah

seorang yang mengambil perantau dari

Jawa itu untuk dipekerjakan di rumahnya

dengan tugas utama mengasuh Masyhudul

Haq.

Sebagai perantau, orang-orang Jawa

masih menggunakan adat kebiasaannya

dalam berinteraksi dengan orang-orang

Sumatera, termasuk dengan keluarga

Soetan. Sebagai pengasuh, dia memanggil

anak asuhnya, Masyhadul Haq, dengan

sebutan “Gus”. Gus adalah penggalan dari

kata “Bagus” yang artinya baik atau tampan.

Di masyarakat Jawa, panggilan itu

menunjukkan rasa cinta, sayang, dan

melindungi untuk anak laki-laki dari orang

yang dihormati. Panggilan Gus sebenarnya

tidak hanya terdapat di masyarakat Jawa,

tapi di keluarga Bali pun  sebutan Gus juga

dipakai untuk menyapa anak laki .

Panggilan Gus sebagai wujud rasa

sayang dan hormat itu rupanya selalu

diucapkan oleh pembantu dari Jawa ketika

mengasuh Masyhudul Haq. Panggilan Gus

untuk bocah Masyhudul Haq itu rupanya juga

diikuti teman-teman dan guru-guru di

sekolah. Akhirnya dalam pergaulan sehari-

hari, termasuk di lingkungan sekolah, ia lebih

sering dipanggil Gus daripada nama aslinya,

Haq atau Masyhudul. Dari kata Gus itu

kemudian berubah menjadi  Agus. Sebutan

Agus itu makin lama makin melekat pada

dirinya, dan masuk dalam catatan resmi di

sekolah. Jadi, dalam catatan resmi sekolah

yang tercantum bukan nama pemberian saat

lahir, namun nama dari panggilan

kesayangan, Agus. Kemudian, di belakang

nama Agus ditambah nama ayahnya, Salim.

Maka nama Masyhudul Haq berganti dengan

Agus Salim.

Sebagai seorang anak dari keluarga

terpandang, Agus Salim pada masa itu

adalah anak pribumi yang dapat menikmati

pendidikan yang dikelola pemerintah kolonial.

Pada usia enam tahun, ia masuk ELS

(Europeese Lagere School). ELS

merupakan sekolah dasar pada masa itu

dengan menggunakan bahasa Belanda

sebagai bahasa pengantar. Sekolah ini

diperuntukkan bagi keturunan peranakan

Eropa, timur asing, dan pribumi yang

tergolong  tokoh terkemuka. Lama pendidikan

di sekolah yang mulai ada pada 1817 itu

adalah 7 tahun.

Setelah menempuh pendidikan di ELS,

Agus Salim pada 1897 dikirim oleh Soetan

ke Batavia. Sebagai orangtua yang

berpandangan ke depan dan luas, Soetan

merasa perlu mengirim anaknya ke kota yang

jauh dari kampung halamannya agar anaknya

memiliki pengalaman baru. Di Batavia, ia

menempuh pendidikan di Hoogere Burger

Masyhudul Haq (Agus Salim)

Soetan Mohammad Salim FOTO-FOTO: ISTIMEWASyaikh Ahmad Khatib Al-Minangkabauwi
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School (HBS). Pendidikan ini setara dengan

SMP dan SMA pada masa sekarang dengan

masa pendidikan selama lima tahun. Syarat

untuk masuk HBS sama dengan syarat

masuk ELS, yakni keturunan peranakan

Eropa, timur asing, dan kaum pribumi

terpandang.

Di HBS, kecerdasan Agus Salim mulai

terlihat. Dalam ilmu bahasa, ia cepat

menguasai. Bahkan, bahasa yang

dikuasainya tak hanya bahasa Belanda.

Selain dalam ilmu bahasa, Agus Salim juga

menunjukkan prestasi dalam ilmu alam,

hitung, dan ilmu lainnya.  Hal itu bisa terjadi

pada dirinya, karena ia memiliki logika berpikir

yang cerdas dan tajam.

Kepandaiannya itu terbukti tidak hanya di

kelas, saat ujian kelulusan, dia tercatat

sebagai murid yang memiliki nilai tertinggi.

Tertinggi tidak hanya di HBS Batavia, namun

juga di HBS yang lain, seperti di Kota

Bandung dan Surabaya. Prestasi demi

prestasi yang diraih ini membuat nama Agus

Salim melejit.

Dalam usia terbilang masih muda, 19

tahun, ia memiliki peluang untuk melanjutkan

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kuliah.

Pada masa itu, mayoritas anak-anak orang

terpandang dan memiliki kecerdasan yang

tinggi menempuh pendidikan di negeri

Belanda, entah diberi beasiswa maupun

biaya sendiri. Dan, Agus Salim yang memang

memiliki kecerdasan yang tinggi memiliki

peluang untuk mendapatkan beasiswa dari

Negeri Belanda.

Agus Salim pun mengajukan beasiswa

pada pemerintah Belanda. Namun, entah

mengapa, pengajuan yang disodorkan

ditolak. Penolakan itu rupanya didengar oleh

anak Bupati Jepara, Kartini. Kartini

sebenarnya mendapat beasiswa dari

pemerintah Belanda sebesar 4.800 gulden,

namun beasiswa yang didapatnya itu tidak

diambil, dengan alasan ia hendak melakukan

pernikahan. Kartini yang ingin bangsanya maju

lalu melobi pemerintah Belanda agar beasiswa

yang diraihnya dialihkan kepada Agus Salim.

Kali pertama keinginan Kartini ditolak. Namun,

ia mencoba kembali hingga akhirnya

pemerintah Belanda mau mengalihkan

beasiswa kepada Agus Salim. Sayang, ketika

keputusan turun, Agus Salim sudah kecewa

dan marah kepada pemerintah Belanda yang

terkesan mengulur-ngulur waktu dalam soal

kepastian beasiswa.

Tidak jadi mendapat beasiswa membuat

Agus Salim memilih untuk bekerja. Ijasah HBS

dengan predikat tertinggi mampu

mengantarkan dirinya sebagai penerjemah

dan asisten notaris pada sebuah

perusahaan tambang di Indragiri, Sumatera.

Pengalaman sebagai penerjemah pada

perusahaan itu menjadi bekal untuk bekerja

pada tempat yang lebih tinggi. Pada 1906, ia

menjadi penerjemah dan petugas urusan haji

di Konsulat Belanda di Jeddah, Arab Saudi.

Kesempatan bekerja di Tanah Suci

dimanfaatkan oleh Agus Salim untuk banyak

hal. Di sana ia memperdalam ilmu agama

kepada pamannya, Syaikh Ahmad Khatib Al-

Minangkabauwi. Pamannya saat itu menjadi

imam besar di Masjidil Haram, Makkah, Arab

Saudi. Sebagai imam besar, Syaikh Ahmad

Khatib Al-Minangkabauwi, juga menjadi guru

bagi KH. Hasyim Asya’ari, KH Ahmad Dahlan,

dan Buya Hamka. Hasyim Asya’ari dan

Ahmad Dahlan selanjutnya adalah pendiri

organisasi massa Islam, NU dan

Muhammadiyah. Kesemapatan bertugas di

negeri kaya minyak itu juga digunakan oleh

Agus Salim untuk menunaikan ibadah haji,

sehingga dia bergelar Haji Agus Salim.
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Di sana, Agus Salim juga menggunakan

waktunya belajar bahasa asing. Dia sadar

bahwa hidup dalam pergaulan internasional

menuntut dirinya untuk mampu

berkomunikasi dengan bangsa-bangsa

dunia. Ia pun belajar bahasa Jerman,

Perancis, Turki, Jepang, Arab, Inggris, serta

bahasa lainnya, hingga mampu dikuasainya.

Selama bertugas di Konsulat Belanda di

Jeddah, Agus Salim mampu hidup enak. Gaji

yang diterimanya terbilang besar, 200 gulden.

Dengan gaji sebesar itu, ia bisa jalan-jalan

ke Eropa. Saat traveling ke Benua Putih

itulah, ia memanfaatkan waktunya menemui

Mohammad Hatta yang sedang kuliah di

Rotterdam, Belanda.

Meski banyak hal menyenangkan dan

membuat dirinya mampu meningkatkan

kecerdasan dan keintelektualannya, namun

ada beberapa pengalaman yang membuat

dia bersitegang dengan atasannya. Atasan

Agus Salim di Konsulat Belanda di Jeddah,

waktu itu,  adalah N. Scheltema. Sebelum

bertugas di Jeddah, Scheltema adalah

Inspektur Pemeriksa di Kota Wlingi (sekarang

masuk wilayah Blitar, Jawa Timur). Agus

Salim termasuk pekerja yang bagus, cepat,

dan tepat. Setiap pekarjaan yang dibebankan

kepadanya selalu dirampungkan dengan

tuntas.

Namun, sebagai manusia yang cerdas, ia

mempunyai prinsip yang kuat. Inilah yang

terkadang membuat dia sering berdebat

dengan atasannya dengan sikap tak mau

mengalah. Sikap yang kuat mempertahankan

pendapatnya membuat Scheltema sering

jengkel, sehingga ia menyebut Agus Salim

tukang ngeyel. Ada sebuah cerita, dalam

sebuah kesempatan Scheltema menyindir

dengan mengatakan: “Salim, apakah engkau

kira bahwa engkau ini seorang yang paling

pintar di dunia?” Mendapat sindiran itu, Agus

Salim membalikkan perkataan dengan

mengatakan: “Itu sama sekali tidak benar,

meneer. Banyak orang yang lebih pintar dari

saya, cuma saya belum bertemu dengan

seorang pun di antara mereka di sini”. Saling

sindir kerap terjadi di antara mereka sehingga

membuat atasannya tidak merasa nyaman

bekerja dengannya. Scheltema baru merasa

lega saat Agus Salim dipindahtugaskan ke

Surabaya pada 1911.

Agus Salim dipindahkan ke Surabaya

bukan untuk mengurusi haji, namun dijadikan

mata-mata. Pada masa itu, di Jawa berdiri

organisasi-organisasi pergerakan dengan

latar yang beragam, ada Budi Utomo, Sarekat

Dagang Islam yang selanjutnya menjadi

Sarekat Islam, Jamiatul Khair,

Muhammadiyah, dan lain sebagainya.

Organisasi itu dicurigai pemerintah Belanda

sebagai tempat pesemaian pergerakan

perlawanan untuk merdeka.

Tugas baru Agus Salim adalah mengetahui

sepak terjang organisasi Sarekat Islam yang

dipimpin oleh Haji Oemar Said Tjokroaminoto.

Dalam penyusupan dan pengintaian, dia

mempelajari asas, tujuan, anggaran dasar

dan anggaran rumah tangga Sarekat Islam,

serta perilaku dan sikap Tjokroaminoto. Apa

yang diselidiki itu ternyata berbalik 180

derajat dengan selama ini yang dituduhkan

dan dikhawatirkan Belanda pada Sarekat

Islam. Bila pemerintah kolonial menuduh

Sarekat Islam hendak melakukan perlawan-

an, Agus Salim malah berkesimpulan

sebaliknya. Ia dengan tegas mempunyai

pandangan, tuduhan Belanda pada Sarekat

Islam tidak terbukti dan dia malah memuji sikap

pemimpinnya, Tjokroaminoto, sebagai

pemimpin sejati.

Dengan kesimpulan demikian, akhirnya

membuat dia malah bergabung dengan

Sarekat Islam. Saat Agus Salim masuk dalam

organisasi yang awalnya Sarekat Dagang

Islam itu, Tjokroaminoto merasa senang dan

gembira, sebab Agus Salim dipandang

sebagai orang yang berpendidikan dan

pandai. Agus Salim juga disebut merupakan

kombinasi ketaatan pada Islam dan progresif

pada masalah sosial dan ekonomi. ❏

AWG/dari berbagai sumber
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Cerdas Menjawab Bully
Sebagai organisasi yang terbuka membuat Sarekat Islam kelimpahan anggota. Anggotanya tidak hanya banyak, namun juga

berkualitas. Tokoh Islam dan komunis memperebutkan kemudi organisasi. Tjokroaminoto dan Agus Salim sering di-bully,

namun ejekan itu dijawab dengan cerdas oleh Agus Salim.

P
ADA 1900-an, kehidupan Kota Solo

(Jawa Tengah) maju pesat. Sentra

usaha dan bisnis menggeliat di tengah

masyarakat. Toko, pasar, dan pusat per-

dagangan setiap saat disesaki oleh para

pembeli. Namun, di tengah geliat ekonomi

yang demikian berkembang, ada satu hal

yang dirasakan oleh pengusaha atau

pedagang dari kalangan pribumi Muslim,

terutama yang bergerak dalam sektor

industri batik, yakni ketidakadilan sistem

perdagangan yang dibuat oleh pemerintah

kolonial Belanda.

Di Solo, saat itu ada pedagang yang

datang dari beragam etnis dan bangsa,

namun oleh pemerintah kolonial, para

pedagang dari Tionghoa diberi hak-hak

istimewa, hak yang lebih tinggi daripada

pedagang pribumi Muslim. Buktinya, para

pedagang Tionghoa memiliki peluang yang

lebih cepat berkembang dan meraih laba

yang tinggi, sementara pedagang dari

kalangan pribumi Muslim harus bersusah

payah lebih dahulu bila hendak meraih

untung.

Ketidakadilan ini dirasakan oleh salah satu

juragan batik di Laweyan, Haji Samanhudi.

Dia berpikir agar kaum pribumi Muslim mampu

bersaing dengan pedagang dari kelompok

Tionghoa maka perlu bersatu. Untuk itulah

Haji Samanhudi pada 16 Oktober 1905

mengumpulkan seluruh pedagang pribumi

Muslim dan membentuk organisasi yang

dinamakan Sarekat Dagang Islam.

Organisasi ini menjadi inspirasi bagi tokoh

pergerakan lain untuk mendirikan wadah

serupa. Lahirlah organisasi Sarekat Dagang

Islam di Batavia, Bogor, dan Surabaya.

Mereka yang mendirikan organisasi di

berbagai kota itu bukanlah orang sem-

barangan. Ada Raden Mas Tirto Adhi Soerjo,

Sarekat Dagang Islam tidak hanya besar

dalam usaha, namun juga menarik ribuan

orang untuk berbondong-bondong masuk

menjadi anggota. Tjokroaminoto pun akhirnya

masuk dalam organisasi ini. Dalam perjalanan

waktu, ia dipilih menjadi Ketua Sarekat

Dagang Islam. Dalam masa Tjokroaminota

menjadi ketua, pada 1912, organisasi ini

namanya diubah menjadi Sarekat Islam.

Tujuannya agar organisasi tidak hanya

mengurusi masalah ekonomi, namun juga

cawe-cawe dalam masalah politik.

Dalam masa kolonial, peraturan per-

undang-undangan terbilang sudah mapan.

Semua yang ada di masyarakat harus legal,

termasuk kehadiran organisasi yang

dibentuk. Untuk mendapat legalisasi,

Sarekat Islam mendaftarkan badan hukum.

Pemerintahan kolonial di bawah pimpinan

Jenderal Idenburg, awalnya menolak

Sarekat Islam dilegalkan. Namun, dalam

perjalanan waktu, badan hukum yang

diajukan diterima dan membuat Sarekat

Islam sah dan diakui kehadirannya oleh

pemerintah.

Sebagai organisasi yang terbuka, tidak

hanya untuk kalangan orang Jawa dan

Madura — berbeda dengan Budi Utomo

yang hanya untuk kalangan priyayi Jawa —

membuat Sarekat Islam kelimpahan anggota,

tidak hanya masuk orang dari Sumatera

seperti Agus Salim namun juga orang yang

mempunyai benih ideologi komunis. Me-

limpahnya anggota di satu sisi menjadi

kekuatan besar untuk menekan pemerintah,

namun di sisi lain, melimpahnya anggota

menyimpan potensi konflik sebab mereka
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memiliki kepentingan yang besar terhadap

gerak organisasi.

Banyak orang cerdas berada dalam

Sarekat Islam menyebabkan terjadinya

perebutan  pengaruh untuk mengendalikan

organisasi. Hadirnya Agus Salim di orga-

nisasi ini misalnya, semakin memperkuat

unsur keislaman. Tetapi hadirnya orang dari

kalangan komunis, seperti Semaun, membuat

organisasi menjadi radikal. Semaun ingin

Sarekat Islam menentang Volksraad, par-

lemen bentukan Belanda yang dianggapnya

sebagai komidi omong kosong. Sayang,

radikal yang dilakukan Semaun juga di-

sasarkan kepada teman sendiri. Tjokro-

aminoto, Agus Salim, dan Abdul Muis menjadi

sasaran Semaun.

Sikap membabibuta Semaun dan kawan-

kawan seideologi rupanya tidak membuat

nyaman dan ketenangan dalam Sarekat

Islam. Puncak kegaduhan dalam organisasi

terjadi saat Kongres Sarekat Islam pada

Oktober 1921. Kongres yang digelar di

Surabaya ricuh. Mayoritas ingin para

pembuat gaduh, yang tak lain kelompok

berhaluan komunis, hengkang dari orga-

nisasi. Keinginan itu pastinya ditolak oleh

Semaun dan kawan-kawan. Mereka tetap

ingin tetap berada di organisasi ini, karena

Sarekat Islam saat itu merupakan organisasi

terbesar. Keinginan dari kalangan mayoritas

agar Semaun dan kawan-kawan keluar tetap

kuat hingga akhirnya diambil secara voting,

untuk menyatakan apakah mereka harus

keluar atau tetap diperbolehkan dalam

organisasi. Setelah di-voting akhirnya 23

suara menghendaki kelompok komunis

keluar, sedang 7 suara menolak.

Merasa sakit hati dengan hasil kongres,

Semaun dan kawan-kawan mendirikan

organisasi baru. Karena nama Sarekat Islam

dinilainya sudah tinggi maka mereka menye-

but organisasi yang didirikan itu sebagai

Sarekat Islam Merah. Di kemudian hari

wadah ini berubah menjadi PKI.

Meski kelompok komunis sudah memiliki

wadah sendiri, namun rasa sakit hati kepada

orang-orang Sarekat Islam tetap mereka

kumandangkan. Mereka melakukan agitasi,

provokasi, dan bully kepada Tjokroaminoto,

Agus Salim, Abdul Muis, dan tokoh lainnya.

Alkisah, pada suatu sidang, Muso meng-

ejek — kalau istilah sekarang membully —

Tjokroaminoto dilakukan dengan cara yang

tidak pantas. Ini bukan masalah kebebasan

demokrasi, namun soal etika. Muso pernah

tinggal di rumah Tjokroaminoto bersama

Soekarno dan Karto Suwiryo, dan selama

di sana Muso tidak hanya tinggal, makan,

dan minum, namun juga mendapat pendidikan

dari Tjokroaminoto. Mungkin karena dendam

kesumatlah yang membuat Muso membully

‘orangtuanya’ sendiri.

Dalam sebuah pertemuan Muso me-

lontarkan ucapan-ucapan yang bernama

mengejek. “Saudara-saudara, orang yang

berjanggut itu seperti apa?” kata Muso, yang

dijawab oleh hadirin, “Kambing!” Muso

kemudian melanjutkan, “Lalu, orang yang

berkumis itu seperti apa? “Kucing!” Mendapat

ejakan itu hati Agus Salim tersentak. Saat

giliran dia berpidato, Agus Salim berganti

melontarkan kalimat: “Saudara-saudara,

pertanyaan yang tadi belum lengkap. Orang

yang tidak berkumis dan tidak berjanggut itu

seperti apa?”. Hadirin tidak menjawab, entah

hadirin tidak tahu, entah hadirin yang datang

dari kelompok komunis. Karena tidak ada

yang menjawab, Agus Salim selanjutnya

mengatakan:”Yang tidak berkumis dan tidak

berjanggut adalah Anjing!”.

Pembullyan tidak hanya dilakukan oleh

tokoh-tokoh seperti Muso. Dalam sebuah

pertemuan, Agus Salim dibully hadirin. Dalam

setiap akhir pidato, hadirin mengejek Agus

Salim dengan mengeluarkan kata, “....mbek,

mbek, mbek”. Suara kambing itu dialamatkan

kepada dirinya, sebab ia memiliki janggut

panjang. Mendengar bully itu, dengan tetap

tenang dan tidak emosi, Agus Salim dengen

enteng mengatakan: “Tunggu sebentar.

Sungguh menyenangkan, kambing-kambing

pun mendatangi ruangan ini untuk men-

dengar pidato saya”. Kemudian dia me-

lanjutkan, “Sayang mereka kurang mengerti

bahasa manusia, sehingga menyela dengan

cara yang kurang pantas”.  Sebagai kata

pungkasan, Agus Salim menyatakan: “Saya

sarankan kepada mereka agar keluar

ruangan sekadar makan rumput di lapangan.

Kalau pidato saya untuk manusia ini selesai,

mereka akan disilahkan masuk kembali dan

saya akan berpidato dalam bahasa kambing

untuk mereka”. ❏

AWG/dari berbagai sumber

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

19993508_MAJALAH MAJELIS AGUSTUS 2019_T-44_R1.pdf   1 8/7/2019   10:52:01 AM



45EDISI NO.08/TH.XIII/AGUSTUS 2019

Tidak Sadar Akan Kebesarannya
Hidup serba kecukupan ditinggalkan Agus Salim setelah mengenal Sarekat Islam dan Tjokroaminoto. Prinsip hidup yang

leiden is lijden membuat rumah tangganya serba kekurangan, bahkan melarat. Meski demikian, dia tidak rendah diri saat

bertemu siapa saja. Agus Salim adalah orang besar, namun tidak sadar akan kebesarannya.

D
ALAM setiap kesempatan Sosialisasi

Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI,

dan Bhinneka Tunggal Ika, Ketua MPR

Zulkifli Hasan kerap melontarkan keteladan-

an Agus Salim. Dalam sebuah acara

Sosialisasi Empat Pilar MPR, di Kota Padang,

Sumatera Barat, Maret 2018, Zulkifli Hasan

di hadapan ribuan generasi muda mengata-

kan, dari Sumatera Barat banyak lahir tokoh

besar, salah satunya Agus Salim. “Agus

Salim adalah Menteri Luar Negeri I dan

peletak dasar-dasar diplomasi Indonesia”,

ujarnya.

Lebih lanjut, pria asal Lampung itu

menuturkan, Agus Salim adalah generasi

pejuang intelektual yang dimiliki Indonesia.

“Beliau menguasai 10 bahasa dan pandai

berdiplomasi”, ucapnya. Menurut Zulkifli

Hasan, Agus Salim adalah sosok yang perlu

diteladani. Ia mempunyai prinsip hidup

sederhana dan mengabdi tanpa pamrih.

“Prinsip beliau leiden is lijden, memimpin

itu jalan menderita, menjadi pemimpin bukan

untuk kaya, tetapi mengabdi sepenuhnya

untuk bangsa”, tuturnya seperti dikutip media

massa.

Hidup sejahtera dan enak sesuatu yang

pernah dialami oleh Agus Salim. Sebagai anak

jaksa di Koto Gadang, hidupnya serba

kecukupan. Dia mampu sekolah di ELS dan

HBS di Batavia menunjukkan orangtuanya

mampu membiayai anaknya sekolah pada

jenjang yang tinggi dan di kota besar. Pada

masa itu orang yang bisa menempuh

pendidikan bukan orang biasa.

Saat Agus Salim menjadi pegawai urusan

haji di Konsulat Belanda di Jeddah, Arab

Saudi, hidupnya sejahtera. Dengan gaji 200

gulden bisa jalan-jalan ke Eropa dan

menikmati hidup di Tanah Suci dengan serba

kecukupan. Hidup serba kecukupan bisa

diteruskan bila tetap mau mengabdi pada

pemerintah Belanda sebagai mata-mata,

namun hal demikian ditinggalkannya saat

menyaksikan perjuangan Sarekat Islam dan

Tjokroaminoto.

Sarekat Islam dan Tjokroaminoto membuat

hidupnya drastis berubah. Demi menjadi

bagian Sarekat Islam, dia rela tidak digaji.

Sejak itulah kehidupannya mulai penuh

kesederhanaan, bahkan jauh dari normal

sebagai layaknya pejabat tinggi dalam

pemerintahan.

Bahkan hidupnya nomaden, pindah dari

satu kontrakan ke kontrakan lain. Rumah

kontrakan  bukanlah apartemen mewah,

namun rumah yang terletak di gang-gang

sempit, becek, dan kumuh.

Di kontrakan, dia tinggal bersama istrinya,

Zainatun Nahar, yang dinikahinya saat

bertugas di Jeddah. Pernikahannya dengan

Nahar dikaruniai 10 anak, 2 di antaranya

meninggal dunia. Istrinya adalah sosok

perempuan yang setia, tabah, dan menjadi

sumber semangat bagi Agus Salim dan anak-

anaknya. Meski tinggal di kontrakan namun

keluarga Agus Salim tetap harmonis.

Sejumlah rumah kontrakan yang pernah

ditempati oleh Agus Salim antara lain berada

di kawasan Tanah Abang, Karet, Petam-

buran, Jatinegara, gang-gang Kernolong

(kawasan Kenari, Senen), gang Listrik, dan

daerah Jakarta lainnya. Saat tinggal di Gang

Listrik, keluarga Agus Salim menempati rumah

tanpa penerangan listrik. Alasannya, nggak

mampu bayar.

Menjalani kehidupan yang begitu seder-

hana, membuat Agus Salim dikenang oleh

banyak orang. Menteri Luar Negeri V,

Mohammad Roem, misalnya. Murid Agus

Salim ini terkesan dengan kasur gulung,

ruang makan, dapur, dan tempat menerima

tamu yang semuanya berada dalam satu

ruangan besar di rumah kontrakannya. Bila

tak ada uang, kata Rome, gurunya menyan-

tap menu makanan berupa nasi goreng

kecap mentega. Hidup yang demikian,

menurut Kasman Singodimedja (Jaksa

Agung periode 1945-1946), sudah menjadi

prinsip hidup Agus Salim. “Leiden is lijden,

memimpin itu menderita merupakan prinsip

Agus Salim”, ujar Kasman.

Meski hidupnya seperti itu, bahkan ada
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menyebutnya miskin, namun semangatnya

untuk Indonesia ‘kaya’. Willem Schermerhorn,

ketua Delegasi Belanda dalam Perundingan

Linggarjati, mengatakan, Agus Salim

merupakan sosok negosiator tangguh,

pandai bicara, dan berdebat. “Ia hanya

mempunyai satu kelemahan, hidupnya

melarat”, tuturnya.

Hidup tak punya apa-apa tidak membuat

dia rendah diri di hadapan orang. Suatu ketika

saat mengadakan pertemuan Pangeran

Philip, suami Ratu Inggris, Agus Salim tidak

menghentikan kebiasaan merokoknya. Tentu

kebiasaan itu menyenangkan untuk dirinya,

namun tidak menyenangkan bagi orang lain,

karena asap rokok dapat mengganggu

pernafasan. Ternyata Pangeran Philip

merasa terganggu oleh asap rokok kretek

yang dihisap Agus Salim. Melihat Raja Inggris

itu blingsatan karena asap, dengan sanyai

Agus Salim mengatakan: “Ini adalah benda

yang membuat tuan-tuan datang dan

menjajah negeri kami. Cengkeh”. Pangeran

Phillip yang awalnya hendak menegur Agus

Salim lalu mengurungkan niatnya setelah

mendengar ungkapan itu.

Cerita lain yang tak kalah menariknya, saat

Agus Salim menghadiri sebuah acara malam

yang dihadiri oleh tamu-tamu berkebangsaan

Eropa. Saat menyantap makanan Agus Salim

tak sungkan menggunakan tangan langsung.

Melihat hal itu, seorang Eropa heran dan

bertanya: “Bukankah itu tidak higienis?

Mengapa Anda makan menggunakan tangan

padahal sudah ada sendok dan garpu”.

Pertanyaan itu dengan enteng oleh Agus

Salim: “Saya menyuap dengan tangan

sendiri untuk masuk ke mulut. Sedangkan

sendok yang tuan-tuan pakai pernah masuk

ke mulut banyak orang. Jadi, menggunakan

tangan langsung lebih higienis.”

Agus Salim sebenarnya orang besar dan

dihargai banyak orang, namun ia tidak sadar

atas apa yang menghinggapi dirinya itu. Ada

sebuah cerita, pada 1927, ia mendapat

undangan menghadiri Kongres Umat Islam

di Makkah, Arab Saudi. Undangan itu diterima

selepas dia membelot dari dinas intelejen

pemerintah kolonial. Balasan atas

pembelotan yang dilakukannya, pemerintah

kolonial mempersulit pemberian paspor bagi

dirinya. Namun, setelah berbagai upaya

dilakukan, akhirnya dia bisa memperoleh

paspor.

Sayang di saat paspor sudah ditangan,

kapal Kongsi Tiga dengan tujuan Makkah,

Arab Saudi, yang sediannya akan ditum-

panginya telah berangkat dari Pelabuhan

Tanjung Perak, dan telah melabuh di

Pelabuhan Tanjung Priok, Batavia. Kalau saja

kapal itu segera meninggalkan Pelabuhan

Tanjung Priok menuju Arab Saudi, keinginan

Agus Salim untuk  mengikuti Kongres Umat

Islam di Makkah tentu akan batal. Untungnya,

Tjokroaminoto mempunyai siasat cerdik. Ia

mengirim telegram agar Kapal Kongsi Tiga

menunda pelayaran sampai penumpang

yang bernama Agus Salim menjadi bagian

dalam perjalanan. Isi telegram itu bukan berita

biasa. Isi pesan Tjokroaminoto dalam

telegram itu berbunyi: Bila berlayar tanpa

membawa Agus Salim, tahun depan tidak

ada lagi jemaah haji yang menggunakan jasa

Kapal Kongsi Tiga.” Karena tidak mau rugi

dalam bisnis pelayaran, kapten kapal

akhirnya bersedia menuruti kemauan

Tjokroaminoto.

Agus Salim pun berangkat ke Batavia

menggunakan kereta untuk bergabung di

Kapal Kongsi Tiga. Ketika tiba di Tanjung

Priok, kapten dan anak buah kapal

menyambut Agus Salim dengan upacara

kehormatan. Baru ketika sudah berada di

dalam kapal, Agus Salim bertanya kepada

kapten kapal, “Mengapa saya disambut

dengan cara seperti itu? Bukankah saya

hanya orang biasa?” Mendengar per-

tanyaan itu, si kapten berkata: “Kapal ini

tidak akan menunda keberangkatan selama

2×24 jam hanya untuk menunggu orang

biasa!”. ❏

AWG/dari berbagai sumber
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Pertahankan Keutuhan Wilayah Negara

N
EGARA Indonesia adalah negara yang sangat besar dan luas. Merupakan

negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau terbentang dari Sabang

sampai Merauke. Untuk menjaga Indonesia yang begitu besar dan luas

itu tentu membutuhkan sistem pertahanan dan ketahanan yang tangguh..

Sistem pertahanan yang kuat tentu saja bertumpu pada Tentara Nasional

Indonesia (TNI).  Saya lihat TNI  sangat baik dalam mengelola pertahanan kita.

Untuk itu TNI harus didukung oleh personil yang berkualitas, juga ditunjang oleh

alutsistanya. Peran TNI dalam menjadi ketahanan dan pertahanan kita telah

terbukti. Meski dengan segala macam  kendala dan keterbatasan yang ada, TNI

sampai saat ini mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saat menghadiri dan mengikuti diskusi membahas soal pertahanan dan

ketahanan bersama TNI di MPR beberapa waktu itu, saya baru tahu TNI

membutuhkan pasukan cadangan sebagai antisipasi munculkan gangguan

keamanan Negara, misalnya ada invasi dari luar. Gagasan perlunya pasukan

cadangan itu, menurut saya bagus.

Dan, semua elemen masyarakat mesti mendukung peran TNI dalam

mempertahankan wilayah negara kita. Karena tantangan dan potensi ancaman

terhadap keutuhan wilayah negara Indonesia akan makin tajam di masa akan

dat ng, baik dari dalam maupun dari luar. ❏

DER

Muhammad Nurobi

Fisip UPN Veteran Jakarta

Renaldi Yushab Fiansyah

Camat Cileungsi

P
EMILU Serentak 2019 sudah dilewati bangsa Indonesia dengan lancar,

tanpa kendala yang berarti  Walaupun ada riak-riak karena perbedaan, itu

biasa di alam demokrasi.  Namun, kerusuhan yang terjadi pasca pemilu

sangat disayangkan, apalagi berpotensi menimbulkan perpecahan antar anak

bangsa.

Apalagi saat ini modernisasi teknologi informasi sangat luar biasa majunya.

Semua kabar dan berita tersebar luas sangat cepat.  Modernisasi tersebut sangat

luar biasa dampaknya,  mampu mengubah pola pikir kita semua. Hal baik itu sangat

diharapkan, namun kalau sesuatu yang buruk akibat dampak modernisasi, itu patut

kita hindarkan. Untuk itulah, upaya menanamkan kembali rasa nasionalisme, rasa

kebangsaan, nilai-nilai Pancasila menjadi begitu penting saat ini.

Kembali ke soal Pemilu. Pada pemilu lalu, selain memilih Presiden dan Wakil

Presiden,  juga memilih anggota legislatif,  baik DPR pusat, DPD, maupun DPRD

kabupaten kota. Sebagai wakil rakyat yang terpilih, baik yang sudah duduk

maupun yang akan duduk pada periode ini, akan berinteraksi dengan masa

depan bangsa.  Kinerja para wakil rakyat sangat penting, karena akan mewarnai

perjalanan bangsa Indonesia saat ini dan ke depan.

Untuk itulah para wakil rakyat mesti memegang erat amanah rakyat dan terus

memperjuangkan rakyat dan bangsa ini agar bisa sejahtera semuanya. ❏

DER

Harapan untuk Anggota Legislatif Terpilih
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SELINGAN

Beberapa waktu lalu banyak orangtua melakukan protes atas diterapkan sistem zonasi pendidikan. Mereka menyebut

sistem zonasi mengecewakan, karena dianggap membatasi keinginan orangtua menyekolahkan anaknya di sekolah favorit.

Sikap orangtua murid ini juga didukung oleh banyak kepala daerah. Benarkah demikian? Berikut pendapat anggota MPR

mengenai zonasi pendidikan tersebut:

SY. Anas Thahir Anggota MPR Fraksi PPP

Mencegah Kasta Pendidikan

S
ECARA bertahap sistem zonasi

memang dimaksudkan untuk

pemerataan pendidikan yang ber-

kualitas sehingga pada ujungnya nanti

diharapkan tidak ada lagi ketimpangan

pendidikan, tidak ada lagi kastanisasi sekolah

sebagaimana kita rasakan hari ini.

Selama ini memang terjadi semacam

pengkotak-kotakan sekolah di tengah

masyarakat dengan bermacam label dan

sebutan, seperti sekolah unggulan, sekolah

favorite, sekolah elite, dan sebutan lainnya.

Tanpa sadar kastanisasi dengan label-label

sekolah seperti ini dirasakan sebagai sebuah

tekanan psikis bagi siswa tertentu yang

kebetulan kurang beruntung,  baik di bidang

ekonomi, sosial maupun akademik. Jika hal

demikian dibiarkan maka akan terus terjadi

di mana sekolah unggulan akan semakin

unggul, dan sekolah pinggiran akan semakin

terpinggirkan. Nah, di sini kita musti mencari

jalan keluar. Lalu pemerintah memilih sistem

zonasi sebagai pilihan. Ya, ayo kawal

bersama-sama.

Hari ini memang belum sepenuhnya dapat

terpenuhi segala kebutuhan SDM dan sarana

prasarana penunjang pendidikan sesuai

kebutuhan. Tapi dengan diberlakukannya

sistem zonasi ini justru akan segera dikatahui

peta kebutuhan guru, murid, ruang kelas, dan

sarana prasarana sekolah secara detail dan

akurat berdasarkan zonasi. Ini sekaligus akan

memperbaiki validitas data pokok pendidikan

(dapodik) yang selama ini dijadikan sebagai

acuan dalam pengembangan kualitas sekolah-

sekolah. Nah, ke depan kita akan memiliki data

pokok pendidikan yang disusun  berdasarkan

pemetaan per-zona, per kawasan.

Mengapa banyak orang tua dan kepala

daerah menolak sistem zonasi? Karena

masih banyak orang tua, termasuk kepala

daerah, yang belum memahami secara utuh

dan komprehensif tujuan dan target yang

ingin dicapai dari pemberlakuan sistem

zonasi ini. Mereka baru melihat dari sisi yang

terasa  menyulitkan, dari sisi problem.

Misalnya, dari sisi ketidakcocokan antara

minat siswa dengan sekolah yang dituju di

zona tertentu, atau problem-problem lain,

seperti terlalu kecilnya prosentase yang

disediakan bagi jalur prestasi dibanding jalur

zonasi.  Sesungguhnya semua ini akan

terjawab secara bertahap ketika sistem ini

sudah dijalankan dengan baik.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

sudah melakukan sosialisasi sistem zonasi

kepada masyarakat. Tapi memang belum

Zonasi Pendidikan, Mengapa Ada Yang Menolak?

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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B
ENARKAH sistem zonasi pendidikan

memeratakan pendidikan? Sistem

zonasi ini mungkin satu di antara

banyaknya sistem untuk pemerataan

pendidikan. Badan Penelitian dan Pengem-

bangan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan sudah mengkaji hal ini sehingga

sistem inilah yang kini ingin diterapkan

pemerintah. Hasilnya tentu tidak bisa dilihat

secara langsung, tetapi dengan sistem ini

kita berharap ke depan pendidikan kita

semakin merata dan tidak ada segregasi

yang tajam antarkelompok sosial.

Apakah selama ini sekolah unggulan

hanya pada sekolah tertentu? Faktanya di

masyarakat demikian. Biasanya sekolah

unggulan itu dianggap memiliki fasilitas

lengkap, guru-gurunya sudah banyak yang

PNS dan bersertifikasi, dan murid-muridnya

pandai.

Bila zonasi sudah ditetapkan, bagaimana

kesiapan SDM guru dan sarana penunjang

pendidkan? Ini yang paling menjadi sorotan

kami di Komisi X DPR. Hasil temuan Panitia

Kerja Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan

Dasar dan Menengah Komisi X DPR RI

menemukan bahwa capaian SNP terendah

di semua satuan pendidikan di Indonesia

adalah Standar Sarana Prasarana dan

Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan. Kita

juga ingin agar zonasi ini diterapkan dengan

mempertimbangkan kesiapan jumlah maupun

kualitas SDM guru serta sarana prasarana

lainnya.

Mengapa banyak orangtua dan kepala

daerah menolak sistem zonasi? Umumnya

mereka merasa dirugikan dengan sistem ini

pasti mengeluh. Misalnya, tadinya wali mu-

rid berharap dapat sekolah yang favorit

apalagi jika anaknya berprestasi, dengan

sistem ini bisa jadi justru anak-anak yang

nilainya lebih rendah malah bisa  diterima di

sekolah tersebut, karena tempat tinggalnya

dekat. Sekolah yang terbiasa menerima

anak-anak dengan prestasi akademis yang

homogen dan terbiasa membuat metode

pengajaran untuk anak -anak pandai saja

tentu keberatan karena ada variasi ke-

mampuan anak didik yang begitu besar saat

ini. Kami banyak sekali menerima aduan

seperti ini.

Masalah lain juga muncul seperti pen-

daftaran online PPDB harus diperbaiki,

utamanya terhadap kendala-kendala teknis

antara lain kapasitas server, jaringan

internet, kesesuaian data dengan dapodik.

Sebagian besar persoalan timbul karena

petugas pendaftaran memerlukan waktu

lebih dalam proses penerimaan berkas

pendaftaran.

Apakah sosialisasi zonasi kurang dil-

akukan oleh Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan? Menurut kami sosialisasinya

masih kurang, meski Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan tentang PPDB

zonasi ini sudah dikeluarkan sejak 2018.

Kalau sosialisasinya dilakukan secara masif,

tentu masalah-masalah tidak muncul se-

banyak ini. Artinya wali murid dan murid

sudah lebih siap dan memahami sistem

PPDB zonasi. ❏

AWG

Hetifah Sjaifudian Anggota MPR Fraksi Partai Golkar

Kurang Sosialisasi

menjangkau ke seluruh lini yang dibutuhkan

sehingga masih banyak sekolah di daerah,

bahkan kepala daerah yang belum menjiwai

roh terdalam  dari pemberlakuan sistem ini.

Kementerian ini harus bekerja keras untuk

terus-menerus melakukan sosialisasi dan

sebaran informasi yang lebih merata ke

seluruh pelosok wilayah Indonesia. Tentu

dengan melibatkan pimpinan daerah,

terutama pada tiap menjelang tahun ajaran

baru. ❏

AWG
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NASIONAL

FGD Palembang

Parpol Belum Maksimal Menjalankan
Pendidikan Politik

P
ARTAI politik memiliki kedudukan penting

dalam konstitusi. Salah satu fungsi dari

partai politik adalah melakukan pen-

didikan politik. Namun parpol belum me-

laksanakan pendidikan politik secara

maksimal, baik kepada masyarakat maupun

internal partai.

Demikian terungkap dalam Focus Group

Discussion (FGD) bertema: “Partai Politik dan

Pendidikan Politik” di Palembang, Sumatera

Selatan, Sabtu (20/7/2019). FGD yang

diselenggarakan oleh MPR bekerjasama

dengan Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya dihadiri Ketua Badan Pengkajian

MPR Dr. Delis Julkarson Hehi dan Wakil Ketua

Badan Pengkajian Martin Hutabarat dan

Rambe Kamarul Zaman.

Martin Hutabarat menjelaskan, parpol

memiliki tiga fungsi, yaitu: menyiapkan kader

untuk kepemimpinan nasional baik di legislatif

maupun eksekutif, menyalurkan aspirasi

masyarakat, dan melakukan pendidikan

politik. “Pendidikan politik dilakukan kepada

internal parpol dan kepada masyarakat,”

katanya.

Pendidikan politik kepada internal parpol,

lanjut Martin, tampak dalam kaderisasi.

Namun, kaderisasi ini tidak berjalan maksimal.

“Ini terlihat dari pencalonan kepala daerah

bukan  kader terbaik parpol, bahkan

mengambil kader parpol lain,” katanya.

Pendidikan politik kepada masyarakat,

tambah Martin, adalah mendorong masya-

rakat berpartisipasi dalam politik atau

mengikuti pemilu. “Namun, seperti dalam

pemilu, pemilih memilih karena faktor identitas

atau agama. Ini terjadi karena parpol dan

negara tidak memberikan pendidikan politik,”

paparnya.

Rambe Kamarul Zaman juga mengungkap-

kan hal yang sama. Konstitusi menempatkan

parpol pada kedudukan yang penting,

tertuang dalam Pasal 6A, pasangan capres

dan cawapres diusung parpol dan gabung-

an parpol. Juga pasal 22E, peserta pemilu

legislatif adalah parpol.

Rambe mengatakan, parpol melakukan

pendidikan politik kepada masyarakat di

bawah tentang memilih calon pemimpin

dengan melihat latar belakang dan ke-

mampuan calon. “Tapi pemilih justru memilih

karena money politics. Ini menunjukkan

gagalnya pendidikan politik kepada masya-

rakat,” ujarnya.

Sementara itu, peserta FGD Dr. Iza

Rumesten memaparkan, parpol tidak memiliki

format pendidikan politik yang jelas.

“Kampanye akbar dalam pemilu bukanlah

pendidikan politik melainkan pengerahan dan

mobilisasi massa. Ini bukan format pendidikan

politik yang sebenarnya,” katanya.

Menurut Iza, belum ada peraturan peme-

rintah yang mengatur tentang format

pendidikan politik. Masih adanya Golput juga

memperlihatkan pendidikan politik yang belum

berjalan maksimal. Pendidikan politik memiliki

korelasi dengan partisipasi politik.

Peserta FGD lainnya, Indah Febriani

menyebutkan, pendidikan politik belum

berjalan maksimal karena dua faktor.

Pertama, parpol sibuk dengan persoalannya

sendiri (masalah internal). Kedua, parpol

hanya mengejar kekuasaan.

“Selain itu muncul distrust kepada parpol

disebabkan banyak elit parpol, termasuk

ketua umum parpol, terlibat kasus korupsi

dan kasus lainnya. Parpol menjadi satu

lembaga yang terkorup. Ini memunculkan

antipati masyarakat. Pendidikan politik tidak

berjalan maksimal karena adanya distrust

dari masyarakat,” katanya.

Pada akhir FGD, Ketua Badan Pengkajian

Delis menyampaikan, golput dan distrust

terkait dengan pendidikan politik. Pendidikan

politik adalah memberi penyadaran kepada

warga negara dalam soal kebangsaan.

Dalam UU disebutkan parpol melakukan

pendidikan politik.

Delis juga menyebutkan, parpol bisa

memanfaatkan media sosial (medsos) untuk

pendidikan politik. “Kita harapkan media

sosial bisa menjadi sarana pendidikan politik.

Jadi medsos bukan sebagai tempat penye-

baran berita hoax dan ujaran kebencian, tapi

untuk pendidikan politik,” ujarnya. ❏

BSC

Salah satu penyebab parpol kurang melaksanakan pendidikan politik adalah karena adanya distrust
dari masyarakat terhadap parpol.
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Audiensi IMM

Islam Bagian dari Sejarah Perjalanan
Bangsa Indonesia

N
EGARA Indonesia sebuah negara yang

terbentuk berkat perjuangan dan

pengorbanan para pejuang kemer-

dekaan yang sangat luar biasa.  Waktu,

tenaga, harta, darah bahkan nyawa semua

tertumpah demi tegaknya negara Indonesia

hingga mampu bertahan hingga kini.

Perjuangan pembentukan negara Indone-

sia sangat tidak mudah. Para pejuang

berjibaku melawan kaum penjajah dengan

satu tekad membentuk negara Indonesia

yang bersatu. Setelah bebas dari kaum

penjajah, untuk mempersatukan Indonesia

juga tidak mudah, karena banyak sekali ke-

beragaman yang ada di bangsa Indonesia,

mulai dari suku, agama, ras, kepercayaan,

dan belum lagi geografisnya yang sangat

luar biasa ekstrim.

Namun, ternyata segala upaya itu bangsa

Indonesia berhasil membentuk satu Negara

bersatu yang besar dan luas dengan segala

keberagamannya. Sebuah negara yang

disatukan dengan satu ideologi hasil

rumusan dan kesepakatan bersama, yakni

Pancasila.  Keberhasilan tersebut merupakan

peran dari seluruh elemen masyarakat In-

donesia.

Umat Islam Indonesia adalah salah satu

elemen yang sangat berperan besar dalam

sejarah pembentukan negara Indonesia.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid

(HNW) menegaskan bahwa peran umat Is-

lam sangatlah besar dan itu tertoreh jelas

dalam tinta emas perjalanan sejarah bangsa.

Namun, HNW melihat masih ada pandangan

miring sebagian elemen masyarakat Indonesia

yang belum sepenuhnya memahami, bahkan

menafikan peran dan kiprah umat Islam Indone-

sia dalam sejarah perjalanan bangsa Indone-

sia hingga sekarang.  Minimnya pemahaman

tentang Islam menyebabkan pandangan yang

keliru dan hal itu mesti disikapi secara bijak.

“Faktanya, umat Islam Indonesia merupa-

kan salah satu elemen besar di Indonesia yang

perannya sangat seiring sejalan dengan

perjalanan sejarah negara Indonesia, terutama

di era perjuangan bangsa Indonesia merebut

kemerdekaan dari tangan penjajah. Lalu, di era

proses terbentuknya negara Indonesia,

termasuk proses perumusan dasar dan

ideologi negara sampai perannya dalam

mengisi kemerdekaan hingga kini,” ujarnya.

Hal tersebut disampaikan HNW saat

melakukan audiensi dengan rombongan

delegasi Dewan Pimpinan Pusat Ikatan

Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) yang

dipimpin Sekretaris Jenderal DPP IMM,

Muhammad Robbi, di ruang kerja, Gedung

Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD

Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

HNW lebih lanjut menjelaskan, fakta

menunjukkan  kiprah umat Islam yang terdiri

dari ulama dan para santri tertoreh dalam

sejarah perjalanan bangsa Indonesia,

antara lain,  keluarnya Fatwa Jihad dari

Hadratussyekh KH. Hasyim Asy’ari pada

peristiwa Pertempuran 10 November 1945

mengobarkan semangat umat Muslim untuk

keluar berjihad melawan penjajah.

Lalu, keluarnya Mosi Integral pada 1950

yang digagas seorang ulama sekaligus

politikus hebat masa itu, Mohammad Natsir.

Mosi Integral Natsir tersebut merupakan

peristiwa politik yang menjadi cikal bakal

terbentuknya Negara Kesatuan Republik In-

donesia (NKRI), dari sebelumnya terpecah

menjadi beberapa negara bagian atau

Republik Indonesia Serikat (RIS).

“Dan, masih banyak lagi peran penting

umat Islam, bahkan hingga kini peran serta

dan kiprah umat Islam Indonesia masih terus

mewarnai.  Sebut saja ormas-ormas besar

Islam, seperti Nahdlatul Ulama dan

Muhammadiyah, begitu besar perannya

dalam bidang pendidikan, kesehatan,

kemasyarakatan, dan lainnya,” tambahnya.

Intinya, lanjut HNW, pemahaman-

pemahaman tersebut mesti disampaikan

terus kepada masyarakat Indonesia bahwa

perjalanan bangsa Indonesia hingga saat ini

bukan hanya peran satu pihak, namun peran

banyak pihak yang menyatu dalam bingkai

kesamaan tujuan demi Indonesia.

“Selain itu pemahaman dan pencerahan

tersebut juga untuk menepis pandangan miring

kepada Islam, yang hanya karena perbuatan

segelintir oknum yang kebetulan beragama Is-

lam merugikan masyarakat.  Intinya, jangan

sampai perbuatan segelintir oknum yang salah,

seperti aksi terorisme, radikalisme, digeneralisir

ke agama Islamnya,” katanya.

HNW berharap, pemahaman-pemahaman

tersebut dapat membuka mata seluruh

bangsa Indonesia, terutama generasi muda

Indonesia bahwa berbagai elemen bangsa,

salah satunya umat Islam, memiliki peran

penting dalam setiap era, baik era lalu, kini

dan masa akan datang. ❏

DER

Setiap elemen bangsa ini memiliki peran yang sama dalam putaran sejarah perjalanan bangsa,
sejak zaman kemerdekaan hingga kini.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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NASIONALGEMA

PANCASILA

Bagas Suratman

Mantan Preman Sukses Jadi Petani

S
UDAH jatuh tertimpa tangga.” Itulah

peribahasa yang menggambarkan

perjalanan hidup seorang preman,

pengangguran, penjudi, dan  peminum

minuman keras pula.  Tak  ada seorangpun

dari mereka bercita-cita  menjadi sampah

masyarakat. Tetapi, nasib berbicara lain.

Kemiskinan, keterbelakangan serta ke-

bodohan menuntun mereka ke arah sana,

dan saat tersadar rupanya mereka sudah

jadi beban bagi masyarakat.

Seperti manusia normal pada umumnya,

mereka juga ingin menikmati kehidupan yang

baik. Punya keluarga, pekerjaan, dan

penghidupan yang layak. Namun, keinginan

itu kerap terkena batu sandung yang susah

disingkirkan. Masyarakat terlanjur antipati

terhadap mereka, dan tidak mau mendapat

masalah dari kehadiran mereka. Padahal,

mereka berharap  uluran tangan dari orang-

orang yang baik hati, mau menarik mereka

dari kubangan dan kerombong sampah

masyarakat.

Inilah yang dilakukan oleh Bagas Suratman,

seorang petani dan pengusaha pertanian dari

Kampung Rawa Lini, Teluk Naga, Tangerang,

Banten. Bagas, begitu sapaan akrabnya, tidak

hanya merekrut satu atau dua mantan pre-

man untuk membantu menjalankan usahanya.

Tetapi, sebagian  karyawannya yang

jumlahnya mencapai puluhan itu merupakan

bekas pengangguran, preman, dan pemabuk

atau yang disebutnya sebagai “penguasa

dunia  jalanan”. Maka jangan heran kalau di

tubuh sebagian besar karyawannya terdapat

tato.

Bagas sendiri tidak pernah mempersoalkan

masalah tato. Yang penting baginya para

pekerja itu harus mau berlaku  jujur dan siap

bekerja keras. Ia tak peduli dari kalangan mana

pekerja yang melamar asal mau memenuhi

persyaratan yang ditetapkan, akan diterima

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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bekerja di perusahaannya. Seiring perjalanan

waktu, jumlah pekerjanya terus bertambah,

termasuk dari kalangan santri dan ibu-ibu

rumah tangga.

Kerelaan Bagas  menerima  “penguasa

jalanan” untuk bekerja di tempat usahanya

tak lepas dari pengalaman pribadi. Dulu,

sebelum menjadi petani dengan omset

mencapai puluhan juta perhari, Bagas

pernah menjalani banyak profesi. Namun,

berbagai pekerjaan yang ditekuni itu selalu

berakhir tragis, berakhir dengan Pemutusan

Hubungan Kerja (PHK). Berangkat dari

peristiwa itu Bagas ingin memberi peluang

seluas-luasnya kepada semua orang untuk

bekerja, termasuk mantan preman tanpa

tekanan dan ancaman pemecatan.

 Selain itu, kesabaran  Bagas menerima

dan mempekerjakan para preman dalam

usaha pertaniannya juga didukung ke-

hidupan kelamnya di masa lalu. Dulu,

Bagas sempat marasakan kerasnya

dunia jalanan. Ia pernah bekerja sebagai

porter di bandara, kondektur, dan menjadi

preman. Bahkan, Bagas mengaku kalau

dirinya  sering mabuk-mabukan dan gemar

berjudi.  Untungnya, belum sempat tidak

terperosok semakin dalam, Bagas segera

banting stir, beralih  menjadi pedagang

buah dan sayu mayur.

Kesadarannya itu dipicu oleh ketiga

anaknya yang mulai beranjak remaja. Bagas

tersadar, ia tidak ingin anak-anaknya

terlantar karena tidak mendapat pendidikan

yang memadai. Karena itu, ia harus bisa

mencari uang lebih banyak agar bisa

menyekolahkan anak-anaknya dengan baik.

Dan, sejak itu atau tepatnya pada 2004, ia

putuskan untuk menjadi petani.

Niat itu terbersit karena sering melihat para

petani menyirami tanaman sayur di lahan di

sekitar Bandara Soekarno Hatta, sewaktu

pulang kerja sebagai porter. Di matanya, para

petani itu  sangat ulet bekerja menyirami

tanaman, dan itu membuatnya tertarik.

Apalagi, dunia pertanian sesungguhnya

bukanlah sesuatu yang asing bagi Bagas.

Pasalnya,  pria asal Tangerang, Banten, itu

merupakan keturunan keluarga petani.

Hanya saja ia enggan menggeluti dunia

pertanian karena gengsi, dan menganggap

profesi sebagai petani kurang terhormat.

Bagas pun berusaha mengubah cara

pandangnya yang salah itu. Ia belajar

menanam sayur-mayur secara otodidak.

Secara perlahan-lahan, darah petani yang

ada di dalam tubuhnya mengalir kembali. Ia

menggunakan tabungan yang dimiliki untuk

menyewa lahan tidur di pinggir Bandara

Soekarno-Hatta seluas 3.000 meter persegi

untuk ditanami sayur dan buah-buahan.

Kini luas lahan yang digarap Bagas

beserta anak buahnya mencapai 26 hektar.

Tidak kurang dari 30 jenis sayur dan buah-

buahan ditanam di lahannya untuk memenuhi

permintaan pasar modern dan tradisional di

kawasan Jabodetabek.

Pada saat bersamaan, kesadaran dan

kecintaan Bagas terhadap dunia pertanian

kian besar. Karena itu, ia mengajak generasi

muda untuk ikut menekuni dunia pertanian.

Alasannya, saat ini rata-rata petani sudah

berusia senja. Kalau tidak ada anak-anak

muda yang mau menekuni dunia pertanian,

suatu saat nanti profesi petani akan musnah.

Padahal, kehidupan manusia salah satunya

bergantung pada hasil-hasil pertanian. ❏

MBO
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SOSIALISASISOSIALISASI
Outbound Menwa Bela Negara

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Pancasila

Menjaga

Kampus dari Ideologi Tak Sesuai

D
I HADAPAN 100 Resimen Mahasiswa (Menwa) yang datang

dari berbagai perguruan tinggi se-Sulawesi Utara (Sulut), dalam

Sosialisasi Empat Pilar MPR, Manado, Sulut, 19 Juli 2019, Wakil

Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan, Pancasila, UUD NRI Tahun

1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, disosialisasikan oleh MPR

dengan beragam cara. “Lewat focus group of discussion, cerdas

cermat, seminar, diskusi, training of trainers, pentas seni budaya,

outbound, dan lain sebagainya”, paparnya.

Sosialisasi Empat Pilar, menurut Ahmad Basarah, memiliki landasan

hukum, yakni UU MD3 di mana dalam UU. No. 17 Tahun 2014 itu

memberi amanat kepada anggota MPR untuk melakukan sosialisasi.

Kegiatan ini, menurut Basarah, mempunyai histori yang panjang.

Bagi Ahmad Basarah penting dan wajib bagi negara untuk hadir

dalam menyosialisasikan  dasar Negara, karena bangsa ini pernah

dalam suatu masa mengucilkan Pancasila dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada awal era reformasi, Penataran P4 dicabut. Menurut alumni

GMNI ini, kita boleh tak setuju dengan metode Penataran P4 yang

dilakukan pada masa Orde Baru yang menggunakan metode

indoktrinasi, namun secara prinsip hadirnya sosialisasi dasar negara

harus tetap dilaksanakan.

Tak hanya itu, juga terjadi upaya mengucilkan Pancasila di awal

era reformasi. Badan yang bertugas untuk memasyarakatkan

Pancasila pada masa Orde Baru, yakni BP7, juga dibubarkan.

“Dengan dibubarkannya BP7 membuat kita tak mempunyai lembaga

lagi yang khusus menyosialisasikan Pancasila”, ucapnya.

Lebih parah lagi, kata Basarah, ketika mata pelajaran Pancasila

yang sudah puluhan tahun diberikan di sekolah juga dihilangkan.

Kalau ada mata pelajaran Pancasila saat itu disubkontrakkan dengan

mata pelajaran Tata Negara. “Saat itu ada sekolah yang tetap

mengajarkan Pancasila, namun digabung dengan pendidikan

ketatanegaraan”, ucapnya.

Hal demikian, menurut Ahmad Basarah, menjadi keprihatinan

pimpinan MPR periode 2009-2014. Mereka berpikir bagaimana bangsa

sebesar Indonesia yang memiliki Pancasila, namun rakyatnya tidak

pernah diberitahu lagi tentang Pancasila. MPR akhirnya meluncurkan

Sosialisasi Pancasila.

Kali pertama program sosialisasi diluncurkan, ada kekhawatiran

Pancasila akan dijadikan kepentingan politik, seperti pada masa Orde

Baru. “Syukur akhirnya semua pimpinan fraksi dan kelompok DPD di

MPR mendukung kegiatan ini”, ungkapnya. Mereka menyadari

perlunya memisahkan pengalaman masa lalu, dan pentingnya
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sosialisasi dasar negara. “Dan, akhirnya

sampai sekarang sosialisasi Pancasila terus

dilakukan”, katanya.

Pentingnya Pancasila disadari oleh semua

sehingga, menurut pria yang juga menjabat

Ketua Badan Sosialisasi itu membuat

pemerintah melakukan hal yang sama.

“Pemerintah ikut menyosialisasikan Panca-

sila dengan membentuk Badan Pembinaan

Ideologi Pancasila (BPIP)”, ujarnya. Dari sini,

Ahmad Basarah menyebut, Pancasila

disosialisasikan oleh dua lembaga, yakni

MPR dan BPIP. Kedua lembaga ini harus

bersinergi dalam menyosialisasikan Panca-

sila. “Masalah ideologi bangsa tak boleh

diurus hanya satu cabang kekuasaan”,

tegasnya.

Dalam kesempatan itu, ia memperingatkan

bahwa bangsa ini mendapat ancaman

budaya global yang tak sesuai dengan nilai-

nilai Pancasila. Ancaman budaya global itu

seperti free sex, LGBT, legalisasi pernikahan

sejenis, narkoba, dan ekstrimisme agama.

Untuk itu, sosialisasi perlu dilakukan agar

faham dan budaya yang tak sesuai dengan

Pancasila dapat disaring. “Menwa adalah

salah satu benteng Pancasila yang akan

menjaga kampus dari budaya dan ideologi

global yang tak sesuai dengan nilai-nilai kita”,

tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten

Gubernur Provinsi Sulut Bidang Kesra dan

Pemerintahan, Edison Humiang, mengata-

kan, generasi muda wajib menjaga keutuhan

NKRI dan pilar-pilar kebangsaan yang

diwariskan oleh para pendiri bangsa.

“Dengan cara mengamalkan dalam kehidupan

keseharian”, tuturnya. Pancasila, UUD NRI

Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal

Ika, menurut Edison, merupakan modal dasar

dan menjadi senjata untuk menyelenggara-

kan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara.

Seperti apa yang disampaikan Ahmad

Basarah, Edison juga mengakui Pancasila

mendapat ancaman dan gangguan. “Se-

hingga perlu upaya konstruktif pemantapan

Empat Pilar MPR”, ujarnya. Acara yang digelar

di Manado itu dinilai sangat positif untuk

mewaspadai ancaman dan gangguan

terhadap Pancasila. “Pemerintah Sulut

mengapresiasi sosialisasi dengan metode

Bela Negara kepada para Menwa yang

datang dari berbagai perguruan tinggi”,

pungkasnya.

Pemateri acara, anggota MPR dari Kelom-

pok DPD, Sofwat Hadi, mengatakan, so-

sialisasi merupakan amanat dari UU. No. 17

Tahun 2014 Tentang MD3. Menurut anggota

DPD dari Kalimantan Selatan itu, sosialisasi

ditujukan kepada seluruh lapisan masya-

rakat. “Nah kali ini kita bekerja sama dengan

Menwa”, ujarnya.
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SOSIALISASI

Sosialisasi dengan metode seperti ini,

menurut Sofwat, juga diselenggarakan di

provinsi lain. “Dengan metode beragam pula”,

tuturnya. Metode Bela Negara sangat efektif

untuk menanamkan Empat Pilar kepada

anggota Menwa. “Karena mereka terkenal

dengan semangat tinggi dan disiplin yang

baik”, ungkapnya.

Anggota MPR dari Fraksi PKB, Mohammad

Toha, juga sependapat dengan Sofwat.

Menurut Toha, acara yang digelar dengan

melibatkan Menwa itu mempunyai banyak

tujuan. Untuk menyosialisasikan Empat Pilar,

menanamkan ideologi Pancasila agar lebih

memaknai, dan melaksanakan kandungan,

kisi, makna, dan substansi yang ada.

Selepas acara Bela Negara, Toha ber-

harap, para Menwa menularkan apa yang

didapat kepada teman-teman di kampus.

“Mereka adalah orang pilihan dan diharap

memberi apa yang didapat di acara sosia-

lisasi kepada masyarakat”, harap alumni UNS

itu. Penanaman ideologi penting. Dulu pada

masa Orde Baru ada Penataran P4. Hal

demikian saat ini lebih penting karena

tantangan dan ancaman terhadap Pancasila

semakin meningkat. “Perlu kreatifitas dan

terobosan untuk menanamkan ideologi agar

lebih ampuh”, paparnya.

Toha berharap, selesai mengikuti out-

bound para Menwa mempunyai karakter

kebangsaan yang mengandung nilai

patriotisme, sebab bila tak mempunyai

karakter maka generasi muda tak bisa

diandalkan. “Karakter bisa dipelajari dan

wajib dihayati. Karakter bukan sesuatu yang

jatuh dari langit”, ujar anggota MPR dari Fraksi

PDI Perjuangan, Yoseph Umarhadi, saat jadi

narasumber sosialisasi. Karakter ke-

bangsaan yang ada pada bangsa ini,

menurut Yoseph, harus bersumber pada

Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan

Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila merupakan

sumber dari segala sumber. Terkait UUD, kata

Yoseph, bangsa ini menjadikan UUD NRI

konstitusi, sebut Yoseph, Indonesia meng-

anut paham konstitutionalisme di mana rakyat

memegang kedaulatan tertinggi.

Dalam sejarah perjalanan Indonesia, bangsa

ini pernah menggunakan berbagai konstitusi,

seperti UUD Tahun 1945, UUD RIS, UUD

Sementara, kembali UUD Tahun 1945, hingga

UUD NRI Tahun 1945. “Semua telah teruji

dengan baik”, ujarnya. Proses yang ada,

menurut Yoseph, perlu dipahami.  “Kita memiliki

konstitusi yang bisa diandalkan dari waktu ke

waktu”, tutur wartawan Kompas itu.

Selanjutnya Yoseph menjelaskan, per-

ubahan dari UUD Tahun 1945 menjadi UUD

NRI Tahun 1945 terjadi karena tuntutan

reformasi. Meski demikian, amandemen yang

terjadi tidak boleh mengubah Pembukaan

UUD, tak boleh mengubah bentuk NKRI.

“Amandemen juga dilakukan untuk mem-

perkuat sistem presidensial”, tuturnya.

Amandemen yang terjadi, menurut Yoseph,

banyak dipuji oleh negara lain. “Karena

memasukkan banyak pasal tentang Hak

Asasi Manusia”, ujarnya. “Hingga mereka

memuji UUD kita sebagai konstitusi yang

modern”, tambahnya.

Dalam sosialisasi, pria yang sedang

menempuh Program S3 di UGM itu berharap

agar semua lembaga negara ikut menyosiali-

sasikan Empat Pilar. Ini penting, sebab

generasi muda mulai banyak yang tak paham

nilai-nilai kebangsaan. “Setiap lembaga perlu

melakukan kegiatan yang ada nilai Empat Pi-

lar”, ujarnya. “Misalnya, saat masa orientasi

sekolah (MOS) perlu diberi muatan Empat

Pilar”, tambahnya.

Bela negara merupakan aspek yang

menyangkut banyak hal. Tidak hanya

masalah pertahanan negara. Generasi muda

belajar dengan baik juga termasuk salah satu

bentuk bela negara. Kalau kita mampu

memproduksi barang kebutuhan sendiri

sehingga tidak tergantung pada barang impor,

hal demikian juga bentuk bela negara.

Paparan yang demikian disampaikan anggota

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR, Ishak

Latuconsina, saat menjadi narasumber

sosialisasi.

Untuk itulah, menurut pria yang pernah

aktif di TNI AL itu, pendidikan bela negara

untuk memberi pengertian pada masyarakat

penting diberikan. Pria yang mempunyai

pangkat Laksamana Dua itu menyebut,

masalah bela negara bagi bangsa Indone-

sia bukan hal yang main-main. Sebagai

negara yang memiliki ribuan pulau, ragam

etnis, budaya, dan agama, masalah yang

ada di Indonesia sangat kompleks. “Besar-

nya luas negara merupakan tantangan

besar bagi negara kita”, ujarnya.

Ia membandingkan Indonesia dengan

Singapura yang luasnya tak lebih dari luas

Kota Jakarta, sudah barang tentu tan-

tangannya berbeda. “Mereka (Singapura)

mempunyai Bandar Udara Changi yang

bagus. Wajar karena bandar udaranya cuma

satu”, ujarnya. “Beda dengan Indonesia yang

memiliki ratusan bandar udara”, tambahnya.

Dia berharap agar kita bisa mengelola besar

dan luasnya negara Indonesia dengan segala

kerumitan-nya dengan tidak hanya menye-

rahkan masalah bela negara pada TNI saja.

Sosialisasi yang dilakukan, menurut Ishak,
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sebagai salah satu bentuk  pendidikan bela

negara. Dengan sosialisasi akan menjadikan

kita paham tugas dan kewajiban sebagai

warga negara. “Acara ini juga merupakan

bagian pendidikan bela negara”, ungkapnya.

Bela Negara, kata Ishak lebih lanjut, sangat

penting sebab bangsa Indonesia tidak

berada dalam ruang vakum. Hidup di tengah

berbagai macam bangsa dengan berbagai

kepentingan akan memunculkan peluang

dan tantangan. Tantangan yang ada bisa

menjadi ancaman. “Dan, bila ancaman

menjadi nyata maka kita harus siap meng-

hadapinya”, ujarnya. Untuk menghadapi

ancaman maka perlu kesiapan dengan cara

latihan terus-menerus.

Ke depan dia berharap Indonesia mampu

sebagai bangsa petarung. Hal ini bisa

tercapai bila kita disiplin, percaya diri, kerja

keras, tanggung jawab, dan gotong royong.

“Jatuh bangunnya sebuah bangsa ter-

gantung kualitas manusianya”, tambahnya.

Merawat Keberagaman
Pendidikan Pancasila mulai redup se-

hingga anak-anak dan generasi muda mulai

kehilangan jati diri bangsa. Outbound

merupakan langkah taktis untuk mengingat-

kan kembali nilai-nilai kebangsaan guna

menangkal pengaruh budaya dan ideologi

yang tak sesuai dengan kepribadian dan nilai-

nilai luhur. Thahir menyatakan hal itu pada

malam penutupan sosialisasi, 21 Juli 2019.

Ia mengucapkan terima kasih kepada

pemateri dan pelatih dalam acara yang

digelar mulai 19 Juli itu. Thahir mengharapkan

agar kegiatan seperti ini dilaksanakan di

tengah masyarakat dengan alasan, masih

banyak masyarakat awam terhadap Panca-

sila, sehingga rawan disusupi budaya dan

ideologi tak sesuai dengan nilai-nilai bangsa.

Kesan dan pesan juga disampaikan oleh

anggota Menwa lainnya, Devita Perwana. Ia

terkesan dengan kegiatan yang pelatihnya

datang dari Kopassus itu. “Kegiatan ini membuat

wawasan saya bertambah”, tuturnya. Kegiatan

ini mendorong generasi muda agar tak apatis,

namun menjadi agent of change. Sama dengan

Thahir, Devita ingin kegiatan ini juga dilakukan di

perguruan-perguruan tinggi. “Karena banyak

warga masyarakat yang belum tahu Empat Pi-

lar”, ungkapnya.

Anggota Lemkaji, Wahidin Ismail, dalam

acara penutupan itu mengatakan, dia

optimistis para peserta yang mengikuti Out-

bound Bela Negara menunjukkan disiplin

tinggi. Selanjutnya, pria asal Aceh itu

mengingatkan, suatu bangsa akan mati bila

tidak mampu merawat dan mengelola potensi

yang dimilikinya. Ia menyebut Uni Soviet,

Yugoslavia, dan beberapa negara lainnya

pecah dan bubar karena tidak bisa merawat

dan mengelola keberagaman yang dimiliki.

“Maka tak ada jaminan sebuah bangsa akan

terus bertahan”, tuturnya.

Indonesia, kata Wahidin, merupakan

sebuah negara yang wilayahnya luas, padat

penduduknya, beragam budaya, adat,

bahasa, dan agamanya. Apa yang dimiliki

negara ini di satu sisi adalah kekayaan,

namun di sisi lain adalah potensi perpecahan.

Bangsa ini barusan menyelenggarakan

Pemilu yang sangat dinamis. Untuk itu,

Wahidin berharap, ke depan kita semakin

menyatu. “Bangsa ini telah menghadapi

berbagai cobaan dan lulus dalam ujian itu”,

ucapnya. Mantan anggota DPD dari Papua

Barat itu mengakui, masih bersatunya Indo-

nesia karena anugrah dari Tuhan, dan

bangsa ini mampu merawat titipan dari pendiri

bangsa, yakni ikatan dalam keragaman yang

menjadi pegangan bersama.

Generasi muda, menurut Wahidin, mem-

punyai peran penting dalam ikut menjaga dan

merawat Indonesia. “Dengan sosialisasi ini

semakin sempurna bagi Menwa untuk me-

lanjutkan cita-cita pendiri bangsa”, tuturnya.

“Kalian harus menjadi virus yang baik untuk

persatuan bangsa”, tambahnya. ❏

AWG
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Dialog Empat Pilar MPR

Kekuatan Oposisi Penting untuk Negara
Demokrasi

A
NGGOTA MPR RI Fraksi PDI Perjuangan

Masinton Pasaribu mengingatkan, dalam

sistem demokrasi, kekuatan oposisi

sangatlah penting. Keberadaannya dibutuh-

kan  untuk melakukan kontrol dan pe-

nyeimbang bagi  pemerintah yang ber-

kuasa. Sehingga, kemungkinan munculnya

sikap kesewenangan dari penguasa kepada

masyarakat  bisa diminimalisir.

Demikian pula keberadaan kelompok

oposisi di lembaga Legislatif tidak bisa

dipandang sebelah mata. Kelompok oposisi

di ranah legislatif diharapkan bisa  meng-

hindarkan munculnya anggapan bahwa DPR

hanya berfungsi sebagai stempel. Karena

itu, kekuatan oposisi di DPR sangat penting

dan dibutuhkan. Agar, fungsi pengawasan

oleh lembaga legislatif terhadap eksekutif

bisa benar-benar berjalan sesuai harapan.

Masinton Pasaribu menyampaikan hal itu

saat menjadi pembicara dalam Dialog Empat

Pilar yang berlangsung di Media Center MPR/

DPR/DPD RI, Jumat (28/6). Diskusi dengan

tema: “Pemantapan Persatuan dan Kesatuan

Bangsa Pasca Kontestasi Politik 2019”, ini

juga menghadirkan dua pembicara lain, yaitu:

Wakil Ketua Fraksi PPP MPR RI, Syaifullah

Tamliha, serta juru bicara Badan Intelejen

Negara Dr. Wawan Hari Purwanto, SH., MH.

Pada kesempatan itu, Masinton juga

mengatakan, dengan rampungnya  sidang

sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi

(MK),  menjadi akhir dari perjalanan panjang

Pemilu 2019. Kini, semua pihak harus

menurunkan suhu politik, kembali pada

kehidupan seperti biasa, laiknya sebelum

pemilu, seraya merajut kembali persatuan

dan kesatuan bangsa.  Ini penting agar

polarisasi yang terjadi di masyarakat akibat

pelaksanaan kontestasi Pemilu 2019 bisa

segera berakhir.

“Tugas pemenang adalah merangkul,

merekatkan hubungan yang sempat renggang

akibat terjadinya polarisasi akibat pemilu. Para

elit harus bisa menjadi penenang bagi

masyarakat sekaligus juga penyejuk. Agar

perselisihan dan pengelompokan yang sempat

terjadi tidak semakin memanas”, ujar Masinton.

Salah satu cara yang bisa ditempuh oleh

pemenang untuk menghilangkan konflik

berkepanjangan, menurut Masinton, adalah

dengan pembagian kekuasaan. Ini penting,

karena sesungguhnya Indonesia adalah

negara yang sangat majemuk, sehingga

tidak bisa diatur dengan cara menang-

menangan, tetapi harus ada power sharing.

Pendapat serupa juga disampaikan Wakil

Ketua Fraksi PPP MPR RI, Syaifullah Tamliha.

Politisi asal Kalimantan Selatan ini berharap,

para elit politik ikut berkontribusi menjalin

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

19993508_MAJALAH MAJELIS AGUSTUS 2019_T-58_R1.pdf   1 07/08/2019   21:55:08



59EDISI NO.08/TH.XIII/AGUSTUS 2019

P
AGELARAN SENI Budaya (PSB)

Nasional yang digelar di Taman Seni

Budaya Kota Banda Aceh, Sabtu

malam lalu berlangsung meriah. Kesenian

tradisional yang mewakili tiga karakteristik

wilayah di Provinsi Aceh,  yaitu: Aceh pesisir,

Aceh Tengah ( pegunungan), dan Aceh

Kepulauan, tampil menarik. Ada tari Saman

dan tari Ratu Juro (tarian saman yang

PSB Banda Aceh

Keberagaman Membuat Indonesia Jadi Hebat

pemainnya semua perempuan), tari Guel

(semacam tari persembahan), ketiganya

adalah kesenian tradisional Gayo (Aceh

Tengah). Lalu tarian Seudati, kesenian

tradisional asal Pidie ( Aceh Pesisir), dan

tari  Likok Pulo, mewakili Aceh Kepulauan.

Dan, satu lagi kesenian yang tampil malam

itu, Puisi.

“Pagelaran seni budaya di Banda  Aceh

ini diinisiasi oleh Anggota MPR RI Fraksi PAN,

H. Muslim Ayub, dan diselenggarakan oleh

MPR,” ungkap Kepala Biro Humas Setjen MPR,

Siti Fauziah, dalam sambutannya pada acara

pembukaan Pagelaran Seni Budaya (PSB)

Nasional di Gedung Pertemuan Taman Seni

dan Budaya Kota Banda Aceh, Sabtu malam

(7/7/2019).  Pagelaran seni budaya ini dibuka

oleh Muslim Ayub, mewakili pimpinan MPR,

persatuan dan kesatuan. Agar  perbedaan

yang sempat terjadi selama kontestasi pemilu

bisa disatukan  kembali. “Negara yang

majemuk seperti Indonesia membutuhkan

pemimpin yang kuat, didukung seluruh

rakyatnya,” ungkap Syaifullah Tamliha.

Sejarah membuktikan, Irak yang hanya

terdiri dari tiga kelompok, yaitu Kurdi, Suni

dan Syiah hancur setelah Sadam lengser.

“Karena itu, kita membutuhkan dukungan dari

seluruh lapisan masyarakat kepada  Presiden

yang baru terpilih”, katanya.

Masa Jabatan
Melihat resistensi yang terjadi selama proses

pemilu, menurut Syaifullah, MPR perlu membuka

peluang pembahasan rumusan masa jabatan

presiden. Daripada memakai masa jabatan

selama lima tahun dan setelah itu bisa dipilih

kembali, kata Syaifullah, lebih baik masa jabatan

presiden dibuat selama delapan tahun, tetapi

setelah itu tidak  boleh menjabat lagi.

“Kita juga perlu mengembalikan MPR

sebagai lembaga tertinggi negara, seperti di

negara lain di dunia. Dengan begitu, MPR

bisa menyeleksi calon Presiden dan wakil-

nya. Juga menetapkan visi misi agar

dijabarkan menjadi program pembangunan

Presiden terpilih”, kata Syaifullah.

Sejarah membuktikan, setiap kali pemilu

berlangsung energi yang dikeluarkan sangat

banyak, demikian pula dengan resistensi

sosial dan finansial yang dikeluarkan.

Terlebih jika merujuk Pemilu 2019 yang

memakan korban jiwa dari pihak panita pemilu

dan aparatur keamanan.

Sedangkan juru bicara BIN,  Dr. Wawan

Hari Purwanto, SH., MH., percaya bahwa

Indonesia tidak akan terpecah belah, seperti

dikhawatirkan sebagian anggota masyarakat.

Menurut  Wawan, rakyat Indonesia adalah

masyarakat yang sangat maju, sebagaimana

majunya kerajaan Majapahit dan Sriwijaya.

 Bahkan, saat ini saja, banyak orang In-

donesia yang berprestasi di luar negeri. Baik

di bidang science, ilmu pengetahuan, dan

juga ekonomi. Mereka mampu menjuarai

berbagai kejuaraan tingkat dunia. Mereka

juga menempati posisi strategis di berbagai

perusahan di luar negeri. ❏

MBO
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dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim.

Selanjutnya Muslim Ayub, Siti Fauziah, dan

Drs. Rahmat Fitri Hadi, MPA (Asisten I bidang

Pemerintahan , Hukum, dan Politik Pemprov

Aceh) secara bersama-sama menabuh

Rata’i (sejenis rebana) sebagai pertanda

pagelaran seni budaya segera dimulai.

Acara pagelaran seni budaya ini didahului

munculnya tujuh penari (dua pria dan lima

perempuan)  dari belakang panggung.

Nyanyian dalam bahasa Aceh terasa

menyayat  didendangkan  dua penyanyi

(perempuan dan pria) diiringi musik tradional,

dan para penari pun berada dalam komposisi

apik. Dua penari pria seraya mengibas-

ngibaskan kain kerawang (songket Gayo)

maju ke depan panggung dan mengambil

posisi di depan tempat duduk tamu ke-

hormatan, sedangkan lima penari perempuan

tetap berada di atas panggung. Perhatian

memang tertuju ke arah dua penari pria, yang

dalam gerakannya sekali-sekali memberi

penghormatan pada para tetamu yang hadir.

Tarian  yang disajikan oleh para penari

dari Sanggar Tari Lingen Banda Aceh itu

adalah tari Guel. Tari Guel adalah kesenian

tradisional Gayo, yang merupakan gabungan

tiga unsur seni, yakni seni satra, seni tari,

dan seni musik. Di masyarakat Gayo, tari

Guel  tergolong tari persembahan dengan

maksud memuliakan tamu kehormatan. Maka

menjadi sebuah kehormatan buat  Muslim

Ayub dan Siti Fauziah yang mendapat

penghormatan untuk sejenak ikut menari

bersama para penari. Selain Muslim Ayub

dan Siti Fauziah, tamu lain yang hadir antara

lain: Ketua Majelis Pendidikan Aceh, Prof. Dr.

H. Warul Wahidin; Ketua Dewan Ke-

budayaan Aceh, Nurmaida Atmaja; Ketua

OPTD Taman Budaya, Dra. Kemalawati; serta

tamu undangan lainnya.

Sebagai salah satu kegiatan Sosialisasi

Empat Pilar MPR, PSB Nasional di Banda

Aceh kali ini sengaja memilih tema: “Seni

Keragaman Kita, Bersama Kita Wujudkan

Indonesia Hebat.”  Bertolak dari tema ini,

Muslim Ayub dalam sambutannya menyata-

kan, sosialisasi Empat Pilar MPR adalah

kegiatan yang sangat penting untuk Indone-

sia yang sangat beragam ini. Beragam suku,

agama, budaya, dan lainnya. Oleh karena-

nya, setiap anggota MPR diberi tugas oleh

undang-undang untuk melaksanakan ke-

giatan Sosialisasi Empat Pilar.

Keberagam yang terdapat di Indonesia,

menurut Muslim Ayub, adalah sangat luar

biasa dan itu diakui oleh dunia.  Indonesia

yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku,

tapi kita disatukan oleh Pancasila. Karena

Pancasila itu mengandung beragam nilai

yang dapat mempersatukan Indonesia. Untuk

itu, Muslim Ayub mengajak masyarakat Aceh

untuk memahami keberagaman ini, karena

dengan memahami keberagama kita akan

menjadi Indonesia yang hebat.

Pentingnya sosialisasi Empat Pilar MPR

juga dijelaskan oleh Siti Fauziah. Di hadapan

para peserta sosialisasi dengan metode

Pegelaran Seni Budaya Nasional ini, Siti

Fauziah menjelaskan, karena pemahaman

akan nilai-nilai luhur berbangsa dan ber-

negara penting maka MPR menyosialisasikan

Empat Pilar ini dengan berbagai metode ke

berbagai segmentasi masyarakat. Untuk

siswa-siswi tingkat SLTA misalnya, meng-

gunakan metode Lomba Cerdas Cermat

(LCC) Empat Pilar. Bukan hanya itu, juga ada

metode Kemah Empat Pilar untuk kalangan

mahasiswa, Training of  Trainers (ToT) buat

para guru. Bahkan untuk murid sekolah dasar

sosialisasi Empat Pilar MPR dilakukan melalui

cerita komik.

Jadi, tambah Siti Fauziah, pagelaran seni

budaya adalah salah satu dari sekian

banyak metode yang ada dalam bingkai

Sosialisasi Empat Pilar. MPR menganggap

pagelaran seni budaya termasuk media yang

efektif dalam menyosialisasikan Empat Pilar,

karena seni tradisional mengandung nilai-

nilai berisi tuntunan, di samping  sebagai

tontonan yang digemari oleh masyarakat.

Selain itu, melalui pagelaran seni tradisional

ini, MPR juga punya tujuan  ikut melestarikan

seni tradisional agar jangan sampai punah.

“Saya berharap pagelaran seni budaya

tradisional ini menjadi tontonan, sekaligus

menjadi tuntunan,” ujar Siti Fauziah.

Sementara Plt. Gubenur Aceh, Ir. Nova

Iriansyah,  dalam sambutan dibacakan oleh

Asisten I Bidang Pemerintahan, Hukum, dan

Politik, Drs. Rahmat Fitri Hadi, MPA.,

menyatakan, sejak penciptaan manusia, Al-

lah menjadikan berbeda-beda.  Maka Islam

menganjurkan agar kita saling menghormati

dalam keberagaman. “Keberagaman harus

menjadikan kita damai, tenang, dan seharus-

nya menjadi pemacu dalam pembangunan,”

kata Nova Iriansyah. Selanjutnya, Nova

Iriansyah mengajak para peserta memahami

Empat Pilar. “Kalau kita memahami Empat Pi-

lar maka kita akan tetap utuh dan bersatu,

dan itu modal pembangunan bangsa,”

katanya. ❏

SCH

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Dialog Empat Pilar

Oposisi Penting, Agar Kekuasaan Tak Menumpuk
Dalam Satu Tangan

P
ASCA Pemilihan Umum (Pemilu) 2019,

pembahasan masalah politik tak kunjung

berakhir. Itu juga terjadi pada forum dia-

log  di kalangan wartawan parlemen. Seperti

pada Dialog Empat Pilar yang berlangsung

Senin (1/7), masih mengangkat masalah

politik. Dua  narasumber ikut menyampaikan

pendapatnya dalam dialog bertema: “Demo-

krasi Pancasila, Rekonsiliasi Tak Kenal Istilah

Oposisi.”  Keduanya adalah Anggota Fraksi

PKS MPR RI, Mardani Ali Sera, dan  pakar

Hukum Tata Negara, Prof. Juanda.

Pada kesempatan itu,  Mardani Ali Sera

menegaskan, keputusan partainya (PKS)

menjadi oposisi atau tidak  merupakan

kewenangan Majelis Syuro. Karena itu,

Mardani tidak berani mendahului sikap partai

apakah akan mendukung  atau menjadi

kekuatan penyeimbang bagi pemerintah.

Yang pasti, menurut Mardani, berdasarkan

masukan para kader, pendukung, dan

masyarakat, sebagian besar mengharap PKS

bisa istiqomah menjadi kekuatan penye-

imbang bagi pemerintah. Melaksanakan

fungsi check and balance, sebagai oposisi

yang kritis dan konstruktif.

“Oposisi itu pilihan sikap yang mulia.

Bahkan, sekecil apapun jumlahnya, jika dia

melakukannya secara cerdas akan tetap

efektif. Lihatlah kisah cicak versus buaya,

siapa menyangka cicak akan menang. Tapi,

karena rakyat mendukung maka hasilnya

bisa lain”, ujar Mardani.

Menurut Mardani, dalam percaturan

politik para elit perlu menjaga etika dan

rasionalitas. Tanpa etika dan rasionalitas

maka  demokrasi akan terhenti di tengah

jalan. Karena itu, Mardani tetap berharap,

pasca pemilu, Prabowo bisa bertemu

dengan Joko Widodo, sekaligus menyata-

kan, akan menjadi kekuatan penyeimbang

bagi pemerintah.

“Kalau semua partai mendapat jatah kursi,

ini namanya akuisisi, bukan rekonsiliasi.

Kalau tidak ada oposisi, publik akan merugi,

dan itu akan melahirkan neo Orde Baru”,

katanya.

Pendapat serupa disampaikan pakar Hukum

Tata Negara Prof. Juanda. Menurut Juanda,

dalam Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 tidak dikenal istilah

oposisi. Yang ada adalah  fungsi oposisi

sebagai kelompok penyeimbang pemerintah.

Dan, itu  dilakukan oleh partai di luar penguasa,

beserta civil society.

“Ada gejala kelompok penyeimbang ini

akan semakin kecil setelah beberapa partai

Koalisi Adil Makmur menyeberang. Kondisi

seperti ini sebenarnya patut disayangkan,

karena kekuasaan yang menumpuk dalam

satu tangan, namanya tirani”, ungkap Prof.

Juanda.

Kalau benar kelompok penyeimbang itu

hanya dilakukan oleh PKS dan Gerindra yang

hanya kursi 22%, menurut Juanda, akan

kurang efektif. Karena itu, Juanda berharap,

partai-partai yang mendukung Prabowo-

Sandi tetap pada posisinya, sebagai

penyeimbang yang melaksanakan cheks

and balance terhadap pemerintah. ❏

MBO
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H
AL tersebut muncul dalam acara Fo

cus Group Discussion (FGD) di Uni

versitas Negeri Semarang (UNES) di

Semarang, Sabtu (20/7/2019). FGD yang

diselenggarakan oleh MPR bekerjasama

dengan Pakultas Hukum UNES ini meng-

angkat tema: ‘Penegasan Sistem Presi-

densial’. Hadir dalam acara itu Prof. Hendra-

wan Supratikno (Fraksi PDI Perjuangan

MPR), didampingi Marwan Cik Asan (Fraksi

Demokrat MPR), Syarief Abdullah Alkadrie

(Fraksi Nasdem MPR), Hendro S. Yahman

(Fraksi PDI Perjuangan MPR).

Hendrawan mengatakan sistem Presiden-

sial yang kuat akan membuat pemerintahan

juga kuat dan dampak kinerja akan bagus

dan semua kembali kepada rakyat.  Penguat-

an itu bisa melalui amandemen. Jadi ,”Peran

MPR dalam penegasan dan penguatan

sistem Presidensial sangat penting, yakni

melalui amandemen. Di situlah penguatan

sistem Presidensial terwujud,” katanya.

Penguatan sistem Presidensial akan

berdampak kepada sinergitas serta check

FGD Jawa Tengah

Sistem Presidensial Mesti Dipertegas dan
Diperkuat

and balances antara eksekutif dan legislatif.

“Sekali lagi jika sistem Presidensial tegas dan

kuat maka akan berdampak baik buat sistem

ketatanegaraan kita,” ujarnya.

Perlunya mempertegas dan memperkuat

sistem sistem ketatanegaraan, dalam hal ini

sistem Presidensial, juga dikemukanan oleh

Syarief Alkadrie. Menurut Syarief Alkadrie,

banyak hal dalam sistem ketatanegaraan

Indonesia perlu dikaji kembali dan ditata

ulang, seperti halnya  pemilihan pejabat

negara yang semestinya ranah Presiden.

Jadi, “Masing-masing elemen seperti

eksekutif, legislatif semua memiliki fungsi dan

tugasnya masing-masing. Ya, kembalilah ke

ranah tersebut, jangan sampai ada tumpang

tindih,” ujar Syarief Alkadri. Maka, tegas

politisi Partai Nasdem, penguatan sistem

ketatanegaraan kita mesti juga kearah sana.

Pendapat Hendrawan dan Syarief diamini

Sistem Presidensial telah diimplementasikan lama di Indonesia.  Ke depan, pasca pemilu 2019 sistem
Presidensial perlu penegasan dan penguatan sebab masih terdapat pro kontra dalam pelaksanaannya.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Marwan Cik Asan.  Anggota MPR dari Fraksi

Partai Demokrat ini menegaskan bahwa

apapun pada akhirnya berbagai upaya yang

MPR, dengan melakukan berbagai diskusi,

mencari informasi, masukan, pemikiran,

adalah demi memperbaiki sistem

ketatanegaraan Indonesia.

“Sebab, selama 21 tahun reformasi kita

terlalu banyak menghabiskan energi karena

ketidakstabilan, terutama pra pemilu dan

saat pemilu, bagaimana potensi konflik terjadi.

Penguatan sistem ketatanegaraan kita ke

depan diharapkan agar ketidakstabilan

tergantikan dengan kestabilan yang

berdampak baik untuk bangsa dan negara,”

tambahnya.

Peserta FGD, dari Universitas Negeri

Semarang Prof. Dr. Suyahmo, M.Si.,  men-

jabarkan bahwa dalam sistem presidensial,

Presiden semestinya memiliki posisi yang

relatif kuat. “Namun sayang masa jabatan

Presiden hanya dua periode.  Dengan diberi

2 kali masa jabatan, seorang Presiden pada

periode pertama kerjanya bisa jadi kurang

all out.  Sebab, dibayangi kepentingan politik

untuk bisa terpilih lagi di periode kedua,”

katanya.

Solusinya, lanjut Suyahmo, ke depan,

Presiden sebaiknya memegang jabatan satu

periode saja,  selama 8 atau 9 tahun,

sehingga seorang Presiden bisa lebih fokus

bekerja secara profesional dan maksimal,

serta tidak berpikir untuk terpilih lagi.

Lalu, dalam konteks checks and balances

antara Presiden sebagai eksekutif dan DPR

sebagai legislatif secara kuantitatif tidak

harus didudukkan secara proporsional.

Artinya, jumlah anggota DPR sebagai

pendukung eksekutif diporsikan lebih banyak

daripada jumlah anggota DPR sebagai

pengontrol. “Namun, dengan catatan bahwa

kualitas, integritas, kapabilitas eksekutif

terandalkan hanya bekerja demi kepentingan

rakyat,” tegasnya.

Di kesempatan sama, akademisi UIN

Walisongo Semarang, Drs. Nur Syamsudin,

MA., menegaskan, alasan para pendiri

bangsa menggunakan sistem Presidensial,

antara lain untuk menjaga stabilitas

pemerintahan, memperkuat posisi dan

dominasi Presiden. Dari alasan-alsan

tersebut, mempertegas sistem Presidensial

sangat penting, terutama di masa depan.

“Saya sangat setuju perkuat sistem

Presidensial saat ini, sebab momentum

terbesar mempertegas sistem Presidensial

sudah dilewati yakni dilakukan amandemen

UUD Tahun 1945,” ujarnya.

Akademisi Universitas Islam Sultan Agung

Semarang Dr. Widayati, SH., MH., ber-

pendapat bahwa sistem ketatanegaraan

tentu akan berkaitan dengan sistem ke-

tatanegaraan lain.  Agar penerapannya

efektif dan pemerintahannya stabil maka

perlu ketepatan dalam mengombinasikan

berbagai sistem ketatanegaraan agar bisa

diimplementasikan dengan baik.

Misalnya, sistem Presidensial akan

berjalan baik apabila diterapkan bersama

dengan sistem dwi partai.  Di Indonesia,

kombinasi yang dipilih adalah sistem

pemerintahan Presidensial dan sistem

kepartaiannya adalah multi partai.  “Hal

tersebut sering jadi bahan diskusi karena

dianggap perpaduan yang kurang tepat,

karena dinilai dapat menganggu stabilitas dan

efektifitas pemerintahan.  Untuk itu perlu

dicarikan solusi yang baik dan tepat agar

pemerintahan berjalan stabil dan efektif,”

tambahnya.

Merespon berbagai pemikiran tersebut,

Prof. Hendrawan mengungkapkan, masukan

dan pemikiran para pakar, ahli, akademisi dari

berbagai perguruan tinggi dengan berbagai

pembahasan, termasuk pembahasan

tentang sistem Presidensial ini, akan dikaji

dan akan diserahkan kepada Pimpinan dan

anggota MPR periode 2019-2024 dalam

bentuk rekomendasi untuk ditindaklanjuti.

Kegiatan  FGD, menurut Hendrawan

memang tujuannya untuk menghimpun

pemikiran dan gagasan-gagasan kritis,

inovatif, solutif, dan kontributif bagi MPR

secara kelembagaan pada khususnya, serta

bagi upaya penataan sistem ketatanegaraan

Indonesia.

Pada intinya, kata Hendrawan, kami

sangat apresiasi semua pemikiran yang

muncul berkaitan dengan tema FGD ini.  Hasil

yang kita bahas sama-sama menghasilkan

pemikiran yang bagus luar biasa dan

banyak, dan ternyata kita satu pemikiran

dalam hal  penguatan sistem Presidensial.

“Karena periode kami, 2014-2019, akan

berakhir maka sebelumnya kami akan berikan

dokumen kearifan tentang rekomendasi kami

seputar kajian-kajian yang kami lakukan

selama periode kami, termasuk tentang

sistem Presidensial ini, kepada periode

selanjutnya,” ungkapnya. ❏

DER
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J
ELANG pemilihan pimpinan  lembaga

legislatif hasil Pemilu 2019, spekulasi

partai mana yang akan menjadi pemimpin

MPR mulai bermunculan. Setidaknya,

wacana terkait pimpinan lembaga legislatif

periode 2019-2024 muncul saat berlangsung

Dialog Empat Pilar MPR RI, Jumat (12/7), di

Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks

Parlemen, Jakarta.

Tiga narasumber ikut membahas tema

“Membangun Koalisi Permanen di Parlemen”.

Ketiga narasumber itu adalah Anggota Fraksi

Nasdem MPR RI, Johnny G Plate, anggota

Kelompok DPD di MPR, dan Wakil Ketua DPD

RI Nono Sampono, serta pengamat Politik

Said Salahudin.

Menurut Johnny G Plate, koalisi yang

terbentuk dalam rangka pemilihan Pimpinan

MPR harus merupakan koalisi Kebangsaan,

sebisa mungkin menggunakan mekanisme

musyawarah untuk mufakat. Ini penting

mengingat akan tugas dan wewenang yang

dimiliki MPR.

Sedangkan di DPR, menurut Politisi asal

Nusa Tenggara Timur, ini dibutuhkan koalisi

yang kuat. Tujuannya adalah untuk menjamin

kerja-kerja pemerintah berjalan dengan

lancar. Apalagi pasca amandemen UUD

Dialog Empat Pilar

Pimpinan MPR Mendatang Wajib Cerminkan
Koalisi Kebangsaan

1945, sebagian kerja Presiden telah ber-

pindah ke DPR, terutama dalam pembuatan

undang-undang.

“Semakin kuat koalisi pendukung peme-

rintah di DPR akan semakin bagus bagi

eksekutif. Sehingga dari awal, pemerintah

bisa langsung menjalankan program kerja-

nya”, kata Johnny G Plate.

Meski demikian, Johnny berharap Koalisi

Adil Makmur pada Pilpres 2019 tetap menjadi

kelompok penyeimbang bagi pemerintah.

Menjadi koalisi penyeimbang di luar kabinet

merupakan tugas mulia, asal dilakukan

secara konstruktif dan terhormat.

Bahkan Presiden Jokowi juga sudah

mengajak kelompok penyeimbang  untuk ikut

serta dalam membangun bangsa dan negara.

Jangan sampai semua masuk ke dalam

kabinet. Pendukung 02 perlu  membangun

koalisi di luar kabinet, dan membiarkan

pemerintah melaksanakan program kerjanya.

Sependapat dengan Johnny G Plate,

anggota kelompok DPD di MPR, Nono

Sampono, juga mengharapkan, munculnya

koalisi kebangsaan pada pemilihan pimpinan

MPR. Namun, harapan tersebut tak mudah

untuk direalisasikan. Karena kepentingan

politik pada proses pemilihan pimpinan MPR

nanti pasti akan muncul. Apapun  partainya

pasti ingin menjadi Ketua MPR.

Pendapat lain disampaikan oleh peng-

amat politik Said Salahudin. Menurut Said,

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Diskusi Empat Pilar

Setelah Amandemen, Pembagian Kewenangan
Lebih Berimbang

A
NGGOTA MPR dari Fraksi PKB, Abdul

Kadir Karding, dalam ‘Diskusi Empat

Pilar MPR yang bertema ‘Peran MPR

Dalam Memperkuat Sistem Presidensial’,

diJakarta, 5 Juli 2019, menuturkan, setelah

amandemen UUD Tahun 1945 terjadi banyak

perubahan dalam sistem tata negara Indo-

nesia. “Sebelum amandemen, kekuasaan

eksekutif sangat dominan,” ujarnya. Tapi,

setelah reformasi, banyak terjadi perubahan,

seperti pembagian kewenangan diantara

lembaga-lembaga negara lebih berimbang.

Dalam perjalanan era reformasi, menurut

Karding, ada keinginan penguatan dalam

sistem presidensial. Tujuannya, agar pre-

siden tidak mudah dijatuhkan oleh isu-isu

politik atau peristiwa politik. Dia meng-

ungkapkan, dalam UUD, presiden hanya

boleh dijatuhkan oleh beberapa hal, seperti

menghianati negara, melakukan tindakan

korupsi, penyuapan atau tindakan kriminal

berat lainnya. “Di luar isu-isu itu seorang

presiden atau wakil presiden tidak bisa

diganggu gugat”, paparnya. Ia mencontoh-

kan saat Presiden Abdurrahman Wahid

dengan mudah dijatuhkan hanya karena isu

Bulog Gate.

Untuk itu, menurut Karding, melalui

amandemen UUD 1945 dilakukan perbaikan

agar seorang presiden tidak boleh menjabat

lebih dari dua kali. “Maksimum dua kali”,

ucapnya. Perubahan lain, yaitu dulu presiden

dipilih oleh MPR, sekarang dipilih langsung

oleh rakyat. “Agar pengejawantahan

kedaulatan rakyat terwujud dan presiden

terpilih memiliki legitimasi kekuasaan yang

kuat”, paparnya. Sekarang MPR bertugas

hanya melantik dan memberhentikan presiden

bila terjadi pelanggaran. “Untuk member-

hentikan presiden prosesnya panjang,

diawali DPR, MK, dan MPR”, tuturnya.

Setelah amandemen, lanjut Karding,

kekuatan (lembaga negara) menjadi imbang.

“Sebelum amandemen, DPR hanya stempelan,

sekarang DPR bisa menyampaikan aspirasi”,

ungkapnya. Kelebihan DPR sekarang mem-

punyai hak legislatif. Sebelumnya, rancangan

undang-undang dari pemerintah kalau

sekarang boleh dari DPR. “Jadi pembagian

kekuasan sekarang lebih baik dibanding

sebelum amandemen”, tegasnya.

Sementara itu anggota MPR dari Fraksi

PAN, Saleh P. Daulay, memaparkan, dalam

sistem tata negara kita, presiden memiliki

kewenangan legislasi sampai 50% dalam

pembuatan undang-undang. Tak hanya itu,

bila misalnya ada kejadian luar biasa, di mana

ada sesuatu yang menurut presiden situasi-

nya dalam kegentingan yang memaksa,

presiden berhak mengeluarkan PERPPU

(Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang).

Dia ingat, pernah mau mengubah sistem

hampir bisa dipastikan bahwa pemilihan

pimpinan MPR akan lebih dari satu paket.

Karena itu, munculnya harapan bisa

terjadi konsensus akan semakin tipis.

Apalagi, saat ini tiga anggota koalisi

pemerintah sudah menginginkan mengisi

Pimpinan MPR.

“Dari tiga partai itu, sudah ada yang

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

menyatakan keinginannya menjadi Ketua

MPR. Sementara DPD yang memiliki jumlah

anggota terbanyak di MPR juga memiliki

kesempatan menduduki jabatan Ketua MPR.

Apalagi sejak lahirnya DPD, belum pernah

sekalipun Ketua MPR berasal dari DPD”, ujar

Said Salahudin.

Kini semua berpulang pada kekompakan

anggota DPD. Mereka berpotensi  menjadi

kelompok penentu bakal Ketua MPR periode

2019-2024. Jika suara mereka solid bukan tidak

mungkin kali ini Ketua MPR berasal dari anggota

DPD. Apalagi, antara koalisi pemerintah dan non-

pemerintah sama-sama berpeluang me-

nempatkan wakilnya menjadi Ketua MPR. ❏

MBO
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Pemilu lewat Pilkada. Undang-undang sudah

hampir jadi di DPR dan semua sudah sepakat,

namun tiba-tiba Presiden SBY mengeluarkan

PERPPU, maka batal semuanya. Menurut

Saleh, kewenangan presiden sangat luar

biasa, “bisa membuat undang-undang

melalui PERPPU”, ucapnya. “Berarti dari sisi

legislasi presiden memiliki kekuasaan yang

luar biasa”, tambahnya. Meski demikian,

kalau ada penguatan terhadap sistem

presidensial, harusnya melihat juga

pembatasan terhadap kekuasaan dan

kewenangan presiden.

Akademisi dari Universitas Al Azhar,

Jakarta, Ujang Komarudin, dalam diskusi

yang disaksikan oleh para wartawan

menuturkan, ada yang menarik dalam sistem

presidensial. Kekuasan presiden yang besar

membuat parlemen dalam konteks tertentu

sulit bekerja sama dengan eksekutif.

Besarnya kekuasaan, menurut Ujang, juga

membuat sulitnya parlemen mengontrol dan

S
OSIALISASI Empat Pilar MPR dengan

metode Pagelaran Seni Budaya

Nusantara kali ini berlangsung di

Pulau Garam Madura, dengan menampilkan

kesenian tradisional Ludruk. Pagelaran

berlangsung dua malam berturut-turut di dua

lokasi. Pertama, Sabtu malam (20/7/2019),

di Desa Juluk, Kecamatan Saronggi,

Kab p ten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.

Kedua, Ahad malam (21/7/2019), di Desa

Pinggirpapas, Kecamatan Kalianget, juga di

Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.

Baik di Desa Juluk mau pun di Desa

Pinggirpapas, pementasan kesenian Ludruk

disambut antuasiasme penonton. Lapangan

Desa Juluk yang dijadikan arena pementasan

Kabupaten Sumenep

Pagelaran Ludruk Sarana Membina Persatuan

pada Sabtu malam itu tak mampu menampung

penonton yang datang dari berbagai desa

di Kecamatan Saronggo. Dan, penonton

meluber hingga luar lapangan.  Begitu pula

esok malamnya, di Desa Pinggirpapas, arus

penonton datang dari berbagai pelosok desa

berbaur dengan para pedagang.

Pementasan di dua tempat ini menampil

dalang yang sama, yaitu M. Didik. Cuma

lakonnya berbeda. Kalau di Desa Juluk,

lakonnya adalah “Legenda Sumenep,” dan

dibuka oleh anggota MPR H. Moh. Nizar

Zahro, SH. Sedangkan pementasan di Desa

Pinggirpapas menampilkan lakon ‘Sri

Kembang dan Arya Rajawirya.’ Pementasan

kesenian Ludruk yang menggunakan bahasa

Madura sebagai bahasa mengantar diwarnai

semangat persatuan.

Kepala Biro Humas Setjen MPR Siti

Fauziah, SE., MM., yang hadir di dua acara

tersebut, mengungkapkan rasa bangganya

melihat antusiasme masyarakat yang ingin

menyaksikan pagelaran seni ludruk tersebut.

Apalagi, pagelaran seni budaya trasional ini

diselenggarakan dalam rangka sosialisasi

Empat Pilar MPR.

“Saya bangga karena malam ini penonton

cukup padat. Ini pertanda bahwa masya-

rakat di sini sangat menyukai seni budaya

Ludruk,” ungkap  Siti Fauziah selaku ketua

penyelenggara pentas seni budaya ter-

sebut. Apalagi, warga masyarakat Desa

Juluk mengaku belakangan jarang me-

nyaksikan pagelaran kesenian tradisional

nenek moyang mereka ini. Itulah sebabnya

sambutan masyarakat terhadap kesenian

dalam rangka sosialisasi Empat Pilar ini begitu

besar.

Lebih lanjut, Siti Fauziah menjelaskan,

dalam memasyarakatkan Empat Pilar, MPR

menggunakan berbagai metode. Dan,

sasarannya pun berbagai elemen masya-

rakat. Untuk siswa SLTA menggunakan

metode Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat

Pilar; lalu untuk guru dan pejabat-pajabat

daerah melalui FGD atau seminar; sementara

untuk mahasiswa menggunakan metode

Kemah Empat Pilar dan Training of Trainers

(ToT), serta sejumlah metode lainnya.

MPR memilih seni budaya sebagai salah

me ode sosialisasi, menurut Siti Fauziah,

karena di dalam seni budaya tradisional,

mengawasi presiden.

Dari besarnya kekuasaan yang dimiliki,

Ujang menyebut, perlu diciptakan kekuatan

oposisi atau penyeimbang yang disebut

sebagai check and balance. Presiden

memang harus kuat, namun juga perlu

dikontrol oleh parlemen. “Dalam masa Orba

juga menggunakan sistem presidensiil,

namun tidak ada kekuatan penyeimbang”,

jelas ujang. ❏

AWG
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seperti seni budaya Ludruk ini mengandung

filosofi yang berisi tuntunan dan dapat

dijadikan panutan, selain sebagai tontonan.

“Mudah-mudahan cerita ludruk  yang

disampaikan dalang, M. Didik memberi

manfaat untuk masyarakat, dan dapat

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,”

harap Siti Fauziah.

Acara pemencatasan kesenian Ludruk di

Sumenep ini dibuka secara resmi oleh

Anggota MPR RI  H. Moh. Nizar Zahro, SH.,

mewakili pimpinan MPR. Dalam sambutannya,

Nizar Zahro menyatakan, berkumpul

berbagai elemen masyarakat di bawah

tenda besar menggambarkan semangat

persatuan. Di sini berkumpul para pejabat

daerah bersama tokoh masyarakat dan

warga dari berbagai elemen. Juga hadir

Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antar

Lembaga dan Layanan Informasi Biro Humas

MPR RI: Muhamad Jaya.

“Inilah tujuan diadakannya pagelaran seni

budaya Ludruk ini untuk menyatukan semua

masyarakat. Karena kita sama-sama

menyadari bahwa yang kita urus adalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara milik kita semua, bukan negara milik

satu kelompok. Dan, inilah makna kita

berbeda,” ungkap putra asli Madura itu.

Apalagi, lanjut Moh. Nizar Zahro, di

tengah situasi yang sulit seperti sekarang

ini, seni budaya Ludruk bisa menjadi salah

satu alat yang paling efektif untuk bisa

menyatukan rakyat dari semua suku atau

etnis. Kebetulan penduduk Kabupaten

Sumenep dan sebagai warga pendatang

mereka sangat kompak dengan penduduk

asli. “Tinggal sekarang, bagaimana melalui

pagelaran Ludruk ini rakyat Sumenep,

khususnya kecamatan Saronggi, bisa

guyub dan rukun,” ujarnya.

Berkaitan dengan sosialisasi Empat Pilar

MPR RI (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945,

NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika), Moh. Nizar

Zahro, menegaskan bahwa di negeri ini

apapun bentuk kehidupan tidak boleh

bertentangan dengan Pancasila. “Kalau

bertentangan dengan Pancasila, itu berarti

melawan hukum di Indonesia,” ujar Moh.

Nizar Zahro.

Begitu pula UUD NRI Tahun 1945 adalah

hukum tertinggi di negeri ini. Kalau ada hukum

lain bertentangan dengan konstitusi maka

hukum itu menyalahi aturan yang ada di Indo-

nesia. Misalnya, kalau ada Perda bertentangan

dengan UUD maka wajib dibatalkan.

Selanjutnya, NKRI. Kita harus menyadari

bahwa warga bangsa ini hidup di wilayah

yang terbentang dari Sabang sampai

Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote.

Kita hidup sebagai bangsa yang satu, yaitu

Republik Indonesia.  “Tidak ada negara lain

yang bisa hidup di Indonesia ini, selain

Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar

Moh. Nizar Zahro. Dan, terakhir, adalah

Bhinneka Tunggal Ika adalah wujud dari

keberagaman kita.

Usai menyampaikan materi sosialisasi

Empat Pilar diteruskan dengan pemukulan

Gong oleh Moh. Nizar Zahro didampingi oleh

Kepala Biro Humas Setjen MPR Siti Fauziah,

Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antar

Lembaga dan Layanan Informasi Biro Humas

MPR RI: Muhamad Jaya serta kepala Desa,

Camat Saronggi, Danramil, Kapolsek kepala

Dusun dan Karang Taruna. Segera setelah

itu pagelaran ludruk dengan lakon yang

mengisahkan tentang ‘Legenda Sumenep’

pun dimulai.

Pementasan di Kalianget
Sementara pementasan kesenian Ludruk

Desa Pinggirpapas, Kacamatan Kalianget,

dibuka oleh anggota DPRD Kabupaten

Sumenep Ahmad Mustar, SE. Serta dihadiri

oleh tokoh-tokoh terkemuka di Kabupaten

Sumenep. Acara dibuka setelah men-

dengarkan laporan dari panitia pelaksana

Pentas Seni Budaya Nusantara yang

disampaikan oleh Kepa Biro Humas Setjen

MPR Siti Fauziah. Hadir pula dalam ke-

sempatan itu, Kepala Bagian Pemberitaan,

Hubungan Antar Lembaga dan Layanan

Informasi Biro Humas MPR RI, Muhamad

Jaya.

Dalam sambutannya, Ahmad Mustar

menyampaikan bahwa ada empat hal pokok

di negara ini yang harus kita sosialisasikan

kepada masyarakat, yaitu: Pancasila

sebagai ideologi dan dasar negara, UUD NRI

Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara dan

Ketetapan MPR RI, NKRI sebagai bentuk

negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai

semboyan negara.

Sementara Sekretaris Desa Pinggirpapas

Surawi dalam sambutannya, mengucapkan

terima kasih kepada Sekretariat Jenderal

MPR yang sudah menyelenggarakan

pagelaran seni budaya Ludruk di daerah

penghasil garam ini. “Selain untuk Sosialisasi

Empat Pilar masyarakat juga dihimbau untuk

menjaga kebersamaan serta kerukunan”,

tuturnya. ❏

JAZ
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Rapat Pleno Bansos MPR

Pelaksanaan Sosialisasi untuk 2019 Berjalan Baik

R
APAT Pleno Badan Sosialisasi

(Bansos) MPR yang diselenggarakan

di Yogyakarta, Rabu (24/7), berlang-

sung kondusif. Rapat Zainut Tauhid Sa’adi

bersama Prof. Dr. Bachtiar Aly selaku

pimpinan Bansos. Tujuannya, melakukan

evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai

program sosialisasi selama periode 2019.

Secara umum, pelaksanaan sosialisasi

selama 2019 sudah berlangsung sangat

baik. Beberapa program yang diagendakan

untuk periode 2019 hampir mencapai target.

Di antaranya adalah, sosialisasi oleh anggota

MPR di daerah pemilihan sudah terlaksana

sebanyak 2667 pertemuan dari target 2768

atau sudah mencapai 96,35%. Sosialisasi

pimpinan MPR di dapil sudah mencapai 97

%. Sosilisasi oleh alat kelengkapan MPR dan

komisi III DPR di dapil mencapai 72,99 %,

atau sudah terlaksana sebanyak 408 kali

pertemuan dari target 599 pertemuan.

Para peserta Rapat Pleno — yang terdiri

dari anggota Badan Sosialisasi MPR —

mengapresiasi pencapaian yang sudah

berhasil diraih selama ini. Mereka  berharap,

beberapa agenda yang belum berlangsung

sesuai target  bisa dicarikan solusi.  Agar,

sebelum masa jabatan anggota MPR periode

2014-2019 berakhir, seluruh agenda sosiali-

sasi bisa dirampungkan.

Salah satu usulan disampaikan Mu-

hammad Syafruddin, ST,, MM,, anggota MPR

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Fraksi PAN.   Politisi  asal NTB ini meng-

usulkan, untuk anggota MPR yang sibuk,

tugas-tugas sosialisasinya digantikan oleh

anggota lain yang lebih banyak memiliki

waktu, sehingga target pelaksanaan

sosialisasi bisa terpenuhi sebelum ber-

akhirnya periode 2014-2019.

“Buku dan perlengkapan lain yang melekat

pada acara sosialisasi dimohonkan bisa

dikirim tepat waktu. Jangan sampai bukunya

datang terlambat, apalagi berselisih waktu

hingga lama”, kata Safruddin.

Pendapat yang lain disampaikan anggota

MPR Fraksi PKS Drs. Al Muzzammil Yusuf,

M.Si. Menurut Al Muzzammil, kurang tepat

jika anggota yang terlambat melaksanakan

sosialisasi lalu serta merta diambil untuk

dilaksanakan orang lain. Lebih baik, ke-

terlambatan itu disampaikan kepada fraksi

terkait agar dicarikan solusinya.

“Kalau hingga waktu yang bisa ditolerir

fraksi tempat anggota itu bernaung belum

juga mengambil alih, barulah diambil alih oleh

Badan Sosialisasi untuk diberikan kepada

anggota yang sudah selesai semua tugas

sosialisasinya. Tetapi kalau langsung diambil

untuk digantikan anggota lain, ini tidak elok”,

ujar Al Muzzamil.

Setelah mendengar berbagai masukan,

Pimpinan Badan Sosialisasi MPR Zainut

Tauhid akhirnya menyetujui usulan Al

Muzzamil, yakni memberikan tugas dan

kewenangan kepada fraksi untuk menye-

lesaikan masalah keter lambatan

anggotanya yang belum melaksanakan

sosialisasi.

“Kalau akhir Agustus fraksi belum juga

berhasil menyelesaikan tugas anggotanya,

selanjutnya tugas tersebut akan diambil alih

oleh Badan Sosialisasi untuk didistribusikan

kepada anggota lain yang sudah terlebih

dahulu merampungkan tugas-tugas sosiali-

sasinya”, kata Zainut Tauhid.

Intinya, menurut Zainut, Badan Sosialisasi

akan berusaha merampungkan seluruh

kegiatan sosialisasi tahun 2019 sesuai tar-

get yang sudah ditetapkan sejak awal tahun.

Ini penting agar upaya menyosialisasikan

Empat Pilar bisa terus berjalan, tidak

terkendala dengan persoalan apapun. ❏

MBO
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SOSIALISASI

S
EKRETARIAT Jenderal MPR RI menggelar halal bi halal di

lingkungan Setjen MPR RI. Acara yang digelar di Ruang Delegasi,

Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan,  Jakarta,

Rabu (10/7/2019), terasa istimewa karena dibarengi dengan acara

Walimatus Safar beberapa tamu Allah di lingkungan Setjen MPR RI

yang tahun ini menunaikan ibadah haji.

Acara makin terasa istimewa lagi karena selain dihadiri oleh

Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono, Wakil Sekretaris

Jenderal MPR RI Selfie Zaini, para pejabat, pegawai, PPNPN di

lingkungan Setjen MPR, serta dihadiri pula para purnabakti beserta

keluarga.

Dalam kesempatan tersebut, Ma’ruf Cahyono mengungkapkan

bahwa halal bi halal adalah tradisi Setjen MPR yang berlangsung lama

dan masih terjaga hingga kini. “Halal bi halal bukan hanya bermakna

rasa syukur kita telah menjalankan ibadah puasa sebulan penuh, tapi

merupakan momen silaturahim yang istimewa. Sebab, selain bertemu

juga saling meminta, memberi dan menerima maaf,” katanya.

Selain itu, lanjut Ma’ruf Cahyono, momen halal bi halal, khususnya

di lingkungan Setjen MPR RI, juga untuk merajut ikatan emosional

yang terbangun secara baik antarsesama pegawai dan dengan

para purnabakti yang pernah merupakan bagian dari MPR, serta

peletak sejarah perjalanan Setjen MPR.

Sebaliknya, para purnabakti MPR dalam momen halal bi halal

tersebut berinteraksi dengan Kesetjenan MPR sa t ini, untuk

Halal Bi Halal dan Walimatus Safar di Lingkungan Setjen MPR RI

mendapatkan informasi tentang perkembangan-perkembangan dan

kemajuan-kemajuan apa saja yang sudah terjadi di MPR sampai saat

ini. Sehingga kebangsaan terhadap Setjen MPR RI juga milik para

purnabakti.

Beberapa kemajuan yang diraih, menurut Ma’ruf, adalah kita

berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

dalam pengelolaan keuangan negara selama bertahun-tahun sampai

hari ini. “Lalu kita juga mendapatkan anugerah pengelolaan anggaran

terbaik untuk kementerian dan lembaga. Kemudian mendapatkan

anugerah penilaian peningkatan yang luar biasa di sistem

pengawasan Setjen MPR dengan nilai maturitas sudah mencapai

target satuan nasional, yakni 3,26,” paparnya.

Pada intinya, lanjut Ma’ruf, segala pencapaian yang diraih Setjen

MPR tidak bisa lepas dari peran serta dan kiprah para purnabakti.

“Dengan peran awal mereka para purnabakti serta dilanjutkan dengan

usaha, serta upaya keras di era sekarang, membawa Setjen MPR

berhasil meraih berbagai prestasi yang membanggakan kita semua,”

tambahnya.

Acara halal bi halal yang berlangsung selama setengah hari

tersebut, selain diisi dengan ramah tamah, juga diisi dengan siraman

rohani tentang keutamaan halal bi halal sebagai penyambung

silaturahim dan perekat hubungan antarsesama oleh penceramah

KH. Deden Abdul Rohim. ❏

DER

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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B
ERTEMPAT di Plaza Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/

DPD Senayan, Jakarta, 10 Juli 2019, Sekretariat Jenderal

(Setjen) MPR bersama Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta

mengadakan acara donor darah.

Dalam kegiatan yang dimulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB, Sesjen

MPR Ma’ruf Cahyono didampingi Kabiro Humas Siti Fauziah meninjau

acara itu. Siti Fauziah dalam kesempatan itu mengucapkan terima

kasih kepada semua pihak, terutama Setjen MPR, PMI, dan para

pendonor darah. “Terima kasih kepada semua”, ujarnya. Dia berharap

kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahun itu berjalan lancar.

Ketua Panitia Kegiatan, drg. Dian Kusumaningrum, menuturkan,

dalam kegiatan donor darah, PMI menyediakan 120 kantong.

Pendonor darah berasal dari aparatur sipil negara (ASN) di

lingkungan Setjen MPR, DPR, DPD, dan bahkan ada yang dari

kepolisian.  Dan, acara sengaja dimulai pada pukul 09.00, karena

saat-saat itu darah dalam kondisi sangat bagus untuk diambil. “Semua

golongan darah siap diambil dari pendonor”, ungkapnya.

Acara ini terbuka untuk umum namun,  para calon pendonor

sebelum diambil darahnya harus terlebih dulu diperiksa

kesehatannnya. “Dicek bisa atau tidak ikut donor”, ujar Dian. Maka

acara itu disebut juga sebagai cek kesehatan. “Juga untuk mendeteksi

Setjen MPR dan PMI Gelar Donor Darah

S
EKRETARIAT Jenderal MPR RI, Kamis (11/7/2019), menggelar

launching aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIAKe),

Keanggotaan, dan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan

Dinamis (SIKD) di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen,

Senayan, Jakarta. Hadir Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf

Cahyono, Kepala Biro Humas Setjen MPR RI Siti Fauziah, para

pejabat eselon, dan pegawai di lingkungan Setjen MPR.

Dalam penjelasannya, Kepala Biro Humas Setjen MPR RI Siti

Fauziah mengatakan, aplikasi tersebut dibuat untuk tertib

administrasi kearsipan dengan menggunakan teknologi sistem

informasi yang modern, namun sangat mudah diakses dan

digunakan di lingkungan Setjen MPR, terutama untuk keperluan

informasi dan data.

Di dalam sistem tersebut, jelas Siti Fauziah, semua data dan

informasi di lingkungan Setjen MPR sudah lengkap, seperti nama

Setjen MPR Launching Aplikasi Kepegawaian, Keanggotaan
dan Aplikasi Kearsipan

pejabat dan pegawai, riwayat pribadi, riwayat pangkat, tanda-tanda

kehormatan, absensi, cuti dan lain sebagainya. “Intinya, sangat

lengkap. Alhamdulillah sistem tersebut sudah siap digunakan sebagai

tertib administrasi, kearsipan, dan tertib data, serta informasi,” katanya.

Sesjen MPR RI Ma’ruf Cahyono dalam sambutannya, sangat

mengapresiasi lanching aplikasi tersebut.  Sebuah organisasi,

apalagi sebesar Setjen MPR, memang perlu didukung satu sistem

kearsipan yang berteknologi modern dan cepat dalam mengakses

informasi.  “Kecepatan dan ketepatan dalam mengurus kearsipan

dan dalam memperoleh informasi akan mendukung dan

mempermudah kerja-kerja di lingkungan Setjen MPR,” ujarnya.

Acara berakhir dengan diresmikan peluncuran serta

penggunaan SIAKe dan SIKD di lingkungan Setjen MPR RI oleh

Sesjen MPR Ma’ruf Cahyono. ❏

DER

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

penyakit”, ucapnya.

Untuk mengambil darah, PMI menugaskan satu dokter dan 10

perawat. Solihun, salah satu peserta donor darah mengatakan, dia

merasa enteng dan sehat setelah darahnya diambil. “Darah saya

golongan B”, ungkapnya. Solihun mengaku, ini bukan kali pertama

menyumbangkan darahnya. “Saya sudah sebelas kali melakukan

donor darah”, ucapnya. Saat acara, dia mendaftar dan langsung

dilayani oleh petugas. Darahnya diambil sebanyak 250 cc. ❏

DER
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SOSIALISASIAWANCARAW

Pansel KPK Harus Memilih Orang Berintegritas
Martin Hutabarat, Anggota MPR Fraksi Partai Gerindra

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

P
EMERINTAH telah membentuk

Panitia Seleksi Calon Pimpinan

Komisi Pemberantasan Korupsi

(Pansel Capim KPK) pada Kamis (21/5/

2019). Tim ini terdiri dari sembilan orang

bertugas menyaring dan memilih calon

Pimpinan KPK kepada presiden. Pansel

diketuai Dr. Yenti Ganarsih, SH, MH., ini

sudah bekerja dengan melakukan seleksi

tahap pertama. Sebanyak 192 orang dari

376 orang yang mengikuti seleksi Capim

KPK dinyatakan lolos seleksi tahap I, yaitu

seleksi administrasi. Pada tahap kedua, uji

kompetensi, Pansel Capim KPK menyata-

kan 104 peserta berhasil lolos.

Seleksi Capim KPK saat ini masih

berproses. Bagaimana harapan terhadap

Pansel Capim KPK ini? Untuk menjawab

pertanyaan ini Majelis mewawancarai

anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra

Martin Hutabarat. Berikut petikan wa-

wancara Majelis dengan Wakil Ketua Badan

Pengkajian MPR ini.

Saat ini Pansel KPK tengah menye-

leksi para pendaftar calon pimpinan

KPK. Bagaimana pendapat Bapak ten-

tang pemilihan Pimpinan KPK yang saat

ini mulai berproses dengan pem-

bentukan Pansel KPK?

Pansel KPK ini diharapkan bisa menyeleksi

secara objektif sekian banyak nama-nama

yang diseleksi agar dapat menghasilkan

calon-calon yang terbaik. Paling utama dalam

seleksi ini adalah melihat integritas calon

pimpinan KPK. Integritas itu tidak bisa

dilengkapi oleh orang lain. Sebab, kalau

hanya pengetahuan dan pengalaman sudah

banyak orang di KPK yang memiliki penga-

laman dalam pemberantasan korupsi.

Karena itu, Pansel KPK harus memilih orang

yang memiliki integritas untuk menjadi

pimpinan KPK.

Pansel diharapkan bisa menghasilkan 10

orang yang akan diajukan ke DPR. Mereka

adalah orang-orang yang terbaik. Pansel

jangan berpikir mengajukan lima orang yang

terbaik dan lima orang lagi kurang baik

dengan harapan DPR memilih lima orang yang

terbaik itu. Sebab bisa jadi hasilnya bisa

terbalik. Oleh karena itu, Pansel harus

mengajukan 10 orang terbaik. Tetapi,

integritas harus menjadi syarat utama. Selain

integritas, juga rekam jejak dari calon

pimpinan KPK. Integritas dan rekam jejak

harus menjadi ukuran bagi Pansel dalam

menentukan siapa yang akan diajukan ke

DPR untuk dipilih DPR.

Bagaimana Bapak melihat para pen-

daftar Capim KPK, yang di antaranya ada

petinggi Polri, dan lainnya?

Memang ada beberapa petinggi Polri yang

ikut mendaftar menjadi Pimpinan KPK. Saya

tidak melihat satu per satu. Tapi, yang penting

menurut saya, adalah integritas dan rekam

jejak setiap calon. Saya kira Pansel yang

lebih mengetahui tentang integritas dan

rekam jejak calon, karena Pansel sudah

mempunyai perangkat untuk meneliti dan

membahas, fakta dan informasi tentang para

calon yang akan dipilih.

Pimpinan KPK yang sekarang pun

berharap Pansel KPK tidak memilih

atau mengajukan orang-orang yang

bermasalah. Apa pendapat Bapak?

Iya. Jangan sampai Pansel KPK memilih

orang yang bisa menimbulkan masalah dan

mengundang masalah, karena rekam jejak

yang tidak pantas. Tapi kalau dianggap

bermasalah karena keberaniannya me-

nangkap koruptor, maka orang itulah yang
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harus dipilih.

Mantan Ketua KPK Antasari Azhar

menyebutkan, dari nama-nama yang

diseleksi ternyata tidak ada jaksa

sebagai calon pimpinan KPK. Apakah

Pimpinan KPK harus diisi oleh jaksa?

Memang UU tidak mensyaratkan harus

ada jaksa sebagai pimpinan KPK. Tapi,

fungsi penuntutan itu ada di dalam KPK.

Jadi, di KPK harus ada jaksa karena

fungsi penuntutan itu dilakukan jaksa.

Maka di KPK banyak jaksa. Bedakan

antara harus ada jaksa di KPK dengan

harus ada jaksa sebagai pimpinan KPK.

Itu berbeda sekali. Yang disyaratkan UU

adalah bahwa fungsi penuntutan yang

ada di KPK dilakukan jaksa. Maka banyak

jaksa di Kejaksaan yang diperbantukan

ke KPK secara temporer.

Kalau penyidik sudah ada penyidik yang

diangkat sendiri oleh KPK. Tidak semua

penyidik KPK harus dari polisi. Tapi untuk

penuntut, penuntut KPK dari kejaksaan. Di

KPK ada jaksa-jaksa yang melakukan fungsi

penuntutan. Itu bukan berarti bahwa harus

ada jaksa di pimpinan KPK. Pimpinan KPK

diserahkan kepada panitia seleksi dan DPR

yang akan menentukan nanti. Syukur bila

ada jaksa yang memiliki integritas dan rekam

jejak yang baik menjadi pimpinan KPK. Tapi

kalau tidak ada jaksa, tidak perlu dipaksakan.

Ukurannya adalah pada Pansel dan DPR

yang akan memilih.

Bagaimana evaluasi Bapak terhadap

kinerja KPK dan bagaimana seharusnya

Pimpinan KPK ke depan?

Ada satu fenomena yang aneh. KPK

semakin banyak menangkap pelaku korupsi,

tapi korupsi tidak juga berkurang malah

semakin banyak. Apakah karena orang tidak

lagi takut kepada KPK? Jadi KPK dan pimpinan

KPK ke depan harus mengevaluasi apa

penyebab pemberantasan korupsi di Indo-

nesia belum berhasil secara maksimal.

Padahal KPK berfokus pada pencegahan dan

penindakan. KPK pun sudah banyak me-

lakukan pencegahan. Misalnya, laporan harta

kekayaan merupakan bagian dari pen-

cegahan. Pimpinan KPK memberi ceramah

cara pencegahan kepada lembaga negara,

kampanye di media, kampus, dan lain-lain.

Ketika dibentuk KPK sebenarnya

adalah lembaga sementara. Tapi

sekarang seolah menjadi lembaga

permanen?

Anggapan sebagian orang KPK itu di-

bentuk sebagai shock therapy karena tidak

berfungsinya secara baik kejaksaan dan

kepolisian dalam mengusut kasus korupsi.

KPK itu dianggap sebagai shock therapy

supaya dengan dibentuknya KPK korupsi

semakin berkurang di Indonesia, dan

lembaga kepolisian dan kejaksaaan akan

berfungsi dengan baik dalam pemberantas-

an korupsi. Tetapi faktanya sekarang jauh

dari harapan. Tetap saja kepolisian dan

kejaksaaan belum maksimal bisa diharapkan

memberantas korupsi. Dan, korupsi tidak

semakin berkurang. Maka KPK akan terus

ada. Dalam UU KPK tidak disebut sebagai

lembaga temporer atau sementara. Itu hanya

anggapan banyak orang.

Selama 15 tahun KPK dibentuk, korupsi

tidak berkurang malah semakin menjadi-jadi.

Pelaku korupsi tidak takut ancaman dihukum

seumur hidup atau 15 tahun penjara.

Dimana letak persoalannya korupsi

bukan berkurang tapi malah semakin

menjadi-jadi?

Saya melihat karena kerakusan dan

keserakahan terhadap harta. Jangankan

KPK, agama pun tidak dianggap. Bayangkan,

agama sudah melarang korupsi, misalnya

melalui khutbah, dan tidak berhasil me-

numbuhkan kesadaran orang. Karena itu

persoalan korupsi tergantung pada individu

dan manusia. Jadi, korupsi yang semakin

merajalela bukan karena KPK tidak berfungsi,

melainkan karena kerakusan dan ke-

serakahan manusia dalam mendewakan

harta. Korupsi bukan untuk dirinya melainkan

untuk anak cucunya. Saya melihat ada cara

berpikir seperti itu.

Karena itu, menurut saya, satu-satunya

cara untuk memberantas korupsi adalah

melakukan pemiskinan terhadap pelaku

korupsi. Artinya, negara merampas harta

pelaku korupsi, termasuk harta sebelumnya

yang bukan hasil korupsi. Memang rasanya

tidak adil. Tapi itu bisa disebut adil untuk

rakyat yang jumlahnya ratusan juta ini agar

pemberantasan korupsi menjadi efektif.

Dengan pemiskinan itu, pasti keluarganya

akan mengingatkan suami atau istri agar

jangan korupsi, sebab jika korupsi maka

semua harta akan dirampas oleh negara

sehingga menjadi miskin. Tidak ada lagi

rumah, mobil, tanah, dan aset lainnya.

Karena itu jangan korupsi. Itu harapan

saya. KPK pun bisa merespon agar DPR

membuat tindakan atau hukuman pemiskinan

ini menjadi bagian dari UU. Sebab, saya lihat

di RUU KUHP tidak ada (hukuman pemiskinan)

seperti itu. Dalam KUHP tidak ada pikiran

untuk membuat pemiskinan. Itu perlu di-

masukkan agar koruptor bisa dijatuhi

hukuman pemiskinan.

Menurut saya itulah cara efektif untuk

memberantas korupsi, yaitu dengan pe-

miskinan. Dari dulu saya sudah mengusulkan

hukuman pemiskinan itu tapi belum ada

respon. ❏
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Bukan Tentara Part Time Tapi

Jenderal TNI Andika Perkasa

Tentara Reserve

H
ATI-HATI bicara di depan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD)

Jenderal TNI Andika Perkasa. Kalau salah langsung

dikoreksi. Contohnya, ketika seorang mahasiswa peserta

Round Table Discussion di MPR beberapa waktu lalu mengajukan

pertanyaan tentang tentara cadangan. Jenderal Andika tampak

tertawa begitu si mahasiswa menyebut istilah tentara part time.

“Saya ralat ya, mugkin part time kedengarannya agak gimana.

Begini aja tentara reserve/cadangan,” ucap Jenderal Andika

mengoreksi istilah digunakan mahasiswa itu.

Selanjutnya Jenderal Andika menjelaskan, tentara reserve masih

wacana. Tentara reserve ini adalah komponen cadangan untuk

membantu mengamankan wilayah NKRI yang luas, jika dibutuhkan.

“Negara kita luas sekali. Jadi, saya rasa perlu ada perbantuan dari

tentara cadangan guna membantu tentara reguler dalam meng-

amankan seluruh wilayah Indonesia,” jelasnya. ❏

DER
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pejabat dan pegawai, riwayat pribadi, riwayat pangkat, tanda-tanda

kehormatan, absensi, cuti dan lain sebagainya. “Intinya, sangat

sebagai

katanya.

Sesjen MPR RI Ma’ruf Cahyono dalam sambutannya, sangat

mengapresiasi lanching aplikasi tersebut.  Sebuah organisasi,

sistem

kearsipan yang berteknologi modern dan cepat dalam mengakses

n

dan

Acara berakhir dengan diresmikan peluncuran serta

penggunaan SIAKe dan SIKD di lingkungan Setjen MPR RI oleh

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Untuk mengambil darah, PMI menugaskan satu dokter dan 10

perawat. Solihun, salah satu peserta donor darah mengatakan, dia

setelah darahnya diambil. “Darah saya

ungkapnya. Solihun mengaku, ini bukan kali pertama

menyumbangkan darahnya. “Saya sudah sebelas kali melakukan

donor darah”, ucapnya. Saat acara, dia mendaftar dan langsung

DER
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Agustin Ramli

Ngaku Indonesia
    Mesti Paham Pancasila
“…AYO siapa yang masih inget Pancasila, masa ga inget. Jadi

orang Indonesia mesti ingetlah, hayo sila satu apa, dua apa....,”

canda presenter cantik Agustin Ramli kepada para crew televisi

di tengah break acara talkshow ‘Ibreak Spesial MPR Inews TV’ di

ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen,

Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Tantangan Miss Indonesia Tourism 2007 ini dijawab lugas oleh

para crew, dengan menyebut sila-sila Pancasila secara lengkap.

“Naaah... gitu dong, masa Pancasila ga inget itu. Kan, selalu diajarkan

sejak sekolah dasar dulu, ya kaan....” selorohnya.

Saat itu, Puteri Indonesia 2006 ini hadir di lingkungan MPR karena

sedang ada tugas memandu acara talkshow dalam rangka sosialisasi

Empat Pilar bertema: MPR dan GBHN. Tampil sebagai narasumber

Ketua Fraksi Golkar MPR MPR RI Rambe Kamarul Zaman sebagai

nara sumber.

“Tugas MPR memang sangat luar biasa, yakni menjaga konstitusi

negara serta berupaya membuat panduan untuk Indonesia masa

depan,” begitu komentar Agustin tentang kerja MPR. ❏

DER

Alhamdulillah,
   Bisa Masuk ke Gedung Rakyat

Ustad Kong Deden

“ALHAMDULILLAH, saya ini ustad yang kurang ngetop. Meski

sehari-hari kerja saya ngurusin bedug doang, tapi bisa diundang

ceramah di gedung rakyat yang terkenal pisan dah. Bangga dong,”

ujar KH. Deden Abdurohim yang akrab disapa ustad Kong Deden.

Kong Deden yang memang seorang ustad itu, Rabu (10/7/2019),

di undang oleh Setjen MPR untuk menyampaikan tausiyah dalam acara

halal bi halal dan walimatus safar Sekretariat Jenderal MPR RI, di

kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. 

Masih dalam nada canda, sang ustad juga minta izin untuk

selfie di kompleks Parlemen. “Izin Pak Sesjen MPR, saya mah mau

selfih selfih habis acara ini, boleh dong,” katanya sambil melirik

Sesjen MPR RI Ma’ruf Cahyono yang duduk di kursi deretan paling

depan. Ucapan Kong Deden disambut tawa para hadirin yang tak

lain adalah para karyawan di lingkungan Setjen MPR.

Dalam tausiyahnya hari itu, Kong Deden menyampaikan fadilah

silaturahim, berhaji, dan doa orang miskin.” bebernya. ❏

DER
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Yang Ramah Bagi Semua
Kawasan Terbuka

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

I
BARAT gadis sedang beranjak remaja,

kawasan Lapangan Banteng yang terletak

di Pasar Baru, Sawah Besar,   Jakarta

Pusat, kini tengah jadi buah bibir. Kecantikan,

tutur bahasa, dan budi pekertinya begitu

mempesona. Siapa pun tergoda untuk

menatapnya berlama-lama. Begitulah

ibaratnya kawasan yang pada zaman

Belanda disebut Waterlooplein atau yang

dikenal Lapangan Banteng  itu sekarang.

Sejak direnovasi pada 2016 dan diresmi-

kan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies

Baswedan pada 25 Juli 2018 atau satu

tahun lalu  kabar keberadaan Lapangan

Banteng yang kian mempesona menyebar

ke seantero Jakarta. Dulu, sebelum di

renovasi tidak banyak orang yang betah

tinggal berlama-lama di sana, tapi kini dari

pagi hingga malam lokasi itu sangat nyaman

untuk dijadikan kawasan wisata.

Terlebih saat akhir pekan, di mana pada

hari-hari itu pada pukul 18.30, 19.30, dan

20.30 WIB diselenggarakan pementasan air

mancur menari, dihiasi kilauan cahaya lampu

dan sinar laser. Juga merdu instrumentalia

lagu-lagu nasional dan daerah. Pertunjukan

ini mampu menyedot ribuan pasang mata

untuk menyaksikannya.

Majalah Majelis yang berkesempatan

melihat langsung kecantikan Lapangan

Banteng, tepat pada perayaan ulang Tahun

Jakarta beberapa waktu lalu, menyaksikan

riuh rendah yang ada di sana. Sore itu,

banyak orang yang memanfaatkan kawasan

Lapangan Banteng menjadi lokasi jogging.

Ada yang sekedar jalan sehat, dan ada pula

yang lari-lari seputar lapangan itu. Selain itu,

tampak juga sekumpulan anak muda bermain

sepakbola dan basket. Di sisi lapangan yang

lain, tampak pula sekelompok remaja asyik

bermain skateboard sembari mendengar

alunan musik melalui earphone yang

menempel di telinganya.

Tak hanya itu, di bawah lokasi berdirinya

patung pembebasan Irian Barat, terdapat

puluhan anak muda mengabadikan ke-

beradaannya di Lapangan Banteng.

Berkali-kali mereka berswafoto dengan

cara dan gayanya masing-masing. Se-

mentara sekelompok remaja lain hanyut

Lapangan  Banteng
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dalam obrolan mereka.

Ada pula beberapa keluarga tampak

duduk-duduk di bawah pohon rindang

beralaskan tikar. Rombongan keluarga-

keluaraga itu membawa serta bekal ma-

kanan dan minuman. Mereka bercanda ria

dan mengobrol dengan anggota keluarga

lainnya, seolah sengaja datang untuk

menghabiskan waktu di tempat itu.

Keberadaan Lapangan Banteng dengan

wajah baru ini juga dimanfaatkan oleh balita

dan lansia. Terbukti, sore itu Majelis

menjumpai beberapa pasangan muda yang

membawa anak balita mereka dengan kursi

roda bayinya. Ada juga lansia menikmati sore

itu dengan berjalan-jalan pelan.

Theatre Terbuka

Sebagai salah satu ruang terbuka yang

ada di Jakarta, Lapangan Banteng  sudah

mengalami perubahan total. Kawasan ini

tampak seperti “amphitheater” yang ada di

kota-kota besar dunia. Deretan tempat duduk

yang tersedia mampu menampung ribuan

warga masyarakat. Ini membuat Lapangan

Banteng sejajar dengan  theatre terbuka di

negara-negara maju.

Menghabiskan anggaran sebesar Rp 77

miliar dana swasta, Lapangan Banteng

melengkapi dirinya dengan berbagai fasilitas.

Antara lain,  fasilitas olahraga,  area bermain

anak, jogging track, sentra UMKM, taman

bunga, serta air mancur. Tidak sekedar

dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya,

setiap bagian dari fasilitas tersebut sangat

menarik untuk diabadaikan, karena memiliki

unsur instagramabel yang kuat.

 Saat ini, berbagai fasilitas olahraga di

Lapangan Banteng sudah banyak diman-

faatkan oleh berbagai komunitas  untuk

memenuhi hobi hidup sehat. Ada yang datang

dari sekitar kawasan Lapangan Banteng itu

sendiri, dan tidak sedikit pula yang datang

dari sekitar wilayah Jakarta.

 Posisinya yang berada di tengah kota,

dekat dengan Masjid Istiqlal dan Gereja

Kathedral, menjadikan Lapangan Banteng

memiliki akses yang sangat gampang untuk

dijangkau. Praktis, dari mana saja asalnya,

apapun status ekonominya, mereka bisa

dengan gampang mengunjungi Lapangan

Banteng. Mau dengan kendaraan pribadi

maupun transportasi massal, pokoknya

tinggal pilih yang mana disukai.

Meski makin banyak masyarakat meman-

faatkan Lapangan Banteng sebagai arena

terbuka, namun patut diacungi jempol

kebersihannya tetap terjaga. Tong-tong

tempat pembuangan sampah bisa ditemukan

tersebar di mana-mana di kawasan itu. Selain

itu petugas kebersihan juga terlihat siap

siaga, berjaga sepanjang waktu. ❏

MBO

19993508_MAJALAH MAJELIS AGUSTUS 2019_T-77

 



78 EDISI NO.08/TH.XIII/AGUSTUS 2019

Memperoleh Lebih dari

O
RANG Medan rasa Jawa, begitulah kesan yang terlintas ketika

bertemu dan berbincang dengan seorang yang bernama Dr.

Saleh  Partaonan  Daulay, M.Ag, M.Hum, MA. Saleh, begitu ia

biasa disapa, adalah anggota MPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional

(PAN) yang juga anggota Badan Pengkajian MPR RI. Meski lahir

sebagai orang Medan dan besar di sana, tapi sikap dan tindak

tanduknya laiknya anggota masyarakat Jawa. Halus tutur katanya,

baik budi bahasanya, dan sopan santun. Semua itu memperlihatkan

luasnya jaringan yang dia miliki. Juga  literatur yang kerap dibaca,

salah satunya menyangkut budaya dan masyarakat Jawa. Karena

itu, tak perlu heran jika kadang Saleh terlihat menggunakan unggah-

ungguh (bersikap), seperti orang Jawa.

Tetapi Saleh sendiri tidak p rnah berupaya mencitrakan dirinya

Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., MA

Permintaan Dalam Doa

seperti itu. Karena pria kelahiran Sibuhuan Padang Lawas, Sumatra

Utara, 5 April 1974, punya prinsip: ‘Hidup itu mengalir begitu saja.

Seperti air, bergerak dan terus mengalir dari tempat yang lebih tinggi

menuju ke tempat yang lebih rendah.’  Apa  yang didapatnya kini

adalah hasil dari sebuah proses yang panjang. Ia mengaku tak pernah

bermimpi menduduki posisinya seperti sekarang, anggota MPR RI

Fraksi PAN. Karena, dia ingat betul, satu-satunya cita-cita pernah

tertanam di benaknya adalah menjadi guru agama.

“Tidak pernah lupa dari ingatan, saya begitu ingin menjadi guru

agama. Mungkin karena banyak dipengaruhi oleh  kondisi sosial

ekonomi kala itu, makanya hanya itu cita-cita saya dulu sewaktu

kecil”, ungkap Saleh kepada  Majalah Majelis yang menyambangi di

sela kesibukannya sebagai Pimpinan Komisi IX DPR RI, beberapa

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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waktu lalu.

Tetapi, Allah ternyata berkehendak lain. Saleh bukan hanya bisa

mewujudkan cita-citanya menjadi guru, tetapi bisa melebihi

keinginannya itu. Bahkan menjadi seorang  dosen dan merengkuh

jenjang pendidikan tertinggi sebagai doktor bidang Filsafat dan

pemikiran Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Padahal siapa yang menyangka, pria yang baru saja merayakan

ulang tahunnya ke-45 pada 5 April lalu itu harus berjuang untuk bisa

tetap tegak semenjak kecil. Maklum ayahnya meninggal saat Saleh

berusia dua tahun. Sejak itu praktis dia harus mengurus

kepentingannya sendiri, termasuk membiayai dirinya sendiri, baik

untuk hidup maupun sekolahnya.

 “Dari kecil hingga dewasa, hari-hari saya selalu diisi dengan

kerja. Dari SD hingga kuliah, saya kerjakan apapun yang halal dan

menghasilkan uang. Memberikan les privat, bimbingan belajar, semua

saya lakukan. Berbekal dari semua itu, maka saya katakan, apa

yang dapatkan sekarang ini sudah  lebih  dari batas-batas doa yang

saya panjatkan”, kata Saleh.

 Karena itu, ia menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat,

khususnya mereka yang kurang mampu, jangan pernah menyerah.

Karena kasih Allah tidak ada batasannya. Sebagai makhluk, manusia

harus senantiasa berusaha dan berdoa. Karena tidak ada yang

mustahil bagi Allah, jika Dia sudah berkehendak.

Belajar Kitab Klasik

Belajar  dan mengasah diri dengan berorganisasi sudah akrab

dengan kehidupan Saleh semenjak dulu. Meski berasal dari keluarga

pas-pasan, Saleh selalu bersemangat dalam menimba ilmu. Saat
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profil

duduk di bangku SD,   pagi hari ia belajar di Sekolah Dasar Negeri

142932 (SDN 2) Sibuhuan.  Sedangkan pada sore harinya  ia isi

dengan belajar di  Madrasah Ibtidaiyah yang berlokasi di dekat

rumahnya.

Setamat SD,  Saleh  melanjutkan pendidikan ke Madrasah

Tsanawiyah Aek Hayuara Sibuhuan.  Di pagi hari anak ke-enam

tujuh bersaudara ini  belajar  kurikulum resmi Departemen Agama,

sementara di sore hari ia mempelajari materi pelajaran Islam klasik.

Di tempat ini ia mengenal beberapa  kitab Arab klasik. Seperti,

Kawakib al-Durriyah (nahwu), Kailani (Sharf), Bidayat al-Mujtahid

(Fiqh), Tafsir al-Jalalain (Tafsir), Maraqiy al-‘abudiyyah (Akhlak),

hingga Mantiq dan beberapa kitab lainnya.

Setelah  merampungkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah,

suami dari Wirdah Rahmi, M.Si., ini merantau ke kota Medan. Di

tempat ini, ia bertekad  melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah

Negeri I Medan.   Di  sinilah Saleh mulai mengenal organisasi.  Dan,

sejak itu ia tak pernah lepas dari kegiatan berorganisasi.  Dimulai

saat ia kuliah di Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara, hingga

kemudian  melanjutkan kuliah Pascasarjana di UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta pada 1998. Pada tahun yang sama ia juga diterima pada

program pascasarjana Universitas Indonesia. Di UI, ia mengambil

jurusan Filsafat. Dengan demikian, ia harus mengikuti kuliah magis-

ter di dua tempat pada waktu bersamaan.

Tak lama setelah  setelah lulus dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

ia diterima sebagai dosen di IAIN Raden Fatah Palembang. Pada

saat yang sama  dia   melanjutkan pendidikannya ke jenjang S-3 di

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada jurusan yang berhubungan

dengan Pemikiran Islam.
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Berbekal pendidikan  memadai, Saleh ikut aktif di Pimpinan

Pusat Pemuda Muhammadiya. Pada Muktamar Pemuda Muhammadiyah

di Samarinda pada 2006 yang, Saleh Partaonan Daulay memberanikan

diri maju menjadi Kandidat Ketua Umum. Ia bersaing dengan Izzul

Muslimin. Meski kalah,  dia   terpilih sebagai Ketua Bidang Kader dan

Pengembangan Sumber Daya Insani PP. Pemuda Muhammadiyah

periode 2006-2010.

Sejak itu, keikutsertaannya di Pemuda Muhammadiyah kian intensif.

Puncaknya, pada  Muktamar Pemuda Muhammadiyah pada 2010 di

Jakarta, Dr. Saleh P. Daulay, M.Ag., M.Hum, MA., terpilih sebagai Ketua

Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2010-2015. Di

tengah perjalanannya sebagai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah,

Saleh terpilih menjadi Anggota DPR RI Fraksi PAN dan dianugerahi  jabatan

sebagai Ketua Komisi VIII DPRI, sebelum akhirnya pindah menjadi

pimpinan Komisi IX DPR RI periode 2014 – 2019.

Sebagai anggota Badan Pengkajian MPR, Saleh mengapresiasi

pertemuan dua Kandidat Capres pada pemilu 2019.  Ia berharap

setelah pertemuan Prabowo dengan Jokowi, para elit parpol   maupun

tokoh masyarakat juga melakukan pertemuan untuk mencairkan

ketegangan. Nyatanya, selama kontestasi pilpres, bukan hanya elit

saja yang terbelah, tetapi juga tokoh masyarakat ikut terpolarisasi.

Sebagian mendukung pasangan 01, sebagian yang lain memberikan

dukungannya kepada pasangan 02.

“Rekonsiliasi memang tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa didesak-

desak, seperti yang terjadi sebelumnya, karena ada suasana

kebatinan yang ikut menyertai kontestasi pilpres. Sekarang saatnya

menurunkan tensi, karena kedua pihak memiliki tujuan sama memberi

pelayanan terbaik pada masyarakat, cuma pada pemilu memang

harus ada kalah menang”, ujar Saleh.

Bagi Saleh, perlu ada evaluasi menyeluruh dari pelaksanaan Pemilu

serentak 2019. Karena terbukti, Pemilu serentak 2019 sangatlah

memberatkan,  baik bagi calon presiden, calon legislatif maupun

parpol pendukung. Buktinya, untuk mengkampanyekan calon presiden

dan anggota legislatif tidak mudah. Ada  faktor sosiologis, psikologis

dan geografis yang membuat   masyarakat itu berbeda-beda.

“Di Sumatera Barat, Prabowo-Sandi menonjol, bagi partai yang

tidak mendukung akan kesulitan mendapat dukungan masyarakat.

Sedang di Jawa Tengah Jokowi Ma’ruf menonjol, sampai-sampai

PAN pun kehilangan delapan kursinya”, kata Saleh lagi.

Selain menyoal dukungan, pemilu serentak terbukti menguras

anggaran karena harus dikeluarkan secara sekaligus. Dan, itu

memberatkan partai dan para calon. Masa tunggu yang terlalu lama

(8 bulan) pada Pilpres, ditambah penanganan sengketa, menurut

Saleh turut berkontribusi terhadap ancaman stabilitas bangsa.

Pasalnya, dalam rentang waktu selama satu tahun, perhatian publik

terfokus pada pemilu, dan berakibat pada munculnya perpecahan.

Karena itu, DPR dan pemerintah harus mengkaji ulang pelaksanaan

pemilu serentak. Terbukti banyak persoalan yang muncul selama

pelaksanaan Pemilu 2019. Termasuk tidak semua partai mendapat

keuntungan dari adanya pemilu itu. Tiga Parpol yang mengusung

capres dan cawapres mendapat keuntungan, sedang sisanya

dirugikan. ❏

MBO
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Oleh:

Hidayat Nur Wahid
Wakil Ketua MPR RI

I
NDONESIA sering disebut sebagai negera demokrasi ketiga

terbesar di dunia. Tentu saja  hal itu merujuk pada jumlah

penduduk yang cukup besar, sekitar 264 juta jiwa (2017). Bila

dibandingkan dengan penduduk Cina (1,39 miliar), India (1,34

miliar), dan Amerika Serikat (327,2 juta), Indonesia sebenarnya

masuk urutan keempat. Namun, Republik Rakyat China (RCC) tidak

mengenal demokrasi, karena hanya mengakui satu partai politik

dan sistem pemilihan pemimpinnya dilakukan secara tertutup.

Pada 2019, Indonesia memecahkan rekor dunia karena

menyelenggarakan lima jenis pemilihan secara serentak, yakni

pemilihan presiden (Pilpres), pemilihan anggota Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) RI, anggota DPRD Provinisi, anggota DPRD

Kabupaten/Kota, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

RI. Dengan jumlah pemilih sekitar 192 juta orang dan Tempat

Pemungutan Suara (TPS) lebih 813.000 lokasi, maka itu menjadi

perhelatan demokrasi terunik dan terumit di dunia. Namun, harus

diakui dalam hal kualitas demokrasi dan kepastian politik masih

banyak kelemahan.

Kita sangat prihatin dengan meninggalnya lebih dari 550 petugas

penyelenggara pemilu dan sekitar 4.849 lainnya dilaporkan sakit

(Kompas, 16/5/2019). Hal itu disebabkan akumulasi berbagai faktor,

mulai dari kelelahan ekstrim karena beban tugas sangat berat,

penyakit bawaan, sebagian usia tua hingga tekanan psikologis.

Melihat fakta tersebut amat wajar apabila ada tuntutan agar

penyelenggaraan Pemilu serentak dievaluasi secara total.

Termasuk dugaan adanya kejanggalan dalam Daftar Pemilih

Tetap (DPT) yang mencapai 17,5 juta data invalid, karena duplikasi

data pemilih yang sama (DPT ganda) atau data pemilih yang tidak

lengkap identitasnya, sehingga berpeluang munculnya pemilih

hantu (ghost voters) (CNN Indonesia, 15/4/2019). Komisi Pemilihan

Umum (KPU) telah berusaha memperbaiki data tersebut sebab

sangat krusial bagi kualitas pemilu, namun hal itu berkaitan dengan

perbaikan data kependudukan yang berada di bawah ke-

wenangan Kementerian Dalam Negeri. Perbaikan kualitas pemilu

harus melibatkan banyak instansi, dan semua pihak wajib

melakukan koreksi.

 Lebih mengkhawatirkan lagi, rakyat menyaksikan gejala politik

uang (money politics) yang semakin menggila, seperti

tertangkapnya calon anggota legislatif di daerah pemilihan Jawa

Tengah yang menyebarkan 400.000 amplop berisi uang pecahan

Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu dengan nilai total Rp 8 miliar (Tempo, 29/

3/2019). Kasus itu berhasil dibongkar Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK), tapi penipu yang masih aman beroperasi mungkin

lebih besar lagi.

 Pelanggaran juga terjadi di luar negeri, seperti di Malaysia

ditemukan surat suara yang sudah tercoblos sebelum hari yang

ditentukan, sehingga dilakukan pemungutan suara ulang melalui

pos. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang melihat kejangalan

di lapangan telah merekomendasikan pembatalan 62.000 surat

suara PPLN Kuala Lumpur yang tercoblos secara ilegal (Katadata,

20/5/2019). Akhirnya, KPU menyetujui pembatalan surat suara via

pos karena dapat memengaruhi perolehan kursi partai politik. Dunia

menyaksikan betapa penyelenggaraan pemilu di Indonesia amat

rentan dengan pelanggaran dan manipulasi, sehingga evaluasi

total merupakan keniscayaan.

 Berdasarkan data The Economist Intelligence (EIU), peringkat

demokrasi Indonesia 2018 berada di posisi 68 atau anjlok 20

peringkat dibandingkan 2016 yang menempati posisi 48. Posisi

Indonesia bila dibandingkan Timor Leste (peringkat 43) menjadi

ironi tersendiri. Data Freedom House menyebutkan, munculnya

ancaman kebebasan sipil hingga mendorong Indonesia turun sta-

tus dari negara ‘bebas’ (free) menjadi negara ‘bebas sebagian’

(partly free) di 2018. (CNN Indonesia, 2/1/2019). Kita tidak perlu

saling menyalahkan, namun sekali lagi kesadaran dan perbaikan

harus dilakukan serius.

 Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKR) mengajarkan, nilai-nilai universal yang juga diakui oleh

bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Karena para pendiri bangsa

Indonesia ketika berdiskusi dan berdebat tentang “apakah dasar

negara bagi Repubik Indonesia yang akan diproklamasikan

kemerdekaannya” memakai referensi pemikiran dan peradaban

dunia. Di samping, tentu saja, menggali pengalaman dan khasanah

kebudayaan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia sejak

berabad-abad lamanya.

 Sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) melandasi penerapan

sila-sila lainnya. Dan, sila terakhir (Keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia) menjadi muara dari segenap sila-sila sebelumnya.

Kepercayaan kepada Tuhan tidak bermakna apabila tidak

ditegakkan keadilan dalam kehidupan manusia (salah satu sifat

Tuhan Maha Adil), kemanusiaan akan menjadi penindasan tanpa

keadilan, persatuan nasional akan goyah bila terjadi ketidakadilan,

dan kerakyatan (demokrasi) hanya mimpi kosong bila tak

menghasilkan keadilan dan kesejahteraan.

Pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia serta

jujur dan adil tidak hanya bertujuan menghasilkan pemimpin yang

dipercaya masyarakat.  Namun, lebih dari itu untuk mewujudkan

keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. ❏
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