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mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan pemilu serentak
2019. Aspek apa saja yang dievaluasi?
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Evaluasi dan Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilu Serentak 2019

H

INGGA Selasa (7/5/2019), atau selama 20
hari setelah pelaksanaan Pemilu Serentak
2019 pada Rabu 17 April 2019, jumlah
petugas penyelenggara Pemilu Serentak yang
meninggal tercatat sebanyak lebih dari 500 orang. Tepatnya, secara keseluruhan petugas
yang meninggal mencapai 554 orang, baik dari
pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun personel
Polri. Berdasarkan data KPU, jumlah petugas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
(KPPS) yang meninggal sebanyak 400 orang.
Sementara petugas yang sakit sebanyak 3.788
orang (data per Sabtu, 4 Mei 2019).
Tentu, terlepas dari berbagai penyebab
meninggalnya petugas penyelenggara Pemilu
Serentak 2019, banyaknya jumlah korban jiwa
merupakan sebuah ironi. Pada saat Indonesia
menjadi sorotan dunia internasional karena
menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar
dan paling rumit dalam perjalanan sejarah pemilu
di Tanah Air, namun fakta yang ada justru banyak
korban berjatuhan demi mengawal proses
pemilu. Bahkan, jumlah korban meninggal pada
Pemilu 2019 ini sangat mencolok dibanding
pemilu-pemilu sebelumnya di era reformasi
(Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu
2014). Pemilu Serentak 2019 bakal tercatat
dalam sejarah sebagai pemilu yang paling
banyak menimbulkan korban jiwa petugas
penyelenggara pemilu.
Selain besarnya jumlah korban jiwa, Pemilu
Serentak 2019 ini juga diwarnai berbagai
dinamika, baik pada masa kampanye, pada saat
pencoblosan atau pemungutan suara, maupun
pada masa penghitungan suara. Tidak bisa
dipungkiri, banyak terjadi kecurangan pada
Pemilu Serentak 2019 ini. Bawaslu sendiri
mengakui bahwa pemilu kali ini sangat banyak
kecurangan. Laporan yang masuk ke Bawaslu,
dari 121.993 TPS, Bawaslu mendapati petugas
KPPS di 4.589 tidak netral. Padahal jumlah
4
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keseluruhan TPS sebanyak 813 ribu lebih. Baik
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo
– Sandi maupun Tim Kampanye Nasional (TKN)
Joko Widodo – Ma’ruf menemukan dugaan
kecurangan dalam Pemilu 2019. Kecurangan
itu didominasi praktik politik uang.
Melihat sejumlah persoalan dan berbagai
masalah dalam penyelenggaraan Pemilu
Serentak 2019 ini, seperti potensi kecurangan,
netralitas penyelenggara pemilu, hingga
pemungutan dan penghitungan suara yang
menelan banyak korban jiwa petugas penyelenggara pemilu, maka memang sudah selayaknya Pemilu Serentak 2019 ini dievaluasi.
Gayung pun bersambut. Pemerintah dan DPR
sepakat untuk mengevaluasi proses dan
pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 ini. Salah
satu bentuk evaluasi adalah kemungkinan untuk
memisahkan kembali Pemilu Legislatif (Pileg)
dan Pemilu Presiden (Pilpres). Opsi lainnya
adalah memisahkan Pemilu Serentak di tingkat
nasional (Pilpres, Pileg untuk DPR dan DPD)
dan Pemilu Serentak di tingkat lokal (Pilkada,
Pileg untuk DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota).
Masih dalam rangkaian pelaksanaan Pemilu
Serentak 2019, tak kalah penting adalah
bagaimana penyelesaian perselisihan hasil
pemilu. Peraturan perundang-undangan sudah
mengatur, jika ada pihak yang merasa dirugikan
atau menemukan bukti pelanggaran bisa
mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi
(MK). Gugatan hasil pemilu di MK ini paling lama
diajukan 3 x 24 jam setelah penetapan
perolehan suara nasional. Jika ditemukan bukti
kecurangan maka MK bisa merekomendasikan
untuk pemungutan suara ulang atau rekapitulasi suara ulang.
Berkaitan dengan berbagai masalah di atas,
Majalah Majelis edisi Juni 2019 ini mengupas
seputar evaluasi dan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Serentak 2019. ❏
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KPU Umumkan Rekapitulasi Nasional Pemilu 2019

T

EPAT hari Selasa dini hari (21/5) Komisi Pemilihan Umum (KPU)
akhirnya mengeluarkan pengumuman rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara tingkat nasional dan penetapan
hasil Pemilihan Umum tahun 2019 di gedung KPU, Jakarta. Jadi,
pengumuman itu maju dari rencana awal, yakni 22 Mei 2019.
Pengumuman itu dikeluarkan setelah KPU menyelesaikan seluruh
rekapitulasi 34 provinsi dan 130 PPLN. Dalam pemilihan Presiden,
jumlah suara sah nasional tercatat 154.257.601, pasangan calon
nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin mencapai 85.607.362 atau 55,50%
dari total suara sah nasional.
Sedangkan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo SubiantoSandiaga Uno, mencapai 68.650.239 suara atau 44,50% dari total
suara sah nasional. KPU Arief Budiman usai pengumuman
mengungkapkan bahwa yang ditetapkan pada Selasa dini hari adalah
hasil rekapitulasi penghitungan suara.
Adapun penetapan presiden dan wakil presiden terpilih akan
dilakukan tiga hari sesudah pengumuman hasil rekapitulasi ini
guna memberikan kesempatan kepada pasangan calon atau
partai politik yang mengajukan sengketa ke Mahkamah
Konstitusi (MK).
KPU menolak berbagai pandangan negatif yang menyebutkan

bahwa KPU ‘ngebut’ mengeluarkan pengumuman di luar jadwal untuk
menghindari aksi demo pada 22 Mei 2019. Menurut Komisioner KPU
Hasyim Asy’ari, pengumuman dilakukan dini hari di luar jadwal yang
telah beredar tidak ada kaitannya dengan rencana aksi demonstrasi,
tapi berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu
penetapan hasil pemilu wajib dilakukan paling lambat 35 hari setelah
pemungutan suara.
Walaupun pasca penyelenggaraan pemilu serentak menyisakan
berbagai permasalahan bahkan sampai aksi demonstrasi yang
berujung rusuh di Jakarta, namun peraturan perundang-undangan
yang mengatur pelaksanaan pemilu sampai penyelesaian sengketa
pemilu sudah diatur dengan jelas dan gamblang.
Dari analisa berbagai pengamat, baik nasional maupun asing,
menyebutkan bahwa pemilu serentak di Indonesia adalah pemilu yang
paling transparan, meriah dan paling complicated, dan pelaksanaannya masih lebih baik dari beberapa negara asing.
Terkait berbagai permasalahan pasca pemilu yang ramai
diperbincangkan dan diperdebatkan, semestinya menjadi catatan
penting para pemangku kebijakan di negeri ini agar ke depan desain
pelaksanaan pemilu menjadi lebih baik lagi. ❏
DER

ISTIMEWA

Urgensi Pemindahan Ibukota

S

ETIAP kali banjir melanda Ibukota Jakarta, wacana untuk
memindahkan Ibukota kembali mencuat. Seperti banjir yang
terjadi di Ibukota Jakarta beberapa lalu membuat Presiden RI
Joko Widodo memunculkan kembali wacana pemindahan Ibukota
negara ke luar Jakarta. Tampak agak serius. Beberapa kandidat di
Jawa dan luar Jawa menjadi opsi. Dan, Kota Pontianak menjadi
kandidat terkuat.
Menurut kajian yang dilakukan Kementerian Perencanaan dan
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Pembangunan Nasional atau Bappenas pemindahan ibukota akan
membutuhkan biaya sekitar Rp 323 sampai Rp 466 triliun. Menteri
Pembangunan dan Perencanaan Nasional atau Kepala Bappenas,
Bambang P.S. Brodjonegoro, mengatakan, pemerintah telah
menyiapkan skema pembiayaan untuk pembangunan ibukota baru.
Pembiayaan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah lewat APBN,
tetapi juga oleh BUMN dan swasta.
“Jadi untuk pembiayaan ini tidak hanya oleh APBN tetapi juga
EDISI NO.04/TH.XIII/APRIL 2019

melalui dana dari BUMN dan swasta. Salah satunya lewat skema
Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),” katanya, di
Jakarta, Kamis (16/5/2019).
Sebenarnya, usulan pemindahan Ibukota negara ini telah
didiskusikan sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno, bahkan
lebih jauh lagi pada masa kolonial Belanda. Dalam catatan sejarah,
pada awal Abad ke-20 ada upaya Pemerintahan Hindia Belanda
untuk mengubah lokasi ibukota dari Batavia atau Jakarta ke Bandung,
namun gagal karena Perang Dunia II.
Pada 2010, di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) pembahasan dan perdebatan tentang
pembentukan ibukota baru yang dipisah dari pusat ekonomi dan
komersial negara. Presiden SBY mendukung ide untuk membuat
pusat politik dan administrasi Indonesia yang baru, karena masalah
lingkungan dan overpopulasi Jakarta. Di era Presiden Joko Widodo
wacana ini kembali diangkat.

Pemerintah Tetap Pantau Media Sosial

M

ENTERI Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto
mengumumkan kebijakan membatasi akses dan penyebaran
media sosial di seluruh Indonesia. Kebijakan itu diumumkan
pada Rabu, 22 Mei 2019 beberapa jam setelah merebaknya aksi
demonstrasi memprotes pengumuman rekapitulasi suara nasional
KPU. Pembatasan dimaksudkan untuk menghindari provokasi dan
berita bohong kepada masyarakat luas.
Sebagian pihak memuji langkah cepat pemerintah membatasi
akses dan penyebaran media sosial yaitu Facebook, Twitter,
Instagram, WhatsApp, dan Line, sebagai upaya tepat meredam berita
bohong atau hoax yang meresahkan. Tapi tidak sedikit pula yang
mengkritisi kebijakan pemerintah itu, antara lain Institute Criminal
Justice Reform (ICJR) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
Setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan akses
media, dampaknya dirasakan masyarakat pengguna media sosial.
Pengguna media sosial seperti Facebook, Twitter, atau WhatsApp
mulai merasakan lambat bahkan tidak bisa mengakses gambar video
dan foto. Pekerja yang selalu menggunakan media sosial dalam
berbisnis juga merasakan kerugian akibat pembatasan tersebut.
Di sisi lain, kebijakan pembatasan itu dikritisi karena bertentangan
EDISI NO.04/TH.XIII/APRIL 2019

Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana Bernardus Djonoputro
mengungkapkan bahwa rencana pemindahan ibukota ke luar Pulau
Jawa harus dilihat beberapa aspek, terutama soal kenyamanan
kota mesti menjadi salah satu masukan. “Hal itu berkaitan dengan
hubungan antara luas kota, jumlah penduduk, dan kenyamanan
tinggal di sana. Karena itu, pembangunan kota baru harus
mempertimbangkan kenyamanan untuk ditinggali dengan berbagai
kriteria,” katanya, di Jakarta, Sabtu (18/5/2019).
Dibalik kontroversinya, wacana pemindahan ibukota menjadi hal
yang sebenarnya urgent untuk negara sebesar Indonesia. Soalnya,
Jakarta lama kelamaan tidak akan mampu menampung ledakan
penduduk Jakarta, dan migrasi penduduk dari daerah, yang pada
akhirnya permasalahan kota Jakarta seperti kemacetan, makin
sempitnya lahan dan lapangan kerja, serta ketersediaan air bersih
akan semakin parah. ❏
DER

ISTIMEWA

dengan hak berkomunikasi, hak memperoleh informasi dan kebebasan
berekspresi. AJI, misalnya, mendesak pemerintah segera mencabut
kebijakan pembatasan akses media sosial karena telah melanggar
Pasal 19 Deklarasi Hukum HAM.
Sebenarnya, negara-negara lain juga pernah mengeluarkan kebijakan
membatasi akses dan penyebaran informasi di media sosial dengan
tujuan meredam penyebarluasan berita bohong atau hoax dan ujaran
kebencian. Tiongkok menjadi salah satu negara yang memiliki sejarah
panjang membatasi akses informasi atas media, termasuk media sosial.
Turki juga merupakan negara lain yang membatasi akses pada media
sosial terutama Twitter. Pada tahun 2009, Vietnam juga sempat
memblokir akses Facebook selama satu minggu.
Pada Sabtu, 25 Mei 2019, pemerintah akhirnya mencabut
pembatasan akses penyebaran gambar dan video di media sosial.
Selama tiga hari pembatasan, pemerintah menemukan 30 hoax yang
ada di Facebook, Instagram, dan Twitter. Selanjutnya permerintah
tetap memantau media sosial dan akan menerbitkan aturan baru
yang mengharuskan penyelenggara sistem dan transaksi elektronik
untuk secara aktif membersihkan berita bohong. ❏
DER
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Baharuddin Aritonang
Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI

Pemilu 2019

S

EBAGAIMANA situasi politik kita sekarang ini,
mengevaluasi Pemilu 2019 pun mengalami
“keterbelahan”. Sekelompok orang menganggap tidak perlu dibicarakan. Tentu dengan
beragam alasan. Mulai dari alasan filosofis,
konstitusional, sampai masalah aturan dan teknis
pelaksanaannya. Dengan mengevaluasi teknis
pelaksanaannya saja akan dapat memperbesar
keterbelahan itu.
Bisa juga pelaksanaan Pemilu 2019 ini dinilai baik
baik saja. Apanya yang harus dievaluasi? Pemilu
memang begitu. Ada yang menang, ada pula yang
kalah. Kalau ada yang teriak, ya biasa saja. Justru
kita perlu memberi apresiasi yang tinggi bagi semua
pihak yang telah melaksanakan Pemilu 2019 ini.
Bersamaan dengan itu, penghormatan yang tinggi
pula bagi pahlawan demokrasi yang telah gugur
dalam melaksanakan tugas Pemilu 2019.
Sebagaimana demokrasi, pikiran orang banyak
perlu didengar. Tak sedikit yang menghendaki
dilakukannya evaluasi. Walau terasa ada keberpihakan, asal dibarengi argumentasi yang dapat
dipertanggungjawabkan, ya boleh boleh saja. Yang
menggunakan argumentasi yang lemah, pada
akhirnya juga akan kelihatan. Bagaimanapun
masing-masing pihak perlu mengungkapkan jalan
pikirannya. Apakah peserta Pemilu, tim sukses, atau
hanya sekedar pengamat dan penggembira.
Pendapat saya berikut ini. Keadaan yang kita
hadapi sekarang ini bukan terjadi secara tiba-tiba.
Melainkan suasana yang muncul dari persoalan
yang menumpuk di dalam kehidupan masyarakat,
khususnya politik. Termasuk “keterbelahan”
masyarakat setelah Pemilu 2014 lalu. Sementara
perkembangan kehidupan banyak mengalami
perubahan, sebagian anggota masyarakat belum
siap menerimanya.
Situasi yang sesungguhnya tidak kita hadapi
sendiri. Akan tetapi juga banyak negara di dunia.
Bahkan negeri seperti Amerika Serikat, yang
dianggap sebagai pembawa semangat demokratisasi
ke seluruh dunia. Lihatlah keterbelahan masyarakatnya, yang justru tampak pada Pemilihan Presiden
sekitar 4 tahun lalu. Sampai sekarang, dampaknya
belum juga hilang. Anehnya lagi, negeri itu berhadapan
dengan teknologi yang justru dikembangkan dari
sana, khususnya teknologi informasi.
Itu pulalah yang kita hadapi di dalam negeri. Di
kala persatuan dan kesatuan bangsa belum juga
kokoh, di samping usaha merekatkan kelompok
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masyarakat di satu sisi, tampak kian meruncingkan
perbedaan di sisi lain. Di tengah diamnya bagian
terbesar anggota masyarakat, wajah yang meruncing itu tampak jelas di media sosial. Sementara
media arus utama sudah mendahuluinya. Mungkin
saja karena media-media besar itu juga sudah menjadi
bagian dari konglomerasi. Di kala ilmu kesopanan
belum juga menjadi pegangan, justru kian diporakporandakan oleh peluang untuk dapat mengekspresikan diri secara langsung. Akibatnya rasa
harga-menghargai kian hilang. Begitu juga hormatmenghormati. Perasaan yang sama kian merekat,
sementara perasaan yang berbeda kian memperuncing perbedaan.
Sementara itu, para elit atau yang dianggap elit
bangsa, acapkali larut dengan keadaan di masyarakat. Justru kian mempertajamnya. Kebetulan pula
sebagian diantaranya hanya mementingkan diri.
Mengkuti arus yang berkembang di kalangannya.
Bukannya meluruskan keterbelahan, bahkan kian
memperuncingnya.
Ketika Pemilu 2019 ini dianggap paling rumit di dunia,
sesungguhnya diakibatkan ketidaktahuan yang
berlangsung. Atau melihatnya sepotong, tanpa
mempertanyakan posisinya sendiri. Pendapat seperti
itu pulalah yang menyebabkan kian rumitnya
pelaksanaan Pemilu 2019. Padahal masalah yang
sesungguhnya disebabkan para pimpinan negara
sendiri yang tidak konsisten untuk membangun aturan
yang sesungguhnya.
Dari awal, para perumus Undang Undang sudah
salah merumuskan sistem dan mekanisme yang harus
dijalankan. Kini kesalahkaprahan itu dituding pada orang yang mengajukan uji materi UU Pemilu ke Mahkamah
Konstitusi. Padahal jika para perumus Undang Undang
(Presiden dan DPR) memahami yang dirumuskan di
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, maka sesungguhnya Pemilu serentak
seperti itulah yang harus dilaksanakan. Lihatlah Bab
VIIB Pemilihan Umum. Ayat (2) Pasal 22E menegaskan:
pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. Jika langkah ini ditempuh sejak
Perubahan UUD 1945 yang berlangsung tahun 19992002, maka sesungguhnya Pemilu Serentak itu telah
dimulai sejak Pemilu Tahun 2004.
Kalau kesadaran ini dimiliki para pembuat Undang
Undang (Presiden dan DPR), maka Pemilu Serentak
seperti itu telah berlangsung sebanyak 4 (empat)
EDISI NO.04/TH.XIII/APRIL 2019

kali, yakni Tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019. Artinya, bukan lagi
sesuatu yang baru. Sejalan dengan itu, maka persyaratan menjadi
Calon Presiden (Capres) yang harus diajukan oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang sekurang-kurangnya mencapai 20%
jumlah Pemilih, jelas tidak sesuai dengan semangat UUD 1945. Dalam
arti setiap Parpol atau gabungan Parpol bisa mencalonkan pasangan
calon Presiden/Wakil Presiden.
Jika langkah ini ditempuh, mungkin saja akan terdaftar lebih dari 2
(dua) pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden. Tidak apa-apa. Jika
putaran pertama pemilihan Presiden (satu kotak dari 5 kotak suara
di TPS) belum memperoleh kemenangan (yakni mendapatkan suara
lebih dari limapuluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum
dan sedikitnya duapuluh persen di setiap provinsi yang tersebar di
lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia), dilangsungkan
pemilihan Presiden/Wakil Presiden putaran kedua. Rumusan itu
tertuang di ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6A UUD 1945. Dalam pemilihan
presiden putaran kedua, yang diikuti oleh 2 pasangan calon
Presiden/Wakil Presiden dengan perolehan suara terbanyak satu
dan dua, mestilah ada yang menjadi pemenangnya.
Masa kampanye yang begitu lama, seolah terfokus pada pemilihan
Presiden/Wakil Presiden. Anggota-anggota DPR, DPD, dan DPRD
seolah diabaikan. Semestinya juga diisi dengan perdebatan caloncalon wakil rakyat dan wakil daerah yang diharapkan. Mungkin cukup
diisi dengan wakil-wakil partai politik beserta pengamat. Bukankah
penyelenggaraan negara tidak hanya tergantung pada Presiden/
Wakil Presiden. Juga memerlukan wakil rakyat/daerah yang mengerti
akan tugas dan tanggungjawabnya?
Tentang pemilihan anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD,
tidak jauh berbeda dengan yang berlangsung dalam beberapa periode
yang lalu. Tentu saja pelaksana Pemilunya perlu dipilih yang benarbenar dapat bekerja keras dan memiliki integritas dan kejujuran yang
tinggi. Pelaksana yang saya maksud mulai dari KPU dan pelaksana
lainnya sampai ketingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dalam
kenyataannya para pelaksana ini juga tidak sepenuhnya dapat
dipercaya. Akibatnya, terjadi banyak penyimpangan, sejak dari jual
beli suara, hilangnya suara, serta penyimpangan lain, baik yang
dilakukan oleh peserta, pelaksana, atau aparatur pemerintah. Contoh
yang paling nyata adalah yang terjadi di Malaysia, kertas suara
yang telah dicoblos untuk calon anggota DPR dari parpol tertentu
yang tidak lain dari anak Dutabesar RI. Demikian juga berbagai
kecurangan lain.
Saya tidak membicarakan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).
Karena bagi saya pengawas yang perlu dibentuk bersifat internal,
sebagai bagian dari KPU. Bukan lembaga yang berdiri sendiri. Yang
mengawasi pelaksanaan Pemilu dilakukan oleh banyak pihak, bukan
hanya pemerintah, DPR, DPD, Partai Politik, Kepolisian, Perguruan
Tinggi, serta masyarakat secara keseluruhan. Kini bertambah pula
dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Jadi
lembaganya beranak-pinak. Padahal Pasal 22 E ayat (5) UUD NRI
Tahun 1945 merumuskan: pemilihan umum diselenggarakan oleh
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suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan
mandiri.
Begitulah konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945 merumuskannya.
Tapi, dalam kenyataannya, bukan begitu yang berjalan. Tapi berjalan
di luar dari yang dirumuskan di konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945.
Para perumus undang-undang sendiri tidak memperhatikan Undang
Undang Dasar. Seolah yang dipikirkan hanya yang berada di sekitar
dirinya sendiri. Mana yang menguntungkan bagi partainya masingmasing. Itulah sebabnya undang-undang bergonta ganti.
Sementara itu di lingkungan masyarakat pun terjadi perubahan
yang terkadang susah untuk dirumuskan. Bukan hanya akibat
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang
diuraikan di atas, akan tetapi juga yang menyangkut perilakunya.
Kejujuran tergerus dari sebagian kehidupan masyarakat. Bukan
saja di kalangan elit politik (pengurus partai politik) dan pelaksana
Pemilu, akan tetapi juga sebagian anggota masyarakat. Dari laporan
pelaksana dan peserta Pemilu 2019, permainan uang sudah
berlangsung secara masif dan menyeluruh. Pilihan amat dipengaruhi
oleh uang. Tidak lagi sebatas benda, tapi nyata-nyata dalam bentuk
uang. Bahkan seolah ada tarifnya masing-masing, berapa untuk
anggota DPRD, anggota DPD, dan anggota DPR. Saya belum dengar
tarif memilih Presiden. Dan, ini juga telah dibuktikan melalui Operasi
Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terhadap calon anggota DPR (BSP)
dan beberapa OTT lainnya. Di sisi lain polisi juga ikut menangani
politik uang di sekitar Pemilu 2019 ini. Dengan adanya OTT itu maka
tidak dipungkiri lagi laporan orang perorang, lebih-lebih yang tidak
dipublikasi. Jumlah yang dikeluarkan seorang calon anggota DPR,
DPD dan DPRD tentu saja bersifat relatif. Dalam kasus BSP
menyangkut uang dalam hitungan miliar rupiah.
Akumulasi semua persoalan itulah yang terjadi di Pemilu 2019.
Ratusan jumlah korban (baik yang meninggal dunia maupun sakit)
dalam melaksanakan Pemilihan Umum Tahun 2019 merupakan dampak
dari kompleksnya masalah yang kita hadapi.
Jadi sesungguhnya Pemilu 2019 sudah jauh dari cita-cita untuk
melaksanakan demokrasi yang sesungguhnya. Jika harus dicari
jalan keluarnya, maka yang pertama-tama dilakukan adalah
memperbaiki moralitas bangsa ini. Memurnikan kembali makna
penggunaan hak suara yang sebaik-baiknya dengan memerhatikan
kualitas manusia yang harus dipilih tanpa menyandarkan pada
bayaran. Pelaksana yang bekerja untuk itu pun harus jujur serta
berniat baik untuk menghasilkan Pemilu yang lebih berkualitas.
Langkah selanjutnya adalah mencari sistem pemilu yang lebih
praktis, akan tetapi memberi hasil yang lebih baik. Dengan jumlah
penduduk yang besar serta jumlah pemilih yang ratusan juta orang,
tersebar di seluruh Indonesia, sudah saatnya memikirkan sistem
Pemilu yang lebih ekonomis, efektif, dan efisien. Misalnya melalui evoting, atau pemilihan dengan pemberian suara dengan menggunakan teknologi informasi. Tentu saja dalam hal ini perlu dijaga bersama
agar jangan sampai disalahgunakan. Tantangannya memang berat.
Tapi itulah langkah yang harus ditempuh. ❏
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Pemilu Serentak 2019

Evaluasi Pelaksanaan
Pemilu
Serentak
Pemerintah telah bersepakat
dengan penyelenggara pemilu,
DPR, TNI-Polri serta elemen
demokrasi untuk duduk bersama
mengevaluasi secara menyeluruh
pelaksanaan pemilu serentak
2019. Aspek apa saja yang
dievaluasi?
FOTO-FOTO: ISTIMEWA

S

ELASA dini hari, 21 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU)
mengumumkan hasil rekapitulasi nasional pemilihan presiden.
Pengumuman ini setelah KPU menyelesaikan seluruh
rekapitulasi 34 provinsi dan 130 PPLN. Hasilnya, Jumlah suara
pasangan Calon Presiden – Calon Wakil Presiden nomor urut 01,
Jokowi – Ma’ruf, mencapai 85.607.362 atau 55,50% dari total suara
sah nasional. Sedangkan pasangan Calon Presiden – Calon Wakil
Presiden nomor urut 02 meraih 68.650.239 suara atau 44,50% dari
total suara sah nasional. Jumlah suara sah nasional tercatat
154.257.601 suara.
Pasangan nomor urut 01 menang di 21 provinsi: Sumatera Utara,
Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Jawa
Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT),
Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan
Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat,
Maluku, Papua Barat, dan Papua. Sisanya, 13 provinsi lainnya
dimenangkan pasangan nomor urut 02, yaitu Aceh, Sumatera Barat,
Bengkulu, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat,
Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku
Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB).
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“Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilu
2019 ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46
WIB. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan
di Jakarta, pada tanggal 21 Mei 2019, Ketua KPU RI, Arief Budiman,”
kata Ketua KPU Arief Budiman ketika mengumumkan pengesahan
hasil rekapitulasi tersebut. Pengumuman KPU ini lebih cepat
dibandingkan jadwal semula, yaitu Rabu (22/5/2019).
Namun, saksi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo
Subianto – Sandiaga Uno, tidak (menolak) menandatangani berkas
rekapitulasi suara pemilihan presiden itu. Ini sejalan dengan
pernyataan Prabowo Subianto yang menolak hasil Pilpres 2019.
Penolakan ini merupakan sikap pasangan nomor urut 02 atas
dinamika pelaksanaan Pemilu 2019. Dinamika yang dimaksud di
antaranya pelaksanaan pemilu di daerah diwarnai dengan
kecurangan.
“Saya Aziz Subekti dan sebelah saya pak Didi Haryanto sebagai
saksi BPN (Paslon) 02 menyatakan menolak hasil Pilpres yang telah
diumumkan,” kata Azis di kantor KPU, Jakarta, Selasa dini hari. “Ini
sebagai monumen moral bahwa kami tidak pernah menyerah untuk
melawan ketidakadilan, untuk melawan kecurangan, untuk melawan
EDISI NO.06/TH.XIII/JUNI 2019

kesewenang-wenangan, untuk melawan
kebohongan, dan untuk melawan tindakan
apa saja yang akan mencederai demokrasi,”
sambungnya.
Selain itu, partai anggota koalisi PrabowoSandiaga seperti, PKS, Berkarya, Gerindra
dan PAN juga menolak hasil rekapitulasi
suara Pilpres 2019. Meskipun demikian, KPU
tetap menetapkan hasil rekapitulasi Pilpres
2019. Pengesahan hasil rekapitulasi ini
memang tetap absah meski tanpa tanda
tangan saksi dari BPN.
Ketua KPU Arief Budiman menggarisbawahi bahwa yang ditetapkan pada Selasa
dini hari adalah hasil rekapitulasi penghitungan suara. Adapun penetapan Presiden
dan Wakil Presiden terpilih akan dilakukan
tiga hari sesudah pengumuman hasil
rekapitulasi ini guna memberikan kesempatan kepada pasangan calon atau partai
EDISI NO.06/TH.XIII/JUNI 2019

Arief Budiman

politik yang mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada Jumat, 24 Mei 2019, sekitar 90 menit
menjelang tengah malam, batas waktu
pengajuan perselisihan hasil pemilu, pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto –
Sandiaga Uno mengajukan gugatan hasil
pemilihan presiden. Gugatan diajukan
Bambang Widjojanto sebagai Ketua Tim
Hukum pasangan capres nomor urut 02
didampingi Hashim Djojohadikusumo dan
Denny Indrayana. Bambang Widjojanto
menyerahkan “51 alat bukti” yang diterima
Panitera MK.
“Argumen dan alat bukti menjadi pendukung untuk menjelaskan kecurangan yang
terstruktur, sistematis, dan massif. Kami
mendorong MK bekerja beyond the law. Indonesia bukan sekadar negara hukum, tapi
berpucuk kepada kedaulatan rakyat,” kata
Bambang usai penyerahan.
Dalam keterangan pers sebelumnya,
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calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga
Uno menyatakan, langkah ke MK ini sebagai
bentuk tuntutan rakyat Indonesia atas
kekecewaan dan keprihatinan terhadap
pelaksanaan pemilu. “Sangat sulit menyatakan pemilu kita sudah berjalan baik, jujur dan
adil. Kami mendapat berbagai laporan dari
anggota masyarakat yang melihat dengan
mata kepala sendiri dan mengalami ketidakadilan yang terjadi selama pemilu kemarin,”
tuturnya di kediaman Prabowo Subianto,
Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat (24/5).
Sejak 11 Juni, dihitung 14 hari kerja, MK
mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Setelah verifikasi dan penanganan perkara perselisihan ini, MK akan
memutuskan pada 28 Juni mendatang.
Langkah kubu Prabowo - Sandi ke MK
merupakan langkah yang sesuai dengan
konstitusi bila terjadi perselisihan hasil pemilu
(lihat bagian dua, “Penyelesaian Perselisihan
Hasil Pemilu”).

Evaluasi Pemilu
Indonesia untuk pertama kalinya melaksanakan pemilihan umum serentak yang
menggabungkan pemilihan legislatif (Pileg)
dan pemilihan presiden (Pilpres) pada Rabu,
17 April 2019. Pemilu serentak dilakukan
berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi
(MK) yang mengabulkan gugatan akademisi
Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat
untuk Pemilu Serentak terhadap UU Nomo 42/
2008 tentang Pilpres. Gugatan ini teregister
dengan nomor 14/PUU-XI/2013.
MK mengabulkan sebagian gugatan
tersebut. MK membatalkan Pasal 3 ayat 5,
Pasal 12 ayat 1 dan 2, Pasal 14 ayat 2 dan
Pasal 112 UU Pilpres yang mengatur
pelaksanaan Pilpres tiga bulan setelah Pileg.
MK berpendapat, penyelenggaraan Pileg
dan Pilpres serentak akan lebih efisien
sehingga menghemat uang negara.
Faktanya, alih-alih mengemat anggaran,
biaya pemilu serempak jauh lebih mahal
dibandingkan dengan ongkos pemilu-pemilu
sebelumnya. Ini terlihat dari alokasi anggaran
sebesar Rp 24,8 triliun untuk Pemilu serentak
2019. Anggaran ini naik 3% atau bertambah
Rp 700 miliar dibandingkan biaya Pemilu dan
Pilpres 2014 lalu yang mencapai Rp 24,1 triliun.
Belum lagi, Pemilu serentak 17 April 2019
meninggalkan berbagai permasalahan. Meski
ada manfaatnya, namun ekses pemilu
12

Eriko Sotarduga

serentak juga banyak. Misalnya, kendala
dalam pelaksanaannya. Sebanyak 249
Tempat Pemungutan Suara (TPS), meski
hanya 0,8% dari total 810.193 TPS, terkendala kelambatan logistik. Dan, salah satu
persoalan yang mencolok adalah banyaknya
petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal.
Dari situs Kementerian Kesehatan (Kemenkes) disebutkan hingga Kamis, 16 Mei 2019,
petugas KPPS yang meninggal sebanyak
527 orang dan 11.239 orang dirawat di
rumah sakit.
Melihat banyaknya kesemrawutan pelaksanaan pemilu serentak ini, banyak
kalangan yang berpendapat bahwa perlu
dilakukan evaluasi terhadap pemilu serentak.
Anggota MPR dari PDI Perjuangan Eriko

Mardani Ali Sera

Sotarduga mengatakan, kematian para
petugas KPPS perlu dijadikan momen untuk
memperbaiki sistem pemilu. Untuk itu dia
menyarankan sistem pelaksanaan pemilu
serentak ini perlu diubah.
Salah satu alternatifnya, kata Eriko, adalah
memisahkan antara pemilu pusat dan pemilu
daerah. Pemilu pusat meliputi Pilpres,
pemilihan anggota DPR, dan DPD. Sedangkan
pemilu daerah meliputi pemilihan kepala
daerah, pemilihan anggota DPRD provinsi,
dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. “Tentu
kita harus mengevaluasi pemilu serentak ini,
sebab memakan waktu rumit. Perlu dikaji,
apakah tetap pemilu serentak atau dipisah
lagi,” katanya.
Eriko lantas membandingkan dengan
pemilu di India. “Di India, pemilu membutuhkan
waktu lebih dari satu minggu. Kita, hanya
satu hari. Bukankah itu luar biasa. Kita
prihatin soal ini,” ujarnya. Di Indonesia waktu
pelaksanaan pemilu hanya berjalan sehari
semalam. Ia menyarankan agar waktu lebih
lama dan mengurangi beban kerja agar tidak
ada lagi jatuh korban jiwa petugas KPPS.
Usul yang sama juga disampaikan anggota
MPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera. Dia
mengatakan, pemilu serentak memang perlu
dievaluasi dengan melibatkan semua stake
holder, yaitu KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),
dengan mengundang pihak kepolisian dan
kejaksaan yang tergabung dalam Tim Sentra
Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu).
Plus masukan dari pengamat dan LSM.
“Intinya tidak boleh ada korban jiwa dan asas
Luber Jurdil harus ada dalam pemilu kita,”
katanya kepada Majelis.
Untuk itu, pelaksanaan Pemilu 2024 nanti
apakah tetap serentak atau Pileg dan Pilpres
dipisah harus mengikuti hasil analisa dan
evaluasi, serta konsensus seluruh elemen
bangsa. “Agar tiap pemilu kondisi sosial
politik dan ekonomi bangsa ini kian maju,”
kata pimpinan Komisi II DPR ini.
Dalam hal evaluasi pemilu serentak,
anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar,
Deding H. Iskak, menyebutkan, ada dua hal
yang perlu dievaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu serentak. Pertama, Pileg
dan Pilpres harus dipisah. Untuk pemisahan
ini perlu kajian dari pemerintah dan DPR.
Kedua, perlu konsolidasi, penyelenggaraan,
dan sosialisasi UU. “Pada tahun 2020, ketika
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pembahasan UU Pemilu, apakah perlu
pemisahan Pileg dan Pilpres, atau pemisahan
pemilu nasional atau pemilu daerah, akan
diselesaikan dengan merumuskan kembali
UU Pemilu,” ujarnya kepada Majelis.
Deding mendengar banyak suara yang
meminta untuk memisahkan kembali Pileg dan
Pilpres. Dia juga mendengar masukan agar
pemilu dipisahkan antara pemilu pusat dan
pemilu daerah. “Semua ini kembali pada
pembuat UU, yaitu pemerintah dan DPR,”
tuturnya.
Tidak jauh berbeda, Peneliti Perludem, Mulki
Shader, juga menyarankan hal serupa, yaitu
pemisahan pemilu pusat dan pemilu daerah.
Usulan itu dikemukakan setelah melihat

design. Pelaksanaan Pemilu 2024 perlu
membahas catatan-catatan dari pemerintah
dan DPR. “Para pembuat kebijakan di negeri ini
harus duduk bersama kembali untuk mencari
desain terbaik pemilu sehingga tidak lagi
memunculkan banyak persoalan,” katanya.
Pendapat berbeda disampaikan anggota
Lembaga Pengkajian MPR, Margarito Kamis.
Dia melihat pemilu serentak yang baru usai
sulit untuk ditempatkan dalam kerangka Pasal
22E ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, yaitu pemilu
yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan
rahasia. “Itulah kira-kira potret umum dari
pemilu yang baru selesai, baik Pileg maupun
Pilpres,” katanya kepada Majelis.
Selain banyaknya jumlah korban, Marga-

Bisa pisah langsung, bisa pisah tidak
langsung,” jelasnya.
Evaluasi pemilu serentak tampaknya
mendapat tanggapan pemerintah. Pemerintah telah bersepakat dengan penyelenggara pemilu, DPR, TNI-Polri serta elemen
demokrasi untuk duduk bersama mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan
Pemilu serentak 2019. “Semuanya sepakat
setelah Pileg dan Pilpres serentak ini nanti
akan duduk satu meja untuk mengevaluasi
secara menyeluruh,” kata Menteri Dalam
Negeri Tjahjo Kumolo.
Dalam evaluasi itu seluruh aspek akan
dibahas, mulai dari aspek yuridis, teknis
pelaksanaan hingga keamanan. Namun

Deding H. Iskak

Mulki Shader

Tjahjo Kumolo

banyak kendala dalam penyelenggaraan
pemilu serentak. Dari monitoring di wilayah
Jabodetabek, Perludem menemukan kendala
keterlambatan logistik, keterlambatan
pembukaan TPS, ketersediaan informasi
para calon, aksesibilitas, soal kerahasiaan,
dan surat suara. Meski banyak kendala,
tidak berarti pemilu gagal. “Sebab, pemilu
serentak ini merupakan awal perjalanan
demokrasi,” ujarnya kepada Majelis.
Untuk itu, Mulki menyarankan, perlu
pemisahan antara pemilu pusat yang
memilih presiden, DPR, dan DPD, dengan
pemilu daerah untuk memilih kepala daerah,
anggota DPR provinsi, dan anggota DPRD
kabupaten/kota. “Harus ada jarak antara
kedua pemilu itu agar jangan terlalu dekat,”
ujarnya.
Untuk Pemilu 2024, menurut Mulki, perlu re-

rito juga melihat maraknya politik uang dalam
pemilu serentak ini. Karena itu, dia menyarankan agar pemilihan presiden dikembalikan ke MPR. “Mari kita serius berpikir
untuk menemukan cara lain. Setidaknya kita
serius berpikir untuk mempertimbangkan
kembali MPR diberikan kewenangan memilih
presiden dan wakilnya. Pemilihan di MPR pun
tidak menjamin terbebas dari politik uang.
Tapi bagi saya, mengawasi 660 orang
anggota MPR jauh lebih gampang dibanding
160 juta orang,” kata pakar hukum tata
negara ini.
Dari evaluasi pemilu serentak, Margarito
menyarankan agar Pileg dan Pilpres sebaiknya dipisah. “Kalau pemilihan dilakukan
secara langsung oleh rakyat, maka Pileg dan
Pilpres dipisah. Bisa juga, Pileg dipilih secara
langsung, tapi Pilpres dikembalikan ke MPR.

salah satu aspek yang dievaluasi dan
menarik perhatian publik adalah tentang asas
keserentakan antara Pileg dan Pilpres.
Artinya, apakah pemilihan umum ke depan
akan tetap dilakukan secara serentak atau
tidak. Sekaligus akan dibahas pula keserentakannya dengan Pilkada.
“Memang ketentuan yang digunakan
sekarang ini dari MK. Tapi nanti apakah
keserentakan diartikan Pileg, Pilpres dan
nanti Pilkada itu pada hari yang sama?” ujar
Tjahjo. “Atau Pilkada dan Pilpres satu
putaran, kemudian nanti Pileg satu putaran
lagi? Atau Pilkada sendiri, Pileg sendiri, Pilpres
sendiri dalam satu minggu atau satu bulan
atau dalam satu hari? Nanti akan dibahas
detail. Karena ini menyangkut perubahan
undang-undang,” katanya. ❏

EDISI NO.06/TH.XIII/JUNI 2019

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Tim Majelis
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Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu
Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling
lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

D

INI hari, Selasa, 21 Mei 2019, Komisi
Pemilihan Umum (KPU) telah
menyelesaikan sekaligus mengumumkan hasil rekapitulasi Pemilu Legislatif (Pileg)
dan Pemilu Presiden (Pilpres). Pengumuman
hasil rekapitulasi suara nasional tersebut
dikeluarkan sehari lebih awal dari jadwal
semula pada Rabu, 22 Mei 2019. Pengumuman hasil rekapitulasi nasional setelah
KPU menyelesaikan seluruh rekapitulasi 34
provinsi dan 130 PPLN.
Dari rekapitulasi penghitungan suara
nasional, menurut KPU, jumlah suara sah
nasional tercatat 154.257.601. Jumlah suara
sah pasangan Capres – Cawapres nomor
urut 01 Jokowi – Ma’ruf Amin mencapai
85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah
nasional. Jumlah suara sah pasangan
nomor urut 02, Prabowo Subianto –
Sandiaga Uno adalah 68.650.239 suara atau
44,50% dari total suara sah nasional.
Pada pengumuman sekitar pukul 01.30
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WIB itu, Ketua KPU Arief Budiman menggarisbawahi bahwa pada hari itu diumumkan
hasil rekapitulasi penghitungan suara.
Sedangkan penetapan presiden dan wakil
presiden terpilih akan dilakukan tiga hari
sesudah pengumuman hasil rekapitulasi ini
(pada 25 Mei 2019). Waktu tiga hari
merupakan waktu yang diberikan kepada
pasangan calon yang mengajukan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Seandainya tidak ada gugatan
selama tiga hari ke depan, maka KPU akan
menetapkan presiden dan wakil presiden
terpilih.
Begitulah aturan mainnya. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilu, penetapan hasil pemilu wajib
dilakukan paling lambat 35 hari setelah
pemungutan suara. Jika dihitung dari hari
pemungutan suara pada 17 April 2019, maka
batas waktu tersebut, yaitu tanggal 22 Mei
2019, seperti rencana semula KPU. Karena

itu, pengumuman hasil rekapitulasi Pileg dan
Pilpres pada dinihari cukup mengejutkan
banyak pihak, termasuk kubu pasangan
Prabowo – Sandiaga.
Pasangan calon presiden Prabowo –
Sandiaga Uno menolak hasil rekapitulasi
penghitungan suara Pemilu 2019. Di kediamannya, Jl. Kertanegara No. 4, Prabowo
memutuskan untuk menempuh “upaya hukum
sesuai konstitusi” setelah menolak hasil
rekapitulasi penghitungan suara, karena
dianggap Pemilu 2019 penuh dengan
kecurangan. “Kami tidak akan menerima hasil
penghitungan suara yang dilakukan KPU
selama penghitungan tersebut bersumber
pada kecurangan,” kata Prabowo Subianto
dalam jumpa pers di kediamannya, Jakarta,
Selasa (21/05), menyikapi pengumuman KPU
atas hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019.
Prabowo juga mengatakan bahwa pengumuman KPU itu dilaksanakan pada waktu
yang janggal di luar kebiasaan. Sebab,
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pengumuman dan penetapan dilakukan dinihari ketika banyak orang
sedang tidur. Biasanya, pengumuman dan penetapan rekapitulasi
hasil penghitungan suara dilakukan
pada siang hari. “Kami merasa
pengumuman rekapitulasi hasil
tersebut dilaksanakan pada waktu
yang janggal, di luar kebiasaan,” kata
Prabowo. Dia juga menyatakan akan
melakukan seluruh upaya hukum
sesuai konstitusi, demi “membela
kedaulatan rakyat yang hak-hak
konstitusinya dirampas pada Pemilu
2019.”
Seperti sudah disebutkan di atas, bagi
pihak yang tidak puas dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilpres bisa
mengajukan jalur konstitusional. UU No 7
Tahun 2017 sudah mengatur penyelesaian
perselisihan hasil Pilpres. Aturan itu tertuang
dalam pasal 473, 474, dan 475 UU No. 7
Tahun 2017.
Dalam pasal 473 UU Pemilu disebutkan,
perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan
antara KPU dan peserta pemilu mengenai
penetapan perolehan suara hasil pemilu
secara nasional. Perselisihan hasil pemilu
ini berkaitan dengan perselisihan penetapan
perolehan suara hasil pemilu anggota
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan
Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara
nasional, meliputi perselisihan yang dapat
memengaruhi perolehan kursi peserta
pemilu, dan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil
presiden secara nasional, meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang
dapat memengaruhi penetapan hasil pemilu
presiden dan wakil presiden.
Sedangkan dalam Pasal 474 UU No. 7
Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan,
“dalam hal terjadi perselisihan penetapan
perolehan suara hasil pemilu anggota DPR,
DPD, dan DPRD secara nasional, peserta
pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat
mengajukan permohonan pembatalan
penetapan hasil penghitungan suara oleh
KPU kepada Mahkamah Konstitusi”.
Dalam pasal 475 dijelaskan, pasangan
calon dapat mengajukan gugatan ke MK paling lama 3 (tiga) hari setelah KPU mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan
EDISI NO.06/TH.XIII/JUNI 2019

suara hasil Pilpres. Selanjutnya, MK
memutus paling lama 14 (empat belas) hari
sejak diterimanya permohonan keberatan
oleh MK. Putusan MK wajib ditindaklanjuti
KPU. Adapun bunyi pasal-pasal yang
mengatur perselisihan hasil Pemilu Presiden
secara rinci adalah:
Ayat 1,
“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat
mengajukan keberatan kepada Mahkamah
Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga)
hari setelah penetapan hasil Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.”
Ayat 2,
“Keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan
suara yang memengaruhi penentuan
terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan
untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden.”
Ayat 3 ,
“Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari
sejak diterimanya permohonan keberatan
oleh Mahkamah Konstitusi.”
Ayat 4 ,
“KPU wajib menindaklanjuti putusan
Mahkamah Konstitusi.”
Ayat 5,
“Mahkamah Konstitusi menyampaikan
putusan hasil penghitungan suara kepada:
(a) Majelis Permusyawaratan Rakyat; (b)
Presiden; (c) KPU; (d) Pasangan Calon; dan
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
yang mengajukan calon.”

Sementara itu kewenangan MK
dalam perselisihan hasil pemilu
diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945 bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji UU
terhadap UUD NRI Tahun 1945,
memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun
1945, memutus pembubaran partai
politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum.
Putusan MK bersifat final, yakni putusan
MK langsung memperoleh kekuatan hukum
tetap sejak diputuskan dan tidak ada upaya
hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam
putusan MK juga mencakup kekuatan hukum
mengikat (final and binding). Dari penjelasan
ini maka hanya MK yang berwenang
memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
MK akan memprioritaskan penyelesaian
perselisihan hasil Pemilihan Presiden 2019
yang rencananya diajukan kubu Prabowo
Subianto. MK memiliki waktu 14 hari dalam
menangani perkara gugatan hasil pehitungan
suara yang memenangkan pasangan Joko
Widodo-Maruf Amin. Berdasarkan UU,
perkara ini harus selesai dalam jangka waktu
14 hari kerja sejak teregistrasi, sementara
masa perkara untuk Pileg adalah 30 hari kerja.
Ada perbedaan dalam pengajuan
permohonan keberatan untuk Pilpres dan
Pileg. Batas waktu terakhir untuk pendaftaran perselisihan hasil Pilpres adalah
tiga hari setelah pengumuman KPU.
Pengumuman KPU pada Selasa (21/5)
pukul 01.46 WIB. Maka tiga hari setelah
pengumuman jatuh pada Jumat (24/5)
pada pukul 24.00 pada hari itu. Sedangkan batas waktu terakhir untuk
pendaftaran perselisihan hasil Pileg
adalah 3 x 24 jam, terhitung sejak Selasa
(21/5) pukul 01.46 WIB, yaitu Jumat (24/
5) pukul 01.46 WIB.
Masa pengajuan permohonan antara
Pilpres dan Pileg bisa berdekatan. Namun,
masa sidang hingga pembacaan putusan
untuk perkara sengketa Pilpres didahulukan.
Sidang gugatan Pilpres pertama kali
diagendakan pada 14 Juni dan pengucapan
putusan pada 28 Juni. ❏
BSC
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Margarito Kamis Anggota Lembaga Pengkajian MPR

Pileg dan Pilpres Sebaiknya Dipisah
EMUNGUTAN suara Pemilu Serentak

P

mengevaluasi Pemilu Serentak ini. Untuk

dan negara tak peduli. Dan, hebatnya lagi,

2019 telah berlangsung pada Rabu,

membahas persoalan ini, Majelis me-

DPR hanya bisa mengimbau. Nyawa ma-

17 April 2019. Pemungutan suara

wawancarai pakar hukum tata negara, Dr.

nusia tidak lebih hebat dari nyawa sapi,

berjalan dengan aman tanpa gangguan

Margarito Kamis. Berikut petikan wa-

kerbau, kambing, dan sebagainya.

berarti. Namun, pemilu kali ini diwarnai

wancara Majelis dengan Margarito Kamis

Bagaimana dengan potensi ke-

dengan banyaknya jumlah petugas penye-

yang juga anggota Lembaga Pengkajian

curangan, apalagi politik uang dalam

lenggara pemilu yang meninggal. Hingga

MPR RI.

pemilu ini?

Selasa (7/5/2019), atau sekitar 20 hari
setelah pemungutan suara, jumlah petugas
penyelenggara pemilu yang meninggal

Saya mungkin satu dari sedikit orang yang
Bagaimana evaluasi Bapak tentang
jalannya Pemilu Serentak 2019 ini?

mengatakan bahwa pemilu ini adalah medan
para penipu, medan para kapitalis. Ini

tercatat lebih dari 500 orang. Tepatnya,

Secara umum tidak bisa dibilang hebat.

pekerjaan kapitalis. Kegiatan politik uang

secara keseluruhan petugas yang me-

Harus diakui di sana sini terdapat hal-hal

sudah terjadi pada tahun 68 SM, ketika Sisiro

ninggal mencapai 554 orang, baik dari

yang terlalu susah untuk ditempatkan dalam

bertarung di Republik Romawi menjadi

pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU),

kerangka Pasal 22E ayat 1 UUD NRI Tahun

konsul. Saat itu terjadi apa yang kita alami

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun

1945, yaitu pemilu yang jujur, adil, langsung,

sekarang. Bayar membayar pergerakan dari

personel Polri. Pemilu Serentak 2019 bakal

umum, bebas, dan rahasia. Itulah kira-kira

satu wilayah ke wilayah lain. Pada masa itu

tercatat dalam sejarah sebagai pemilu yang

potret umum dari pemilu yang baru selesai,

politik uang sudah terjadi.

paling banyak menimbulkan korban jiwa

baik Pilpres maupun Pileg.

petugas penyelenggara pemilu.
Selain jatuh korban jiwa, pemilu juga
diwarnai dengan dinamika, seperti potensi

Karena itu, ketika DPR membuat UU yang

Kalau melihat banyaknya korban jiwa

namanya lex vigula, persis seperti UU No. 7

petugas penyelenggara pemilu, apa

Tahun 2017, orang yang menerima dan

komentar Bapak?

memberikan uang dalam pemilu bisa dihukum,

kecurangan, netralitas penyelenggara

Itulah antara lain membuat kita sulit untuk

sebenarnya sudah terjadi pada tahun 68 SM.

pemilu, politik uang, dan lainnya. Maka

mengatakan bahwa pemilu ini hebat. Bisa

Jadi, money politic tetap menjadi tipikal dalam

wajar apabila banyak pihak meminta untuk

dibayangkan ada ratusan orang meninggal,

pemilu. Dan, bagi saya, ini adalah persoalan
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besar. Sebab, terjadi pembelahan di bawah,

ini. Seolah-olah kalau murah itu bagus.

terutama pemilu langsung dalam Pilpres.

Padahal tidak begitu. Bisa dibayangkan, dua

Kalau dipertahankan bakal tambah rusak

Pembelahan yang jelas, harmoni sosial

peristiwa (Pileg dan Pilpres) digabung

lagi. Friksinya sangat besar. Coba lihat,

tercabik-cabik. Pada level tertentu bisa

menjadi satu, kok mau murah? Dua peristiwa

provinsi Aceh. Prabowo menang besar di

menakutkan dengan disintegrasi

menjadi satu bisa berakibat pada TPS,

Aceh. Tapi sekarang calon presiden sudah

tetap dipertahankan pada 2024 nanti?

Maka, saya kerap mengatakan, mari kita

misalnya tambahan TPS, tambahan KPPS.

ditetapkan sebagai pemenang, yaitu pa-

serius berpikir untuk menemukan cara lain.

Semurah-murahnya, petugas KPPS itu perlu

sangan Jokowi – Ma’ruf. Suara dominan

Setidaknya kita serius berpikir untuk

mendapat honor. Ada kekeliruan dari teman-

Prabowo di Aceh hanya ditutupi dengan

mempertimbangkan kembali MPR diberikan

teman yang memproyeksikan ini. Padahal

kemenangan di Jawa Tengah dan Jawa

kewenangan memilih presiden dan wakilnya.

penggabungan itu pasti akan mahal.

Timur. Maka sebagian orang akan berpikir,

Gejolak pasti ada. Dinamika pasti ada.

Untuk evaluasi Pemilu Serentak ini,

ngapain kita berpikir tentang Indonesia.

Mungkin mirip politik uang. Saat pembahasan

apakah mungkin Pileg dan Pilpres

Cukup dengan mendominasi Jawa Tengah

pasal 6A, pemilihan di MPR pun tidak bisa

dan Jawa Timur sudah bisa menjadi

dilepaskan dari kemungkinan-kemungkinan

presiden. Buat apa kita yang ada di pinggir-

pertarungan uang di dalamnya, karena ada

pinggir NKRI ini.

banyak cukong yang bekerja dengan

Tapi itu soal praktis. Sesungguhnya saya

caranya sendiri, sehingga ada kemungkinan

mesti angkat topi dengan teman-teman di

pemilihan di MPR pun tidak menjamin

MPR periode 1999 – 2002. Mereka membuat

terbebas dari politik uang. Tapi bagi saya,

pasal 6A ayat 3 dan 4. Itu pasal hebat. Itu

mengawasi 660 orang anggota MPR jauh

adalah pasal integrasi, pasal persatuan,

lebih gampang dibanding 160 juta orang.

pasal Indonesia, pasal kebangsaan, pasal

Kalau main politik uang silakan, bisa diawasi.

keadilan politik. Karena itu kita harus

Kedua, dan yang pokok, adalah tidak

memastikan betul agar pemenang pemilu

merusak tatanan sosial, politik, budaya, dan

masuk dalam kerangka pasal 6A. Jangan

tidak merobek pondasi bangsa ini. Bagai-

hanya menang di satu dua tempat besar.

mana pun, mereka mempunyai akal dan bisa

Terakhir, ke depan menurut Bapak,

diajak bicara. Mereka sudah terlatih berbeda

pemilu mesti dilakukan serentak atau

pendapat dalam banyak hal. Sehingga

dipisah, atau sebaiknya dikembalikan

pemilihan tidak akan menjadi bara api atau

kepada kewenangan MPR untuk me-

peluru-peluru seperti yang persis terjadi di

milih presiden dan wakil presiden?

jalanan. Dan, bagi saya itu hebat. Itu bagus.

Pileg dan Pilpres sebaiknya dipisah. Kalau

Pemilu Serentak ini dimaksudkan

kembali dipisah? Lalu bagaimana

pemilihan dilakukan secara langsung oleh

untuk efisiensi biaya. Ternyata, biaya

kaitannya dengan keputusan MK

rakyat, maka Pileg dan Pilpres dipisah. Bisa

pemilu serentak juga mahal. Apa

tentang Pemilu Serentak?

juga, Pileg dipilih secara langsung, tapi

pendapat Bapak?

Bisa saja Pileg dan Pilpres dipisah lagi.

Pilpres dikembalikan ke MPR. Bisa pisah

Demokrasi tidak ada hubungannya de-

Lakukan lagi judicial review. Lalu, MK

ngan mahal atau murah. Demokrasi itu

memutuskan Pileg dan Pilpres dipisah lagi.

Ada banyak hal yang didapat dari Pemilu

esensinya adalah akuntabilitas dan trans-

Gampang dan simpel sekali. Hukum ini soal

Serentak yang baru lalu. Saatnya untuk

paransi. Praktis, kalau bicara soal demokrasi,

akal-akalan saja. Seperti akal-akalan agar

mencari formula baru. Kalau Pilpres di MPR

jangan bicara soal untung rugi. Jangan

digabung menjadi satu. Ini kan akal-akalan.

maka proses melalui musyawarah. Mereka

bicara soal mahal dan murah. Tapi kita mesti

Jadi tinggal dibikin akal-akalan lagi untuk Pileg

yang bermusyawarah adalah orang-orang

bicara mengenai akuntabilitas. Dan, kalau

dan Pilpres dipisah. Misalnya karena alasan

yang sudah berpengalaman dan memiliki

sudah bicara soal akuntabilitas, artinya harus

banyak jatuh korban jiwa dan lainnya, maka

kecakapan. Kalau sampai berantem tidak

memiliki responsibilitas, transparansi, dan

Pileg dan Pilpres dipisah lagi. Dan, itu

akan sampai di jalan, cukup di ruangan.

tunduk pada prosedur. Semua itu mahal.

konstitusional.

Kalau demokrasi kita mau sehat, kita harus

Banyak orang yang tidak mengerti aturan
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Bagaimana kalau Pemilu Serentak ini

langsung, bisa pisah tidak langsung.

kembali ke situ. ❏
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Delegasi Yibin Sinchuan

Berharap Umat Muslim di Tiongkok
Bisa Menjalankan Ibadah Puasa

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Hidayat Nur Wahid meminta agar tenaga kerja
Tiongkok yang dikirim ke Indonesia adalah
tenaga profesional, sedang pekerja biasa atau
kasar diserahkan pada tenaga Indonesia saja.

D

I HARI pertama bulan puasa, 6 Mei 2019, bertempat di Ruang
Kerja, Lt. 9, Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD
Senayan, Jakarta, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW)
menerima tamu dari Tiongkok. Delegasi beranggota sembilan orang
dipimpin oleh Lu Zhenhua itu terdiri dari anggota legislatif dan
eksekutif Yibin Sichuan.
Kunjungan Lu Zhenhua ke Indonesia bukanlah untuk pertama
kalinya. “Semoga kunjungan ini bisa memberi rasa nyaman dan
berkelanjutan”, ujar pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu.
Kepada para tamunya, Wakil Ketua Badan Wakaf Pondok
Pesantren Gontor itu menyatakan, hubungan Indonesia-Tiongkok
telah terjalin sejak ratusan tahun lalu. Untuk itu hubungan
antarpemerintah, antarparlemen, dan antarmasyarakat perlu
ditingkatkan dan menjadi lebih baik. Menurut HNW, peran parlemen
18

sangat penting untuk meningkatkan hubungan diplomatik
antarbangsa.
“Dalam negara demokrasi, parlemen mempunyai peran penting
dalam pembuatan kebijakan, termasuk masalah urusan luar negeri”,
ujar HNW. “Üntuk itu peran parlemen perlu kuat sehingga akan
memudahkan urusan diplomasi antarbangsa”, ucapnya.
Selanjutnya, Hidayat menjelaskan bahwa parlemen Indonesia
sangat aktif dalam membangun kerja sama dengan parlemenparlemen dunia. Indonesia tercatat menjadi anggota dari berbagai
organisasi parlemen dunia. Sebagai bagian dari organisasi parlemen
dunia, parlemen Indonesia sering bertemu dan berkoordinasi dengan
parlemen Tiongkok. “Hubungan inilah yang menjadi modal besar bagi
kedua negara untuk meningkatkan hubungan yang saling
menguntungkan”, tutur HNW.
Indonesia, papar HNW, memiliki tiga lembaga parlemen, yaitu: MPR,
DPR, dan DPD. Tugas MPR adalah mengamandemen, menetapkan,
dan menyosialisasikan UUD. Keanggotaan MPR adalah gabungan
anggota DPR dan DPD. Sementara DPR berisikan perwakilan dari
partai politik, sedang DPD perwakilan dari daerah. Sistem
keparlemenan yang ada di Indonesia, menurut HNW, khas dan
EDISI NO.06/TH.XIII/JUNI 2019

berbeda dengan negara lainnya.
Lu Zhenhua merasa senang mendapat
sambutan yang ramah di MPR. Dia membenarkan apa yang dikatakan HNW bahwa
hubungan kedua negara telah terjalin sejak
lama. “Sudah begitu banyak hubungan
dijalin”, paparnya. Dia menyebutkan, ratusan
tahun lalu Laksamana Cheng Ho utusan
resmi Tiongkok datang ke nusantara untuk
menjalin perdamaian.
Lu Zhenhua mengakui, banyak peran Indonesia terhadap negara Tiongkok. Peristiwa Konferensi Asia Afrika (KAA) di
Bandung, 1955, merupakan peristiwa yang
selalu dikenang oleh negeri tirai bambu itu.
Negara “panda”mengakui, Indonesia lebih
dahulu merdeka dibanding Tiongkok. Dalam
masa itu Indonesia banyak membantu.
“Sekarang Tiongkok banyak kemajuan, meski
demikian kami tak akan melupakan jasa InEDISI NO.06/TH.XIII/JUNI 2019

donesia”, ucapnya.
Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan
ekonomi yang pesat, wisatawan dari
Tiongkok banyak mengunjungi Indonesia
bahkan direncanakan akan ada penerbangan langsung dari Sinchuan. Tidak
hanya itu, yang datang dari Tiongkok. Lu
Zhenhua juga menyebutkan, banyak
investasi yang sudah dan akan ditanamkan
di Indonesia. “Kita perlu saling bahu
membahu untuk mempererat hubungan
kedua negara”, harapnya.
Mendapat penjelasan itu, HNW berharap, hubungan kedua negara berimbang dan saling menguntungkan. Untuk
itu, dia menyarankan agar Tiongkok
memberi bebas visa kepada orang Indonesia, sebab Indonesia telah memberi
bebas visa kepada orang Tiongkok. “Agar

equal”, ujarnya. HNW sepakat investasi
dari Tiongkok semakin meningkat, namun
dia meminta agar investasi yang ditanamkan mampu memberi kesejahteraan bagi
rakyat Indonesia. Untuk itu HNW berharap,
pekerja yang datang dari Tiongkok adalah
pekerja profesional. Untuk pekerja biasa
atau kasar diserahkan kepada orang Indonesia saja. “Ini penting agar bisa
meningkatkan lapangan kerja dan mencegah orang Indonesia pergi keluar
negeri”, paparnya.
HNW juga senang ketika mendapat
penjelasan bahwa di Sinchuan banyak
umat Muslim. Ia berharap agar umat Muslim di Tiongkok bisa melaksanakan ibadah
puasanya dengan baik. “Ibadah puasa
mengajarkan perbuatan mulia, persaudaraan, dan rendah hati”, tambahnya. ❏
AWG
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NASIONAL
Senayan, Jakarta

Menjahit “Merah Putih” Selepas Pemilu
Ketua MPR mengajak semua untuk menjaga persatuan selepas Pemilu serentak 17 April 2019.
Kemenangan sebuah pemilu apabila mampu merekatkan kembali perbedaan.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

S

ETELAH melalui proses delapan bulan,
akhirnya rakyat Indonesia di manapun
berada pada 17 April 2019 menggunakan hak pilihnya, memilih Presiden-Wakil
Presiden, anggota DPR, DPRD provinsi dan
kabupaten/kota, serta anggota DPD. Menanggapi proses pemilu, khususnya Pemilu
Presiden, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengucapkan syukur alhamdulillah bangsa ini
telah melaksanakan pesta demokrasi lima
tahunan. “Terima kasih kepada seluruh
rakyat Indonesia yang telah menggunakan
hak pilihnya dengan baik”, ujarnya kepada
para wartawan di Gedung Nusantara III,
Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta,
18 April 2019.
Pria asal Lampung itu bersyukur selepas
17 April di tengah masyarakat tercipta rasa
aman dan kondusif. Dia mengajak seluruh
rakyat, pimpinan partai politik, peserta
pemilu, dan penyelenggara pemilu untuk
bersama-sama menjaga kondisi yang
demikian. “Kondisi aman dan kondusif harus
terus dipelihara”, katanya. Lebih lanjut dia
berharap agar rasa persatuan dan ke-
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bersamaan terus dibangun dan dipelihara.
“Pemilu akan sukses apabila kita mampu
kembali merajut merah putih”, ujarnya.
“Siapapun yang menang dalam pemilu harus
bisa menyatukan Indonesia”, tambahnya.
Dia mengakui, masing-masing kubu calon
presiden, baik pasangan 01 maupun
pasangan 02, dengan menggunakan data
yang berbeda mengklaim menang. Kubu 01,
pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amien,
dengan berdasarkan Quick Count menyatakan diri menang. Demikian pula kubu
Prabowo-Sandiaga Uno dengan memegang
data C1 dari 300.000 TPS menyatakan diri
juga sebagai pemenang.
Menanggapi hal demikian, Zulkifli Hasan
mengajak kepada semua untuk bersabar
dalam demokrasi. Menurutnya, bangsa ini
mempunyai sistem penghitungan suara
yang ditentukan dan diputuskan oleh KPU.
“Perlu bersabar menunggu keputusan KPU”,
ujarnya. “Kita tunggu real count-nya”,
tambahnya. Dia berharap agar KPU segera
mempercepat penghitungan suara agar
kepastian segera didapat. Serta, menyaran-

kan agar hasil perhitungan KPU ditampilkan
di website yang dimiliki sehingga transparansi, fair, jujur, adil, dan terbuka bisa
dirasakan sehingga masyarakat menjadi
percaya. “Saya himbau agar KPU segera
melaksanakan tugas”, ucapnya.
Bila ada yang dirasa ada kecurangan, dia
meminta agar Bawaslu dan aparatur yang
lain segera merespon supaya tidak terjadi
kesalahpahaman. “Bawaslu dan aparatur
terkait harap segera merespon bila ada hal
yang demikian”, tegasnya. Zulkifli Hasan juga
meminta agar tim sukses kedua pasangan,
TKN dan BPN, bisa merampungkan penghitungan real count.
Baginya Zulkifli Hasan, siapapun pemenang Pemilu Presiden, berapapun jumlah
suaranya, ia harus bisa menjadi pemimpin
bangsa, pemimpin seluruh rakyat Indonesia.
“Sukses pemilu bukan siapa yang terpilih,
tetapi apakah kita mampu merajut kembali
merah putih, mempersatukan perbedaan”,
ujarnya. “Ayo kita jaga persatuan”,
tambahnya. ❏
AWG
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Generation Z Peduli Politik

HNW Tegaskan, Politik Bagian dari Bela Negara
Generasi milenial adalah generasi harapan bangsa. Apatisme generasi milenial terhadap politik
akan sangat berbahaya untuk kelangsungan demokrasi bangsa.
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J

IKA bicara soal politik masih banyak
rakyat Indonesia yang bersikap apatis,
bahkan menilai negatif terutama dari
kalangan milenial. Hal tersebut bisa dimaklumi, sebab generasi milenial saat ini
banyak disuguhkan informasi, baik dari media massa maupun media sosial tentang
begitu banyaknya para politikus dan pejabat
publik anggota parpol yang melakukan
kejahatan korupsi.
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Karena terlalu seringnya terjadi kasus
korupsi tersebut menyebabkan image serta
persepsi yang buruk tentang dunia politik,
sehingga banyak yang menjauhi. Wakil Ketua
MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengungkapkan bahwa edukasi serta pemahaman politik yang baik, terutama untuk kaum
milenial, harus terus disuarakan.
HNW menegaskan, yang harus dipahami
generasi milenial bahwa politik itu tidak hanya

sekedar diartikan perebutan jabatan atau hanya
ramai setiap lima tahun sekali karena pemilu.
Politik adalah sebuah kegiatan yang berorientasi
untuk menghadirkan kebijakan yang membawa
manfaat sebesar-besarnya dan sebanyakbanyaknya untuk warga bangsa di mana
kegiatan politik itu dilaksanakan.
“Jadi, politik merupakan pelaksanaan
demokrasi yang sebenar-benarnya, bukan
pelaksanaan democrazy,” terang HNW saat
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memberi sambutan di hadapan sekitar 560
pelajar SMA dan SMK se Jakarta Selatan,
terdiri student care, forum OSIS dan Pemuda
Jakarta Anti Narkoba dalam acara ‘Generation Z Peduli Politik. Acara yang bertema
‘Pentingnya Pemahaman Politik yang Baik,
Benar, dan Berakhlak untuk Kalangan Pelajar
SMA’ ini digelar oleh Forum Pelajar Bela
Negara se-Indonesia, di Ruang Rapat
Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/
DPD Senayan, Jakarta, Selasa (9/4/2019).
Berpolitik, lanjut HNW, adalah juga
menjadi bagian dari implementasi bela
negara. Sebuah keputusan politik terkait
bela negara yang menyebabkan munculnya

Keppres No.28 masa Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) yang menetapkan tanggal 19 Desember sebagai
Hari Bela Negara (HBN). Terekam dalam
sejarah Indonesia tentang peristiwa
Deklarasi Pemerintahan Darurat Republik
Indonesia oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara di Sumatra Barat pada 19 Desember 1948, di mana ketika itu pemerintahan
Republik Indonesia di Yogyakarta jatuh ke
tangan Belanda dalam Agresi Militer ke-II.
Dengan keluarnya keputusan politik yang
melahirkan deklarasi tersebut, ungkap HNW,
menghilangkan klaim penjajah bahwa Indonesia sudah hilang atau habis. Berita masih

eksisnya Indonesia ini kemudian menyebar
ke seantero dunia, dan dunia pun mengakui
negara Indonesia masih eksis. Itulah
pentingnya politik buat eksistensi bangsa dan
perkembangan bangsa.
Melihat hal-hal tersebut, menurut HNW,
saat ini menjadi sangat penting peran dan
kiprah aktif generasi milenial, generasi
terpelajar Indonesia, di era kekinian untuk
menyukseskan demokrasi. “Pentingnya
menghadirkan keberanian kaum terpelajar
untuk maju ke depan guna menyelamat dan
membela Indonesia seperti dilakukan para
pendiri bangsa kita dahulu,” tandasnya. ❏
DER

Seminar Nasional UM Surabaya

Pimpinan MPR Kagumi Perjuangan Pendiri
Muhammadiyah
Pendiri Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan berhasil mengubah anjuran menyantuni anak yatim,
yang semula dari ajakan bersifat normatif menjadi sebuah gerakan keumatan.
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AKIL Ketua MPR RI, Dr. H. M. Hidayat
Nur Wahid MA, mendapat sambutan
meriah saat hadir dan menjadi
pembicara pada seminar nasional yang
berlangsung di Universitas Muhammadiyah
(UM) Surabaya, Kamis (11/4/2019). Itu terlihat
saat jajaran civitas akademika UM Surabaya
menyambut kehadiran Hidayat di Kampus
sejuta inovasi itu. Mulai dari Rektor UM
Surabaya, Dr. dr. Sukadiono, MM., para
dosen, sampai BEM UM Surabaya ikut
22

menyambut kehadiran Wakil Ketua MPR.
Di hadapan peserta seminar yang
diselenggarakan dalam rangkaian Silaturrahim Nasional (Silatnas) Badan Eksekutif
Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia (PTMI) itu, Wakil
Ketua MPR RI menyampaikan apresiasi dan
sanjungannya terhadap keberhasilan
pendiri Muhammadiyah, KH. Ahmad Dahlan.
Khususnya, keberhasilan membuat anjuran
menyantuni anak yatim, seperti yang tertuang

dalam Alquran, surat Al Maun, menjadi
gerakan keumatan. Jadi, bukan lagi dipahami
secara normatif saja.
Hal ini penting, lanjut Hidayat, karena
sebelumnya anjuran menyantuni anak yatim
hanya dipahami sebagai ajakan yang
sifatnya normatif. Akibatnya, seluruh
anggota persyarikatan Muhammadiyah ikut
aktif dalam upaya melaksanakan dakwah,
termasuk bil mal (berdakwah menggunakan
harta benda untuk membantu sesama).
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Sehingga gerakan sosial Muhammadiyah
pun berjalan dengan semarak. Karena itu
tak berlebihan jika Muhammadiyah sukses
membangun dunia pendidikan, kesehatan,
dan dakwah.
“Gerakan seperti ini, harus diikuti oleh kita
semua di zaman sekarang. Dalam kehidupan
bernegara, kita harus merealisasikan
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,
bukan hanya menjadikan Pancasila sebagai
hafalan atau pengetahuan saja”, ungkap
Hidayat Nur Wahid.
Dalam acara Seminar Nasional yang

berlangsung di Tower At Tauhid Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya itu,
Hidayat Nur Wahid tampil sebagai pembicara
tunggal. Tema yang dibahas adalah
“Gerakan Mahasiswa Islam, Memperkokoh
Nilai - Nilai Berbangsa, Bernegara guna
Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia.” Hadir dalam acara tersebut, Rektor
Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dr.
dr. Sukadiono, MM.
Menerapkan Pancasila dalam kehidupan
sehari-hari, menurut Hidayat, bisa mempersempit peluang munculnya bahaya laten,

yang terus mengintai bangsa Indonesia.
Seperti, bahaya laten kembalinya Partai
Komunis Indonesia ataupun bahaya laten
praktik LGBT.
Partai Komunis Indonesia, kata Hidayat,
terlarang hadir di Indonesia, karena PKI tidak
sesuai dengan Pancasila. Demikian juga
LGBT, praktik tersebut juga terlarang, karena
bertentangan dengan Pancasila, khususnya
sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pada kesempatan itu, Hidayat mengajak
generasi muda untuk mengetahui dan
mengenali jasa-jasa para ulama. Ini penting,
agar pemuda makin mencintai bangsa dan
negaranya. Dengan mengenal jasa para
pejuang akan menjadikan pemuda rela
menjaga dan mempertahankan bangsa dan
negara.
“Bangsa Indonesia lahir berkat jasa-jasa
para ulama. Karena itu para pemuda harus
menjaganya agar bisa diwariskan kepada
generasi selanjutnya”, ujar Hidayat.
Sementara itu, Rektor UM Surabaya, Dr.
dr. Sukadiono, MM., dalam sambutannya
memohon doa restu terkait rencana pembangunan Tower At Taawun Universitas
Muhammadiyah Surabaya. Peletakan batu
pertama dilaksanakan pada 23 April 2019.
Rencananya, tower tersebut selesai pada
2021, dan menjadi tower tertinggi di seluruh
perguruan tinggi Indonesia. ❏
MBO
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NASIONAL
Refleksi Konstitusi Era 4.0

Peran Strategis MPR dalam Pemberantasan Korupsi
MPR bekerja sama dengan Universitas Brawijaya menggelar seminar bertema antikorupsi. MPR
memiliki banyak ketetapan yang mencegah timbulnya praktek rasuah.
yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal. Nilai-nilai luhur
budaya bangsa yang tercermin dalam
Pancasila sebagai acuan dasar dalam
berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam
kehidupan berbangsa. Rumusan ini disusun
dengan maksud untuk membantu memberikan penyadaran tentang arti penting
tegaknya etika dan moral dalam kehidupan
berbangsa.
“Etika Kehidupan Berbangsa dirumuskan
dengan tujuan menjadi acuan dasar untuk
meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta
berkepribadian Indonesia dalam kehidupan
berbangsa”, paparnya. Lebih lanjut, Ma’ruf
menyatakan, Tap mengenai etika ini memiliki
ESJEN MPR, Dr. Ma’ruf Cahyono,

S

komitmen dan kehendak semua pihak dalam

arah kebijakan untuk mengaktualisasikan

berperan sebagai keynote speech

memerangi korupsi.

nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa

dalam Seminar Nasional bertema:

Kedua, Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/

dalam kehidupan pribadi, keluarga, masya-

‘Refleksi Konstitusi di Era 4.0 Dalam Upaya

1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan

rakat, bangsa, dan negara melalui pendidikan

Penegakan Hukum Pertanggungjawaban

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indo-

formal, informal dan nonformal dan pem-

Pidana Korporasi pada Tindak Pidana

nesia. Sebelum perubahan Pasal 7 UUD 1945

berian contoh keteladanan oleh para

Korupsi’, di Ruang GBHN Lt.3, Gedung

tentang Masa Jabatan Presiden, MPR terlebih

pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan

Nusantara V, Komleks MPR/DPR/DPD Se-

dahulu mengeluarkan ketetapan tersebut.

pemimpin masyarakat.

nayan, Jakarta (24/4/2019). Dalam kesem-

Pembatasan masa jabatan, menurut Ma’ruf

Keempat, Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/

patan itu, Ma’ruf Cahyono mengungkapkan,

Cahyono, sangat penting agar menghindari

2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan

keseriusan MPR dalam pemberantasan

berbagai penafsiran berapa kali seorang

Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi,

korupsi. “Keseriusan MPR dalam pem-

Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih

Kolusi dan Nepotisme yang dijadikan arah

berantasan korupsi itu, selain tampak dari

kembali menurut Undang-Undang Dasar

Kebijakan yang harus dilakukan pemerintah

penataan kelembagaan juga dapat dilihat

1945 sehingga MPR mengeluarkan ketetapan

dalam menghadapi persoalan korupsi. “Tap

arah kebijakan yang dituangkan,” ungkap

ini. Dalam ketetapan itu, MPR menetapkan

ini menekankan bahwa terjadi perkembang-

Ma’ruf Cahyono.

bahwa Presiden dan Wakil Presiden Republik

an yang kontroversial dalam masalah

Pria asal Banyumas, Jawa Tengah, itu

Indonesia memegang jabatan selama masa

hukum”, ungkapnya. MPR mencatat, di satu

menyebut ada 5 hal yang membuktikan MPR

lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih

pihak produk materi hukum, pembinaan

tidak memberi ruang kepada korupsi hidup

kembali dalam jabatan yang sama, hanya

aparatur, sarana dan prasarana hukum

di Indonesia. Kelima hal itu disebut, yakni:

untuk satu kali masa jabatan.

menunjukkan peningkatan, namun belum

pertama, Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998

Ketiga, berkaitan dengan aktualisasi nilai-

diimbangi peningkatan integritas moral,

tentang Penyelenggaraan Negara yang

nilai keteladanan dalam sikap dan dalam

profesionalisme aparat hukum, kesadaran

Bersih dan Bebas dari KKN. “Tap ini

berperilaku oleh pemimpin negara, pejabat

hukum, serta tidak adanya kepastian dan

merupakan agenda utama era reformasi”,

dan tokoh masyarakat, MPR mengeluarkan

keadilan hukum. Walhasil hingga tiga tahun

ujarnya. Pokoknya, Tap ini menguraikan

Tap MPR No VI/2001 tentang Etika Kehidupan

lebih perjalanan reformasi, supremasi hukum

bagaimana sebuah pemerintahan harus

Berbangsa. Bagi Ma’ruf Cahyono, etika

dinilai belum terwujud sesuai harapan.

dikelola secara bersih, sebagai wujud

kehidupan berbangsa merupakan rumusan
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dasi arah kebijakan ini dimaksudkan untuk

mengawasi dan melaporkan kepada pihak

penciptaan lapangan kerja, penanggulangan

mempercepat dan lebih menjamin efektivitas

yang telah terbukti bersalah agar dijatuhi

pengangguran, dan pengurangan ke-

pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotis-

hukuman yang seberat beratnya.

miskinan”, ujar alumni FH Universitas Jenderal

me. Dengan mempercepat proses hukum

Kelima, Ketetapan MPR No. II/MPR/2002

terhadap aparatur pemerintah, terutama

Tentang Rekomendasi Kebijakan Untuk

Dari kelima hal itulah Ma’ruf Cahyono

aparatur penegak hukum dan penyelenggara

Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional.

menyebut, MPR memiliki peran strategis

negara yang diduga melakukan praktik

Tap menekankan pemulihan ekonomi na-

dalam pemberatasan korupsi. Dengan

korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dapat

sional. MPR melihat adanya KKN menjadi

adanya seminar ini maka akan terjadi

dilakukan tindakan administratif untuk

permasalahan penting yang menghambat

dealektika. “Simpul-simpul diskusi melalui

memperlancar proses hukum. Tak hanya itu,

pemulihan ekonomi nasional. Tap ini bertujuan

kegiatan seminar akan dapat dihidupkan”,

diharapkan perlunya penindakan hukum yang

untuk mempercepat pemulihan ekonomi

ujarnya. Dia berharap, kegiatan ini mampu

lebih bersungguh-sungguh terhadap semua

nasional untuk terwujudnya pertumbuhan

mempertemukan dan menyatukan pen-

kasus korupsi, termasuk korupsi yang telah

ekonomi yang berkesinambungan yang

dapat, pola fikir, dan persepsi harus terus

terjadi di masa lalu, dan bagi mereka yang

diikuti oleh stabilitas harga dan nilai tukar

dilakukan. ❏

mendorong partisipasi masyarakat luas dalam

rupiah. “Serta penyelesaian utang negara,
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Seminar Nasional

Potret Sistem Hukum Indonesia Pasca Reformasi
Kinerja legislatif (DPR RI) terus dipertanyakan. DPR dianggap gagal memenuhi target pembuatan
perundangan. Makin membuat miris, kualitas UU yang dibuat jauh dari harapan.

P

AKAR Hukum Tata Negara dan
Gurubesar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof. Dr.
Bagir Manan, S.H., M.C.L., mempertanyakan
penggunaan istilah “Masa Reformasi” dan
“Pasca Reformasi”. Kalau saat sekarang
dinamakan masa feformasi, artinya saat ini
bangsa Indonesia masih dalam perjalanan
melakukan reformasi. Seperti halnya istilah
Orde Lama dan Orde Baru.
Tetapi, jika saat ini disebut Pasca Reformasi maka berarti reformasi sudah berlalu.
Sehingga saat ini bangsa Indonesia tidak
lagi berada dalam masa reformasi. Untuk itu,
perlu dicari istilah untuk menyebut masa apa
saat sekarang ini.
“Reformasi bukan hanya peristiwa
pengganti Orde Baru. Melainkan sebuah
gagasan seperti saat Orde Baru bangkit,
dengan membawa semboyan melaksanakan
UUD 1945 secara murni dan konsekuen”,
kata Bagir Manan.
Pernyataan itu disampaikan Bagir Manan
saat menjadi pembicara pada Seminar
Nasional, dengan tema: ‘Potret Sistem Hukum
Indonesia Pasca Reformasi.’ Acara yang
berlangsung di Surabaya, Selasa (30/4),
terlaksana berkat kerjasama Badan
Pengkajian MPR dengan Laboratorium Hukum
Tatanegara Fakultas Hukum Universitas
Surabaya (Ubaya). Hadir pada acara
tersebut Ketua Badan Pengkajian MPR dr.
Delis Jurkanson Hehi, Anggota Badan
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Pengkajian Bambang Sadono, serta Dekan
Fakultas Hukum Ubaya Dr. Yoan Nursari
Simanjuntak, SH., M.Hum.
Seminar Nasional ini menghadirkan lima
orang narasumber. Selain Bagir Manan, juga
terdapat empat pembicara lainnya, yaitu:
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., (Pakar
Hukum Tata Negara dan Guru Besar Fakultas
Hukum Universitas Indonesia); Prof. Dr.
Philipus M. Hadjon, S.H., (Pakar Hukum Tata
Negara dan Hukum Administrasi serta
Gurubesar Fakultas Hukum Univeritas

Trisakti); Prof. Dr. Ni’matul Huda, SH., M.Hum.,
(Pakar Hukum Tata Negara dan Guru Besar
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia); dan, Dr. Hj. Hesti Armiwulan, SH.,
M.Hum., (Pakar Hukum Tata Negara Ubaya).
Lebih lanjut, Bagir Manan menyatakan,
selama 32 tahun Orde Baru yang terjadi
adalah sistem kekuasaan otoritarian.
Pembangunan ekonomi dengan mengorbankan hak-hak kebebasan rakyat. Artinya, jauh
dari semboyan melaksanakan UUD 1945
secara murni dan konsekuen. Karena itu,
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semestinya reformasi bukan sekedar jalan
lain dari gagasan Orde Baru, tetapi meneruskan upaya merealisasikan dasar-dasar dan
cita-cita UUD 1945. Kalau itu yang dijalankan,
mulai saat ini hingga terwujudnya dasar dan
cita-cita UUD 1945 adalah masa reformasi.
“Tetapi kalau bangsa Indonesia sedang
menempuh jalan lain maka benarlah sebutan
Pasca Reformasi,” ungkap Bagir Manan.

Sementara Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie,
S.H., dalam paparannya antara lain
mengatakan, saat ini banyak sistem norma
yang tengah mengalami perubahan, salah
satunya seperti yang menimpa UUD 1945.

menurut Jimly, sesuatu yang wajar karena
setiap peralihan membutuhkan waktu. Tetapi
waktu yang diperlukan, seharusnya tidak boleh
terlalu lama.
Indonesia, lanjut Jimly, sudah menetapkan
diri sebagai negara hukum. Karena itu, tidak
boleh ada pertimbangan lain yang lebih berat
dibanding alasan hukum, termasuk masalah
ekonomi.
Seminar nasional yang berlangsung
selama satu hari itu dibuka oleh anggota
Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono.
Prosesi pembukaannya ditandai dengan
pemukulan gong yang dilakukan Ketua
Badan Pengkajian MPR, dr. Delis Julkarson
Hehi, MARS.

“Ditengarai undang-undang yang berhasil
dilahirkan oleh DPR bersama pemerintah
relatif sedikit. Lebih memprihatinkan,
sebagian undang-undang itu kualitasnya
mengkhawatirkan dan harus ditingkatkan”,
ujar Bambang Sadono.
Untuk merumuskan kesimpulan hasil
kajian, tutur Bambang, MPR sudah membentuk dua lembaga Ad Hoc. Kedua lembaga
itu adalah: Panitia Ad Hoc I bertugas
menyusun Pokok-Pokok Haluan Negara, dan
Panitia Ad Hoc II bertugas menyusun materi
rekomendasi MPR RI dan penyempurnaan
Tata Tertib MPR RI.
Seminar Nasional ini, kata Bambang,
merupakan salah satu metode yang dipakai

Karena itu, sistem konstitusi Pancasila tidak
boleh berdiam, tidak mengikuti arah arus
perubahan. Sistem konstitusi Pancasila harus
dirumuskan ulang mengikuti perubahan yang
tengah berlangsung.
“Negara Indonesia berdasar atas hukum
seperti yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945
perlu ditinjau kembali, karena saat ini sudah
berkembang tuntutan bukan hanya hukum
tapi juga etik, bukan hanya rule of law tapi
juga rule of etik”, kata Jimly.
Akibat perubahan-perubahan itu, kata Jimly,
di tengah masyarakat kerap dirasa seperti tidak
ada aturan. Karena peraturan yang lama sudah
hilang, tetapi aturan yang baru belum dirasakan
kemunculannya di tengah masyarakat. Hal itu,

Dalam sambutannya, Bambang Sadono
antara lain mengatakan, selama hampir lima
tahun terakhir Badan Pengkajian MPR
berusaha mengkaji UUD hasil reformasi.
Setelah hampir lima tahun berlangsung, saat
ini, Badan Pengkajian MPR berusaha untuk
merumuskan kesimpulan kajian yang sudah
dilakukan selama ini.
Beberapa isu menarik yang dikaji dalam
lima tahun terakhir, antara lain bahasan soal
posisi MPR, posisi DPD, serta penataan
sistem kehakiman, khususnya menyangkut
posisi MA, MK, dan Komisi Yudisial. Juga
penataan sistem Presidensial dan penataan
sistem hukum dan perundang-undangan
nasional.

untuk menilai dan mengevaluasi tugas MPR,
sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2018.
Tujuannya, antara lain mengkaji sistem
Ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945, serta
pelaksanaannya. Serta, menyerap aspirasi
masyakarat terkait pelaksanaan UUD NRI
Tahun 1945.
“Salah satu aspirasi yang perlu dilakukan
oleh DPR dan pemerintah adalah membuat
UU Tentang MPR yang berisi ketentuan
tugas-tugas MPR yang baru. Yaitu, meninjau
dan mengevaluasi pelaksanaan Ketetapan
MPR untuk ditindaklanjuti oleh DPR dan
Pemerintah. Juga tugas pemasyarakatan
Empat Pilar MPR RI”, kata Bambang. ❏

Rule of Etik
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NASIONAL
Pergantian Antar Waktu

Wakil ketua MPR Lantik Dua Anggota MPR Baru
Wakil Ketua MPR RI Mahyudin berharap, pasca pemilu serentak dan Indonesia ke depan lebih baik.
Hanya saja perlu dievaluasi dan dikaji bagaimana membuat pemilu murah.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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tamu undangan.

jalankan berbagai program dan tugas yang

Mahyudin memberikan tanggapan seputar

masalah-masalah yang timbul harus di-

diemban sesuai Undang Undang. Per-

isu nasional, salah satunya penyelenggara-

selesaikan sesuai mekanisme dan prosedur

gantian Antar Waktu (PAW) anggota MPR

an Pemilu serentak 2019. Mahyudin

yang berlaku sesuai undang-undang.

RI adalah salah satu momen tugas MPR RI.

mengungkapkan bahwa pelaksanaan Pemilu

“Pemilu sudah baik, jangan bongkar yang

Anggota MPR yang baru akan melengkapi

serentak 2019 pada 17 April 2019 berjalan

sudah baik dan sudah kita jalankan.

ALAUPUN masa jabatan anggota

sangat baik, lancar, tanpa konflik dan itu

MPR RI periode 2014-2019 akan

Usai acara pelantikan anggota MPR baru,

harus disyukuri seluruh rakyat Indonesia.

berakhir, MPR RI tetap komit men-

di hadapan awak media massa nasional,

Walaupun pasca penyelenggaraan ada

jajaran keanggotan MPR yang pada
ujungnya membantu menyelesaikan program-program MPR.
PAW anggota MPR RI dipenghujung masa
jabatan keanggotaan MPR periode 20142019 dilaksanakan pada Rabu (24/4/2019)
di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV,
Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta.
Wakil Ketua MPR RI Mahyudin memandu
mengucapkan sumpah/janji dua anggota
baru MPR RI masa jabatan 2014-2019,
masing-masing Hasan Husaeri dari Fraksi
PPP dan Evita Wari dari Fraksi Hanura.
Peristiwa ini disaksikan oleh para pejabat
eselon II Sekretariat Jenderal MPR RI beserta
28
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Permasalahan yang timbul kita cari solusi

perlu diapresiasi dan dievaluasi. Yang perlu

Sedangkan yang perlu dievaluasi adalah,

terbaik, jangan gegabah dan buru-buru. Cari

diapresiasi adalah pelaksanaan pemilu

saat ini dan tahun-tahun mendatang per-

akar permalasahannya, jangan ‘grasak-

serentak selama 1 hari sangat efisien, tidak

kembangan teknologi sangat luar biasa

grusuk’. Semua pihak harus betul-betul

membuat masyarakat pemilih bosan dan

pesat. Untuk itu, penggunaan teknologi digi-

memikirkan baik-baik,” katanya.

partisipasi masyarakat luar biasa, baik

tal pada saat pemilihan perlu menjadi catatan

sebagai pemilih maupun sebagai pertugas

penting. Pemanfaatan teknologi modern

penyelenggara di TPS-TPS.

tersebut akan semakin mempermudah

Terkait sistem pelaksanaan pemilu,
Mahyudin menyebut, ada beberapa hal yang

pelaksanaan pemilu sampai kepada penghitungan dengan sangat cepat. tidak sampai
memakan waktu lama.
Juga menjadi catatan, menurut Mahyudin,
begitu banyak petugas pelaksana di TPS
meninggal dunia dan sakit, karena sangat
lelah dalam bertugas. Kejadian itu sangat
membuat miris, dan kita sesalkan. “Karena
ribetnya pemilu kita, mengakibatkan kerja dari
KPPS-KPPS luar biasa berat. Catatan sangat
penting buat KPU, bagaimana mengolah satu
sistem pelaksanaan pemilu yang efisien,
mudah, dan cepat tapi tetap mengusung
prinsip jurdil,” ujarnya.
Pemilu ke depan, lanjut Mahyudin, juga
harus menjadi pemilu yang murah. Harus
dibuat sistem agar tidak ada lagi politik
berbiaya tinggi. Sistem politik saat ini
memaksa para parpol serta para caleg
mengeluarkan biaya yang sangat mahal.
Biaya politik yang sangat mahal tersebut
menimbulkan berbagai kerawanan, mulai dari
rawan kecurangan, politik uang, sampai
konflik dengan masyarakat.
“Biaya politik yang sangat mahal bisa
mengarah kepada kejahatan korupsi, upaya
untuk mengembalikan biaya-biaya mahal
yang sudah dikeluarkan saat kampanye,”
tandasnya. ❏
DER
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NASIONAL
Bukber Pimpinan Lembaga Negara

Ketua MPR Ajak Rajut Kembali “Merah Putih”
Pemilu disebut sukses dan berhasil bila kita bisa menjahit kembali Merah Putih. Merajut persatuan
dan memperkokoh kebersamaan.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

P

ADA hari kelima bulan suci Ramadan,

Usman, Sekjen PAN Eddy Suparno, dan

MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Bambang

Ketua MPR Zulkifli Hasan menggelar

beberapa tokoh seperti Aburizal Bakrie,

Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta Odang,

buka puasa bersama dihadiri oleh

Akbar Tanjung, dan pimpinan fraksi di MPR,

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar

serta Sesjen MPR Ma’ruf Cahyono.

Usman, dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden
Jusuf Kalla. Buka puasa bersama ber-

Dalam acara ini, Presiden duduk satu meja

langsung di Rumah Dinas Ketua MPR

dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua

Ahmad Jayus.
Buka puasa bersama diawali pembacaan

Kompleks Perumahan Pejabat Tinggi
Negara Widya Chandra, Jakarta Selatan,
Jumat (10/5/2019).
Sekitar pukul 17.20 WIB, Presiden Joko
Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tiba
di Rumah Dinas Ketua MPR. Di teras, Zulkifli
Hasan menyambut kedatangan Presiden dan
Wapres. Mengenakan pakaian koko putih dan
peci hitam, mereka berjalan masuk ke dalam
rumah dinas Ketua MPR tersebut.
Sementara di dalam rumah tampak sudah
hadir para pimpinan MPR lainnya, yaitu Wakil
Ketua MPR Mahyudin, E. E. Mangindaan,
Muhaimin Iskandar. Selain itu, tampak juga
Ketua DPD Oesman Sapta, Ketua DPR
Bambang Soesatyo, Ketua MK Anwar
30
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ayat suci Alqur’an. Kemudian dilanjutkan

tanggal 22 Mei berdasarkan perhitungan

Pemilu adalah bila bisa menjahit kembali

sambutan Ketua MPR Zulkifli Hasan. Dalam

manual KPU,” ujarnya.

Merah Putih. Merajut persatuan dan memper-

sambutannya, Zulkifli mengatakan, buka

Jika ada keberatan, lanjut Zulkifli, sudah

kokoh kebersamaan. “Itu baru bisa dikatakan

puasa bersama pimpinan lembaga negara

diatur dalam UU, yaitu melalui Mahkamah

Indonesia menang, apalagi kalau bisa merajut

ini merupakan tradisi setiap tahun. “Acara

Konstitusi. Dalam konteks ini, sebagai Pimpinan

kembali Merah Putih,” ucapnya.

ini rutin dan bergantian. Sebelumnya, di

MPR, Zulkifli menyampaikan bahwa kita telah

Zulkifli memberi contoh merajut kembali

Istana Negara dan selanjutnya beberapa hari

memilih sistem demokrasi Pancasila. Rakyat

Merah Putih seperti bisa duduk bersama

ke depan di tempat Pimpinan DPR, kemudian

yang berkuasa dan berdaulat. Karena itu

meskipun berbeda pilihan. “Seperti sekarang

DPD,” ujar Zulkifli Hasan dalam sambutannya

setiap lima tahun ada proses pemilihan.

ini bisa duduk berdampingan dengan

selaku tuan rumah.

“Karena itu Pemilu adalah sesuatu yang biasa

presiden, dengan Pak Oesman Sapta,

dalam negara demokrasi,” katanya.

dengan Cak Imin. Inilah menjahit kembali

Dalam kesempatan itu, Zulkifli mengucapkan syukur karena telah melaksanakan hajat

“Bagi MPR sesuai perintah UU adalah

penting demokrasi, yaitu untuk pertama kali

menjaga persatuan, menjaga NKRI, dan

Sebelum buka puasa, Sekretaris Umum

Pemilu Serentak, di mana Pileg dan Pilpres

menjaga kerukunan dan kebersamaan,”

PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menyam-

secara bersamaan. Tentu akan ada pe-

imbuhnya.

paikan tausiah dan doa. ❏

menang dalam Pemilu ini. “Kita tunggu nanti
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Menurut Zulkifli, yang disebut pemenang

Merah Putih,” tuturnya.
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NASIONAL
Buka Puasa Bersama Hidayat Nur Wahid

Ramadan Membentuk Manusia Utama
Mencerahkan
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengajak ormas-ormas Islam untuk memaksimalkan ibadah di
bulan puasa agar menghasilkan manusia utama.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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AAT memberi sambutan pada acara
Buka Puasa Bersama dengan berbagai
ormas Islam, Jakarta, 17 Mei 2019,
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW)
mengucapkan terima kasih atas kedatangan
para tamu. “Mengucapkan terima kasih telah
meluangkan waktu untuk hadir dalam acara
ini”, ujar HNW.
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Pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu mengakui,
kediamannya yang berada di Kemang, Jakarta
Selatan, merupakan kawasan macet, apalagi
di pertigaan pada sore hari. Justru itu, lanjut
HNW, semakin berat, semakin sulit maka
pahalanya semakin banyak.
Kepada ratusan undangan yang berasal
dari DMI, Ikadi, KAMMI, serta ormas Islam

lainnya, HNW mengajak untuk merefleksikan
syukur di bulan puasa ini. “Mari bersyukur
atas nikmat yang diberikan oleh Allah”,
ucapnya. Wakil Ketua Badan Wakaf Pondok
Pesantren Gontor itu menegaskan agar umat
Islam memaksimalkan ibadah di bulan puasa
agar menghasilkan manusia yang utama. “Bila
ini terjadi maka akan terjadi pencerahan

EDISI NO.06/TH.XIII/JUNI 2019

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara”, paparnya.
Dalam acara yang juga dihadiri oleh para
pejabat di wilayah Jakarta Selatan itu, HNW
mengajak berbagai ormas Islam untuk saling
melengkapi, menguatkan, dan mendoakan.
“Mari kita gunakan bulan puasa untuk

menguatkan silaturahim sehingga menjadi
berkah bagi kita semua”, tuturnya. Menguatkan silaturahim antarormas bagi HNW sangat
penting, sebab sesama umat Islam adalah
bersaudara.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum
Ikadi, Prof. Dr. Ahmad Satori, memberi kuliah

tujuh menit (kultum). Dalam kultumnya, Guru
Besar UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, itu
mengingatkan agar kita mewaspadai bahaya
nafsu yang membahayakan ukhuwah
manusia. “Mari kita jaga benteng aqidah”,
tuturnya. ❏
AWG

Ramadan Momen Perbanyak Silaturahim
Bukan hanya perbanyak amal ibadah, bulan suci Ramadan juga sebagai momen perbanyak silaturahim
dan persaudaraan.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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ARI berikutnya, Sabtu (18/5/2019),
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid
(HNW) dan keluarga kembali menggelar Buka Puasa Bersama di kediamannya,
Kemang, Jakarta Selatan. Tapi, kali ini yang
diundang adalah ratusan kaum ibu dari
berbagai Majelis Taklim dan para tokoh
masyarakat yang ada di seputar Jakarta
EDISI NO.06/TH.XIII/JUNI 2019

Selatan.
Selaku sahibul bait, HNW menyatakan,
umat Islam Indonesia mesti bersyukur bisa
bertemu kembali dengan bulan penuh berkah,
Ramadan. Karena, Ramadan merupakan
momen luar biasa untuk mendulang amal
ibadah sebanyak-banyaknya. “Ramadan
juga momen spesial mempererat silaturahim.

Apalagi Ramadan kali ini pas pasca Pemilu
serentak 2019. Mudah-mudahan Ramadan
ini membawa kebaikan dan kesejukan untuk
bangsa Indonesia,” katanya.
Selanjutnya, HNW mengingatkan agar
seluruh umat Islam di bulan suci Ramadan
ini memperbanyak doa-doa untuk keselamatan bangsa Indonesia, serta doa
untuk lebih mengokohkan persatuan dan
kesatuan bangsa. “Apalagi banyak para
ustazah yang perannya luar biasa, dan
merupakan garda terdepan memperkuat
umat dan bangsa secara keseluruhan. Juga
yang luar biasa peran sebagai ibu di
keluarganya masing-masing,” ujar Hidayat.
Acara buka puasa yang juga dihadiri Wakil
Sekretaris Jenderal MPR RI Selfie Zaini dan
Kepala Biro Humas Setjen MPR RI Siti
Fauziah, diawali pembacaan kitab suci
Alquran, dan dilanjutnya sambutan-sambutan. Sebelum buka puasa bersama yang
dilanjutkan salat magrib dan ramah tamah,
terlebih dulu disampaikan tausiyah oleh
pemuka agama setempat. ❏
DER
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NASIONAL
Dialog Kebangsaan & Buka Puasa Bersama

Cak Imin Ajak Elemen Bangsa Rajut Tali Persatuan
Kita ajak semua tokoh elemen bangsa untuk bersama-sama membuka dialog dan terus-menerus
merajut tali kemanusiaan, kebersamaan, dan persatuan.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

AKIL Ketua MPR Muhaimin Iskandar

W

Henriette Hutabarat Lebang, Sekjen Parisada

menyejukkan suasana di tengah masyarakat

menggelar Dialog Kebangsaan dan

Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat I Ketut

pasca Pemilu 2019. Dia berharap, momen

Buka Puasa Bersama di Rumah

Parwata, dan Ketua Majelis Tinggi Agama

Ramadan mampu mengembalikan kedamaian

Dinas Widya Chandra, Jakarta, Sabtu (18/5/

Konghucu Indonesia (Matakin) Budi S.

di masyarakat. “Hari ini secara spesial,

2019). Berbeda dengan acara buka puasa

Tanuwijaya. Hadir pula tokoh agama Buddha

terutama tokoh lintas agama, di tengah

yang biasa digelar oleh pimpinan parlemen,

Y.A. Maha Bhiksu Dutavira Sthavira, dan

keprihatinan kita suasana politik yang panas,

kali ini Muhaimin juga mengundang para tokoh

Gunadi dari Paguyuban Sosial Marga

yang penting rakyat aman, tenteram dan

lintas iman.

Tionghoa Indonesia.

damai. Semoga Ramadan memberikan

Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum

Muhaimin mengatakan, acara buka puasa

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI)

bersama itu sekaligus menjadi forum untuk
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kesejukan dan kedamaian,” ujar Muhaimin
saat memberikan sambutan.
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Ia menegaskan, para tokoh lintas agama
yang hadir berkomitmen untuk melanjutkan

supaya tetap aman, damai, dan tentram,”
sambungnya.

Menjelang pengumuman KPU pada 22 Mei
2019, Cak Imin juga mengimbau kepada

dialog kebangsaan dan menciptakan su-

Cak Imin kemudian mengajak para tokoh

semua pihak untuk melalui mekanisme dan

asana damai. Muhaimin mengajak semua

yang hadir dalam Dialog Kebangsaan dan

prosedur sesuai UU. “Kami mengimbau agar

tokoh dan elemen bangsa untuk merajut tali

Buka Puasa Bersama ini untuk maju ke

perbedaan politik dan keputusan apapun

kemanusiaan, kebersamaan, dan persatuan.

depan, naik ke panggung. Mereka menyam-

dilalui dengan mekanisme dan prosedur

paikan ikrar untuk merajut kebangsaan.

demokratis, sehingga terjadi dialog dan

“Di pundak kita kesatuan bangsa harus kita
jaga bersama. Kita ajak semua tokoh elemen

Dalam ikrar itu Cak Imin juga mengimbau

bangsa untuk bersama-sama membuka dia-

seluruh kaum muda Indonesia untuk tidak

log dan terus-menerus merajut tali ke-

mudah terprovokasi, dan tetap menjaga

“Para tokoh yang hadir ingin menyam-

manusaan, kebersamaan, dan persatuan,”

kebersamaan, kesatuan, dan keutuhan.

paikan kepada republik ini, ayo kita rajut

kata pria yang dipanggil Cak imin ini.

“Semoga semua istiqomah untuk menjaga

persatuan dan persaudaraan, kekeluargaan

kedaulatan NKRI kita,” ucapnya.

dan kebangsaan kita yang kokoh sehingga

“Jadi yang keras-keras dirangkul

proses politik yang tahapannya sudah diatur
oleh UU,” paparnya.

Indonesia bisa melalui tahapan demokrasi ini
dengan sukses dan sempurna. Indonesia
aman, damai, dan adil,” imbuhnya.
“Saya berharap Pak Jokowi segera
bertemu dengan Pak Prabowo duduk
bersama mengatasi kerumitan yang muncul
dan panas,” pungkasnya.
Dialog Kebangsaan dan buka puasa
bersama ini dihadiri Menteri Pemuda dan
Olahraga Imam Nachrowi, Menteri Tenaga
Kerja Hanif Dhakiri, Menristek Dikti Muh Nasir,
dan para tokoh lintas agama. Dalam kesempatan itu para tokoh lintas agama dari
PGI, PHDI, Matakin, dan tokoh masyarakat
K.H. As’af Ali, Prof Jimly Asshiddiqie
menyampaikan “tausiah” kebangsaan. ❏
BSC
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NASIONAL
Media Expert Meeting

Persiapan Menghadapi Sidang-Sidang MPR
Bulan-bulan mendatang, MPR akan melaksanakan kerja-kerja besar, berupa sidang-sidang MPR.
Dan, kegiatan itu berlangsung mulai Agustus 2019 hingga Oktober 2019.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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ALAM acara Media Expert Meeting
dengan puluhan perwakilan media,
Jakarta, 20 Mei 2019, Kepala Subbagian Pemberitaan dan Layanan Informasi
Humas MPR, Budi Muliawan, mengatakan,
banyak hal yang perlu dikomunikasikan antara
Biro Humas MPR dengan media massa. Dia
menjelaskan, MPR pada pertengahan Agustus 2019 akan menggelar Sidang Tahunan.
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Selanjutnya, di akhir September, MPR akan
menggelar Sidang Akhir Masa Jabatan
Anggota MPR periode 2014-2019.
Setelah Sidang Akhir Masa Jabatan, pada
Awal Oktober 2019, MPR periode 2019-2024
menggelar Sidang Awal Masa Jabatan
Anggota. “Dan, pada 20 Oktober 2019, MPR
mengggelar Sidang Pelantikan Presiden dan
Wakil Presiden Hasil Pemilihan Umum 2019,”

ujar Budi Muliawan dalam acara yang
dikemas dalam bentuk Buka Puasa Bersama
itu. “Jadi MPR akan menggelar sidang
sebanyak empat kali”, tambahnya.
Untuk menyosialisasikan dan mengabarkan berita acara itu, menurut Budi Muliawan,
Humas MPR membutuhkan dukungan media
untuk melakukan publikasi. Terkait dengan
itu maka Humas MPR meminta masukan dari
rekan-rekan media demi suksesnya sidangsidang MPR tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala
Bagian Pemberitaan, Hubungan Antar
Lembaga, Layanan Informasi Biro Humas
MPR, Muhamad Jaya, mengucapkan terima
kasih atas kedatangan para peserta Media
Expert Meeting. Muhamad Jaya berharap,
sidang-sidang MPR yang digelar pada
Agustus, September, dan Oktober itu harus
segera diinformasikan ke masyarakat.
“Selama ini kerja sama media dengan MPR
terjalin dengan baik. Untuk itu, kita beri
apresiasi”, ujarnya.
Kepada para perwakilan media, Muhamad
Jaya mengungkapkan, pendaftaran peliputan
sidang-sidang MPR tahun ini direncanakan
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lewat online. Untuk itu, segala persyaratan
yang ada perlu ditaati dan dipenuhi. “Ini penting,
sebab terkait dengan instansi lain, seperti
Paspampres”, ujarnya.
Dia berharap, bila wartawan yang sudah
mendapat ID Card A, B, C, dan seterusnya
diharap menempati posisi yang telah diatur.
“Jangan sampai salah tempat”, harapnya.
“Semua kegiatan kami harap terliput dengan
baik dan tersampaikan”, tambahnya.
Kepala Biro Humas Setjen MPR, Siti
Fauziah, dalam kesempatan yang sama

mengucapkan terima kasih atas kerja sama
yang selama ini telah terjalin antara media
dengan MPR. “Kerja sama berjalan baik,
meski demikian perlu ditingkatkan”, harapnya.
Hubungan yang baik itu, menurut Siti
Fauziah, harus tetap terjaga.
Selanjutnya, Siti Fauziah menjelaskan
bahwa Sidang MPR untuk melantik Presiden
dan Wakil Presiden merupakan sidang yang
paling dinantikan dan ditunggu-tunggu.
“Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
merupakan berita yang paling ditunggu”,

tuturnya.
Pada tahun ini, kata Siti Fauziah, Humas
MPR membuka pendaftaran peliputan
sidang-sidang MPR lewat online. Dia
berharap, proses itu tak mengalami
kendala. “Kita meminta masukan dari media agar tak menemui hambatan”, ujarnya.
Siti Fauziah mengucapkan terima kasih
atas masukan yang telah disampaikan oleh
rekan-rekan media. “Ini perlu demi kesuksesan bersama”, ucapnya. ❏
AWG

Netizen Ngobrol Bareng MPR

Empat Pilar MPR Perlu Menjadi Gaya Hidup
Modern
Generasi muda terkenal dengan pencarian jati diri, termasuk gaya hidup, dan Pancasila adalah jati
diri sejati generasi muda Indonesia

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

D

I DUNIA digital dan teknologi informasi
modern, media sosial seperti blog,
youtube, facebook, instagram, twitter
dan lainnya sebagai wadah sosial masyarakat tidak bisa dianggap remeh. Karena,
kekuatan informasi dari media sosial sangat
berpengaruh dan memiliki dampak luas dalam
menggiring opini masyarakat.
EDISI NO.06/TH.XIII/JUNI 2019

Bisa dikatakan bahwa media sosial adalah
kotak pandora yang sudah terbuka dan
mampu menyihir masyarakat dalam jangkauan yang sangat luas. Kotak pandora
tersebut mampu memengaruhi secara positif
dan negatif. Untuk itulah, para netizens
harus mampu menjadikan media sosial
sebagai kotak pandora yang bisa me-

mengaruhi secara positif.
Dalam kaitan itulah, Kepala Biro Humas
Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI Siti
Fauziah mengungkapkan, pengaruh netizen
dari berbagai kalangan dengan pengikut atau
followers dari beragam suku, ras, agama,
dan tingkat pendidikan sangat efektif
memengaruhi massa dengan pesan-pesan
37
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yang dibawanya.
“Luar biasa dampaknya jika para netizens membawa unsur dan nilai Empat Pilar MPR, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun
1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika
dalam setiap postingan di media sosial
masing-masing,” ungkap Siti Fauziah di
hadapan sekitar 50 netizens dan blogger
se Kota Jambi, Rabu (1/5/2019).
Sebagai narasumber dalam acara ‘Netizens Ngobrol Bareng MPR RI’ di Ruang
Segerincing Swissbell Hotel, Jambi, itu
Siti Fauziah selanjutnya menyatakan,
sedikit cuitan atau postingan para
netizens yang berisi pesan Empat Pilar
MPR RI yang disampaikan secara masif
dan konstan maka akan berdampak
membangkitkan persatuan dan kesatuan
bangsa dari diri si netizens sendiri dan

para followersnya.
“Apalagi saat ini pasca Pemilu serentak
2019, merajut kembali kebersamaan
menjadi hal yang sangat penting, dan
peran netizens sangat diharapkan di
momen tersebut,” ujarnya Siti Fauziah
dalam acara yang diselenggarakan oleh
MPR RI bekerjasama dengan Komunitas
Blogger Jambi (KBJ) itu.
Di sisi lain, tambah Kepala Bagian
Pengolahan Data dan Sistem Informasi Biro
Humas Setjen MPR RI Andrianto, para
netizens dan blogger dari beragam latar
belakang dan komunitas mampu memberikan pencerahan tentang esensi dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Misalnya, esensi dari ke lima sila Pancasila
disampaikan kepada followers dengan
menggunakan kata dan kalimat yang paling

mudah dipahami. “Intinya, para netizens ini
mampu menyampaikan bahwa ke lima sila
Pancasila tersebut sangat mudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari,”
imbuhnya.
Sedangkan Ketua Komunitas Blogger
Jambi (KBJ), Bambang, yang juga salah
satu narasumber mengungkapkan bahwa
pemahamam seputar Empat Pilar MPR RI
dengan cara yang mudah dipahami followers, terutama generasi milenial, sangat
penting dilakukan. Sebab, banyak generasi
muda yang keliru dalam mmahami segala
hal, terutama soal kebangsaan. “Dengan
bahasa yang mudah dipahami maka pesanpesan tentang kebangsaan akan sangat
mudah mereka terima,” katanya.
Acara ‘Netizen Ngobrol Bareng MPR RI’
yang berlangsung selama setengah hari ini
merupakan salah satu metode Sosialisasi
Empat Pilar MPR RI yang dilaksanakan MPR
di berbagai wilayah di Indonesia, dengan
peserta dari kalangan netizens dan bloggers
lokal dari berbagai komunitas.
Respon para netizens dan bloggers dari
berbagai daerah, terutama pada penyelenggaraan di Jambi, menurut Siti Fauziah,
sangat baik. Sebagian besar tertarik
membicarakan dan membahas seputar
kebangsaan dan kenegaraan dengan cara
yang kekinian.
“Kita berharap para netizens mampu mulai
hari ini dan seterusnya mengimplementasikan dan mampu menyebarkan nilai-nilai
Empat Pilar MPR secara luas dari hal-hal yang
serderhana di diri sendiri, lingkungan
keluarga, rumah atau masyarakat, sekolah
dan kampus,” tandasnya. ❏
DER
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Orang Jepang dulu terkenal dengan bentuk
tubuh yang pendek, cebol, atau kate. Tubuh
demikian bisa jadi terbentuk akibat perang
berkepanjangan sehingga masyarakat di sana
mengalami stunting. Selepas Perang Dunia II, bangsa
Jepang bangkit membangun sumber daya manusianya.
Pola makan sehat, bergizi, dan bervitamin ditunjang oleh
program dan anggaran yang ada dibudayakan. Sejak SD, anakanak di sana diberi pendidikan tentang makan. Langkah itu dinilai
sukses, di mana orang-orang Jepang sekarang memiliki tubuh menjulang,
sehat, dan memiliki umur lebih panjang. Untuk mengatasi stunting di sini
bisa ditempuh salah satunya dengan cara meningkatkan makan ikan, sebab potensi
ikan di Indonesia melimpah.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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P

ADA tahun 1135 hingga 1157 di Kediri
bertahta Prabu Jayabaya. Maharaja
Kerajaan Doho (Daha) ini mempunyai

kecerdasan yang tinggi hingga dia mampu
menggambarkan dan meramalkan masa
depan Nusantara dan kehidupan manusia.
Ada puluhan ramalan yang diungkapkan oleh
Jayabaya, salah satu ramalannya yang
populer dan terbukti adalah bangsa ini akan
kedatangan bangsa dengan ciri penduduknya
cebol, kate. Meski bertubuh demikian, namun
mereka mampu menjajah Nusantara selama
masa tanam jagung. Ramalannya mengatakan: Si kate cebol seumur jagung pangu-

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

wasane. Versi lain mengatakan: Kejajah
saumur jagung karo wong cebol.
Ramalan yang disampaikan puluhan abad
lalu terbukti. Pada 1942, Jepang, dengan ciri
fisik penduduknya seperti yang dikatakan oleh
Jayabaya memperluas wilayahnya hingga
ke Asia Tenggara pada Perang Dunia II. Satu
persatu pulau yang ada, Sumatera, Jawa,
Kalimantan, jatuh ke tangan Jepang. Pendudukan yang terjadi di pulau-pulau besar
itu hingga 1945 selepas Sekutu menjatuhkan
bom atom di Hiroshima dan Nagasaki.
Seiring perjalanan waktu, ramalan Jayabaya yang menyebut bangsa Jepang
sebagai orang cebol atau kate menjadi ‘tidak
tepat’, sebab bangsa Jepang sekarang
memiliki tubuh lebih menjulang dan sehat.
Pada masa lalu, bangsa Jepang memiliki
tubuh cebol atau kate disebabkan oleh
banyak faktor. Meski disebut genetika tidak
dominan dalam membentuk tubuh manusia,
namun faktor ini yang membuat bangsa
Jepang memiliki tubuh yang demikian. Pada
tahun sebelumnya dan mulai 1914 hingga
1945, bangsa Jepang adalah bangsa yang
terlibat aktif dalam Perang Dunia. Akibatnya,
pastinya pemerintah di sana lebih memikirkan
memenangkan peperangan dibanding
mengurus kesejahteraan rakyat.
Dalam sebuah peperangan tidak hanya
musuh yang menjadi korban, tapi rakyat biasa
pun bisa mengalami hal serupa. Perang yang
demikian panjang membuat masyarakat di
sana mengalami stunting. Dalam portal
www.depkes.go.id, yang dimaksud dengan
stunting adalah kurang gizi kronis yang
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disebabkan oleh kurang asupan gizi dalam

disampaikan saat jam makan siang. Dalam

waktu yang cukup lama, sehingga meng-

Suara.com diceritakan, sistem pendidikan di

akibatkan gangguan pertumbuhan pada

Negeri Sakura itu memprioritaskan anak-anak

anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah

untuk makan siang di sekolah. Apabila orang

atau pendek (kerdil) dari standar usianya.

tua tidak mampu membayar biaya makan

Dalam portal itu Menteri Kesehatan Nila

siang, anak mereka tetap bisa mengikuti

Moeloek menyebutkan, masalah-masalah

program makan siang gratis yang disiapkan

non-kesehatan menjadi akar dari masalah

pihak sekolah. Direktur Pendidikan Kesehat-

stunting, baik itu masalah ekonomi, politik,

an Sekolah, Masahiro Oji, mengatakan, sudut

sosial, budaya, kemiskinan, kurangnya

pandang orang Jepang adalah bahwa

pemberdayaan perempuan, serta masalah

makan siang di sekolah merupakan bagian

degradasi lingkungan.

dari pendidikan.

Selepas Perang Dunia II, tahun 1945,

Diberitakan dalam portal itu, makan siang

Jepang tidak lagi sebagai negara agresor.

di sekolah dasar di sana, menunya dilengkapi

Selepas perang yang menyebabkan korban

dengan nasi, lauk pauk, dan sup. Di sekolah

jutaan manusia, negeri Matahari Terbit itu

Nila Moeloek

yang lain, menyajikan menu makanan Korea

lebih menata dirinya dengan fokus mem-

nurutnya, Shokuiku digalakkan untuk

atau Italia. Harapan dari Shokuiku adalah

bangun sumber daya manusia. Untuk

meningkatkan kualitas hidup yang sehat

bukan hanya mencetak siswa yang sehat

membentuk sumber daya manusia yang

lewat pola makan bagi masyarakat Jepang,

secara fisik yang akan didapat, tetapi juga

handal tidak hanya disediakan ruang

mulai dari usia anak-anak hingga usia lanjut.

siswa yang terbiasa bertanggung jawab dan

pendidikan yang berkualitas, namun juga

“Pemerintah menganjurkan warganya untuk

memiliki kebiasaan makan yang sehat.

makanan yang bergizi, bervitamin, dan sehat.

makan tiga kali sehari dengan kualitas dan

Program makan di sekolah dimulai sejak

Untuk menciptakan hal yang demikian

kuantitas makan yang baik dan seimbang,”

1954, 9 tahun selepas Jepang mengakhiri

ujarnya.

perang. Dalam shokuiku, anak sekolah diberi

banyak tindakan yang dilakukan oleh
pemerintah Jepang, sejak bangsa itu lebih

Makanan yang baik dan seimbang,

pemahaman dan pengetahuan mengenai

konsentrasi menata diri ke dalam. Salah

menurut mereka, terdiri dari makanan pokok

nutrisi yang baik, porsi makan seimbang, tahu

satunya lewat Health Japan 21. Program

(nasi), sayur dan buah-buahan, soup (soba

rasa kenyang, dan ilmu makanan lainnya.

yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan,

atau soy sauce), juga kombinasi baik antara

Ahli Shokuiku, Nobuko Tanaka dan Miki

Pekerja, dan Kesejahteraan Jepang ber-

daging, ikan, dan produk dari kedelai.

Mutoshi, menyebut, program ini membuat

fokus pada penerapan pola makan dan gizi.

Makanan yang seimbang dan baik itu tak

anak sekolah mensyukuri dan menghargai

Dalam serambinews.com dipaparkan,

hanya mendorong apa yang perlu dimakan,

makanan dan bagaimana bersikap saat

Professor Naomi Aiba dari Kanagawa

namun juga melarang apa yang sekiranya

makan.

Institute of Technology mengatakan, pro-

bisa mengganggu kesehatan. Makanan yang

Ardiansyah dalam tulisan di Food Review

gram Shokuiku (Food and Nutrition Edu-

perlu diperhatikan, seperti mengurangi

Indonesia menulis, Bangsa Jepang merupa-

cation) yang dimulai sejak 2013 hingga 2022

konsumsi garam.

kan salah satu contoh masyarakat di dunia

memiliki tujuan yang sangat penting. Me-
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Shokuiku untuk anak sekolah dasar

yang sangat memerhatikan pola konsumsi
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Rizal Ramli
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pangannya. Pangan yang dikonsumsi tidak

makanan sedikit lemak, serta budaya

Keberhasilan Jepang dalam mengatasi

hanya masalah kecukupan nilai gizi, tetapi

menghargai makanan. Pola konsumsi

stunting memang memerlukan waktu.

juga terkait dengan efek fisiologis yang dapat

masyarakat di sana pada dasarnya adalah

Ekonom Rizal Ramli mengakui, selepas

memengaruhi kesehatan. Istilah ini kemudian

banyak sayuran, ditambah sepotong ikan,

Perang Dunia II, Jepang dalam keadaan

berkembang dengan nama Pangan Fungsi-

ayam, atau daging disertai chestnut,

miskin, seluruh sendi perekonomiannya

onal. Jepang merupakan satu-satunya

kecambah, sawi, nasi, dan bumbu lainnya.

lumpuh. Meski demikian, pemimpin negeri itu

negara yang memiliki aturan baku tentang

Sebagai orang kelahiran Jepang, Naomi

tidak ingin generasi muda mereka kalah

Pangan Fungsional, dan saat ini pasar

menceritakan, orangtuanya mengajarkan

bersaing. Untuk itu, menurut Rizal Ramli,

Pangan Fungsional di Jepang merupakan

agar kita menghargai makanan. Anak-anak

pemerintah Jepang saat itu menyiapkan

pasar yang terdepan di dunia. Pangan

di sana diajarkan bagaimana makanan dapat

anggaran untuk anak-anak dan balita agar

Fungsional selanjutnya merambah ke

tumbuh, disajikan, dan dimakan. Soal sajian

bisa mengonsumsi susu dan telor. “Alhasil,

Amerika, Eropa, dan beberapa negara

makanan, negara itu punya etika. Etikanya

anak-anak tersebut tumbuh dewasa,

lainnya, termasuk Indonesia.

adalah setiap orang diberi satu mangkuk kecil

berbadan sehat dan memiliki otak yang

Lebih lanjut, dalam tulisan itu dikatakan,

dan beberapa jenis makanan, seperti

pintar”, ujarnya seperti termuat dalam

perkembangan Pangan Fungsional sejalan

sayuran, nasi, miso, ikan, dan daging, yang

rmol.co.

dengan meningkatnya kesadaran akan

disajikan dalam porsi makan yang cukup.

Rahasia untuk mengatasi stunting dan

kesehatan dalam upaya tindakan preventif

Kebiasaan inilah yang membuat tradisi

meniru kesuksesan Jepang dalam masalah

dan pandangan konsumen tentang perbaik-

makan di Jepang menjadi sehat, semua

makanan yang sehat, bergizi, dan ber-

an kualitas hidup, terutama di masa usia

anak-anak pun menghabiskan makanan

vitamin, sebenarnya bangsa ini memiliki

lanjut. Perubahan pola pikir dan peningkatan

yang disajikan.

sesuatu yang melimpah untuk mengatasi

pengetahuan tentang kesehatan menimbul-

hal demikian. Dosen Gizi Politeknik Ke-

kan permintaan terhadap perbaikan mutu

sehatan Bandung, Dr. Pusparini, menutur-

dan gizi dari bahan pangan.

kan, untuk mengatasi stunting perlu kerja

Untuk mengetahui mengapa Jepang

sama semua pihak. Salah satunya dengan

mendapat peringkat baik dalam dunia

Kementerian Kelautan dan Perikanan.

kesehatan, penulis Secrets of World’s

Kementerian ini penting, karena Jepang giat

Healthies Children, Naomi Moriyama dan

meningkatkan gizi rakyatnya dengan

William Doyle, rela melakukan survei dan

konsumsi ikan. Banyak memakan ikan

melakukan wawancara berkeliling negeri itu,

membuat Jepang dapat bersaing dengan

dan menemui ibu-ibu muda Jepang yang

negara Eropa. “Kita memiliki ikan dan sumber

tinggal di New York, Amerika Serikat. Setelah

pangan yang kaya gizi, dengan sosialisasi

berkelana mencari tahu mengapa Jepang

masyarakat untuk mengonsumsi ikan. Nah

unggul dalam dunia kesehatan, Naomi dan

tentu di sini perlu kerjasama Kementerian

William pun mendapat jawaban. Jawaban-

Kesehatan dan Kementerian Kelautan dan

nya adalah orang Jepang sehat karena

Perikanan”, ujarnya. ❏

banyak makan buah-buahan, sayuran,
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Minum Susu Ala India
Di banyak daerah, stunting memiliki prevalensi yang tinggi. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi
hal itu. Angka gagal tumbuh mengalami penurunan meski masih belum sesuai standar WHO. Ada upaya mengatasi masalah
ini dengan cara meniru India, di mana di negara itu setiap pagi anak-anak minum susu sapi. India mampu mengatasi
kemiskinan yang di dalamnya ada masalah stunting. Sukses menangani masalah kemiskinan membuat negerinya Shah Rukh
Khan itu menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia.
masalah stunting yang menimpa negeri ini
memperlihatkan angka yang menggembirakan, yakni adanya penurunan angka stunting.
Pada 2013, masalah stunting mencapai
37,1% dan pada 2018 menjadi 30,8%. Meski
demikian, angka 30,8% diakui sebagai angka
yang masih tergolong tinggi. Angka yang
demikian membuat 1 dari 3 anak mengalami
stunting. Angka ini masih di atas angka yang
ditetapkan oleh WHO, yakni 20%.
Bila mengacu pada data WHO dan
Bappenas, pada 2013 sekitar 35,6% anak
usia di bawah 6 tahun dan 35,5% anak usia
Kirana Pritasari

D
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6-12 tahun mengalami stunting. Wilayah
yang mengalami kondisi itu tertinggi Nusa

IREKTUR Jenderal Kesehatan

paten/kota yang menjadi prioritas penangan-

Tenggara Timur 51,7%, Sulawesi Barat 48%,

Masyarakat Kementerian Kesehatan,

an kekurangan asupan gizi. Tahun berikutnya,

dan Nusa Tenggara Barat 45,3%. Kemen-

Kirana Pritasari, menyebutkan, semua

2019, program penanggulangan masalah

terian Keuangan juga mempunyai catatan

provinsi mengalami stunting. Pengakuan

stunting, menurut Kirana, ditambah menjadi

dalam masalah ini. Dalam laporan penangan-

tersebut terungkap dalam sebuah media online

160 daerah. Meski fokus pada 160 daerah,

an stunting terpadu pada 2018, kementerian

pada Januari 2019. Untuk mengatasi hal

namun Kirana menegaskan, daerah yang lain

yang berkantor di Lapangan Banteng,

demikian, langkah yang ditempuh pemerintah

pun mendapat perhatian. “Informasi diberikan

Jakarta, itu menyebutkan, sekitar 9 juta anak

adalah fokus pada kabupaten yang memiliki

kepada semua daerah, namun fokus pada

balita menderita stunting. Nusa Tenggara

prevalensi stunting yang tinggi. Pada 2018,

160 daerah”, ujarnya pada media.

Timur dikatakan sebagai provinsi paling tinggi

kementerian yang berkantor di Jl. Rasuna

Kalau melihat data Riset Kesehatan Dasar

mengalami masalah kekurangan gizi. Balita

Said, Jakarta, itu menyebut ada 100 kabu-

(Riskesdas) pada 2018, sebenarnya

di provinsi yang berbatasan dengan Timor
Leste itu mengalami kurang gizi mencapai
319.100 anak.
Bila masalah ini tidak cepat diatasi, maka
selain akan mengancam masa depan anak
juga mengkhawatirkan keberlanjutan dalam
kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
Anak yang tertimpa stunting kelak memiliki
resiko terkena penyakit degeneratif, seperti
diabetes mellitus, jantung koroner, hipertensi,
dan obesitas. Tak hanya itu, stunting juga
akan mengganggu perkembangan otak anak
sehingga berakibat pada kemampuan
kognitif yang tidak optimal, anak menjadi lama
mencerna stimulus. Bila semua terakumulasi
maka kondisi yang demikian akan menye-
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babkan daya tahan yang rendah, mudah

supaya dibuat rencana aksi yang lebih

biasa”, tuturnya. Program di India itu

sakit, sehingga menyebabkan rendahnya

terpadu, lebih terintegrasi yang mempunyai

mengajarkan anak-anak minum susu sapi

produktivitas dan membuat kemiskinan.

dampak yang konkret di lapangan. “Mulai

sebelum sekolah. “Program itu membuat

Riset Bank Dunia mengungkapkan,

dari intervensi pada pola makan, pada pola

anak-anak bisa cukup protein,” ujar Prabowo

kerugian ekonomi akibat masalah ini men-

asuh, dan juga yang berkaitan dengan

saat menjadi pembicara Indonesia Eco-

capai 3% sampai 11% dari produk domestik

sanitasi,” ujarnya.

nomic Forum, Jakarta, November 2018.

bruto (PDB). Bappenas mengatakan, masa-

Dalam beritasatu.com, 24 Oktober 2018,

Program yang dilakukan oleh India diakui

lah stunting di negeri ini bisa menyebabkan

menyebut pemerintah telah mengalokasikan

berhasil, dibuktikan anak-anak di sana

kerugian hingga mencapai Rp 300 triliun per

anggaran sekitar Rp 50 triliun untuk

banyak yang menjadi insinyur yang tersebar

tahun.

menangani masalah stunting. Dana se-

di berbagai penjuru dunia. Lebih lanjut

Sebagai masalah yang serius maka

banyak itu, tersebar di berbagai kementerian

dikatakan, India mampu memanage ke-

Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf

dan lembaga Negara, seperti Kementerian

miskinan yang mendera selama 30 tahun

Kalla serta kementerian dan lembaga terkait

Kesehatan, Kementerian Agama, Kemen-

terakhir. Sekarang diakui negara yang

membahas masalah ini dalam rapat terbatas

terian Pemberdayaan Perempuan dan

berada di wilayah Asia selatan itu sukses
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pada April 2018. Dalam rapat, pria asal Solo,

Perlindungan Anak, BKKBN, Kementerian

dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan,

Jawa Tengah, itu mengatakan, stunting atau

Sosial, Kementerian Pertanian, BPOM, dan

dan mampu ekspor produk pertanian.

gagal tumbuh merupakan ancaman utama

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumah-

terhadap kualitas manusia Indonesia,

an Rakyat.

ancaman terhadap kemampuan daya saing

Minum susu merupakan salah satu upaya
untuk mengatasi stunting. Kalau dilihat

Masalah stunting rupanya juga menjadi

tingkat konsumsi susu, bangsa Indonesia

perhatian Prabowo Subianto. Untuk meng-

terbukti paling rendah dibanding dengan

Lebih lanjut dia mengatakan, upaya

atasi masalah yang bisa menghilangkan

negara ASEAN lainnya. Pada 2017 memper-

menurunkan angka stunting harus teren-

peradaban manusia, Capres 02 itu melun-

lihatkan konsumsi susu Indonesia perkapita

cana dari pola makan, pola asuh, hingga

curkan Gerakan Emas (Gerakan Emak-Emak

per tahun 17,2 kg. Jauh dibandingkan

sanitasi keluarga. Dalam menangani ma-

dan Anak Minum Susu). Ketua Dewan

dengan Singapura yang mencapai 48,6 per

salah, mantan Gubernur Jakarta, itu menye-

Pembina Partai Gerindra itu meluncurkan

kapita, Malaysia 36,2 per kapita, Thailand

but upaya penurunan angka stunting adalah

program mengatasi stunting setelah ter-

33,7 per kapita, Myanmar 26,7 per kapita,

kerja bersama yang harus melibatkan semua

inspirasi dari apa yang dilakukan oleh India

dan Filipina 17,6 per kapita. Rendahnya

elemen masyarakat, terutama ibu-ibu PKK

dalam mengatasi masalah yang sama.

masyarakat minum susu disebabkan oleh

Bangsa.

dan juga perlu pengaktifan kembali secara

Prabowo merasa kagum dengan apa yang

maksimal fungsi-fungsi Posyandu di kam-

dilakukan oleh negara penghasil produk film

pung, di desa-desa. Joko Widodo meminta

Bollywood itu. “Program mereka sangat luar
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seperti faktor di atas, kemiskinan sehingga
tak mampu membeli minuman itu. ❏
AWG/dari berbagai sumber
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Bersama Mencegah Stunting
Masalah stunting di Indonesia sangat memprihatinkan. Bangsa ini sederet dengan Burundi, Myanmar, dan Sri Langka dalam
masalah kekurangan gizi pada anak dan balita. Pemerintah mengajak kepada semua untuk mencegah gagal tumbuh. Masyarakat,
perusahaan swasta, dan bahkan caleg ramai-ramai turun ke tengah masyarakat memberi sosialisasi hidup sehat.
yang sering dirundung masalah kemiskinan. Posisi Indonesia berada pada
tingkat keempat dunia pada 2018 itu lebih
mending dibanding tahun sebelumnya,
2017. Dalam republika.co.id, November
2017, pakar nutrisi Fasli Jalal mengungkapkan, Indonesia merupakan negara
kelima terbesar di dunia yang mengalami
masalah pertumbuhan tak wajar ini.
“Prevalensi stunting di Indonesia disamakan dengan Burundi, Nepal, dan Kenya,”
ungkapnya. Dengan mengacu pada data
The Lancet Maternal and Child Undermutrition Series 2008, ada 178 juta balita
mengalami stunting. Di Indonesia sendiri,
wilayah yang mengalami masalah ini
Jusuf Kalla

T

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

ERUNGKAP saat pembukaan

ada 9 juta anak Indonesia cenderung

Widyakarya Nasional Pangan dan

mempunyai tubuh kerdil.

kebanyakan berada di wilayah timur.
Dihinggapi masalah demikian, menurut
Jusuf Kalla, tentu para orang tua tidak

Gizi yang digelar pada Juli 2018,

Dalam masalah gagal tumbuh, Indonesia

menginginkan anaknya sering sakit, ber-

masalah stunting yang dialami bangsa ini

sederet dengan Bolivia, Filipina, Vietnam,

IQ rendah, tak produktif, serta kalah

sangat memprihatinkan. “Stunting kita

Kamboja, Nepal, Ekuador, Sri Langka,

bersaing. Kondisi ini akan berakibat pada

nomor empat di dunia”, ujar Wakil Presiden

Nigeria, dan Peru. Kalau kita lihat negara

situasi yang lebih memprihatinkan di mana

Jusuf Kalla saat memberi sambutan dalam

yang berada di Asia Tenggara, Amerika

bila anak berada dalam fase produktif,

acara itu. Posisi yang demikian membuat

Latin, dan Afrika, itu termasuk dalam negara

namun sulit bersaing maka kemiskinan
orang tua akan diwariskan pada generasi
selanjutnya. “Untuk itu perlu intervensi
gizi”, tuturnya.
Pria asal Makassar, Sulawesi Selatan,
itu mendorong masyarakat, terutama
orang tua agar lebih peduli dalam pencegahan stunting. Orang tua, suami dan istri.
diharap saling bertanggung jawab kepada
anaknya. “Yang hamil, ibu menyusui, dan
yang menjaganya harus memahami”,
ujarnya. “Bapak-bapak jangan hanya
menghamili istrinya, tetapi tidak tahu
bagaimana melayani kebutuhan nutrisi
istrinya saat hamil”, tambahnya. Stunting
bukan hanya masalah individu dan keluarga, namun juga masalah bangsa. Untuk
itu, dia menegaskan agar kepala daerah
memprioritaskan pencegahan stunting
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dalam pembangunan yang dilakukan.

YKWS, Mitra Bentala, PKBI Sumatra Barat,

Meski Kota Bandung, Jawa Barat,

Masalah stunting adalah masalah ber-

L2M, Konsepsi NTB, Transform, YPPS-

sebagai kota yang secara perekonomian

sama. Tak heran bila Menteri PPN/Kepala

Flores Timur, Bengkel APPEK Kupang, dan

baik dan maju, namun penyuluhan tentang

Bappenas, Bambang Brodjonegoro, meng-

AYO Indonesia Manggarai NTT.

kesehatan gizi pada anak tetap dilakukan.

ajak kepada semua elemen masyarakat

Menurut mereka, stunting adalah an-

Salah satu anak perusahaan otomotif

untuk ikut melakukan pencegahan. Dalam

caman bonus demografi di 2025-2030.

memberi pelatihan kader Posyandu Kota

diskusi Cegah Stunting, Investasi untuk

Untuk itu, lembaga-lembaga swadaya

Bandung. Menurut area manager per-

Masa Depan Anak Bangsa, Jakarta, Mei

masyarakat ikut peduli, sebab masalah ini

usahaan itu, kader Posyandu merupakan

2018, Bambang mengatakan, ada peran

bukan tanggung jawab salah satu pihak,

kader terdepan dalam menjaga kesehatan

penting yang dapat dilakukan oleh masya-

namun tanggung jawab semua. Salah satu

masyarakat, khususnya untuk pertum-

rakat dan organisasi masyarakat untuk

pencegahan stunting yang mereka lakukan

buhan dan perkembangan balita. Untuk itu

mencegah kejadian kurang gizi. Peran itu

adalah meningkatkan perbaikan sanitasi.

perlu diberi pelatihan guna membantu

salah satunya meningkatkan kapasitas

Ini penting, sebab ada hubungan yang erat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

program pada perangkat daerah terkait,

antara sanitasi dan stunting.

Dalam pelatihan yang diikuti oleh 12

termasuk Puskesmas dan dinas ke-

Tak hanya lembaga swadaya masya-

kader dari 12 Posyandu di Kecamatan

sehatan. “Kalau bisa turun sampai ke

rakat yang peduli pada masalah itu.

Cibiru itu, pihak perusahaan juga memberi

tingkat desa”, ujarnya.

Berbagai perusahaan swasta pun memiliki

bantuan berupa 6 timbangan digital dan 6

Bambang Brodjonegoro

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Bambang ingin masyarakat memberikan

perasaan yang sama. Salah satu per-

saran, advokasi, kampanye, mengenai

usahaan jasa konsultasi manajemen bisnis

Masalah stunting rupanya juga menjadi

perbaikan gizi, penguatan kesehatan serta

menggelar edukasi kesehatan asupan

perhatian dari politisi. Menjelang Pemilu

aktivitas mendukung air bersih. Lebih

sehat di Posyandu Pandak Gambut, Kabu-

2019, salah satu caleg dari salah satu

lanjut, dia mengatakan, masyarakat perlu

paten Banjar, Kalimantan Selatan. Program

partai politik memberi sosialisasi tentang

didampingi dalam perubahan perilaku

yang terselenggara lewat corporate social

vitamin dan gizi bagi ibu hamil dan balita di

dalam masalah kesehatan dan pember-

responsibility (CSR) itu diharap mampu

Desa Jayagiri, Lembang, Kabupaten

dayaan. “Hal ini dapat dilakukan lewat

meningkatkan kesehatan dan pengetahuan

Bandung Barat, Jawa Barat. Caleg itu

pendidikan kesehatan masyarakat”,

masyarakat, ibu hamil, dan menyusui,

mengatakan, partainya memiliki komitmen

tuturnya.

sehingga mengurangi stunting. Untuk itu,

yang kuat dalam meningkatkan taraf

pengukur tinggi bayi.

Apa yang diinginkan Bambang sebelum

sebanyak 36 peserta mendapatkan pe-

kesehatan masyarakat. Melalui kegiatan

dan sesudahnya telah direspon oleh

nyuluhan kesehatan mengenai kehamilan,

seperti itu diharapkan masalah stunting

masyarakat dan lembaga swadaya

menyusui, dan pola makan dengan nutrisi

bisa ditekan. Lebih lanjut dikatakan,

masyarakat. Bertempat di Lampung, ada 9

yang baik. Apa yang dilakukan itu mendapat

generasi penerus bangsa harus dapat

organisasi lembaga swadaya masyarakat

respon balik dari masyarakat di sana. “Kami

tumbuh dan berkembang dengan baik.

dari berbagai daerah mendeklarasikan

berterima kasih karena telah memper-

“Komitmen partai ini terhadap masalah

Genting (Gerakan NGO Indonesia Peduli

hatikan kesehatan dan gizi ibu-ibu di sini”,

stunting sangat tinggi”, ujarnya. ❏

Stunting). Kesembilan organisasi itu adalah

ujar bidan Puskesmas Pandak Gambut.
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Kaharuddin
Kades Enok Indragiri Hilir

Budaya Daerah Diperhatikan Pusat
Bagus Sekali

I

NDONESIA adalah negara yang sangat luas dengan banyak pulau yang

terbentang luas dari Aceh hingga Papua. Juga ada banyak wilayah yang
merupakan daerah-daerah terpencil. Namun, biarpun terpencil daerah-daerah

di Indonesia memilki budaya dan seni yang sangat tinggi.
Seperti daerah Enok di Kabupaten Indragiri Hilir. Enok termasuk daerah terpencil
di Provinsi Riau. Untuk menuju ke daerah ini mesti menggunakan perahu kayu atau
speed boat. Meski terpencil, daerah kami memikiki budaya dan seni yang tinggi.
Selain itu, yang membuat kami bangga adalah rasa toleransi yang tinggi terhadap
budaya lain. Sebab, selain warga asli di daerah ini juga banyak para pendatang
dari berbagai pulau di Indonesia, terutama pulau Jawa. Namun, biarpun berbedabeda budaya, bagi kami itu bukanlah satu perdebatan, tapi merupakan tambahan
kekayaan khasanah budaya kami.
Kolaborasi rakyat dengan dukungan pemerintah daerah dan perhatian dari
pemerintah pusat terhadap perkembangan dan pelestarian budaya di daerah ini
sangat baik, dan bisa menjadi contoh daerah-daerah lainnya. Saya rasa semuanya,
ya rakyat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat memiliki peran penting dan
strategis dalam mempertahankan dan melestarikan budaya daerah, karena efeknya
akan mampu menyatukan rakyat. ❏
DER
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Amria Rendy
Blogger Jambi

Netizen Punya Pengaruh Besar Dalam
Pengamalan Pancasila

K

EWAJIBAN dan tanggung jawab setiap warga negara tanpa kecuali adalah

memahami dan mempertahankan Pancasila, tak terkecuali para blogger dan
penggiat aktif di media-media sosial. Pengaruh para netizens dalam menyuarakan

pesan-pesan Pancasila, saya rasa sangat efektif.
Sebab, bahasa-bahasa yang digunakan netizen, terutama untuk kalangan generasi
milenial, sangat mengena dan sesuai dengan jiwa muda milenial. Apalagi sekarang
banyak kegiatan pembahasan seputar Pancasila dan kenegaraan dari berbagai instansi
dan lembaga negara.
Saya rasa para netizen harus merespon hal tersebut secara antusias, sebab
bukan hanya penting untuk dirinya sendiri dan meningkatkan respon terhadap blognya,
instagramnya atau FB nya, juga sangat bermanfaat untuk para followernya.
Dengan menyelipkan pesan-pesan Pancasila dengan bahasa yang kekinian, saya
rasa generasi muda akan terpancing untuk lebih mencintai negaranya, dan pada
akhirnya akan sangat bermanfaat untuk masa depan. ❏
DER
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Hasil Survei Meleset, Tiga Parpol Berbasis Islam
Lolos ke Senayan
Menjelang Pemilu 2019, lembaga survei merilis beberapa partai politik (Parpol) yang ada di parlemen sekarang ini tidak
lolos ambang batas 4%. Parpol yang disebut tidak lolos adalah PKS, PAN, PPP, dan Hanura. Hasil survei itu mengejutkan,
mengingat matoritas parpol yang tak lolos itu adalah partai berbasis Islam. Ternyata survei itu tak banyak melesetnya.
Buktinya, tiga parpol berbasis Islam (PKS, PAN, PPP) ternyata berhasil meraih suara di atas parliamentary threshold.
Berikut pendapat politikus dari partai politik di mana partainya sering diprediksi tak lolos parliamentary threshold.

Tifatul Sembiring Ketua Fraksi PKS di MPR

PKS Selalu Optimistis Memenangkan Pemilu
lembaga survei yang bilang PKS meraih 8
hingga 9% pada Pemilu tahun ini.
Kejadian-kejadian yang ada, rilis-rilis
lembaga survei yang muncul, semua dibaca
oleh PKS sebagai motivasi kepada pengurus
dan kader untuk bergerak, to be or not tobe.
Dan, ternyata hasilnya alhamdulillah di atas
parliamentary threshold. Sebenarnya tanpa
rilis lembaga survei yang menyatakan PKS
tak lolos, partai ini tetap dan selalu turun ke
masyarakat. Setiap ada bencana kita selalu
terjun ke masyarakat. Bahkan selepas
pemilu, di mana terjadi bencana di beberapa
daerah, partai ini juga masih turun ke
masyarakat membantu meringankan beban
penderitaan korban bencana.
Dalam Pemilu 2019 ada 16 partai nasional
ikut kontestasi. Masing-masing partai memiliki
ceruk tersendiri. Sepanjang sejarah Indonesia merdeka, dari 100% suara yang ada,
FOTO-FOTO: ISTIMEWA

60% dikuasai oleh partai berhaluan na-

H

mendapat 3,32%.

parlement threshold (PT) sebesar 4%. Kita

threshold sebesar 3,5%, oleh lembaga

karakter masyarakat kita menyukai partai

sudah kenyang dengan hasil yang di-

survei, PKS dikatakan tidak lolos, sebab

yang berhaluan nasionalis sekuler. Sedang

nyatakan oleh lembaga-lembaga survei

angka survei menunjukkan kisaran 1,8%, dan

ceruk partai berhaluan Islam sebesar 40%.

sebelumnya. Menjelang Pemilu 2019, ada

ada pula yang mengatakan hanya 1,2%.

Ceruk sebesar inilah yang diperebutkan oleh

lembaga survei yang menyebut PKS men-

Namun alhamdulillah pada Pemilu 2019 kita

partai-partai Islam, seperti PKS, PKB, dan

dapat 3,36%. Ada pula yang mengatakan

lolos dari ambang batas 4%, bahkan ada

PPP. Kalau kita lihat PKB lebih berfokus di

ASIL lembaga survei menyebutkan
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sionalis sekuler. Dari sinilah partai politik

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Pada Pemilu sebelumnya hal serupa juga

semacam PDI Perjuangan, Golkar, dan

termasuk partai yang tidak lolos

pernah kita alami. Ketika parlianmentary

Demokrat, berjaya. Harus diakui memang
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Jawa Timur. Bagi kami tidak apa-apa dengan

karena pertolongan Allah. Kedua, pengurus

7%. Tahun 2009 juga mengalami hal yang

banyaknya partai Islam, sebab ini merupa-

dan kader selalu yakin bahwa kita akan

sama. Namun di 2014, kita akui suara kita

kan fastabikul khoirot atau berlomba-lomba

selalu memenangkan Pemilu. Kita bisa eksis

menurun. Pada tahun 2004 kita mendapat

dalam kebaikan. Paling penting umat Islam

sejak awal reformasi, meski jumlah perolehan

45 kursi, di 2009 naik menjadi 57 kursi, dan

terwakili secara signifikan di parlemen.

kursi naik-turun. Pada pemilu pertama era

pada Pemilu 2019 ini kita hitung mendapat

PKS selalu lolos ke parlemen sejak Pemilu

reformasi, 1999, kita mendapat 1,7%. Pada

60 kursi. ❏

1999, karena ada beberapa faktor. Pertama,

Pemilu 2004, suara kita naik pesat hingga

AWG

Primus Yustisio Anggota MPR Fraksi PAN

PAN Selalu di Atas Ambang Batas

P

ARTAI Amanat Nasional (PAN) lolos

cara pemilihan seharusnya memudahkan

Saya melihat dari waktu ke waktu, semakin

parliamentary threshold pada Pemilu

bagi orang yang paling sulit ketika dirinya

ke sini semakin sulit. Oleh karena itu di awal

2019 karena mempunyai kekuatan

mau menyoblos. Bagaimana orang buta, buta

masa jabatan anggota DPR periode 2019-

dimaksudkan adalah bagaimana menaruh

huruf, buta warna, dan orangtua yang

2024, saya berharap UU Tentang Pemilu perlu

caleg di dapil yang ada.

sepuh, bisa menggunakan hak pilihnya

dibahas kembali. ❏

pada calegnya. Saya pikir semua partai juga
demikian. Dengan lolosnya PAN ke Senayan
membuktikan bahwa hasil survei yang dirilis
oleh lembaga-lembaga survei yang menyatakan
partai ini tidak lolos menjadi tidak terbukti, sebab
hasil survei tidak linier dengan hasil pemilu. Partai
ini dari dulu selalu diprediksi memperoleh di
bawah 3%, namun kenyataannya selalu
melampaui batas ambang parliamentary
threshold, bahkan sekarang mencapai 7%.
Pada Pemilu 2019 ada 16 partai politik yang
menjadi kontestan. Mereka memiliki segmen
masing-masing. Ada partai politik berhaluan
Islam dengan ciri tradisional, modernis, dan
konservatif. Sebagai partai Islam kami
berbasis satu Allah dan Nabi Muhammad.
Bila ada perbedaan furuiyah, hal demikian
tak perlu diperdebatkan.
Kita mengucapkan syukur alhamdulillah
PAN lolos. Ini semua karena ada kekuatan
pada kader, pengurus, dan calegnya. Harus
diakui bahwa survei yang ada memicu kami
untuk bekerja secara maksimal. Bila ada
partai yang tidak lolos, mungkin mereka tidak
memiliki keberuntungan, di samping mesin
partai tidak berjalan. Dalam Pemilu itu
memerlukan strategi. Dan strategi yang

Dalam pemilu saya mengusulkan agar tata
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Minahasa Selatan

Mangindaan:

Persatuan Adalah Pondasi

Kemerdekaan Indonesia

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

D

I HADAPAN masyarakat Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi
Utara, Wakil Ketua MPR RI, E. E. Mangindaan, menegaskan,
sejak dahulu para pendiri bangsa sudah menetapkan bahwa
Indonesia berdiri di atas persatuan dan kesatuan seluruh kelompok
masyarakat. Bangsa Indonesia juga didirikan di atas kesamaan citacita kemerdekaan. Karena itu, aspirasi dan kepentingan semua
golongan dihargai, serta diberikan tempat yang sama, bukan karena
alasan mayoritas dan minoritas.
Salah satu bukti adanya kesepahaman, serta rasa persatuan
dan kesatuan, itu adalah keikhlasan penghilangan tujuh kata dalam
Piagam Jakarta, sehingga menjadi sila pertama Pancasila seperti
yang dikenal sekarang ini. Dulu, sila pertama itu berbunyi: ‘Ketuhanan,
dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya.’
“Perwakilan dari masyarakat Indonesia Timur berkeberatan
terhadap sila pertama tersebut, karena dianggap tidak mengakomodir
kepentingan umat Nasrani. Mewakili keinginan masyarakat Indonesia Timur AA Maramis mengusulkan agar tujuh kata itu dihilangkan.
Akhirnya, aspirasi itu didengar oleh anggota BPUPKI. Mereka
berembug, dan mengubah sila pertama sehingga menjadi Ketuhanan
Yang Maha Esa”, kata Mangindaan.
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Pernyataan itu disampaikan Mangindaan saat memberikan materi
sosialisasi Empat Pilar di hadapan masyarakat Minahasa Selatan.
Acara tersebut berlangsung di Golden Charity, Jln. Trans Sulawesi
Utara, pada Rabu (4/4). Selain Mangindaan, acara tersebut juga
menghadirkan Stefanus B.A.N. Liow, anggota MPR Kelompok DPD.
Proses pengubahan sila pertama itu, menurut Mangindaan,
berlangsung secara singkat, penuh pengertian, dan rasa
kekeluargaan. Semua pihak sadar, perjuangan yang sudah memakan
banyak korban itu didasari keinginan mendirikan bangsa yang
berdaulat. Karena itu, daripada negara Indonesia yang dicita-citakan
terpecah belah, akhirnya mereka menerima aspirasi masyarakat
Indonesia Timur.
“Tidak ada alasan bagi kita mengubah Pancasila. Pancasila sebagai
ideologi, dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia
sudah final, tidak boleh diganti. Pancasila merupakan hasil
kesepakatan yang sudah diterima semua golongan, karena itu harus
terus dijaga serta dipertahankan”, tegas Mangindaan.
Pada kesempatan itu, Mangindaan mengajak generasi millenial
untuk terus mempelajari dan mengamalkan Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari. Keberadaan Pancasila, lanjut Mangindaan,
baru akan dirasakan jika semua pihak senantiasa mempelajari dan
EDISI NO.06/TH.XIII/JUNI 2019

mengamalkan Pancasila. Tanpa diamalkan,
keberadaan Pancasila tidak akan bisa
dirasakan, sehingga lambat laun akan
terlupakan.

Mangindaan berharap, Pancasila segera menjadi bagian dalam kurikulum
sistem pendidikan nasional. Agar Pancasila bisa dimasyarakatkan melalui dunia

pendidikan kepada anak didik sedini
mungkin. “Karena memasyarakatkan
Pancasila kepada anak didik sedini
mungkin, memiliki tingkat keberhasilan
yang tinggi,” ujar Mangindaan.
Sementara anggota MPR Kelompok DPD,
Stefanus B.A.N. Liow, menekan pentingnya
keteladanan para pemimpin dan tokoh-tokoh
masyarakat. Jangan sampai, di satu sisi MPR
berusaha menyosialisasikan Pancasila,
tetapi di sisi lain para pemimpin bangsa malah
mencontohkan perilaku yang tidak terpuji.
Seperti korupsi maupun jual beli jabatan.
Stefanus B.A.N. Liow mengajak para
pemimpin bangsa melakukan introspeksi, dan
memperbaiki perilaku sehari-hari. Karena
tingkah laku para pemimpin dan tokoh
masyarakat, menurut Stefanus, akan menjadi panutan bagi masyarakat, termasuk
generasi millenial. ❏
MBO
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SOSIALISASI
Kabupaten Toba Samosir

Ma’ruf Cahyono: Sosialisasi Empat Pilar Bukan
Rutinitas Tapi Strategis

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

H

ORAS…Horas…Horas…,” seru
Sekretaris Jenderal MPR RI, Dr.
Ma’ruf Cahyono, menyapa peserta
sebelum menyampaikan Sosialisasi Empat
Pilar MPR kerjasama MPR dan Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Toba Samosir, di Balige. Sosialisasi yang
diikuti sekitar 400 peserta dari elemen
Aparatur Sipil Negara (ASN), tokoh
masyarakat, agama, dan pemuda, serta
masyarakat umum berlangsung di Aula
Serbaguna HKBP Jl. Gereja, Balige,
Sumatera Utara, Selasa (9/4/2019).
Sosialisasi ini juga dihadiri Asisten III
Bidang Administrasi Umum Drs. Rudian
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Siregar, Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir, Drs.
Audy Murphi, Pimpinan Gereja HKBP Distrik
XI, Pendeta Donda Simanjuntak, Staf Ahli
Ketua DPD RI, Edison Manurung. Kehadiran
Sesjen MPR menyampaikan Sosialisasi
Empat Pilar MPR adalah mewakili Wakil Ketua
MPR yang juga Ketua DPD, Oesman Sapta.
Memulai sosialisasi Ma’ruf menyatakan
bahwa Empat Pilar bukan sesuatu yang
asing bagi warga masyarakat Kabupaten
Toba Samosir. Sebab, baik kognisi,
kesadaran, maupuan afeksi, aspek
psikomotorik, dan perilaku sudah inheren
dalam kehidupan masyarakat Toba Sa-

mosir. “Kita perlu mentransformasikan nilainilai Empat Pilar ini kepada siapa saja agar
menjadi mantap, mapan, dan tidak ada
keraguan lagi,” ujar Ma’ruf.
Dia menegaskan bahwa Sosialisasi Empat
Pilar MPR jangan dilihat sebagai rutinitas,
melainkan sebagai sesuatu yang strategis.
Yaitu, sejauh mana kita memaknai nilai-nilai
penting kehidupan berbangsa dan bernegara
yang dilihat dari aspek ideologi, konstitusi,
dan komitmen terhadap NKRI dan Bhinneka
Tunggal Ika. “Dari sisi kognitif semestinya
sudah memahami nilai-nilai itu, tapi yang lebih
penting adalah mengaktualisasikan nilai-nilai
itu. Nilai-nilai itu kita harus bumikan dan
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bunyikan dalam seluruh kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” katanya.
Lebih rinci lagi, Ma’ruf bertanya, “sudahkah
bangsa ini religius?”, “Apakah nilai religius itu

sebagai spirit pertama kebangsaan memberi
dampak pada humanisme (kemanusiaan),
persatuan, kerakyatan (demokrasi), social justice?”. “Spirit religius ini harus mampu memandu

aspek lainnya dalam kehidupan kita,” jelasnya.
Persoalannya, lanjut Ma’ruf, dalam
aktulisasi ada sejumlah tantangan. Misalnya, disruption atau tercerabut karena
adanya perubahan yang mendasar, dan
tantangan kesenjangan antargenerasi,
perbedaan cara pandang generasi lalu dan
generasi sekarang. “Tantangannya adalah
mentransformasi nilai kepada generasi
yang jauh berbeda, seperti generasi
milenial. Kalau tantangan ini tidak diatasi
maka akan mengkhawatirkan karena
transformasi nilai-nilai (kebangsaan) tidak
akan berjalan kontinue,” jelasnya.
“Sosialisasi Empat Pilar ini kita lakukan
dengan maksud agar ideologi, konstitusi,
NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika bisa terawat
dan terjaga,” tambahnya. ❏
BSC

PSB Kabupaten Cianjur

Merawat Persatuan Lewat Seni Budaya
Bernuansa Islami

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

P

AGELARAN Seni Budaya Islam yang
diselenggarakan di Pondok Pesantren
Miftahul Huda Al Musri, Ciendog, Desa
Kertajaya, Kec. Ciranjang, Kab.Cianjur, Jawa
Barat, Kamis (11/4/2019, mendapat sambutan meriah dari para santri dan warga
masyarakat setempat. Acara yang digelar
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di lapangan pesantren yang didirikan oleh
KH. Ahmad Faqih ini menampilkan beragam
kesenian, seperti Festival Hadroh, Terbangan, Marawis dan Nasyid.
Acara yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal MPR bekerjasama dengan
Ponpes Miftahul Huda Al Musri itu dibuka oleh

anggota MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa
Hiz. Dalam kata sambutannya, Neng Eem
menyatakan, MPR menggelar Seni Budaya
ini dalam rangka menyosialisasikan Empat
Pilar MPR RI, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun
1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Pagelaran seni budaya, menurut Neng
Eem, merupakan salah satu metode
sosialisasi. Sosialisasi dengan media seni
budaya ini digelar di banyak daerah di Indonesia. Dan, kali ini, di Desa Kertajaya,
sosialisasi menampilkan seni budaya
bernuansa Islami. Dengan demikian, tandas
anggota Fraksi PKB di MPR ini, pementasan
seni budaya yang diselenggarakan oleh MPR
ini menjadi beragam, seperti halnya Bhinneka
Tunggal Ika.
Maka, dalam kesempatan itu, Neng Eem
mengajak para santri untuk mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan seharihari. “Untuk itu persatuan berbangsa melalui
seni budaya ini harus dirawat dan dijaga,”
tuturnya. Salah satu kiat menjaga persatuan
bangsa Indonesia, menurut Neng Eem,
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disaksikan oleh para santri dan ratusan
warga masyarakat setempat. Selain dihadiri
Anggota MPR RI dari Fraksi PKB, Neng Eem
Marhamah Zulfa Hiz, Kepala Biro Humas MPR
RI Siti Fauziah, juga dihadiri oleh Kepala
Bagian Pemberitaan, Hubungan Antar
Lembaga dan Layanan Informasi Biro Humas
MPR RI, Muhamad Jaya, serta Pimpinan
Ponpes Miftahul Huda Al Musri Cianjur KH.
Saeful Uyun, dan undangan lainnya.

Pentas Wayang Golek di Desa
Gunung Sari

adalah dengan mengamalkan Pancasila.
“Sambil nonton festival, mari kita laksanakan
nilai-nilai kebangsaan yang terkandung
dalam Pancasila”, tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Biro Humas MPR
RI Siti Fauziah dalam sambutannya mengatakan, MPR memiliki berbagai metode
dalam menyosialisasi Empat Pilar MPR.
Pagelaran seni budaya, menurut Siti
Fauziah, adalah salah satu metode. Selain
metode Lomba Cerdas Cermat, Outbound,
Debat Konstitusi, Seminar, Kemah Empat
Pilar, dan lainnya. “Kali ini sosialisasi Empat
Pilar MPR lewat Seni Budaya Islami,”
ujarnya.
Sosialisasi melalui Seni Budaya Islam
dengan melibatkan tokoh agama, menurut Siti
Fauziah, sudah sering dilakukan oleh MPR.
Metode ini dinilai oleh Siti Fauziah cukup
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efektif, sebab dalam ceramah yang disampaikan oleh tokoh agama, ulama, atau kiai
mengandung pesan yang bisa dijadikan
tuntunan dan panutan dalam kehidupan
berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
“Sebagai sosok penting apa yang disampaikan tokoh agama pasti didengar dan dilakukan
oleh para santri serta masyarakat,” tuturmya.
Sementara Pimpinan Ponpes Miftahul
Huda Al Musri Cianjur, KH. Saeful Uyun, dalam
sambutannya, menyampaikan ucapan terima
kasih kepada Sekretariat Jenderal MPR yang
telah menyelenggarakan pagelaran Seni
Budaya Islam ini. “Selain untuk tujuan
Sosialisasi Empat Pilar, kegiatan ini juga untuk
melestarikan seni budaya bernuansa Islami”,
tuturnya.
Pagelaran Seni Budaya Islami di Ponpes
Miftahul Huda Musri ini berlangsung meriah,

Berselang satu hari dengan kegiatan di
Ponpes Miftahul Huda Al Musri di Desa
Kertajaya, MPR menggelar sosialisasi
Empat Pilar MPR juga dengan metode seni
budaya di Lapangan Kampung Panyebrangan, Desa Gunung Sari, Kecamatan
Sukanagara, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Beberapa jenis kesenian ditampilkan pada
Sabtu malam (13/04/2019), yaitu: wayang
golek atau wayang Sunda, pencak silat, tari
jaipongan, dan rempak gendang.
Salah satu kesenian yang mendapat
perhatian ratusan warga masyarakat Desa
Gunung Sari dan sekitarnya — mulai dari
anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang
tua – adalah wayang golek. Malam kesenian
wayang golek yang populer dengan tokoh
Cepot ini mengusung tema ‘Tunas Bangsa
Punggawa Seni Sunda’.
Anggota MPR RI Djoni Rolindrawan hadir
dan atas nama Pimpinan MPR membuka
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acara pagelaran seni budaya wayang golek
di Desa Gunung Sari ini. Hadir pula Kepala
Bagian Pemberitaan, Hubungan Antar
Lembaga dan Layanan Informasi Biro Humas
MPR, Muhamad Jaya, Camat Sukanagara,
serta Kepala Desa Gunung Sari dan
undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Djoni Rolindrawan
menjelaskan bahwa kehadirannya di Desa
Gunung Sari ini adalah untuk menyampaikan
sosialisasi Empat Pilar MPR yang dikemas

merupakan salah satu kesenian yang
ditampilkan untuk masyarakat Desa Gunung
Sari. Masih banyak kesenian daerah lainnya
di Indonesia yang juga dijadikan media
sosialisasi Empat Pilar oleh MPR. Karena,
menurut Djoni, selain untuk tujuan sosialisasi,
MPR juga bermaksud memberdayakan dan
melestarikan seni tradisional agar terhindar
dari ancaman kepunahan.
Selanjutnya, Djoni menjelaskan bahwa
sosialisasi Empat Pilar adalah amanat UU

anggaran MPR RI.
Sementara itu Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antar Lembaga dan
Layanan Informasi Biro Humas, Muhamad
Jaya, selaku ketua penyelenggara, dalam
laporannya mengatakan, pagelaran seni
budaya wayang golek ini diharapkan
dapat menghibur masyarakat. Wayang
golek sengaja dipilih, karena MPR tahu
bahwa di Desa Gunung Sari ini masih
banyak warga masyarakat yang menggemari wayang golek.
Menurut pria yang akrab dipanggil Pak
Jaya, pentas wayang golek digelar dalam
rangka Sosialisasi Empat Pilar MPR. Bukan
hanya wayang golek, MPR juga melakukan
Sosialisasi Empat Pilar dengan beragam
metode lainnya, seperti: FGD, Seminar,
Debat Konstitusi, Diskusi. Khusus untuk
pagelaran seni budaya, menurut Jaya, MPR
juga melakukan pagelaran seni sesuai
dengan jenis seni budaya lokal masingmasing daerah.
MPR menggunakan seni budaya sebagai
media sosialisasi bukan tanpa alasan.
“Selain sebagai tontonan yang memang
digemari masyarakat, seni budaya tradisi-
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dalam bentuk pagelaran seni budaya.
Pagelaran seni budaya, menurut Djoni,
merupakan salah satu dari beragam metode
dilakukan MPR dalam menyosialisasikan
Empat Pilar.
Jadi, lanjutnya Djoni, pagelaran seni
budaya tradisional wayang golek juga
EDISI NO.06/TH.XIII/JUNI 2019

MD3 yang menugaskan pimpinan MPR untuk
memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI Tahun
1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. “MPR
melakukan sosialisasi Empat Pilar dengan
berbagai metode, salah satunya lewat
pagelaran seni budaya wayang golek ini’,
ujar pria yang juga anggota Badan Peng-

onal juga banyak berisi tuntunan yang
mengandung nilai-nilai filosofis, pesanpesan dalam Pancasila yang berisi ajakan
kebaikan dalam menjalani kehidupan
bermasyarakat dan bernegara,” ujar
Muhamad Jaya. ❏
JAZ
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Pagelaran Wayang Kulit

Memasyarakatkan Empat Pilar di Desa “Pinggir Alas”

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

L

sekitar tiga bulan lalu, telah tiga kali pagelaran

APANGAN seluas sekitar setengah
hektar di Dusun Krajan, Desa Wono-

wayang kulit diselenggarakan di Desa

yoso, Kecamatan Pringapus, Kabu-

Wonoyoso. Terakhir, pagelaran wayang kulit

paten Semarang, Jawa Tengah, Jumat

semalam suntuk dalam rangka sosialisasi

malam (26/4/2019) berubah menjadi pusat

Empat Pilar MPR ini. Dalang yang ditampilkan,

keramaian. Di tanah lapang dikelilingi area

menurut masyarakat di sana, termasuk

persawahan yang biasanya kosong, pada

disenangi para penggemar wayang di sana.

malam itu sebagian besar terisi oleh lapak-

Dia adalah Ki Sigit Ariyanto, S.Sn., dari

lapak yang berisi segala macam dagangan,

Rembang, Jawa Tengah.

Maka tak heran kalau warga masyarakat
Desa Wonoyoso dan desa lainnya di
Kecamatan Pringapus sangat antusias
menyaksikan pagelaran wayang kulit ini.
Sejak sore hari masyarakat sudah berbondong-bondong datang ke lapangan,
tempat pertunjukan itu berlangsung. Karena
pertunjukan wayang dimulai malam hari,
sekitar 20.30 WIB, maka untuk menghibur

mulai dari makanan dan minuman, barang
kerajinan, hingga pakaian, serta stan istana
anak-anak.
Malam itu, di desa yang terletak sekitar 30
km timur Kota Semarang itu bak pasar malam.
Itu adalah bagian dari keikutsertaan warga
masyarakat setempat yang desanya dijadikan lokasi kegiatan sosialisasi Empat Pilar
MPR dengan metode Seni Budaya
Tradisional Wayang Kulit. Sedangkan
Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI menjadi
penyelenggara kegiatan ini bekerjasama
dengan pemerintah Desa Wonoyoso.
Menurut informasi, sejak Amir Burhanudin
terpilih menjadi Kepala Desa Wonoyono,
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masyarakat, pada sore harinya diisi pertunjukan Kuda Lumping, sebuah kesenian
yang juga digemari warga masyarakat
setempat.
Momen diselengggarakan pagelaran seni
budaya di Desa Wonoyoso itu dinilai cukup
tepat. Diselenggarakan beberapa hari
setelah warga masyarakat memberikan hak
suaranya pada Pemilu serentak 17 April
2019, dan beberapa hari menjelang bulan
suci Ramadan. Ini kesempatan warga
masyarakat untuk menghilang bekas-bekas
gesekan akibat perbedaan pilihan, baik dalam
pemilihan kepala desa beberapa bulan
sebelumnya maupun Pemilu serentak pada
FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

17 April 2019.
Anggota MPR RI H. Fadholi mewakili

mengajak warga masyarakat yang bermukim

lomba cerdas cermat, training of trainers,

pimpinan MPR ketika membuka pagelaran

di desa berjuluk “Desa Pinggir Alas” itu untuk

debat konstitusi, kemah Empat Pilar dan lain

wayang kulit ini menekankan pentingnya

duduk bersama, dan mari kita sama-sama

sebagainya. “Pagelaran seni budaya

merajut kembali persatuan. “Saya meng-

merajut kembali persatuan dan kesatuan,

tradisional, termasuk wayang kulit, adalah

ajak masyarakat Desa Wonoyoso khusus-

dengan tujuan untuk kemajuan bersama.

salah satu metode sosialisasi Empat Pilar,”

nya dan Kecamatan Pringapus umumnya

Sementara Kepala Biro Humas Setjen

ungkap Siti Fauziah. Pagelaran seni budaya

untuk bersama-sama menghilangkan akibat

MPR Siti Fauziah, selaku panitia penye-

wayang kulit dipilih, menurut Siti Fauziah,

dari gesekan yang telah terjadi di kalangan

lenggara pagelaran wayang kulit menjelas-

karena seni budaya tradisional sangat

masyarakat, baik disebabkan persaingan

kan tentang peran MPR dalam penye-

digemari oleh masyarakat.

dalam pemilihan kepala desa maupun

lenggaraan sosialisasi Empat Pilar. “MPR

“Karena seni budaya trasidisonal wayang

akibat beda pilihan dalam Pemilu pada 17

memang diberi amanat oleh undang-undang

kulit sangat digemari maka kita angkat,” lanjut

April lalu,” ujar Fadholi yang juga Ketua

untuk melaksanakan sosialisasi Empat Pilar

Bu Titi, begitu dia biasa disapa. Apalagi

Fraksi Nasdem di MPR.

MPR ke seluruh elemen masyarakat,” ujar Siti

menurut Siti Fauziah, dalang Ki Sigit Ariyanto

Fauziah.

yang kali ini tampil membawakan lakon

Beda pilihan dalam pemilu dan pemilihan
kepala desa, menurut Fadholi, adalah hal

Nah, dalam melaksanakan sosialisasi MPR

“Semar Mbangun Khayangan” sudah biasa

biasa dalam berdemokrasi. Untuk itu, Fadholi

menggunakan berbagai metode, seperti

bekerjasama dengan MPR, dan sudah
mengerti apa yang harus disampaikan untuk
program sosialisasi. “Di dalam tontonan selalu
ada tuntunan,”katanya.
Pagelaran seni budaya wayang kulit di Desa
Wonoyoso ini, selain dihadiri oleh anggota MPR
H. Fadholi dan Siti Fauziah, juga dihadiri Kepala
Bagian Pemberitaan, Hubungan Antarlembaga,
dan Layangan Informasi, Humas MPR,
Muhamad Jaya; Camat Pringapus, Eko
Febriantoro; dan Kepala Desa Wonoyoso Amir
Burhanudin. Dan, turut pula menghibur
pelawak Gareng Semarang
Pertunjukan diawali penyerahan tokoh
pewayangan, Semar, oleh Fadholi kepada
dalang Ki Sigit Ariyanto. Dan, acara wayang
kulit semalam suntuk ini disiarkan langsung
oleh ‘Semarang TV.’ ❏
SCH
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Kota Bandar Lampung

MPR Gelar FGD Bersama UIN Raden Inten

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

P

ULUHAN akademisi Universitas Islam
Negeri (UIN) Raden Inten, pada 22 April
2019 mengikuti focus group discussion
(FGD). Kegiatan yang diselenggarakan
oleh MPR di Kota Bandar Lampung,
Lampung, itu merupakan salah satu bentuk
Sosialisasi Empat Pilar MPR, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan
Bhinneka Tunggal Ika. Hadir dalam kegiatan
itu anggota Badan Pengkajian MPR, Endro
Suswantoro Yahman.
Dalam acara itu, seluruh peserta mempresentasi makalah yang dibuat dengan
tema: ‘Membangun Etika Sosial dan Budaya.’
Dalam makalah itu mereka mengemukakan
pandangan tentang penyebab kontraksi di
masyarakat dan memberi solusi bagaimana
menyelesaikannya.
Selepas para peserta memaparkan
makalah, Endro menyatakan tersanjung atas
tulisan yang dibuat para akademisi yang
semuanya bergelar doktor itu. “Makalah dari
para akademisi sangat bagus”, tuturnya.
Tema yang dibuat dalam FGD disebut sangat
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tepat dalam kondisi saat ini. “Saat ini di
masyarakat timbul dinamika yang sangat
tinggi”, tutur anggota MPR dari Fraksi PDI
Perjuangan itu. Di masyarakat, menurut
Endro, timbul kontraksi sosial apalagi
menjelang dan selepas Pemilu 2019. “Ada
keinginan kita untuk bersatu kembali”,
ujarnya. Menghadapi dinamika yang demikian

manusia memerlukan etika sosial.
Untuk itu ia merasa senang dengan FGD
yang digelar kali ini, sebab dengan acara
itu masyarakat mendapat kesadaran dan
pemahaman baru. Maka, acara FGD ini
perlu dilanjutkan. Menurut Endro, MPR
perlu menjaring dan mendengar aspirasi
dan suara dari ‘langit’ perguruan tinggi.
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“Mereka kaum intelektual yang mampu
membangun kesadaran”, ucapnya. Kegiatan yang demikian, menurut pria asal
Kabupaten Pringsewu, Lampung, itu
sudah sering dilakukan dengan berbagai
perguruan tinggi seluruh Indonesia
dengan beragam tema.
Kepada para peserta, Endro menyatakan, bangsa ini perlu membangun kesadaran bersama. Bangsa ini berangkat
dari kebhinekaan. Untuk itu perbedaan
yang ada perlu disikapi dengan bijak dengan
cara membangun kebersamaan. Paling
penting, menurut alumnus UGM itu, adalah
membangun manusianya. “Contohnya,
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kalau memperbaiki partai politik, yang
dibangun bukan partainya namun orangnya”, ucapnya.
Ketika ditanya soal pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Endro mengakui,
pemahaman Pancasila di kalangan masyarakat bagus. “Kita perlu belajar ke masyarakat”, ungkapnya. Untuk itu, sosialisasi
sebenarnya lebih ditujukan kepada elit. “Bila
elit yang tidak benar maka yang jadi korban
adalah rakyat”, ungkapnya.
Wan Jamaluddin, akademisi yang mewakili
Rektor UIN Raden Inten, dalam kesempatan
itu mengatakan, makalah yang tersaji dalam
acara itu sangat beragam. Ada yang

mengutarakan berdasarkan pandangan
kearifan lokal, nilai-nilai religius, serta ada
pula yang membumikan Pancasila. Ia
berharap, semua aspirasi yang ada dipadukan karena semua mempresentasikan
gagasan. Bila sudah padu, makalah tadi
mampu untuk menjawab isu aktual dan
kekinian yang ada di Indonesia.
Dengan peserta akademisi yang semuanya lulusan program S3, Wan yakin makalah
dari para peserta sudah terkualifikasi dengan
baik. Dia optimistis masalah yang ada di
bangsa ini bisa diselesaikan.
Bagi Wan, paling penting untuk menyelesaikan masalah dengan membangun
sumber daya manusianya (SDM). Salah
satu kiat untuk membangun SDM, menurut
Wan, adalah meningkatkan budaya literasi.
Budaya literasi dibanding dengan negara
lain, bangsa ini masih tertinggal. Di negara
maju, budaya literasi sangat tinggi.
“Mereka di publik transport menggunakan
waktu yang ada untuk membaca buku”,
ungkapnya. “Beda dengan masyarakat kita
yang tak pernah lepas dari handphone”,
tuturnya. Mendapat berita yang tidak benar
lewat media sosial, kata Wan, adalah salah
satu yang menyebabkan kontraksi di
masyarakat.
Untuk itulah dia menegaskan agar bangsa
ini memajukan SDM-nya. “Updating terus”,
tuturnya. Bila SDM maju maka tak akan gagap
menghadapi perkembangan zaman. ❏
AWG

59

SOSIALISASI
PSB Kota Semarang

Sosialisasi Empat Pilar MPR Melalui Seni
Membaca Sajak
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AGELARAN Seni Budaya dipilih oleh
MPR menjadi salah satu metode untuk
menyosialisasikan Empat Pilar MPR,
yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi
negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai
konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk
negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai
semboyan negara. Pagelaran seni budaya
sebagai salah satu metode sosialisasi telah
diselenggarakan oleh MPR di berbagai
daerah di Indonesia, karena seni budaya
dinilai sebagai media yang tepat dan efektif
dalam memasyarakatkan nilai-nilai luhur
bangsa Indonesia, selain sebagai upaya MPR
ikut melestarikan seni budaya tradisional agar
terhindar dari kepunahan.
Seni budaya yang ditampilkan dalam
kegiatan sosialisasi Empat Pilar ini cukup
beragam, tergantung seni budaya yang
digemari warga masyarakat, di mana
kegiatan itu diselenggarakan. Contohnya,
Pegelaran Seni Budaya di Tawangsari, Kota
Semarang, Ahad (5/5/2019). Di sini, Sekretariat Jenderal MPR bekerjasama dengan
Dewan Kesenian Kota Semarang, Jawa
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Tengah, menggelar acara yang dikemas
dalam bentuk Pentas Seni Membaca Sajak
se-Jawa Tengah. Acara berlangsung di
Hotel Puri Garden, Jl. Arteri Utara, Tawangsari, Kota Semarang.
Acara Pentas Seni ini dihadiri dan dibuka
secara resmi oleh Anggota MPR RI Dr.
Bambang Sadono, serta dihadiri pula oleh

Kepala Biro Humas Setjen MPR Siti Fauziah;
dan Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan
Antar Lembaga, dan Layanan Informasi Biro
Humas MPR, Muhamad Jaya. Serta hadir pula
Handry dari Dewan Kesenian Kota Semarang: Handry TM.; Lintang Ratri Rahmiaji
dari Komite Seni Budaya Nasional Kota
Semarang; dan disaksikan oleh ratusan
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seniman dan warga masyarakat yang
datang dari berbagai pelosok sekitar
Semarang.
Anggota MPR asal Jawa Tengah Bambang Sadono dalam sambutannya menjelaskan bahwa Pentas Seni Budaya adalah
salah satu cara yang dilakukan MPR untuk
menyosialisasikan Empat Pilar MPR. Jadi,
menurut Bambang, Seni Membaca Sajak
yang diselenggarakan ini menjadi bagian dari
langkah strategis yang dilakukan MPR dalam
memasyarakatkan nilai-nilai luhur berbangsa
dan bernegara. Harapan Bambang Sadono,

melalui sajak yang mengandung nilai-nilai
Empat Pilar hendaknya dapat mendorong
generasi muda Indonesia mencintai karya
seni bangsanya sendiri, dan sekaligus juga
mencintai bangsa dan negaranya.
Sementara Kepala Biro Humas Setjen.
MPR RI Siti Fauziah, selaku panitia pelaksana
pentas seni, dalam sambutannya menegaskan bahwa Pentas Seni Membaca Sajak seJawa Tengah ini merupakan salah satu
metode Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Dan,
MPR dalam menyosialisasi Empat Pilar, selain
melalui pentas seni, juga melaksanakannya

dengan berbagai metode, seperti Lomba
Cerdas Cermat, Debat Konstitusi, ToT, Lomba
Mewarnai dan lainnya.
Khusus sosialisasi dengan metode
Pagelaran Seni Budaya, Siti Fauziah
berharap, apa yang disajikan ini tidak hanya
sekedar menjadi tontonan, namun juga jadi
tuntunan yang hendaknya dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi,
“Pentas seni ini tak hanya menghibur, tapi
melalui pestas membaca sajak ini MPR
berharap butir-butir Empat Pilar MPR yang
terkandung dalam sajak hendak dapat
diresapi oleh warga masyarakat, khususnya
generasi muda. Dan, lewat pentas seni ini
semoga lebih mendekatkan lagi seni budaya
asli Indonesia yang telah menjadi kebanggaan bangsa kita di mata dunia kepada
generasi penerus bangsa,” ujarnya.
Sebagai tuan rumah, Dewan Kesenian
Kota Semarang, Handry TM., menyampaikan bahwa dengan Pagelaran Pentas
Seni Membaca Sajak ini pihaknya merasa
terbantu dalam memasyarakatkan seni
budaya di wilayah Semarang. Menurut
Handry, seni membaca sajak adalah bagian
penting untuk menyosialisasikan Empat Pilar MPR RI. “Saya mengucapkan terimakasih kepada Sekretariat Jenderal MPR RI
yang telah mengadakan acara ini di Kota
Semarang,” ujar Handry. ❏
JAZ
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SOSIALISASI
PSB Indragiri Hilir Riau

Festival Seni Reog dan Kuda Lumping Wujud
Kebhinnekaan Indonesia

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

F

kekayaan bangsa kita,” katanya.

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan metode

seluruh masyarakat Indonesia untuk ber-

posisi rakyat dalam ‘kasta’ tertinggi dan

Pagelaran Seni Budaya (PSB) ke berbagai

syukur bahwa para pendiri bangsa Indone-

sangat terhormat, yakni memegang ke-

daerah di Indonesia.

sia telah merumuskan dan menjadikan

daulatan tertinggi negara.

AKTA bahwa akulturasi budaya yang

Dari sisi politik dan demokrasi, jelas Idris

berbeda di Indonesia benar-benar

Melihat fakta tersebut, Idris Laena meng-

Laena, Indonesia menganut demokrasi

sudah dibuktikan saat MPR menggelar

ajak seluruh masyarakat Indragiri Hilir dan juga

Pancasila. Demokrasi tersebut menempatkan

Berbagai seni budaya yang khas di satu

Pancasila sebagai ideologi negara yang diakui

Karena rakyat memegang kedaulatan

daerah disambut baik oleh masyarakat,

bangsa-bangsa lain, dan ini sangat unik

tertinggi maka mulai dari presiden, anggota

seperti Festival Seni Reog dan Kuda Lump-

sebab mampu merangkul dan merekatkan

legislatif, gubernur, bupati, walikota, sampai

ing di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri

berbagai perbedaan besar di Indonesia.

kepala desa yang semuanya atas pilihan

Hilir, Provinsi Riau, Sabtu (6/4/2019). Acara

“Kita harus bangga luar biasa untuk para

itu digelar oleh MPR RI dalam rangka

pendiri bangsa kita. Di dalam Pancasila ada

Itulah luar biasanya demokrasi Indonesia.

Sosialisasi Empat Pilar MPR melalui Pagelaran

nilai agama, ada nilai kemanusiaan, ada nilai

Rakyat ditempatkan di posisi yang sangat

Seni Budaya.

kebangsaan, nasionalisme, toleransi antar-

tinggi, tidak seperti negara lain, terutama

sesama. Intinya Pancasila adalah ideologi

yang bersistem monarki, di mana rakyat tidak

yang tepat untuk bangsa kita,” ujarnya.

memiliki kekuatan apapun dalam menentukan

Anggota MPR RI Ir. H. Muhammad Idris
Laena mewakili MPR RI mengapresiasi peran

rakyat.

aktif serta respon tokoh masyarakat dan
ratusan masyarakat Kecamatan Enok,
Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam
gelar Festival Seni Budaya Reog dan Kuda
Lumping tersebut.
Akulturasi budaya yang terjadi antara dua
budaya yang berbeda yakni budaya Jawa
Timur (Reog dan Kuda lumping) dan Melayu
Riau, menurut Idris Laena, terasa sangat
kental berpadu harmonis mencerminkan
Pancasila.
“Kondisi seperti itulah yang menjadi tujuan
utama Sosialisasi Empat Pilar MPR, yakni
menjaga dan merawat kebhinekaan Indonesia, serta lebih menjunjung tinggi nilai-nilai
perbedaan yang memang sudah menjadi
62
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kepemimpinan nasional.
“Jadi di Indonesia, yang sangat berkuasa
adalah rakyat. Rakyatlah yang menentukan
arah perjalanan bangsa ini. Bahkan siapa
pun bisa menjadi pemimpin, rakyat Indragiri
Hilir pun atau daerah lainnya memiliki
kesempatan yang sama asal memiliki kemampuan serta dipercaya rakyat,” ucapnya.
Melihat begitu tingginya kedaulatan rakyat,
Idris Laena berharap agar konsep demokrasi
yang sudah dijalankan tersebut terus
dipertahankan dan dijaga. Untuk itulah
FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Sosialisasi Empat Pilar MPR yang terus
digencarkan MPR ke berbagai wilayah Indo-

sosialisasi makin digencarkan menjelang

Ketua DPRD Provinsi Riau Septina Primawati,

nesia menjadi sangat penting, dan menjadi

pemilu, agar kita semua masih diingatkan

anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Edy

lebih penting lagi di momen Pemilu Serentak

tentang NKRI serta kebhinekaan,” tandasnya.

Haryanto, dan Camat Kecamatan Enok

Festival Seni Reog dan Kuda Lumping

Kaharudin serta tokoh agama dan tokoh

2019.
Idris Laena mengingatkan, jangan sampai

dimulai setelah sesi pembukaan yang ditandai

karena berbagai perbedaan pilihan, persatuan

pemukulan gong oleh Bupati Indragiri Hilir,

Meski lokasi diguyur gerimis, namun tidak

dan kesatuan yang telah susah payah dirajut

Muhammad Wardan, didampingi Idris Laena,

menyurutkan minat ribuan warga masyarakat

para pendiri bangsa menjadi hancur lebur. Itu

Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan

setempat menyaksikan Festival Seni Reog

sangat disayangkan. “Kami di MPR tidak ingin

Antarlembaga dan Layanan Informasi Biro

serta Kuda Lumping tersebut. ❏

hal itu terjadi. Untuk itu kami bersepakat

Humas Setjen MPR RI Muhammad Jaya,
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masyarakat setempat.
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SOSIALISASI
PSB Kabupaten Klungkung

Sosialisasi Empat Pilar Lewat Kolaborasi
Tradisi Prembon dan Penyanyi Bali

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

AGELARAN seni budaya dalam rangka

P

Balai Desa Tangkas pada Sabtu malam, 25

pada acara tersebut Kepala Biro Humas

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

Mei 2019.

Setjen MPR, Siti Fauziah; Kepala Bagian

(Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI,

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Pemberitaan, Hubungan Antar Lembaga dan

dan Bhinneka Tunggal Ika) di Balai Desa

bekerjasama dengan Yayasan Kesenian Bali

Layanan Informasi MPR: Muhamad Jaya; Plt.

Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten

adalah penyelenggara pentas seni budaya

Kepala Desa Tangkas, I Ketut Suryawan;

Klungkung, Bali, berlangsung meriah.

yang merupakan kolaborasi tradisi primbon

Pemangku Adat Tangkas, I Kadek Purnama,

Ratusan warga masyarakat dari berbagai

dengan penyanyi Bali. I Kadek Arimbawa,

I Ketut Mandra, dan Mangku Ketut Mandra.

desa di wilayah Tangkas, termasuk para

anggota MPR atas nama pimpinan MPR

I Kadek Arimbawa dalam sambutannya

pemangku adat serta pecalang, memenuhi

membuka acara pentas seni budaya ini. Hadir

menyatakan, pentas seni budaya di Balai Desa
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Tangkas ini diselenggarakan bekerjasama
dengan Sekretariat MPR. “Saya berharap
kerjasama ini akan terus berlanjut,” ujar Senator yang dulu berprofesi sebagai seniman Bali
dengan nama panggung Lolak ini.
Seni budaya, menurut Kadek Arimbawa,
adalah juga alat pemersatu bangsa. Ia
menyebut, masyarakat di Kecamatan
Klungkung sangat majemuk, hampir semua
penganut agama ada di sini. Ada Hindu, Islam dan lainnya, tapi tetap rukun. Dan, Kadek
Arimbawa berharap, melalui pentas seni ini
rasa persatuan dapat lebih ditingkatkan lagi,
Kadek Arimbawa juga mengingatkan agar
para generasi muda Bali berhati-hati
menggunakan alat komunikasi atau media
FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

sosial. Sebab, kalau salah dalam menerima
informasi (hoax) bisa membuat permasalah-

Siti Fauziah bahwa seni budaya pada

terimakasih kepada MPR RI yang telah

an di kemudian hari. Dan, Bali sebagai daerah

dasarnya mengandung tuntunan. “Sehingga

mengadakan pagelaran seni budaya di desa

tujuan wisata, menurut Kadek Arimbawa,

seni budaya bukan hanya sebagai tontonan,

Tangkas. Ia berharap, agar seluruh penonton

sangat kondusif dan ini dibuktikan dengan

tapi juga tuntunan,” kata Siti Fauziah.

dapat menjadikan nilai-nilai Empat Pilar MPR

penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019
yang berlangsung aman.

Sementara Pemangku Adat Tangkas I

RI sebagai tuntunan kehidupan sehari-hari.

Kadek Purnama dalam sambutannya menyam-

Meski malam semakin larut, namun

MPR menyelenggarakan pentas seni

paikan bahwa desa Tangkas ketika Gunung

penonton enggan beranjak dari tempat

budaya, selain sebagai salah satu metode

Agung yang meletus pada 1963 hancur dan

duduknya. Sejumlah penyanyi Bali serta

Sosialisasi Empat Pilar, seperti ToT, LCC,

hilang dari muka bumi. Tapi, dengan persatu-

lawak, diantaranya Putri Bulan, Yan Srikandi,

Seminar dan Kemah juga bertujuan melestari-

an masyarakat desa Tangkas yang terdiri

Golek, Topok, Sukama, Gek Cemplon tetap

kan seni budaya tradisional, yaitu kesenian

dari 6 Banjar Adat itu membangun kembali

setia menghibur masyarakat hingga peng-

dari masyarakat untuk masyarakat. Seperti

desa hingga seperti sekarang ini. I Kadek

hujung acara. ❏

dijelaskan Kepala Biro Humas Setjen MPR

merasa sangat terhormat dan mengucapkan
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Paulinus Melatunan

Mengabdi untuk Pendidikan Anak-anak

Tak Mampu

A

ini mengajar dan mendidik anak-anak tidak

ungkapan, “sekejam-kejamnya ibu tiri,

Di “Rumah Belajar Kebon Bayam,” tepat-

itu saya ikhlas melakukannya, tanpa

lebih kejam Ibukota Jakarta.” Di Jakarta, apa-

nya rumah nomer 123 gang pinggir rel kereta

mengharap gaji sepeser pun”, kata Paul

apa harus bayar alias tidak ada yang gratis.

api Taman BMW Tanjung Priuk, Jakarta

kepada Majalah Majelis beberapa waktu

Orang meninggal baru akan dikubur jika

Utara, Paul mengajar untuk lebih dari 100

lalu.

keluarganya sudah membayar tempat

murid dari kalangan anak-anak tak mampu.

Sementara untuk memenuhi kebutuhan

pemakaman. Bahkan untuk urusan buang air

Anak-anak itu sebagian besar berasal dari

hidup sehari-hari, Paul pasrah. Ia meyakini

kecil pun, orang harus rela membayar.

keluarga kurang beruntung. Di antaranya

apa yang dilakukan bagi anak-anak adalah

ada anak usia 12 tahun yang belum bisa

perbuatan yang baik. Karena itu ia percaya

DA yang bilang Jakarta itu kejam. Begitu

karena saya meyakini bahwa anak-anak ini

kejamnya sampai-sampai ada

mampu.

punya hak yang sama untuk belajar. Karena

Itulah kiasan yang masih kerap terdengar

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

menggambarkan tentang Jakarta. Entah

membaca dan menulis, lalu Pak Paul meng-

akan mendapatkan kemudahan dalam

siapa yang memulai, dan apa maksudnya.

ajarinya sampai ia mahir menulis dan

menjalankan hidupnya, termasuk untuk

Mungkin, cibiran itu memiliki tujuan baik,

membaca.

menafkahi anak istrinya. “Buktinya ketiga

mengerem supaya tidak semua orang dari

Lalu, ada pula anak umur 7 tahun

anak saya sekolah sampai selesai. Sedang

luar Jakarta pergi, tinggal, dan bekerja di

berstatus yatim piatu. Awalnya, ibunya

istri saya hidup aman-aman saja sebagai

Jakarta. Dan, ungkapan itu mungkin maksud-

meninggal dunia, setelah itu 7 bulan

ibu rumah tangga”, ungkap Paul.

nya agar para pencari kerja tak perlu capek-

kemudian ayahnya menyusul almarhum

Sosok seperti Paul bisa dibilang termasuk

capek ke Jakarta, lebih baik tetap bekerja

ibunya. Lainnya, ada juga seorang anak yang

langka. Terlebih berbuat sesuatu di tengah

dan hidup di kampung halamannya.

ditinggal oleh orang tuanya setelah bercerai,

kerasnya kehidupan di Jakarta. Tetapi, pilihan

Tetapi, terlepas dari kekejaman yang

dan selanjutnya anak ini hidup bersama

Paul untuk menjalani kehidupan seperti

disampirkan ke Ibu Kota, ternyata masih ada

nenek tua yang seorang pemulung. Pokok-

sekarang, bekerja dan mengabdi kepada

orang yang berbaik hati, mau bekerja dan

nya, bermacam-macam anak-anak kurang

anak-anak kurang beruntung dilakukan

menolong orang lain tanpa mengharap

beruntung diasuh Rumah Belajar Kebon

sepenuh hati, lantaran ia merindukan

bayaran. Salah satu orang baik itu adalah

Baayam milik Paul.

kedamaian dan hidup saling tolong-me-

Paulinus Melatunan (53) alias Paul. Sudah

“Selama 18 tahun kegiatan belajar-

delapan belas tahun terakhir, ayah tiga anak

mengajar saya lakukan, dan itu semata-mata
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nolong.
Jauh sebelum menjalani kehidupan
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sebagai guru bagi anak-anak tidak mampu,

membeli buku dan pensil sebagai sarana

pria kelahiran Ambon, 9 Februari 1966, ini

belajar buat anak-anak. Kegiatan itu di-

Puncaknya sekitar tiga tahun silam, ada

bekerja di kapal pesiar selama delapan tahun

lakukan di tepi sebuah situ yang berada tak

donatur lain membelikan sepetak tanah di

(1988-1996). Setelah bertahun-tahun

jauh dari Rumah Belajar Kebon Bayam yang

ujung gang, dan di atas tanah itu dibangun

melaut, menjadi Anak Buah Kapal (ABK),

ada sekarang. Bertahun-tahun kegiatan itu

gedung untuk tempat belajar-mengajar. Inilah

ternyata tak membuat Paul merasa nyaman.

dilakukan, hingga satu-persatu orang tua

tempat yang sekarang dipakai sebagai

Maka, pada 1997, ia merantau ke Jakarta

mulai sadar dan ikut manfaat pendidikan

Rumah Belajar Kebon Bayam. Ukurannya

dan beralih profesi menjadi seorang penga-

dibina oleh Paul.

memang mini, hanya 3 x 4,5, tapi cukup buat

men jalanan.

“Banyak orang tua mau membelikan alat-

pinggir rel kereta.

anak-anak untuk belajar dan bermain.

Pada tahun 2000, saat jadi pengamen,

alat tulis bagi anak-anaknya. Itu terjadi

“Sekarang ini kendalanya, saya tidak bisa

Paul berkenalan dengan kawasan Tanjung

karena mereka merasakan manfaatnya,

memaksakan anak-anak terus belajar ikut

Priok. Waktu itu ia menyaksikan dan merasa-

anak-anak lebih sopan dan menerapkan

paket A, agar dapat ijazah. Rata-rata, kalau

kan keras hidup di kawasan pelabuhan itu.

ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-

sudah bisa baca dan berhitung mereka

Prostitusi dan minuman keras, cerita Paul,

hari”, ujar Paul.

memilih bekerja, agar secepatnya bisa dapat

sangat mudah dijumpai di sana. Kondisi

Setelah sebelas tahun berkiprah mendidik

tersebut membuat banyak anak-anak usia

anak-anak kurang mampu, mulailah ada

Meski susah, Paul berharap, anak didiknya

sekolah yang tak berkesempatan me-

donatur yang bersedia membantu. Mula-mula

tidak gampang memutus proses belajar. Pal-

ngenyam pendidikan.

ada seorang donatur dengan sukarela

ing tidak mereka mau ikut kejar paket

Dari sinilah kisah Paul membuka taman

membangunkan sebuah gedung seukuran

sehingga bisa mengenyam pendidikan yang

belajar berawal. Saat itu ia kerap menyisih-

ruang tamu untuk tempat belajar-mengajar.

lebih baik dan lebih tinggi lagi. ❏

kan sebagian uang hasil ngamen untuk

Dan, gedung itu berada persis di depan gang
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uang”, ungkap Paul.
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Pengukuhan Pengurus Korpri Setjen MPR 2019-2024

S

EKRETARIS Jenderal MPR RI Dr. Ma’ruf Cahyono, SH., MH.,
yang juga Penasihat Korpri MPR, menghadiri dan memberikan
sambutan pada acara Pengukuhan Dewan Pengurus Korpri
Setjen MPR RI periode 2019-2024, di Ruang Delegasi, Gedung
Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (24/4).
Prosesi pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Sesjen MPR dipimpin
Ketua I Dewan Pengurus Korpri Nasional Dr. Drs. Reydonnyzar

Moenek M. Devt. M. Acara pengukuhan ditandai penyerahan Petaka
dari Reydonnyzar Moenek kepada Ketua Dewan Pengurus Korpri
Sesjen MPR, Tugiyana, S.IP.
Dalam sambutannya, Ma’ruf Cahyono menitipkan harapan agar
pengurus yang baru dikukuhkan mampu memenuhi harapan seluruh
Aparat Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan MPR, khususnya
menyangkut kesejahteraan pegawai.
Pengurus Korpri mampu menjalin silaturahim dengan para mantan
pegawai MPR. Karena rangkaian sejarah Korpri Sekretariat Jenderal
MPR tidak bisa dilepaskan dari kiprah dan peran serta para senior
yang saat ini sudah menjalani masa purna tugas. “Semua pengurus
harus bahu-membahu melaksanakan program kerja yang sudah
disusun, semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh
anggota,” katanya.
Ma’ruf juga berharap, Korpri Setjen MPR bisa melakukan
kerjasama dengan pengurus Korpri lembaga negara yang lain,
termasuk Korpri Unit Kementerian. terutama dalam pengembangan
minat, bakat, serta kemampuan anggota. Selain itu, Korpri Sesjen
MPR juga harus berkontribusi dan mendukung program-program
kerja yang dilaksanakan Dewan Pengurus Korpri Nasional.
“Kita bisa pro aktif mengajak anggota melaksanakan ibadah umroh
sesuai program Dewan Pengurus Korpri Nasional, juga berpartisipasi
aktif dalam rencana Mukernas Korpri yang akan dilaksanakan di
Jakarta. Tak kalah penting, Korpri Setjen MPR juga harus mendukung
program-program Sosialisasi Empat Pilar MPR,” tandasnya. ❏
DER
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MPR Buka
Pemeriksaan Pap smear
Poliklinik MPR BukaPoliklinik
Pemeriksaan
Pap smear

K

EPALA Biro Humas Setjen MPR RI, Siti Fauziah, Selasa (30/
4/2019), membuka kegiatan pelayanan pemeriksaan Pap
smear di Poliklinik Setjen MPR RI, Gedung Nusantara IV,
Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, Selasa (30/4/2019).
Sebagai informasi, Pap smear adalah prosedur pengambilan
dan pemeriksaan sampel sel dari leher rahim dengan tujuan untuk
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melihat ada tidaknya kelainan yang dapat mengarah kepada kanker
serviks, terutama untuk kaum wanita.
Dalam kesempatan tersebut, Siti Fauziah memberikan apresiasi
terhadap kegiatan tersebut. Menurut Siti Fauziah, pemeriksaan pap
smear, terutama untuk kaum wanita dan ibu, sangat penting. Karena,
pemeriksaan itu merupakan deteksi dini terhadap penyakit kanker
EDISI NO.06/TH.XIII/JUNI 2019
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serviks yang bisa sangat mematikan. “Jadi saya sangat apresiasi
kegiatan yang dilakukan Poliklinik yang didukung Setjen MPR ini,”
katanya.
Siti Fauziah berharap, kegiatan seperti pemeriksaan pap smear

di kalangan Setjen MPR kalau bisa ditingkatkan, apalagi
menyangkut upaya menjaga kesehatan diri sendiri, dan juga
keluarga. ❏
DER

Sesjen MPR Resmikan Gedung Barana Graha II

S

EKRETARIS Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono menggelar
acara silaturahim antarpejabat dan pegawai Setjen MPR RI
sekaligus peresmian Gedung Bharana II serta rumah dinas
di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Sabtu (4/5/2019).
Dalam kesempatan tersebut, Ma’ruf Cahyono mengatakan,
silaturahim merupakan kegiatan mulia. Silaturahim bisa dilakukan
dengan berbagai cara guna tetap terjalinnya kerekatan sesama
keluarga. Silaturahim perlu terus dirawat dan dijaga. Salah satu

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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cara untuk merawat silaturahim, kata Ma’ruf, dengan membentuk
grup WA. Hanya saja, grup WA yang dibentuk harus mampu
membangun rasa nyaman dan kebahagiaan. “Jangan malah
mencari masalah”, ungkapnya.
Ma’ruf Cahyono, mendefinisikan keluarga bukan hanya dari garis
keturunan. “Semua pihak yang membawa visi dan misi MPR juga
merupakan keluarga”, ujar Ma’ruf Cahyono. Untuk membentuk
keluarga besar, menurut pria asal Banyumas, Jawa Tengah, itu
melalui proses panjang dengan menjadikan Sekretariat Jenderal
sebagai pelayan MPR.
Pada kesempatan itu juga, Ma’ruf Cahyono secara simbolik
meresmikan Gedung Barana Graha II dan Rumah Dinas MPR.
dengan menandatangani dua prasasti.
Adanya sarana dan prasarana, menurut Ma’ruf Cahyono,
diharapkan mampu mendorong kinerja Sesjen dan Setjen MPR
dalam meraih prestasi. Seperti diketahui pada 2018, MPR meraih
penghargaan dari publik sebagai lembaga yang mampu merekatkan
kehidupan kebangsaan. “Penghargaan ini berdampak positif pada
pelayanan birokrasi,” tandasnya. ❏
DER
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AWANCARA
SOSIALISASI
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Dr. Ir. Hetifah Syaifudian, Wakil Ketua Komisi X DPR

Nilai Pancasila Harus Diajarkan Secara
Kontekstual dan Kekinian

P

EMERINTAH telah menetapkan
tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir
Pancasila. Penetapan itu tertuang
dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.
24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir
Pancasila. Perpres itu antara lain berbunyi:
“Pemerintah bersama seluruh komponen
bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila setiap
tanggal 1 Juni.” Pemerintah juga menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari libur
nasional. Penetapan 1 Juni sebagai Hari
Lahir Pancasila karena pada tanggal 1 Juni
1945 Bung Karno mengucapkan dan menyebutkan kata “Pancasila” untuk pertama kali
dalam sidang Badan Penyelidik UsahaUsaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI).
Ironisnya, meski pemerintah telah
menetapkan Hari Lahir Pancasila, justru
mata pelajaran Pancasila sudah hilang
dalam kurikulum pendidikan nasional.
Sebelumnya dikenal mata pelajaran
Pancasila, kemudian berganti menjadi
Pendidikan Moral Pancasila (PMP), lalu
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berubah menjadi Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan (PPKN), dan sekarang Pendidikan Kewarganegaraan
(PKN). Untuk yang terakhir justru kata
“Pancasila” hilang. Guna membahas
pentingnya pelajaran Pancasila di sekolah
dan perguruan tinggi, Majelis mewawancarai anggota MPR dari Fraksi Partai
Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi X
DPR RI, Dr. Ir. Hetifah Syaifudian. Berikut
petikannya.
Pada waktu lalu ada pelajaran Pancasila, PMP, dan PPKN, tapi sekarang
menjadi PKN. Apakah Pancasila perlu
kembali menjadi mata pelajaran di
sekolah?
Pelajaran Pancasila sekarang ini tidak
menjadi satu mata pelajaran khusus. Nilainilai Pancasila disisipkan dalam mata
pelajaran lain di sekolah, seperti pelajaran
Agama, PKN, dan lainnya. Kalau kita
mendalami pelajaran PKN maka di dalamnya
terkandung materi yang memuat nilai-nilai
Pancasila, seperti kerukunan, saling tolong-

menolong, cinta lingkungan, dan lainnya.
Memang ada yang menyayangkan mengapa
kata “Pancasila” hilang dari mata pelajaran
di sekolah.
Kemendikbud pernah berencana
untuk memasukkan kembali pelajaran
PMP dalam kurikulum pendidikan. Apa
pendapat Ibu?
Nilai-nilai Pancasila sudah masuk dalam
mata pelajaran PKN, tapi memang kurang
penekanan pada aspek “moral”, sehingga
ada usulan untuk memasukkan Pendidikan
Moral Pancasila (PMP). Tapi, menurut saya,
persoalannya bukan memasukkan kembali
PMP dalam kurikulum. Aspek “moral Pancasila” tadi bisa masuk dalam kurikulum tanpa
harus membuat mata pelajaran baru, karena
sekarang sudah ada PKN.
Apakah ada urgensi untuk penekanan aspek “moral” Pancasila tadi dalam
pelajaran PKN?
Saat ini memang ada kekhawatiran
mudahnya anak-anak terpengaruh dengan
ujaran yang cenderung memecah-belah dan
mengurangi toleransi. Apalagi ujaran dan
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hoax datang melalui media sosial. Berbeda
dengan media mainstream, media sosial tidak
mempunyai filter. Tentu hal seperti itu jauh
dari nilai-nilai Pancasila. Karena itu, penekanan pada aspek moral Pancasila ini menjadi
relevan. Penekanan atau memasukkan nilainilai Pancasila menjadi penting. Tapi jangan
sekadar hanya masuk dalam kurikulum
pendidikan.
Bagaimana metode agar nilai-nilai
Pancasila itu bisa ditanamkan kepada
para siswa?
Nilai-nilai Pancasila harus diajarkan
dengan metode kekinian. Dunia pembelajaran sudah berubah. Anak-anak sudah
tidak bisa lagi didoktrin seperti dulu. Artinya,
nilai-nilai Pancasila harus diberikan secara
kontekstual. Media penyampaian
nilai-nilai Pancasila tidak lagi satu
arah, melainkan dengan metode
yang lebih dialogis, interaktif. Jika
perlu dengan membahas kasuskasus yang terjadi di masyarakat.
Dengan metode itu, guru hanya
menjadi fasilitator.
Tak kalah penting adalah para
guru yang mengajarkan nilai-nilai
Pancasila itu. Jangan sampai para
guru justru menumbuhkan nilai-nilai
yang tidak Pancasilais di sekolah.
Para guru harus menjadi panutan
yang memberi contoh nilai-nilai
Pancasilais. Karena itu para guru
harus bisa meng-upgrade dirinya
sendiri. Selain guru, para orangtua
juga berperan dalam pendidikan di
rumah. Bila orangtua memiliki persepsi yang
salah maka persepsi itulah yang diajarkan
kepada anaknya. Misalnya, jangan sampai
guru dan orangtua tidak menjelaskan tentang
berita-berita hoax.
Kita juga harus menjamin nilai-nilai
Pancasila diajarkan secara kontekstual.
Para guru memahami dengan jelas nilainilai Pancasila. Metode pengajarannya pun
tidak boleh bersifat doktrin. Karena itu
perlu materi atau media pembelajaran
Pancasila yang kreatif, baik secara visual
maupun buku-buku. Salah satunya adalah
buku komik yang mengajarkan nilai-nilai
Pancasila. Ini membuat pendidikan karakter
menjadi lebih menarik.
Bagaimana dengan pengajaran nilainilai Pancasila di perguruan tinggi?
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Kita menengarai nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila, seperti radikalisme, sudah merebak di kampus-kampus.
Karena itu, mahasiswa juga perlu mendapat
kesempatan berdiskusi tentang nilai-nilai
Pancasila. Jadi, mulai Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) hingga mahasiswa perlu
mendapat pembelajaran tentang Pancasila.
Tentu dengan metode dan media pembelajaran yang berbeda-beda untuk setiap
tingkatan pendidikan.
Apakah kita perlu menghidupkan
kembali penataran P4 seperti pada
masa Orde Baru dengan metode yang
bukan indoktrinasi?
Metode penataran P4 seperti pada masa
lalu mungkin sudah tidak cocok lagi. Yang

perlu dilakukan adalah pengajaran Pancasila dengan metode yang lebih kontekstual,
kekinian, dan interaktif menggunakan
beragam media, seperti media visual,
kemudian mendiskusikan kasus-kasus.
Jadi, bukan hanya menghafal atau bersifat
doktrin.
Dalam pendidikan karakter ini, apa
langkah yang sudah dilakukan Komisi
X DPR?
Komisi X juga membahas bagaimana
pendidikan karakter bangsa ditanamkan sejak
PAUD hingga perguruan tinggi yang isinya
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan karakter itu bukan hanya di sekolah,
tetapi juga di rumah. Baik pendidikan formal
maupun informal, kita mengharapkan anakanak bisa memiliki karakter dan menerapkan

etika serta moral dalam pergaulan.
Pendidikan karakter bangsa, etika dan
moral ini sangat kurang di sekolah. Karena
itu sering terjadi bullying, kekerasan, adanya
guru yang melakukan pelecehan kepada
siswanya, ada siswa yang menganiaya
guru, sikap tidak sopan siswa terhadap
guru, tidak adanya sikap musyawarah untuk
mufakat, dan lainnya.
Bagaimana dengan Sosialisasi
Empat Pilar MPR yang dilakukan
selama ini?
Sebenarnya MPR sudah melakukan
banyak upaya untuk membentuk karakter
bangsa melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR
dengan berbagai metode sosialisasi, seperti
Cerdas Cermat untuk siswa SLTA, outbound
dan bela negara untuk mahasiswa, ToT untuk kalangan
akademisi perguruan tinggi,
dan sosialisasi kepada kalangan tertentu seperti TNI.
Sosialisasi masih perlu dioptimalkan dengan menyasar
elemen masyarakat yang belum tersentuh, seperti kalangan ibu rumah tangga.
Sekarang sudah ada lembaga
BPIP (Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila). Kita harapkan MPR
dan BPIP bisa bersinergi dan
berkomunikasi. BPIP bisa memperbaiki dan memperkaya apa
yang sudah dilakukan MPR. BPIP
bisa menggunakan pengalaman dan materi sosialisasi dari
MPR sehingga tidak perlu mulai dari nol.
Untuk peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni, apa pesan-pesan yang ingin
Ibu sampaikan?
Saya berharap peringatan Hari Lahir
Pancasia menjadi momentum karena kita
baru saja menyelesaikan satu agenda
nasional dalam rangka menerapkan demokrasi, yaitu Pemilu Serentak 2019.
Dengan memeringati Hari Lahir Pancasila,
ini menjadi momentum untuk meneguhkan
kembali rasa persatuan dan kesatuan,
serta merekatkan dan merajut kembali
hubungan-hubungan yang sempat retak
karena proses dan perbedaan pendapat
selama pemilu. Para tokoh masyarakat dan
elit poitik agar bisa membantu mempercepat
proses rekonsiliasi itu. ❏
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Tulislah Yang
Adem - Adem

Iwan Fals

A

RTIS penyanyi lawas yang tenar dengan syair-syair politik

kemarin kan,” katanya. “Saya tak habis pikir ada pihak-pihak

dan sarat dengan berbagai kritik sosial serta

yang membuat berbagai macam berita dan kabar hoax di medsos,

perlawanan kepada otoriterisme era 80-an, Iwan Fals,

yang dampaknya sangat mengerikan, bisa terjadi konflik

tidak menampik bahwa media sosial berpengaruh besar pada
hidup dan kehidupan rakyat Indonesia di segala bidang,
termasuk politik.
Iwan mengatakan, perlu kebijakan dari diri sendiri dalam
menggunakan medsos. “Bayangin medsos kan kaya hantu, bikin

antarwarga masyarakat,” tambahnya.
“Coba deh semua netizens dan semua penggiat medsos menulis
yang menggembirakan, menyenangkan biar bisa menjadi teladan.
Netizens Indonesia bisa menjadi teladan secara nasional bahkan
dunia,” imbuhnya. ❏

akun seenaknya lalu bikin rusuh di medsos, apalagi pasca pemilu

72

DER

EDISI NO.06/TH.XIII/JUNI 2019

Bantuin

Orang aja deh.....

S

OSOK Dian Sastrowardoyo, artis film nan cantik, yang

sangat digandrungi oleh ABG dan remaja di era tahun 2000an. Pemeran Cinta dalam film bergenre drama romantis “Ada

Apa Dengan Cinta” ini berpasangan dengan Nicholas Saputra yang
berperan sebagai Rangga, sangat melenda hingga saat ini.
Bagaimana kabar Dian sekarang? Artis yang satu ini masih
berkecimpung di dunia entertainment, dan kegiatan-kegiatan sosial.
Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah tentang kondisi
aparatur keamanan, gabungan TNI dan Polri, yang harus selalu
bersiaga membendung aksi demonstrasi di KPU dan Bawaslu.
“Petugas keamanan terlihat sangat lelah membendung emosi
massa agar tak meluas kemana-mana,” ungkap Dian. Melihat kondisi
seperti itu, muncul keinginannya untuk membantu. “Ada yang tau
nggak ke mana bisa kirim bantuan makanan/minuman buat aparatur
keamanan yang sedang bertugas?” tanya Dian lewat media
sosialnya.
“Ini adalah bentuk kepedulian saya dan kiprah saya juga untuk
sesama. Bantuin orang aja deh…lebih manfaat,” tambahnya. ❏
DER

Luna Maya

Please Peace,

Not War

A

RTIS cantik Luna Maya Sugeng atau Luna Maya termasuk
salah satu selebritis yang miris melihat peristiwa bentrokan
antara pendemo dan petugas keamanan di gedung Bawaslu

dan KPU beberapa waktu lalu. “Kuatir sih, takut kaya dulu-dulu,”
ujar artis yang memulai karirnya sebagai pemeran pendukung di
layar lebar pada 1999.
Bintang film kelahiran Bali 26 Agustus 1983 yang piawai
memerankan sang ratu Suzana dalam film horor “Beranak Dalam
Kubur” itu menyampaikan pesan damai untuk semua. “Peace, not
war please,” katanya seraya berharap, jangan sampai ada lagi
aksi-aksi yang menyebabkan rakyat dan aparatur keamanan jatuh
korban.
“Semoga kedamaian untuk Indonesia akan selalu ada.
Selesaikan masalah dengan selalu berpegangan kepada
FOTO-FOTO: ISTIMEWA

kedamaian,” ujarnya. ❏

Dian Sastrowardoyo
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Menu Ramadan
Aroma Minang di Sudut Jakarta
R
AMADAN benar-benar bulan penuh

bersama-sama menempati sebuah lokasi

baik untuk ta’jil maupun untuk makan berat

berkah. Semua orang, baik yang

tertentu. Lokasi itu selalu menetap. Di

habis berbuka atau pun untuk sahur –

menjalankan ibadah siyam maupun

Jakarta, antara lain terdapat di pelataran

semuanya bercita rasa serba Minang.

yang tidak melaksanakannya, merasakan

Masjid Sunda Kepala, Masjid Cut Mutia, Jalan

Karena, para penjual makanan di se-

keberkahan itu. Warga masyarakat yang

Sabang, Pasar Benhil, dan Jalan Keramat

panjang Jalan Kramat Raya, Jakarta, itu

menikmati keberkahan Ramadan, antara lain

Raya. Di setiap lokasi, dan setiap pedagang

umumnya berdarah Sumatera Barat, dan

para pedagang makanan, dan tentunya juga

makanan yang disajikan beraroma Minang.

pecinta kuliner. Karena selama bulan puasa,

Berbagai jenis menu mereka jajakan

aneka kuliner dijajakan, baik yang berbentuk

di pingggir jalan di samping flyover Pasar

makanan berat maupun ringan, bermunculan

Senen itu, seperti lamang tapai, ketupat ketan,

di berbagai tempat atau di berbagai wilayah

keripik balado, bubur kampiun, lapek sagan,

di Indonesia, termasuk di Ibukota Jakarta.

dan klepon. Itu untuk makanan berbuka.

Di Jakarta, para penjaja aneka macam

Sedangkan jenis makan untuk lauk, antara

makanan selama Ramadan ditemukan di

lain ikan sambal balado, gulai ayam, tunjang,

berbagai tempat. Khusus untuk makanan

rendang, dan sebagainya.

berbuka atau ta’jil, misalnya, bertebaran di

menyajikan menu masing-masing, bisa

berbagai lokasi, terutama di tepi-tepi jalan.

berbeda dan bisa juga sama.

Nuansa Minang juga terasa kental di sini,
karena antara mereka juga menggunakan

Mereka ini ada yang berkumpulkan di satu

Tapi, yang terasa agak beda, para

panggilan khusus untuk warga Minang, Uni

tempat atau lokasi, dan tak sedikit pula

pedagang yang menjajakan makanan di

dan Uda. Salah satu pedagang itu adalah

menjajakan makanan sendiri-sendiri. Jenis

sepanjang Jalan Kramat Raya, Senen,

Uni Nur. Perempuan Minang bernama

makanannya hampir sama, seperti risol,

Jakarta Pusat. Jumlah pedagang tergabung

lengkap Nur Chasanah ini menjajakan

kolak, biji salak, tahu isi, pisang goreng, dan

dalam komunitas ini cukup banyak, namun

berbagai jenis makanan, tapi yang paling

sebagainya.

jenis makanan yang dijajakan tidaklah terlalu

diburu pembeli adalah lamang tapai.

Tapi, khusus untuk para pedagang

banyak. Artinya, tidak sedikit di antara para

Lamang tapai menyerupai kue lupis.

berbagai macam makanan berat setiap

pedagang itu menjual menu yang sama.

Bedanya, lamang berbahan dasar beras

Ramadan tiba, biasanya mereka secara

Tapi, yang menarik di sini, jenis makanan —

ketan diberi santan lalu dimasuk ke dalam ruas
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bambu yang dinding bagian dalamnya dilapisi
daun pisang, lalu dibakar. Sehingga menghasilkan citarasa yang unik. Sedangkan
lupis, hanya dikukus sehingga hanya
berasa ketan yang sudah dibumbui bersama
santan.
FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Lamang ini bisa dimakan langsung tanpa
campuran, rasanya gurih. Tapi kenikmatan

pembungkus terdapat gumpalan-gumpalan

Unsur lain itu adalah kacang ijo, biji salak,

lamang akan lebih terasa lagi manakala

santan yang sudah mengental, dan memiliki

dan serabi. Ketiganya beserta bubur tepung

dicampur dengan tapai ketan hitam. Cocolan

rasa sangat gurih. Ketan yang berwujud

beras dicampur menjadi satu dan diberi kuah

tapai yang dimakan bersama lamang

ketupat itu juga memiliki citarasa enak,

campuran air dengan gula merah.

menimbulkan citarasa yang makin lengkap.

karena menggunakan pembungkus janur

“Bubur kampiun sangat cocok menjadi

Menghadirkan rasa asin, manis, serta

kelapa muda. Harga setiap biji ketupat ketan,

hidangan berbuka, karena rasa manisnya

gurihnya santan dan keunikan tapai beras

Rp 3000.

sangat berasa. Selain itu, satu porsi bubur

Uni Nur mengakui, baik lamang maupun

ini sangat mengenyangkan dan cukup

Di kedai Uni Nur, lamang ini dijual dengan

ketupat ketan tidak gampang ditemukan pada

kandungan gizinya”, kata Uni Evi mem-

harga Rp 30 ribu, dan kalau ditambah tapai

hari-hari biasa. Penyebabnya, kebanyakan

promosikan dagangannya pada Majalah

menjadi Rp 40 ribu. Pembelinya bermacam-

pedagang lamang di Jakarta bersifat

Majelis.

macam, tidak selalu orang Minang atau or-

musiman, dan hanya berjualan pada saat

Selain mencirikan sebagai pasar ta’jil khas

ang Sumatera. “Kadang orang Tionghoa

Ramadan tiba. “Dulu para pedagang boleh

Minang, pasar makanan berbuka di dekat

juga ikut membeli lamang tapai”, kata Uni Nur

berjualan di sini, tapi sekitar empat tahun

Pasar Senin ini juga menarik, karena

kepada Majalah Majelis yang datang ke

lalu dilarang, dan hanya diizinkan saat bulan

sebagian konsumen tak perlu turun dari

kedainya saat puasa minggu kedua.

puasa saja”, kata Uni Nur.

kendaraan untuk membeli makanan. Mereka

ketan hitam.

Jajanan lain yang tak kalah gurih adalah

Selain lamang dan ketupat ketan, masih

cukup membuka kaca mobil dan para

ketupat ketan. Bedanya dengan ketupat

ada satu lagi jajanan yang mesti di coba.

pedagang dengan cekatan dan cepat

biasa, panganan ini terbuat dari beras ketan

Yaitu: bubur kampiun. Kudapan ini identik

melayani mereka. Apalagi, di sana nyaris tak

dan dibumbui santan. Demikian banyak

dengan bubur sum sum. Bedanya, pada

ada lahan parkir, karena posisinya tepat

santan yang digunakan, sampai-sampai

bubur kampiun terdapat unsur-unsur lain,

berada di tepi jalan, alias di atas trotoar. ❏

disela daun kelapa yang digunakan sebagai

tak sekedar bubur berbahan tepung beras.
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Dr. H. Abdul Fikri Faqih

Pakaian Boleh Keren
Makanan Tetap Warteg

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

S

mewah yang ada di Jakarta.

EBAGAI politisi, kiprahnya di ranah politik tak perlu diragukan.
Karir politiknya lahir secara tiba-tiba, dan mulai “merangkak”

Dia adalah Dr. H. Abdul Fikri Faqih (55), anggota MPR Fraksi Partai

dari jabatan anggota DPRD Kabupaten Tegal selama satu

Keadilan Sejahtera (PKS) merangkap anggota Badan Pengkajian

periode (1999-2004), kemudian DPRD Provinsi Jawa Tengah dua

MPR. Dengan berbagai amanah yang diembannya, Abdul Fikri yang

periode (2004-2009 dan 2009-2014), dan selanjutnya anggota DPR

juga menjabat Ketua Umum DPD PKS Jawa Tengah ini tetap dekat

RI (2014-2019). Pada Pemilu 2019, April lalu, ia dapat dipastikan

dengan masyarakat yang memilihnya, yaitu warga masyarakat Tegal

akan kembali duduk sebagai wakil masyarakat Brebes dan Tegal di

dan Brebes yang termasuk dapil Jawa Tengah IX. Dia juga masih

lembaga legislatif, DPR RI.

memegang kepribadian yang luwes, dan sederhana laiknya guru,

Namun, sederet jabatan tersebut tak membuatnya tinggi hati. Dia
tetaplah sosok yang bersahaja, baik dalam perilaku maupun

yaitu profesi yang pernah digelutinya sebelum menjadi anggota
legislatif.

ucapannya. Dia tetaplah orang Tegal dengan logat bicaranya yang

Ustad Fikri, begitu ia biasa disapa oleh koleganya di PKS, adalah

ngapak. Bahkan, Ia mengaku, lebih cocok makan menu makanan

sosok apa adanya dalam kehidupan sehari-hari. Dia menjalani hidup

Warteg (warung Tegal) ketimbang menu restoran atau tempat makan

ini ibarat air, bergerak mengikuti hukum alam, yaitu mengalir dari
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profil
tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah.

Guru STM Muhammadiyah

Menyinggung soal terpilihnya kembali menjadi anggota DPR RI

Selain itu, pria kelahiran Tegal, 17 Juli 1963, ini mengharap, Badan

pada Pemilu 2019, misalnya, reaksi ditunjukkan Fikri tetap merendah.

Pengkajian MPR menghadirkan sejarah lahirnya Pancasila secara

“Ini garis tangan, semuanya adalah anugerah Allah SWT. Saya hanya

utuh. Bukan sekedar dimulai pada Pidato Bung Karno 1 Juni, atau

dapat 48 ribu suara, Insya Allah terpilih. Tetapi, Pak Sudirman Said

Moh. Yamin saja. Tetapi juga, ide dasar lahirnya Pancasila. Karena

yang dapat 80 ribu suara malah tidak terpilih. Kalau bukan kuasa-

hingga kini sebagian besar realita sejarah itu masih ditutupi.

Nya tentu tidak akan terjadi”, kata Ustad Abdul Fikri kepada Majalah

Akibatnya, ada upaya membenturkan Islam dan Pancasila.

Majelis beberapa waktu lalu.

Padahal, jauh sebelum Indonesia ada dan Pancasila lahir, bangsa

Pada perayaan Idul Fitri 1440 H, Abdul Fikri membagi waktu

Indonesia ini ditempati banyak kerajaan. Kerajaan-kerajaan ini

buat keluarga dan konstituennya. Pada minggu pertama Syawal,

terpinggirkan oleh hadirnya penjajah Belanda, karena itu muncullah

ia memilih mengunjungi seluruh famili, sanak saudara, dan handai

raja-raja dan pangeran yang melakukan perlawanan. Bahkan, raja-

taulan. Ini dilakukan karena ia masih memiliki banyak saudara,

raja itu rela menyerahkan segalanya demi berdirinya negara Indonesia.

om dan tante yang tinggal di Tegal. Kemudian, minggu berikutnya,
Abdul Fikri

“Pada periode berikutnya ditemukan fakta adanya gerakan

membuka pintu rumahnya untuk menerima

persyarikatan, dimulai lahirnya Jamiat Khoir pada 1905, serta

kedatangan kader, simpatisan, dan masyarakat yang

pergerakan Islam lainnya jauh sebelum pergerakan nasional yang

bersilaturahim. Untuk menyambut kedatangan para tamunya,

ditulis sejarah. Semua ini harus diungkap secara benar, karena

ketupat dan opor ayam, sebagaimana laiknya orang Tegal

sesungguhnya Negara dan konstitusi itu sangat dekat dengan

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

berlebaran pun disiapkan. Juga tersedia beberapa kue khas
masyarakat Tegal.

masyarakat dan umat Islam”, tutur Abdul Fikri.
Saat ini Abdul Fikri makin eksis dalam percaturan politik nasional.

Sebagai anggota Badan Pengkajian MPR, Abdul Fikri mengharap

Tetapi, suami dari perempuan bernama Zubaidah ini sesungguhnya

suhu politik pasca pemilu segera reda. Untuk mengembalikan suhu

tidak pernah berfikir akan menjadi wakil rakyat. Sebelum menjadi anggota

yang terlanjur tinggi itu, menurut Ustad Fikri, kedua pihak harus lebih

DPRD Kabupaten Tegal, Abdul Fikri berprofesi sebagai seorang guru

bijak dalam menghadapi keadaan. Salah satu caranya adalah tidak

swasta di beberapa sekolah di Kabupaten dan Kota Tegal. Lalu pada

mengomentari apapun yang terjadi dengan lawan politiknya, demikian

1989, Abdul Fikri diangkat menjadi guru PNS dan diperbantukan di STM

sebaliknya. Karena komentar itu hanya membuat suasana tidak

Muhammadiyah Tegal, dengan jabatan Kepala Sekolah.

kondusif dan tidak ada gunanya sama sekali.

Saat kondisi politik memanas pada 1998, Abdul Fikri yang selalu

“Lebih baik sama-sama berupaya menyejukkan suasana, apalagi

bersinggungan dengan masyarakat tak bisa lepas dari turbulensi

pada bulan suci Ramadan. Jangan sampai suasana tidak kondusif

dunia politik saat itu. Kebetulan, tahun-tahun itu PNS tidak dilarang

bagi bangsa dan negara ini berkepanjangan. Terlebih pada saat

jadi anggota parpol. Namun mereka diberi tenggang waktu selama

lebaran, kedua pihak harus mampu memanfaatkan momen tersebut

satu tahun sebelum memilih, tetap jadi PNS atau jadi anggota parpol.

untuk bersilaturahim, berhalal bi halal satu dengan lainnya”, harap
Ustad Fikri.
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Saat pemilu langsung pertama digelar, bapak tujuh anak ini
terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Tegal dari Fraksi Partai
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Keadilan. Padahal, orangtuanya keberatan, karena mereka

tak lepas dari ketentuan Allah”, ujar Abdul Fikri.

mengarahkan agar anak sulungnya itu menjadi PNS saja.

Sikap pasrah dan istiqomah dalam diri Abdul Fikri tak lepas dari

Alasannya, PNS lebih jelas ketimbang menjadi anggota DPRD yang

kehidupannya yang sarat dengan nilai-nilai religius. Meski tidak pernah

bersifat musiman, lima tahun sekali.

mengenyam dunia pesantren, tetapi sejak kecil dia sudah kenyang

Tetapi, nasi sudah menjadi bubur, waktu itu anak pertama dari

dengan ajaran agama. Maklum, bapaknya adalah seorang kiai yang

sembilan bersaudara pasangan KH Abdullah Faqih dan Muniroh ini

selalu mengajar mengaji bagi masyarakat yang mau menuntut ilmu

menjabat sebagai ketua partai. Sebagai bentuk tanggung jawab,

agama Islam.

tugas tersebut dijalaninya. Dan akhirnya, tidak lama berselang, Abdul

Kebiasaan ini berlangsung lama dan menempa pribadinya secara

Fikri pun mundur dari PNS sesuai perintah PP No. 5 dan 11 tahun

terus-menerus. Maka, jangan heran apabila Abdul Fikri hafal di luar

1999.

kepala seluruh pengetahuan keagamaan. Ia juga sempat hafal

Pada Pemilu 2004, Abdul Fikri berniat mundur dari partai, karena
PK waktu itu tidak masuk Parliamentary Threshold. Namun niat mundur

beberapa kitab kuning yang diajarkan orang tuanya kepada para
santri.

itu dihalang-halangi para kader, karena dianggap dialah yang paling

“Intinya, kita hidup itu harus dekat dengan langit dan bumi. Kalau

mumpuni memimpim partai, setelah berubah menjadi Partai Keadilan

itu bisa kita capai maka persoalan kalah dan menang itu adalah hal

Sejahtera (PKS).

biasa. Menang tidak akan menjadikan kita sombong dan kalah tidak
akan menjadi putus asa”, ujar Ustad Abdul Fikri. ❏

Langit dan Bumi

MBO

Pada 2004, Abdul Fikri mencalonkan diri menjadi caleg DPRD
Provinsi Jawa Tengah. Dewi fortuna ternyata berpihak kepadanya,
meski awalnya setengah hati tetapi dalam kenyataannya Abdul Fikri
terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan terpilih
menjadi Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Tengah.
“Waktu itu saya dianggap paling berpengalaman di dunia politik,
sementara yang lain belum berpengalaman. Makanya, saya
dipercaya menjadi ketua fraksi. Lalu periode berkutnya atau 20092014 saya terpilih menjadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah”,
cerita Abdul Fikri.
Kiprah Abdul Fikri di politik mencapai puncaknya saat maju menjadi
caleg DPR RI pada Pileg 2014. Dan, dia berhasil melenggang ke
Senayan mewakili dapil Jateng IX. “Pokoknya, tugas saya menjalani
saja. Yang penting berikhtiar, karena sukses tidaknya seseorang
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Jihad Merawat Nasionalisme

P

ENGHAYATAN terhadap nilai-nilai Pancasila, Bhinneka
Tunggal Ika, NKRI, dan UUD NRI Tahun 1945, mutlak dibutuhkan
dalam kerangka merawat dan menjaga Indonesia. Indonesia
raya kita ini terus tumbuh dan berkembang. Seiring dengan itulah,
Empat Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara harus terus
disemai di setiap lini generasi.
Bersyukur sudah lebih sewindu rumusan tentang nilai-nilai
Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD NRI Tahun 1945
tersebut hadir sebagai istrumen penting perekat persatuan di
tengah-tengah kita. Dalam sewindu terakhir instrumen ini terus
digaungkan melekat dalam tugas dan fungsi kedewanan. Sebanyak
560 orang anggota DPR RI dan 132 anggota DPD RI secara mandatory berkewajiban menyampaikan Empat Pilar ini sebagai rumusan
final kita berbangsa dan bernegara.
Upaya pengenalan terhadap nilai-nilai Pancasila, Bhinneka
Tunggal Ika, NKRI, dan UUD NRI Tahun 1945 yang belakangan
populer dengan istilah sosialisasi Empat Pilar, diimplementasikan
dengan berbagai metode dan sarana. Beberapa anggota MPR kita
aktif melakukan sosialisasi melalui seminar, diskusi, pelatihanpelatihan, dialog, dan pendekatan-pendekatan lain yang dianggap
perlu. Prinsipnya, sejak dicetuskan kali pertama oleh Majellis
Permusyawaratan Rakyat di era kepemimpinan Bapak Taufik
Kiemas, Empat Pilar falsafah bangsa ini kian subur dan membumi.
Saya berpendapat, secara substansi mandatory mengenai Empat
Pilar kebangsaan ini sudah bersifat einmalig (final), karenanya tidak
perlu diperdebatkan lagi. Sebagaimana kita ketahui, tujuan dan visi
besarnya sudah sesuai dengan amanat pasal 5 Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2014
tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; di mana MPR membentuk Badan
Sosialisasi yang salah satu tugasnya memasyarakatkan Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Berdasarkan amanat undang-undang sebagaimana dimaksud,
Empat Pilar kebangsaan sesungguhnya merupakan empat tiang
penyangga dalam suatu negara, di mana tiang-tiang penyangga
tersebut saling menguatkan satu sama lain, sehingga negara
tersebut dapat berdiri tegak dan kokoh. Pancasila sebagai dasar
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dan ideologi Negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara,
NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai
semboyannya.
Melebur dalam Agenda Keagamaan
Efektifitas sebuah kerja sosialisasi, terlebih menyangkut nilai-nilai,
juga bergantung pada bagaimana pendekatan dan media komunikasi
apa yang digunakan. Jika kita menyasar lapisan masyarakat
menengah ke bawah, tentu metode seminar dan diskusi kurang
cocok diterapkan. Melebur dalam agenda-agenda keagamaan dan
kebudayaan bisa jadi pilihannya.
Sejak mengampu amanat menjadi salah satu pimpinan Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 26 Maret 2018 lalu, saya
terus berkeliling menyapa berbagai lapisan masyarakat. Dalam
berbagai pertemuan tatap muka yang kami lakukan, poin pertama
yang selalu saya sampaikan adalah bagaimana menjelaskan Empat
Pilar kebangsaan. kesejarahannya, isinya, dan bagaimana
implementasinya.
Dalam sekian pengalaman berkeliling itu, saya dapat menyimak
dengan seksama bahwa masyarakat kita di tengah kebhinnekaannya,
sesungguhnya adalah masyarakat yang religius. Masyarakat dengan
tingkat kepatuhan sikap dan perilaku yang kuat terhadap nilai-nilai
luhur ajaran agamanya. Sebuah tipologi masyarakat yang meminjam
istilah Cak Nur (1999), memiliki kelengkapan potensi untuk menjadi
masyarakat madani (civil society).
Berangkat dari fenomena inilah, di berbagai kesempatan saya
menekankan agar dibangun sebuah inovasi baru terkait upaya-upaya
penguatan pilar kebangsaan. Yakni sebuah upaya baru berbasis
pada religiusitas. Sudah waktunya sosialisasi Empat Pilar yang
bermuara pada penghayatan dan pengamalan Pancasila meleburkan
diri dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.
Perlu diingat kembali, watak dasar agama sesungguhnya adalah
instrumen perekat solidaritas sosial karena nilai-nilai kemanusiaan
yang diajarkan di dalamnya. Belajar dari khazanah perkembangan
Islam nusantara, kemunculan agama dalam masyarakat bukan justru
menjauhkan mereka dari beragam tradisi atau nilai-nilai kemasyarakatan yang dianut. Agama selalu mengikuti dan menyesuaikan dengan berbagai tradisi yang ada dan bukan mem-

EDISI NO.06/TH.XIII/JUNI 2019

Oleh:

Muhaimin Iskandar
Wakil Ketua MPR RI

berangusnya sama sekali.
Dengan demikian, agama dan tradisi atau budaya kemudian
menjadi pola hidup yang “bernilai” di tengah-tengah masyarakat
karena mampu merekatkan kehidupan sosial secara lebih harmonis.
Gus Dur (1997) dalam hal ini bahkan menegaskan Islam sebagai
agama kosmopolit. Agama yang tidak pernah sama sekali melahirkan
pertentangan dengan tradisi atau budaya. Agama yang tidak pernah
menjadi sekat dalam kehidupan sosial.
Sebaliknya, sebagaimana yang saya pahami juga diajarkan oleh
agama-agama lain, agama justru mampu menjadi perekat tradisi yang
“berserakan”. Dengan keluhuran agama, masyarakat bisa saling
menghormati dan menghargai perbedaan tradisi yang ada tanpa
harus mempertentangkan satu sama lainnya.
Haul Para Pejuang; Sebuah Jalan
Dalam perjalanan saya berkeliling dan bertemu masyarakat di
berbagai daerah, ada fenomena keagamaan luar biasa yang
menggetarkan hati saya. Fenomena keagamaan itu berupa kegiatan
haul. Suatu peringatan rutin berkenaan dengan kematian atau
wafatnya seseorang. Haul lazim diadakan dengan tujuan utama
mendoakan ahli kubur agar mendapat rahmat dan ampunan dari
Allah SWT.
Setidaknya ada dua fenomena haul yang begitu menginspirasi
saya. Pertama, haul Habib Ali bin Muhammad bin Husein Al-Habsyi
yang rutin dilaksanakan di Solo. Persisnya di Masjid Riyadh Pasar
Kliwon, Solo. Kedua, haul Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani alBanjari atau Guru Sekumpul. Seorang ulama kharismatik asal
Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan.
Setiap waktu haul tiba, ribuan bahkan ratusan ribu orang datang
dari berbagai penjuru. Saya sempat berpikir, apa gerangan
yang menyebabkan mereka rela datang dari jauh ke Solo, atau ke
Banjar, Martapura, dan rela berpanas-panasan, bahkan berdesakdesakan?
Ternyata ada tiga hal kemudian yang bisa kita petik sebagai
hikmah dari peringatan haul ini. Pertama, acara haul sejatinya
mengingatkan kita akan kematian. Dengan “mengingat-ingat” sebuah
peristiwa kematian, kita akan menjadi lebih baik dalam memaknai
tujuan kehidupan.
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Kedua, pada acara haul, biasanya akan dibacakan sebuah manaqib (riwayat hidup) seseorang. Di dalamnya terdapat
banyak keteladanan yang dapat kita ambil. Dalam lingkup terkecil
seperti keluarga misalnya, seorang anak akan terus mengingat
jasa dari kedua orangtuanya. Atau para guru yang dikenang,
sebab jasa mereka dalam menyebarkan ilmu kepada para
muridnya.
Ketiga, peringatan haul dapat menyatukan banyak lapisan
masyarakat. Seperti yang terlihat pada haul Habib Ali dan Guru
Sekumpul, masyarakat dari berbagai lapisan duduk bersama dalam
sebuah majelis, makan dalam satu nampan bersama; tak peduli
perbedaan kelas dan asal. Kerukunan inilah yang tak ternilai
harganya
Kerukunan bagi saya adalah praktik paling sederhana yang
merupakan manisfestasi dari spirit persatuan kita, dari semangat
nasionalisme kita, dan dari prinsip kemanusiaan kita. Al hasil,
sesungguhnya praktik keagamaan masyarakat kita sangat selaras
dengan pesan tokoh-tokoh pergerakan nasional yang mengajarkan
kita untuk berbhinneka tunggal ika, berbeda-beda namun tetap
satu jiwa.
Dalam kerangka untuk terus menyemai benih-benih
nasionalisme di negeri kita tercinta, saya telah mengawali
sebuah agenda sosialisasi Empat Pilar yang melebur dalam
kegiatan keagamaan. Saya namai kegiatannya; Haul Para
Pejuang. Semua yang pernah terlibat dalam perjuangan
kemerdekaan dan pasca kemerdekaan kita hauli. Kita doakan
arwahnya. Kita jalin silaturrahim dengan keluarga dan anakanak keturunan mereka, seraya berharap ada di antara mereka
yang meneruskan perjuangan leluhurnya.
Terakhir saya ingin mengingatkan pada kita semua, Indonesia ini dibangun oleh bangsa yang beragama yang peduli dan
cinta pada tanah airnya. Saking cintanya pada tanah air, mereka
rela menepikan ego agama, kelompok dan golongan, demi
sebuah kemerdekaan dan kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
“Hubbul Wathon minal Iman- Cinta Tanah Air adalah bagian
dari Agama”, begitulah ulama nusantara berpesan. ❏
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Menyerap

Ide dan Gagasan

(Dalam) Diskusi Empat Pilar
Rangkaian Diskusi Empat Pilar MPR yang digelar MPR sepanjang 2018 telah dibukukan. Di buku ini pembaca
dapat melihat perdebatan sesama anggota MPR maupun dengan pengamat politik, hukum, dan ekonomi.
ANGKAIAN Diskusi Empat Pilar yang rutin digelar di Press

R

Di buku bersampul gambar Gedung Nusantara, Sesjen MPR Maruf

Room, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, telah

Cahyono dalam kata pengantarnya menuturkan, lewat berbagai dia-

dibukukan. Dengan membaca buku yang berjudul Menyerap

log yang rasional dalam forum publik diharapkan akan dapat

Ide dan Gagasan (Dalam) Diskusi Empat Pilar, selain bisa melihat

menghadirkan pemahaman yang akseptabel, yakni secara rasional

bukti nyata MPR dalam melakukan Sosialisasi Empat Pilar dalam

dapat dipertanggungjawabkan. Karena, kekuatan argumentasinya

bentuk diskusi, pembaca juga dapat mengetahui pendapat dan

memiliki keberlakuan intersubjektif. Keberlakuan intersubjektif

respon wakil rakyat dalam menyikapi berbagai masalah yang

merupakan unsur paling hakiki bahwa tiap manusia memiliki akal

berkembang di tengah masyarakat. Begitu pula pendapat para

budi dan nurani lewat proses interaksi kemasyarakatan dalam

pengamat politik, hukum, sosial, dan ekonomi yang juga sebagai

kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memunculkan persamaan

narasumber juga tergambar jelas di buku ini.

persepsi secara umum tentang ide dan

Pada diskusi yang digelar pada 7 Septem-

gagasan kebangsaan dalam masyarakat.

ber 2018, misalnya. Dengan mengambil tema:

Menurut Maruf Cahyono, salah satu yang

“Pemilu dan Kebhinekaan,” dua pembicara,

dinilai penting oleh MPR, yakni pelibatan jurnalis

yakni: Wakil Ketua Fraksi PPP Syaifullah

dalam kegiatan diskusi menjadi salah satu hal

Tamliha dan pengamat politik Lingkar Madani,

yang terus-menerus dilakukan oleh MPR.

Ray Rangkuti, mengungkapkan responnya

Pelibatan tersebut dikonkretkan dalam bentuk

terhadap apa yang terjadi dalam masalah yang

kerja sama dengan Koordinatoriat Wartawan

dirasa bisa mengganggu jalannya Pemilu.

Parlemen, Melibatkan jurnalis merupakan

Dalam buku yang mempunyai ketebalan 152

pilihan yang efektif bagi MPR untuk menggali

+ IV halaman, masyarakat pembaca juga bisa

aspirasi dari para jurnalis yang bertugas di

mengetahui bahwa pimpinan MPR, DPR, dan

lingkungan MPR/DPR/DPD. Penyerapan

DPD juga aktif dalam acara yang mayoritas

aspirasi berjalan melalui komunikasi dua arah,

dihadiri oleh para wartawan ini. Lihat saja di

antara narasumber dan peserta, sehingga

halaman 65, dalam diskusi dengan tema

pikiran-pikiran baik terkait dengan kondisi

Ancaman Hoaks dan Keutuhan NKRI, yang

kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini

menampilkan narasumber Wakil Ketua DPR

dapat tersampaikan secara langsung utuh dan

Fadli Zon bersama anggota MPR Fraksi PDI

menyeluruh.

Perjuangan, Komarudin Watubun, serta pakar

Kepala Biro Humas Setjen MPR, Siti Fauziah,

komunikasi Prof. Hamdi Muluk, dalam diskusi

dalam pengantar mengatakan, penyusunan

yang digelar pada 5 Oktober 2018.

buku ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas kinerja MPR.

Lalu, pada halaman 104, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid

Kegiatan itu selain untuk menyosialisasikan Empat Pilar MPR, juga

mengisi pada acara yang digelar pada 13 November 2019. Dalam

untuk menggali aspirasi dari para jurnalis. “Jurnalis sebagai salah

diskusi bertema Maknai Perjuangan Pahlawan Dalam Koridor Empat

satu pilar demokrasi sehingga media menjadi partner yang strategis

Pilar, HNW—begitu ia biasa disapa— disandingkan dengan anggota

bagi MPR dalam menyukseskan tugas-tugasnya”, ujarnya.

MPR dari Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah. Di halaman 140,

Lebih lanjut, Siti Fauziah mengatakan, buku itu disusun dengan

Wakil Ketua MPR Mahyudin menjadi narasumber untuk diskusi

harapan dapat menggambarkan gagasan serta ide yang tergali

bertema: MPR Rumah Kebangsaan Pengawal Ideologi Pancasila

dalam setiap pelaksanaan disksui, sehingga pembaca dapat

dan Kedaulatan Rakyat. Dalam acara yang digelar 22 November

merasakan suasana perdebatan dalam setiap keunikan tema yang

2018 itu, pria asal Kalimantan itu disandingkan dengan pengamat

dibahas. ❏

hukum tata negara Irmanputra Sidin.
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