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HINGGA saat ini masih banyak negara di
dunia, termasuk Indonesia, sedang
menghadapi masalah besar penanganan

pandemi Corona Virus Desease-19 atau
disingkat Covid-19. Pandemi ini memang
menimbulkan global shock. Sebab, setelah
beberapa dekade, baru kali ini kita mengalami
serangan wabah virus dengan tingkat dan daya
tular yang begitu cepat dan masif melebihi virus
SARS atau MERS, serta Ebola.

Berdasarkan data dari John Hopkins Univer-
sity, per 1 Syawal 1441 H atau 24 Mei 2020,
penderita positif Covid di dunia sudah melebihi
5 juta orang dengan jumlah yang meninggal
mencapai 300 ribu orang lebih. Jumlah penderita
terbanyak ada di Amerika Serikat, Rusia,
Spanyol, Italia, Inggris dan Perancis. Sementara
di Indonesia, data dari Kementerian Kesehatan
(Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-
19), per 24 Mei 2020, jumlah penderita positif
Covid-19 di Indonesia sudah melebihi 20.000
orang dengan jumlah yang meninggal melebihi
1.300 orang.

Melihat data itu maka tak ada yang lebih
menyita perhatian dan energi kita saat ini dan
ke depan, selain dampak besar yang ditimbulkan
pandemi Covid-19 ini. Kita bisa melihat dan
merasakan hanya dalam beberapa bulan, sejak
muncul pada akhir tahun 2019, Covid-19 ini telah
menimbulkan dampak yang sangat serius pada
hampir seluruh aspek kehidupan manusia di
muka bumi. Pasalnya, penularan masif virus ini
menyerang aspek paling fundamental dari
seluruh aktivitas manusia, yaitu interaksi fisik
antar manusia. Karena itu, untuk memutus
penyebaran Covid-19 ini, adalah dengan
mengendalikan interaksi fisik antar manusia,
berupa kebijakan stay at home (diam di rumah),
work from home (bekerja di rumah), social dan
physical distancing (menjaga jarak).

Akibat kebijakan itu, aktivitas riil di sektor
ekonomi pun terganggu. Proses produksi,
distribusi, dan konsumsi macet. Banyak
perusahaan menutup usaha dan pabriknya
karena transaksi perdagangan mengalami
penurunan akibat kurangnya pembeli sehingga
omzet anjlok. PHK terjadi di mana-mana, baik
buruh pabrik, karyawan hotel, usaha angkutan,
transportasi, jasa pariwisata, dan banyak
sektor jasa lainnya. Masyarakat kecil, pelaku
usaha mikro, sektor riil, hingga petani,
pedagang, nelayan, buruh yang mengandalkan
pendapatan harian paling terkena dampak
Covid-19 ini. Mereka pun rentan pangan alias
kelaparan.

Dampak wabah Covid-19 kepada per-
ekonomian dunia juga sangat dahsyat. Pada
triwulan pertama 2020 ini pertumbuhan ekonomi
di sejumlah negara mitra dagang Indonesia
tumbuh negatif: Singapura -2.2, Hongkong -
8,9, Uni Eropa -2,7 dan Cina mengalami
penurunan sampai minus 6,8. Beberapa
negara masih tumbuh positif, namun menurun
bila dibanding dengan kuartal sebelumnya.
Amerika Serikat turun dari 2,3 menjadi 0,3,
Korea Selatan dari 2,3 menjadi 1,3, dan Viet-
nam dari 6,8 menjadi 3,8. Indonesia mengalami
kontraksi yang cukup dalam dari 4,97 di kuartal
4 tahun 2019 menjadi tumbuh hanya 2,97 pada
kuartal pertama 2020 ini.

Sampai sejauh ini kita belum bisa memastikan
kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir.
Sambil menunggu berakhirnya Covid-19, untuk
mengembalikan aktivitas fundamental manusia,
muncul istilah New Normal. Pertanyaannya,
bisakah kehidupan gaya baru (new normal) ini
menggerakkan aktivitas ekonomi, baik di tingkat
lokal, nasional, regional, bahkan internasional
berdenyut kembali dan terhindar dari resesi
global?  Hanya waktu bisa menjawabnya. ❏

Dampak

Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi

20993505_MAJALAH MAJELIS JUNI 2020_T-04_R1.pdf   1 6/12/2020   1:41:36 PM



5EDISI NO.06/TH.XIV/JUNI 2020 5EDISI NO.06/TH.XIV/JUNI 2020

ILUSTRASI: SUSTHANTO

03-07.pmd 1/1/2003, 12:23 AM5
20993505_MAJALAH MAJELIS JUNI 2020_T-05.PDF   1 6/8/2020   11:45:28 AM



6 EDISI NO.06/TH.XIV/JUNI 2020

kepentingan bersama! Itulah Gotong Royong! Prinsip Gotong Royong

di antara yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam dan

yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan

yang menjadi bangsa Indonesia.”

Penyebutan Gotong Royong sebagai intisari dari Pancasila itu

bukan untuk menegasikan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila.

Namun, semua pelaksanaan sila-sila Pancasila memiliki landasan

semangat gotong royong. Prinsip Ketuhanan berjiwa gotong royong,

yakni Ketuhanan dengan sikap yang saling hormat-menghormati

dan toleran baik sesama atau antarpemeluk agama, bukan

Ketuhanan dengan sikap mengucilkan diri dan saling menyerang.

Prinsip Kemanusiaan dilaksanakan dengan semangat gotong royong,

yakni prinsip saling bantu-binatu, tolong menolong, mengembangkan

sikap kedermawanan di atas dasar kemanusiaan yang hakiki tanpa

diskriminasi.

Prinsip Kebangsaan dengan jiwa gotong royong yang

mengembangkan semangat persatuan dan Bhinneka Tunggal Ika

serta tiada sikap chauvinisme. Begitu juga dengan prinsip Demokrasi,

harus dilaksanakan dengan jiwa gotong royong yang saling

bermusyawarah untuk mufakat dan bukan dengan diktator mayoritas

maupun tirani minoritas oleh penguasa maupun pemilik modal.

Terakhir, prinsip Keadilan Sosial atau Kesejahteraan juga harus

dilandasi jiwa gotong royong yang memberikan kesempatan semua

warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan

bersama-sama menikmati hasil-hasil pembangunan itu secara

kekeluargaan serta bukan ekonomi yang dikuasai dan dikendalikan

segelintir elite ekonomi saja.

Dari nilai-nilai Pancasila dan kegotong-royongan tersebut sudah

sangat jelas tergambar bahwa sebagai dasar dan ideologi dinamis,

Pancasila sangat dapat diimplementasikan segenap rakyat Indone-

sia untuk secara bersama-sama menghadapi pandemi Covid 19

saat ini.

Dalam pidato ilmiah pengukuhan Bung Karno sebagai Doktor Hon-

HARI ini bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir (Harlah)

Pancasila yang ke-75 sejak kelahirannya pada 1 Juni 1945.

Namun, secara resmi kenegaraan bangsa Indonesia baru

memperingati Harlah Pancasila pada hari ini (1/6/20) yang keempat

kalinya berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun

2016 Tentang Hari Lahir Pancasila. Keppres tersebut menyebutkan

bahwa Pancasila, sejak kelahirannya tanggal 1 Juni 1945, mengalami

perkembangan dalam naskah Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945

hingga mencapai konsensus final tanggal 18 Agustus 1945 sebagai

satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara.

Kelaziman bagi semua pihak saat merayakan sebuah peringatan

hari ulang tahun atas kelahirannya, baik untuk diri pribadi seseorang,

organisasi ataupun sebuah negara bangsa adalah untuk dijadikan

sarana refleksi, instrospeksi, dan proyeksi akan sebuah makna

kesejarahannya untuk perbaikan perjalanan hidup selanjutnya.

Kontekstualisasi Nilai Gotong Royong

Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan gagasannya

tentang dasar falsafah negara yang ditanyakan Ketua Sidang

BPUPKI, Dr. Radjiman Wedyodiningrat. Ada lima skema isi pidato

Kemanusiaan atau Internasionalisme, Demokrasi Musyawarah

Mufakat, Kesejahteraan Sosial dan Ketuhanan. Kemudiaan Bung

Karno menjelaskan kembali bahwa lima sila Pancasila tersebut bisa

diringkas menjadi Trisila, yaitu Sosio Nasionalisme (gabungan antara

paham Kebangsaan dan Kemanusiaan), Sosio Demokrasi (gabungan

antara paham Demokrasi dan Kesejahteraan) dan Ketuhanan.

Terakhir, Bung Karno menawarkan bahwa Pancasila dan Trisila itu

bisa dirumuskan menjadi satu paham saja, yakni Gotong Royong.

Bung Karno menjelaskan, “Gotong-royong adalah pembantingan-

tulang bersama, pemerasan-keringat bersama, perj angan bantu-

binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat

semua buat kebahagiaan semua. Ho-lopis-kuntul-baris buat

Pancasila dan Gotong Royong Bangsa

Hadapi Pandemi Covid-19

Bung Karno tersebut, yang pertama Pancasila yakni, Kebangsaan,

u
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Dr. H. Ahmad Basarah, MH.
Wakil Ketua MPR RI

oris Causa di Universitas Gajah Mada, 19 Septem-

ber 1951, Bung Karno menegaskan bahwa dirinya

bukanlah Pencipta Pancasila, tetapi sekedar

Penggali Pancasila karena nilai-nilai Pancasila itu

sudah hidup lestari dalam hati sanubari dan

kebudayaan bangsa Indonesia.

Tesis Bung Karno tentang nilai-nilai gotong royong

sebagai suatu nilai yang hidup dalam sanubari

bangsa Indonesia saat ini terbukti dengan hasil

survei lembaga Charities Aid Foundation (CAF)
World Giving Index 2018. Menurut hasil survei

tersebut bangsa Indonesia menempati urutan

negara pertama sebagai bangsa yang dikenal pal-

ing dermawan di seluruh dunia. Hal itu membuktikan

bahwa jiwa gotong royong dan tolong menolong

serta solidaritas sosial bangsa Indonesia adalah

jiwa bangsa yang hidup di tengah-tengah masya-

rakat Indonesia.

Modal ideologis dan sosiologis bangsa Indonesia

sangatlah besar untuk dikembangkan menjadi

partisipasi sosial sebagai energi bangsa meng-

hadapi penularan dan pencegahan pandemi Covid

19 beserta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan-

nya. Masalahnya sekarang adalah tinggal bagai-

mana Pemerintah Pusat dan Daerah serta stake
holder lainnya mampu menggerakkan modal sosial

yang sudah dimiliki rakyat Indonesia itu menjadi

kekuatan kolektif bangsa untuk bersama-sama dan

bergotong royong mengatasi pandemi Covid 19 ini.

Pada saat dilantik sebagai Presiden Republik In-

donesia tanggal 20 Oktober 2019 lalu, Presiden

Jokowi berjanji dan bersumpah, yang salah satunya

akan memegang teguh dan menjalankan UUD. Dalam

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan ada

empat janji negara, salah satunya adalah melindungi

bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia. Pasal

4 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan, Presiden

Jokowi diberi wewenang memegang kekuasaan

pemerintahan menurut UUD. Dengan demikian,

sebagai Presiden yang mendapat mandat langsung

dari rakyat untuk menjalankan kekuasaan pemerintah-

an nasional, Presiden Jokowi bersama para

pembantu-pembantunya, sangat legitimed dan

konstitusional untuk membuat berbagai perintah

(baca:kebijakan) kepada warga negaranya dalam

rangka melindungi rakyatnya dari bahaya pandemi

Covid 19 ini. Tanpa dikelola dan digerakkan dengan

baik, mustahil modal sosial yang dimiliki bangsa Indo-

nesia akan semangat dan jiwa gotong royong yang

hidup subur di hati rakyatnya dapat menjadi energi

nasional yang positif, solid dan koheren.

Terakhir, kesatupadanan antarlembaga peme-

rintah dan dengan yang diperintah dalam men-

jalankan kontrak sosial sebagaimana telah dise-

pakati oleh para Pendiri Bangsa adalah kata kunci

bagi bangsa Indonesia untuk mampu mengatasi

berbagai macam bencana dan krisis yang dialami

oleh bangsa kita. Kembali kepada jati diri bangsa

dan mengamalkan Pancasila yang berintisarikan

semangat Gotong Royong adalah santiaji bagi

bangsa Indonesia dalam memperingati 75 Tahun

Lahirnya Pancasila di tengah pandemi Covid 19.

Marilah kita bersatu-padu, bahu-membahu dan

bergotong royong untuk keselamatan berjuta-juta

rakyat Indonesia. Jayalah Pancasila, Majulah

Bangsaku Untuk Indonesia Raya. ❏

7
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MAJELIS UTAMA

AJELIS UTAMAM

Pemulihan ekonomi Indonesia berbanding lurus dengan keseriusan dan keberhasilan pemerintah menangani Covid-

19. Penyebab krisis ekonomi adalah pandemi Covid-19. Kalau pandemi ini bisa diatasi (dampak penyebarannya

bisa dikurangi) maka otomatis akan berdampak pada pemulihan ekonomi.

Dampak Pandemi Covid-19

pada Ekonomi

TIBA-TIBA Pasar Tanah Abang ramai. Beberapa hari menjelang
Idul Fitri 1441 H, masyarakat memadati Pasar Tanah Abang,
Jakarta Pusat. Setiap kios maupun toko-toko pakaian yang buka

tampak ramai dan penuh sesak. Di antara para pengunjung dan juga
para pedagang tampak abai terhadap protokol kesehatan. Mereka
tak mengenakan masker atau menjaga jarak. Malah mereka saling
berdesak-desakan dan kontak fisik tak terhindarkan. Agaknya mereka
abai terhadap adanya ancaman terpapar virus Corona.

Sebelumnya pusat grosir terbesar di Asia Tenggara itu tampak sepi.
Karena, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta menerapkan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dimulai sejak 10 April
2020 untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Salah satu kebijakan
yang diambil oleh Pemprov DKI adalah menutup sementara Pasar Tanah

Abang. Penutupan pasar Tanah Abang dimulai sejak 27 Maret 2020.
Dan, pasar yang ditutup  itu meliputi Blok A, Blok B, dan Blok F.

Memang, dengan terhentinya kegiatan di Pasar Tanah Abang, Jakarta
Pusat, kerugian diperkirakan paling sedikit Rp 4,8 triliun. Ini dihitung
dari omset para pedagang dalam satu hari berkisar Rp 150 miliar – Rp
200 miliar. Maka, dalam 24 hari penutupan, omset Rp 4,8 triliun
menguap. Kerugian ini belum termasuk UKM-UKM yang memasok
pakaian ke Pasar Tanah Abang. Banyak UKM yang menghentikan
produksi dan terpaksa harus merumahkan para karyawannya.

Hal yang sama juga terjadi di mal-mal di Jakarta. Mal-mal juga tutup
beroperasi selama dua bulan menyusul diberlakukannya kebijakan

PSBB. Ketua Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APBBI)
Stefanus Ridwan mengatakan, penutupan beberapa pusat
perbelanjaan atau mal di seluruh Indonesia akibat pemberlakuan PSBB
mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Selama dua bulan ini
kerugian mencapai Rp 9,8 triliun untuk seluruh Indonesia.

Dampak pandemi Covid-19 ini juga dirasakan oleh sektor-sektor
riil lainnya, seperti pariwisata, transportasi, dan lainnya. Ambil contoh,
restoran dan perhotelan. Penutupan mal juga berdampak pada
penutupan fast food yang beroperasi di mal. Restoran yang buka
usaha di berbagai mal di Jakarta yang terkena dampak mencapai
1.848 gerai dari total 77 mal. Belum lagi café yang tutup sebanyak
1.342 gerai. Ditambah restoran-restoran di luar mal sebanyak 4.746
gerai. Total, jumlahnya mencapai 7.000-an gerai dengan perkiraan
nilai kerugian sebanyak Rp 2 triliun.

Itu sekadar contoh betapa pandemi Covid-19 langsung memukul sektor
riil. Itu menunjukkan pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian In-
donesia. Penerapan work from home, social distancing dan physical
distancing, sampai diberlakukan PSBB tentu menimbulkan dampak bagi
perekonomian di Indonesia. Sektor UMKM adalah sektor yang paling
pertama terdampak wabah Covid-19, karena ketiadaan kegiatan di luar
rumah oleh sebagian besar masyarakat. Kegiatan produksi, distribusi,
dan konsumsi terganggu. Banyak perusahaan mengalami kesulitan
karena berkurangnya pendapatan sehingga tidak mampu membayar
pekerja. Gelombang PHK tak bisa dihindari. Ini memengaruhi perlambatan

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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pertumbuhan ekonomi.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani,

apabila Covid-19 bisa segera tertangani maka
pertumbuhan ekonomi masih di atas 4%.
Tetapi pemerintah juga harus bersiap apabila
pandemi ini masih bertahan tiga hingga enam
bulan lagi maka situasi akan lebih memburuk,
di mana pertumbuhan ekonomi diperkirakan
berada pada kisaran 2,5% bahkan 0%.
Bahkan Menkeu menyebutkan skenario
terburuk, pertumbuhan ekonomi Indonesia
bisa minus 0,4%.

Untuk menghadapi pandemi Covid-19,
pemerintah bersama DPR sudah menyepakati
Perppu No. 1 Tahun 2020 menjadi UU No. 2
Tahun 2020. Defisit APBN diperbesar. Alokasi
anggaran difokuskan untuk intervensi
kesehatan, Bansos dan stimulus ekonomi.
Program pemulihan ekonomi nasional juga
dipayungi dengan PP No. 23 Tahun 2020. BI
dan OJK juga disiagakan untuk mengatasi
dampak krisis. Jadi semua kebijakan (fiskal,
moneter, administratif, publik) diarahkan untuk
penanganan pandemi Covid-19.

Masalah Krusial Ekonomi

Pimpinan MPR RI concern terhadap
dampak pandemi Covid-19 terhadap eko-
nomi. Pada awal April 2020, Ketua MPR RI
Bambang Soesatyo sudah mengingatkan
bahwa pandemi Covid-19 barulah awal dari

krisis. Sebab, setelahnya akan berlanjut
dengan resesi ekonomi. “Ketika bencana
kemanusiaan akibat pandemi global virus
Corona belum lagi berakhir, Indonesia dan
komunitas global kini telah dihadang resesi
ekonomi. Sebab, seperti halnya Indonesia,
hampir semua negara menghentikan se-
bagian aktivitas perekonomian,” kata
Bamsoet di Jakarta, pada Rabu (8/4/2020).

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid juga
sudah mengingatkan untuk mewaspadai
dampak ekonomi yang timbul akibat pandemi
Covid-19. Virus yang bermula di Kota
Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, itu dinilai
telah mengakibatkan tekanan hebat bagi
perekonomian dunia. Efek virus Corona juga
berdampak pada perekonomian nasional.
Terlebih Tiongkok merupakan mitra dagang
utama Indonesia. Jadi, harus ada kewas-
padaan terhadap potensi perlambatan
ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok
yang turun 1% saja bisa berimbas pada
penurunan laju ekonomi Indonesia sebesar
0,3%. “Ini harus diwaspadai. Apalagi jika

Sri Mulyani

08-15.pmd 1/1/2003, 1:16 AM9
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MAJELIS UTAMA

pandemi Covid-19 ini masih panjang,”
katanya dalam sebuah Diskusi Empat Pilar di
Press Room Lobi Gedung Nusantara III
Kompleks Parlemen, Jakarta.

Anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan,
Prof Dr Hendrawan Supratikno, mengakui
bahwa pandemi Covid-19 telah memukul
perekonomian dunia secara telak. Tidak
terkecuali perekonomian Indonesia. Baik sisi
permintaan maupun penawaran terkena
sekaligus. Bahkan, dia menyebut pukulan
pandemi Covid-19 terhadap ekonomi itu
sangat parah. “Sedemikian parahnya sampai
muncul istilah “the great lockdown and melt-
down” (tutup ekonomi dan terhempas),”
katanya kepada Majelis.

Hendrawan juga mengungkapkan, IMF
telah meramalkan pertumbuhan ekonomi
dunia tahun 2020 ini akan minus 3%. Dua
kekuatan terbesar ekonomi dunia, yaitu
Amerika Serikat dan Tiongkok, mengalami
penurunan. “Sudah bisa dikatakan sebagai
resesi ekonomi bila resesi itu diartikan
kontraksi ekonomi dalam dua triwulan atau
lebih. Yang bisa dicegah adalah jangan
sampai resesi ekonomi ini berubah menjadi
depresi. Ini yang dikhawatirkan. Depresi
adalah kondisi resesi yang berlarut-larut,”
katanya.

Untuk Indonesia, kata Hendrawan,
pukulan terhadap ekonomi bisa bertambah
parah. Untuk triwulan pertama (Januari
hingga Maret 2020) pertumbuhan ekonomi
Indonesia di kisaran 2,97%. Angka ini jauh
dibawah target pertumbuhan ekonomi Indo-
nesia sebesar 4%. Angka ini juga sebagai

petanda pertumbuhan ekonomi untuk tri-
wulan kedua (April hingga Juni) bisa lebih
parah lagi. “Pertumbuhan ekonomi 2020
diperkirakan negatif,” prediksi Hendrawan.

Dia juga memperkirakan tingkat peng-
angguran dan kemiskinan akan naik tajam.
Perkiraan saya lebih besar dari yang dihitung
oleh BPS. Pengangguran terbuka saya
perkirakan naik sekitar 15% dan angka
kemiskinan naik menjadi sekitar 40%. Ekonomi
kita rentan karena ketergantungan yang tinggi
terhadap impor dan didera defisit dalam
APBN,” terang anggota Komisi XI DPR RI ini.

Tidak jauh berbeda, anggota MPR dari
Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam juga
menegaskan bahwa pandemi Covid-19
berdampak pada ekonomi global, termasuk

Indonesia. Tapi, dampak ekonomi akibat
pandemi Covid-19 berbeda dengan krisis
pada 1988 yang pada awalnya menghantam
perbankan dan sistem keuangan, kemudian
merembet ke sektor rill. “Kalau dampak Covid-
19 ini langsung ke sektor rill, terutama sektor
informal dan bisa merembet ke sistem
keuangan, terutama perbankan,” katanya
kepada Majelis.

Menurut Ecky, dampak pandemi Covid-19
pada ekonomi sudah mengarah ke resesi
atau krisis ekonomi. “Secara teoritis apabila
dua kuartal pertumbuhan ekonomi 0 atau
bahkan negatif maka kita sudah masuk resesi
atau yang lebih dikenal krisis ekonomi.
Indikasi ke arah sana semakin dan sudah
tampak. Karena itu, kebijakan fiskal dan
moneter harus tepat agar resesi dan krisis
tidak menjadi lebih dalam,” ujar anggota
Komisi XI DPR RI ini.

Ecky menyebutkan, sejumlah masalah
krusial ekonomi akibat dampak pandemi
Covid-19 ini. Pertama, pemerintah harus
ekstra kerja keras mencegah meluasnya
wabah dan penularan serta harus menekan
jumlah korban yang meninggal. “Sampai
dengan saat ini saya dan juga banyak pihak
melihat bahwa pemerintah masih ‘gagap’,
tidak punya arah yang jelas dan terukur
dalam menangani pandemi Covid-19 ini,”
katanya.

“Ketika pemerintah gagal mengendalikan
dan menekan laju penyebaran Covid-19
maka krisis ekonomi akan semakin dalam.
Jadi, kita harus lebih kerja keras ‘melawan’
Covid-19 ini. Jangan menyepelekan,”
sambungnya.

Kedua, masalah yang terkait dengan
meningkatnya pengangguran, baik karena
banyaknya PHK di berbagai sektor ekonomi
formal terutama pariwisata, transportasi,
industri pengolahan, pendidikan, dan lain-
lain. Demikian pula peningkatan jumlah
pengangguran akibat terpukulnya sektor in-
formal. Para pedagang keliling, pedagang
asongan dan kaki lima, warung makan,
pasar, dan lainnya benar-benar lumpuh.

Ketiga, masalah krusial ekonomi akibat
pandemi Covid-19 adalah penerimaan
perpajakan. Shortfall (selisih target dan
realisasi) perpajakan dalam APBN 2020 murni
bisa mencapai 50% atau lebih. Selama lima
tahun pemerintahan, setiap tahun shortfall
perpajakan berjumlah ratusan triliun. Tax ratio
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selama lima tahun relatif stagnan bahkan
pernah menurun. “Akibatnya utang pe-
merintah dalam lima tahun terakhir semakin
meningkat dan terkesan jor-joran. Belum lagi
utang-utang BUMN,” ujarnya.

Keempat, masalah krusial berikutnya
adalah kesehatan dan stabilitas sistem
keuangan, terutama perbankan. Ada dua
masalah besar yang harus dihadapi, yaitu:
soal likuiditas dan solvabilitas. Selain kedua
masalah tersebut, ada juga masalah
meningkatnya NPL. Banyak perusahaan atau
individu mengalami kesulitan membayar
cicilan atau gagal bayar. Karena itu harus
ada relaksasi terkait pinjaman outstanding
di perbankan untuk pinjaman KUR atau
UMKM lewat otoritas OJK. Misalnya, tidak
mengenakan bunga dalam beberapa bulan
ke depan. Atau, menangguhkan cicilan atau
kewajiban bayar beberapa bulan ke depan.
“Jangan ketika krisis para nasabah terhenti
bisnisnya justru dikejar oleh bank untuk
bayar bunga dan cicilan pokoknya. Ingat
bank bukan lembaga rentenir tetapi lembaga
intermediasi,” kata Ecky.

Pemulihan ekonomi

Hendrawan optimistis pada 2021 terjadi
pembalikan. Ekonomi Indonesia yang terpuruk
akan bangkit lagi. Penyebabnya, Indonesia
memiliki modal sosial yang besar. “Kita punya
modal pasar dalam negeri yang besar. Selain
itu, dan ini yang mengagumkan, dalam
berbagai survei, masyarakat kita masuk
dalam kategori yang memiliki indeks gotong
royong dan kesetiakawanan yang tinggi. Ini
modal sosial yang penting,” katanya.

Untuk penanganan pandemi Covid-19 ini,
Amerika Serikat sudah menyetujui dana
sekitar US$ 5 triliun atau sekitar 20% dari
PDB mereka. Sementara Indonesia baru
mengalokasikan sekitar Rp 650 triliun  atau
sekitar 2,5 – 3% dari PDB. KADIN sempat
mengusulkan alokasi dana sebesar Rp 1.500
triliun atau 10% dari PDB. “Saya pernah
berhitung lebih pahit, dengan rumus: bulan-
bulan terdampak dibagi 12, dikalikan PDB.
Bila dampak terberatnya 3 bulan, maka
anggaran yang disiapkan sekitar 20% dari
PDB,” jelas Hendrawan.

Lalu dari mana uangnya? Sementara
penerimaan pajak anjlok. Hendrawan
mengatakan, mau tidak mau berbicara utang,
bahkan kemungkinan mencetak uang baru.

“Berapa besar utang dan suplai uang yang
bisa ditolerir harus dihitung dengan cermat.
Kita juga tidak ingin apabila obat penangkal
krisis berubah menjadi racun. Di satu sisi
keberlangsungan fiskal harus dijaga, di sisi
lain ekonomi tetap stabil, inflasi dan nilai tukar
rupiah terkendali,” katanya.

Bagaimana soal pemulihan ekonomi? Ecky
berpendapat, pemulihan ekonomi Indonesia
berbanding lurus dengan keseriusan dan
keberhasilan pemerintah menangani Covid-
19. Penyebab krisis ekonomi adalah pandemi
Covid-19. Kalau pandemi ini bisa diatasi
(dampak penyebarannya bisa dikurangi)
maka otomatis akan berdampak pada
pemulihan ekonomi.

“Terkait dampak ini maka seluruh masya-
rakat, termasuk pemerintah, aparatur
negara, harus menjalankan protokol Covid-
19 seperti memakai masker, menjalani PSBB,
menjaga jarak, hidup sehat dengan mencuci
tangan. Ini harus diterapkan dan diawasi
pemerintah. Dengan protokol Covid-19 yang
memadai maka akan menekan risiko penye-
baran virus sebelum obat atau vaksinnya
ditemukan. Ketika Covid-19 bisa dikendalikan
di sebuah wilayah maka rakyat dengan
percaya diri bisa melakukan aktivitas
ekonomi,” imbuhnya.

Langkah lainnya, sambung Ecky, adalah
melakukan mitigasi bagi yang terdampak
ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat
terdampak yang mencapai 60% hingga 70%
penduduk. Lalu, proses pemulihan ekonomi
perlu memberi keleluasaan pada sektor
pertanian. Di sektor ini penyerapan tenaga
kerja sangat besar dan bisa menyelamatkan
ekonomi kelas bawah. Dengan demikian
pemerintah harus fokus pada dua hal, yaitu:
penduduk yang sangat besar di sektor
pertanian dan risiko kelangkaan pangan.
“Saya belum melihat anggaran yang disiap-
kan pemerintah. Belum ada afirmasi untuk
menghidupkan sektor pertanian, termasuk
juga peternakan,” katanya.

Ecky juga menyebut beberapa langkah lain
untuk memulihkan ekonomi Indonesia dari
dampak pandemi Covid-19. Misalnya,
memberi keleluasaan untuk industri berbasis
mesin atau padat modal, karena penularan
Covid-19 sangat rendah; pengeluaran
belanja negara harus tepat sasaran, tidak
rente, tidak korupsi, tidak mark-up, belanja
pemerintah yang tidak mendukung pemulihan
ekonomi harus dipangkas; mengalihkan dana
pelatihan pra kerja sebesar Rp 6,5 triliun
menjadi bantuan tunai untuk pekerja yang
terkena PHK; menghidupkan sektor per-
tanian, perkebunan rakyat, perikanan yang
menyerap tenaga kerja hingga 100 juta or-
ang dan agar terhindar dari krisis pangan;
pemerintah harus jeli melihat sektor yang
perlu mendapat dukungan fiskal; perlu peran
3% penduduk terkaya Indonesia yang
menguasai 60% aset perekonomian Indo-
nesia (perlu diuji nasionalisme mereka,
apakah mereka cinta Indonesia? Saatnya
mereka membantu untuk memindahkan aset
mereka di luar negeri ke Indonesia). ❏

DER/EFP/BSC

Hendrawan Supratikno

Ecky Awal Mu haramc
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Inilah Strategi Ekonomi Negara Tetangga
Negara-negara di dunia setidaknya menghadapi dua perang saat pandemi global Covid-19. Pertama,

melawan virus itu sendiri. Kedua, mengendalikan krisis ekonomi di dalam negeri.

NEGARA-NEGARA di dunia masih
dihebohkan dengan virus Corona. Vi
rus ini lebih mematikan dari flu Spanyol

pada 1918 – 1919. Saat itu, Flu Spanyol
merenggut korban 40 juta jiwa. Para ahli
menyebutkan, virus Corona lebih ganas
dibanding virus Flu Spanyol. World Health
Organization (WHO) menyatakan, Corona-
viruses (Cov) adalah virus yang menginfeksi
sistem pernafasan. Infeksi virus ini disebut
Covid-19. Virus Corona menyebabkan
penyakit flu biasa hingga penyakit yang lebih
parah, seperti sindrom pernafasan Timur
Tengah (Mers-CoV) dan sindrom per-
nafasan akut parah (SARS-CoV). Virus
pertama kali muncul di Wuhan, Cina, pada
Desember 2019, lalu berkembang sangat
cepat bahkan ke berbagai negara. Saat ini
sudah merupakan suatu pandemi melanda
seluruh dunia.

Secara global, sudah ada 5 juta lebih
kasus Covid-19. Virus ini telah merenggut
lebih dari 300 ribu jiwa. Dari tren perkem-
bangan di beberapa negara, kasus Covid-
19 cenderung meningkat terus. Jumlah
penderita terbanyak ada di Amerika Serikat,
Rusia, Spanyol, Italia, Inggris, dan Perancis.
Amerika Serikat dan Rusia menempati urutan
teratas jumlah korban yang meninggal.
Walaupun jumlah yang sembuh sudah
semakin banyak dibanding yang meninggal,

Dampak Pandemi Covid-19

namun tren jumlah penderita dan yang
meninggal belum memperlihatkan penurunan.

Ini juga terjadi di Indonesia. Peningkatan
kasus Covid-19 di Indonesia masih cukup
signifikan. Sampai Ahad, 24 Mei 2020, kasus
Covid-19 sudah melewati 20.000 kasus.
Jumlah korban meninggal mencapai 1.300
orang. Dan, penderita yang sembuh men-
capai 5.000 lebih. Diprediksi kasus Covid-
19 ini masih bisa melonjak lagi.

Pandemi Covid-19 membawa dampak
yang sangat dahsyat pada perekonomian
dunia. Negara-negara maju yang terdampak
pandemi Covid-19, seperti Amerika Serikat,
Rusia, Spanyol, Italia, Inggris, dan Perancis
membuat situasi ekonomi dunia ikut mem-
buruk. Beberapa lembaga sudah mem-
prediksi pelemahan ekonomi dunia sebagai
dampak Covid-19. International Monetary
Fund (IMF), misalnya, memprediksi ekonomi
global tumbuh minus di angka 3%.

“Tidak pernah dalam sejarah IMF kita
menyaksikan perekonomian dunia melambat
kemudian terhenti,” kata Kristalina Gerogieva,
Managing Director IMF, dalam konperensi
pers, seperti dilansir CNBC, Senin (6/4/
2020). Bahkan, pandemi Covid-19 membawa
dampak krisis ekonomi “lebih buruk” ke-
timbang krisis finansial 2008.

Dalam laporan Global Economic Outlook,
IMF memperkirakan produk domestic bruto

(PDB) global akan menyusut 3% tahun ini.
Pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia
Pasifik pun akan melambat. Ini belum pernah
terjadi dalam 60 tahun terakhir. Data historis,
kawasan ini masih bisa tumbuh dengan laju
rata-rata 4,7% ketika krisis keuangan global
(2008/2009) dan 1,3% selama krisis ke-
uangan Asia (1998). Pertumbuhan ekonomi
Cina dan India akan melambat. Pertumbuhan
ekonomi kedua negara masing-masing 1,2%
dan 1,9%. Sementara PDB riil di Jepang
diperkirakan turun sebesar 5,2%.

Pada triwulan pertama 2020, pertumbuhan
ekonomi di sejumlah negara mitra dagang
Indonesia negatif. Singapura -2,2%, Hong-
kong -8,9, Uni Eropa -2,7 dan Cina mengalami
penurunan sampai minus 6,8. Beberapa
negara masih tumbuh positif, namun
menurun bila dibanding dengan kuartal
sebelumnya. Amerika Serikat turun dari 2,3
menjadi 0,3, Korea Selatan dari 2,3 menjadi
1,3 dan Vietnam dari 6,8 menjadi 3,8. Indo-
nesia mengalami kontraksi yang cukup dalam
dari 4,97 di kuartal 4 tahun 2019 menjadi
tumbuh hanya 2,97 pada kuartal pertama
2020 ini.

Strategi Ekonomi

Negara-negara di dunia setidaknya
menghadapi dua “perang” saat pandemi
global Covid-19. Pertama, melawan virus
itu sendiri. Kedua, mengendalikan krisis

Kristalina Gerogieva
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ekonomi di dalam negeri. Beberapa negara
menerapkan strategi ekonomi sebagai
upaya untuk bertahan dari krisis ekonomi
sebagai dampak Covid-19. Berikut beberapa
contoh strategi ekonomi dari beberapa
negara.

Australia, misalnya, mengeluarkan se-
rangkaian kebijakan baru di bidang ekonomi
sebagai upaya memperkecil dampak pan-
demi Covid-19 terhadap perekonomian
secara keseluruhan. Pemerintah Australia
menggunakan istilah “hibernation”. Istilah ini
digunakan untuk menjelaskan binatang yang
tidur di tempat persembunyian mereka
selama musim dingin dan baru akan keluar
setelah musim dingin berakhir.

Pemerintah Australia berusaha “menidur-
kan” perekonomian. Selama perekonomian
sedang “tidur”, pemerintah memberikan
bantuan keuangan langsung kepada para
pekerja. Pemerintah Australia sudah menge-
luarkan dana lebih dari AU$ 213,7 miliar atau
hampir Rp 2.000 Triliun yang dibagi dalam
tiga paket kebijakan. Paket terbesar, yaitu
paket senilai AU$ 130 miiar untuk subsidi
pekerja sebesar AU$ 1.500 atau hampir Rp
15 juta per dua minggu yang dibayar selama
enam bulan. Sekitar 6 juta pekerja men-
dapatkan subsidi tersebut.

Paket lainnya adalah, paket ekonomi
senilai AU$ 17,6 miliar untuk mereka yang
mendapatkan tunjangan sosial, seperti
pensiunan, veteran, pengasuh orang tua
atau mereka yang sakit, serta anak-anak
muda yang sedang mencari kerja. Bantuan
sebesar AU$ 750 yang dibayarkan pada
akhir Maret 2020.

Negara Jepang juga mengeluarkan paket

ekonomi di tengah ancaman  resesi ekonomi
akibat pandemi Covid-19. Partai Liberal
Demokratik Jepang mengusulkan paket
ekonomi terbesar dalam sejarah negara
tersebut, yaitu sebesar 60 triliun Yen atau
sekitar Rp 9.299 triliun. Dari jumlah itu, 20
triliun Yen merupakan stimulus kebijakan
fiskal, sedangkan lebih dari 10 triliun Yen
akan dibagikan kepada masyarakat dalam
bentuk tunai, subsidi, dan kupon.

Namun, Perdana Menteri Jepang, Shinzo
Abe, justru meminta agar paket ekonomi
nilainya lebih besar lagi. Jepang diperkirakan
akan mengalami resesi yang semakin buruk
akibat kenaikan pajak dan penundaan pesta
olahraga terbesar di dunia, Olimpiade.

Perekonomian Jepang bertambah parah bila
metropolitan Tokyo yang meyumbang
sepertiga pendapatan ekonomi Jepang
harus melakukan lockdown.

Negeri Jiran Malaysia juga mengeluarkan
sejumlah paket ekonomi menghadapi
pandemi Covid-19. Pemerintah Malaysia
memberikan bantuan tunai kepada warga
berpenghasilan rendah dan menengah yang
hanya diberikan sekali dengan total nilai 10
miliar RM atau lebih dari Rp 38 triliun.
Sedangkan bantuan untuk sektor korporasi
sebesar 50 miliar RM atau lebih dari Rp 190
triliun. Bantuan untuk usaha kecil dan
menengah yang diberikan Bank Sentral Ma-
laysia sebesar 4,5 miliar RM atau lebih dari
Rp 17 triliun.

Pemerintah Malaysia juga memberikan
bantuan senilai 600 juta RM atau lebih dari
Rp 2 triliun untuk layanan internet gratis
kepada semua pelanggan. Kementerian
Kesehatan Malaysia mendapat bantuan

senilai 500 juta RM atau hampir Rp 2 triliun
dan 1 miliar RM atau lebih dari Rp 3 triliun
untuk pembelian alat kesehatan.

Negara tetangga terdekat Indonesia,
Singapura, mengucurkan 84 miliar dolar
Singapura atau setara Rp 548 triliun untuk
mendukung sektor usaha dan rumah
tangga. Dana ini merupakan anggaran
tambahan setelah sebelumnya negara itu
mengumumkan kucuran dana 6,4 miliar
dolar Singapura atau sekitar Rp 73 triliun
untuk menopang ekonomi dan perawatan
kesehatan dalam mengatasi pandemi
Covid-19.

Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri
Keuangan Singapura, Heng Swee Keat,

mengatakan, 17 miliar dolar Singapura atau
sekitar Rp 195 triliun dari dana tersebut
diambil dari cadangan negara. Untuk kedua
kali Singapura memakai cadangan negara
sejak 2009 saat krisis keuangan global. Saat
itu pemerintah Singapura menarik dana
senilai 4,9 miliar dolar Singapura dari
cadangan negara.

Sebesar 15,1 miliar dolar Singapura dari
paket ekonomi yang disiapkan pemerintah
Singapura dialokasikan untuk skema
“jobsupport”. “Paket ekonomi ini akan
membantu kami mengurangi penurunan,
dan yang lebih penting, membantu menye-
lamatkan pekerjaan dan melindungi mata
pencaharian,” kata Heng.

“Dengan adanya dukungan dari pe-
merintah ini ,  saya mendesak para
pengusaha untuk melakukan bagian Anda
untuk mempertahankan pekerja Anda,”
imbuhnya. ❏

BSC

Heng Swee Keat Shinzo Abe
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INDONESIA, dan negara-negara lain di
dunia, kini sedang menghadapi masalah
besar penanganan pandemi Covid-19.

Penderita positif Covid-19 terus bertambah.
Sampai akhir Mei 2020, secara global
sudah lebih dari 6 juta orang positif Covid-
19 dan lebih dari 300.000 orang meninggal
dunia. Di Indonesia, kasus Covid-19 sudah
melampaui angka 26.000 kasus dengan
jumlah korban meninggal mencapai lebih
dari 1.500 orang.

Menyikapi kasus itu, pemerintah menge-
luarkan berbagai kebijakan mulai dari
penerapan work from home (WFH), social
and physical distancing, hingga pem-
berlakuan Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB). Kebijakan-kebijakan itu
tentu menimbulkan dampak bagi per-
ekonomian di Indonesia. Pertumbuhan
ekonomi Indonesia melambat. Proses pro-
duksi, distribusi, dan konsumsi terganggu.
Banyak perusahaan melakukan pemutusan
hubungan kerja (PHK), pekerja harian
kehilangan pendapatan, dan sebagainya.

Untuk membahas dampak ekonomi
pandemi Covid-19 ini, Majelis mewawan-
carai Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad.

Berikut petikan wawancara dengan Wakil
Ketua MPR dari Kelompok DPD ini pada
akhir Mei 2020. Petikannya.

Pandemi Covid-19 telah berdampak
pada sektor ekonomi. Ini terlihat dari
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang
rendah bahkan bisa minus. Apa tang-
gapan Bapak?

Memang kondisi akibat pandemi Covid-19
ini sangat memprihatinkan. Sejak wabah ini
melanda kita, kita mengalami banyak kerugian
dari berbagai sisi. Misalnya, dari sisi
kesehatan masyarakat. Dan, yang paling
parah, adalah dampak ekonomi yang sangat
besar dan sangat dirasakan masyarakat ,
terutama masyarakat bawah.

Akibat pandemi Covid-19 ini kegiatan
perekonomian praktis terhenti karena ada
pembatasan sosial berskala besar (PSBB)
untuk mencegah penyebaran virus lebih
luas. Sebab, pemerintah dan masyarakat
fokus mengutamakan agar penyebaran
virus Corona ini tidak meluas. Akibat kegiatan
ekonomi terhenti maka banyak perusahaan
yang tidak sanggup beroperasi, sehingga
terjadi banyak pemutusan hubungan kerja

(PHK) atau merumahkan karyawan.
Sekarang, kondisi seperti ini sudah

berjalan cukup lama sehingga terasa
pertumbuhan ekonomi stagnan. Karena itu,
kita harus kembali mengaktifkan ekonomi kita.
Untuk itu kita memerlukan adanya ke-
seimbangan baru dalam kehidupan di
masyarakat pada masa pandemi Covid-19
ini. Untuk menjaga keseimbangan baru ini,
ada tiga hal yang harus menjadi perhatian
kita bersama.

Pertama, kita harus tetap mengikuti
protokol kesehatan yang sudah diso-
sialisasikan kepada masyarakat, seperti
menjaga jarak aman, selalu memakai masker,
selalu mencuci tangan, jika tidak ada hal yang
penting tetap di rumah saja, menghindari
menyentuh bagian wajah, menerapkan etika
batuk dan bersin, dan melakukan isolasi
mandiri jika merasa tidak sehat.

Kedua, sebagai Pimpinan MPR RI, saya
minta kepada pemerintah untuk memberikan
insentif khusus kepada usaha-usaha kecil
atau UMKM yang selama ini kegiatan
usahanya terhenti sebagai dampak pandemi
Covid-19. Insentif itu, misalnya ada stimulant
bantuan, memberikan prioritas bagi pelaku

Fadel Muhammad Wakil Ketua MPR RI

Kita Harus Segera Mengaktifkan Kembali

Roda Ekonomi

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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UMKM untuk berusaha dan bertahan seperti
mempermudah perizinan dan kegiatan
operasional pelaku UMKM.

Ketiga, ini yang paling penting, yaitu
memberikan bantuan-bantuan seperti paket
Sembako kepada masyarakat miskin yang
terdampak pandemi Covid-19. Ini sudah
berjalan dan dilakukan berbagai pihak,
termasuk Kementerian Sosial. Saya kira
masyarakat miskin terdampak Covid-19
harus tetap mendapat bantuan sosial selama
dua bulan ke depan.

Melihat kondisi ekonomi seperti ini,
apakah keadaan ini sudah mengarah
pada resesi ekonomi atau krisis
ekonomi?

Menurut saya, keadaan sekarang sudah
bisa dikatakan sedang mengalami resesi.
Pertumbuhan dan kegiatan ekonomi yang
rendah akan semakin lebih parah kalau kita
biarkan begitu saja. Saya kira langkah-
langkah yang dijalankan pemerintah di
bawah Presiden Joko Widodo sudah benar,
yaitu dengan kebijakan dan langkah untuk
meminimalisir dampak pandemi Covid-19,
terutama dampak ekonomi dengan mulai
menggerakkan roda perekonomian.

Dalam kondisi ekonomi sekarang ini,
apa persoalan krusial yang dihadapi
Indonesia sebagai dampak pandemi
Covid-19?

Persoalan krusialnya adalah terhentinya
roda perekonomian, terutama di kalangan
usaha-usaha kecil dan masyarakat bawah
seperti buruh dan pekerja-pekerja informal,
juga para petani di desa-desa. Kegiatan
mereka semua terhenti. Ini sangat berbahaya
bagi kelangsungan hidup masyarakat bila
pandemi ini berlangsung lama.

Sekarang juga sudah mulai dirasa-
kan adanya kelangkaan pangan, peng-
angguran yang meningkat (akibatnya
kriminalitas juga akan meningkat), dan
semakin bertambahnya penduduk
miskin. Bagaimana pandangan Bapak?

Iya, jika keadaan ini masih terus ber-
langsung, dan perekonomian stagnan atau
tidak berjalan maka efek jangka panjangnya
sangat luar biasa. Untuk itu memang
diperlukan langkah-langkah pemulihan
ekonomi dengan terus berupaya mencari
jalan keluar dari dampak wabah ini. Langkah
pemulihan ekonomi ini sangat perlu dilakukan
dengan segera.

Bagaimana Bapak melihat langkah-
langkah yang telah dilakukan pe-
merintah dengan alokasi dana hingga
Rp 400 triliun lebih untuk mengangani
pandemi Covid-19 sekaligus me-
mulihkan ekonomi?

Seperti sudah saya singgung tadi, kita
mengapresiasi langkah-langkah pemerintah
dalam menangani pandemi Covid-19 sekali-
gus memulihkan ekonomi. Upaya yang
dilakukan sudah baik. Kita lihat perkem-
bangannya nanti terhadap upaya dan
keseriusan pemerintah menangani pandemi
ini. Saya mengharapkan bisa menghasilkan
sesuatu yang baik.

Misalnya fase new normal yang mulai
dicanangkan pemerintah, kita berharap bisa
berdampak baik untuk kita semua. Sekarang
ini memang tidak ada pilihan lain, kita harus
segera mengaktifkan kembali roda per-
ekonomian, menghidupkan kembali daya beli
masyarakat, menghidupkan kembali ke-
giatan-kegiatan ekonomi dengan tetap
mengikuti protokol kesehatan. Dengan
demikian secara bertahap semuanya akan
kembali normal.

Menurut Bapak, apakah ekonomi
Indonesia bisa kembali pulih dan
berapa lama waktu yang dibutuhkan
untuk memulihkan kembali ekonomi
Indonesia? Bukankah ekonomi Indo-
nesia juga bergantung pada ekonomi
global?

Saya kira pandemi ini akan segera teratasi
dengan penemuan vaksin yang sekarang
sudah mulai diujicoba dan sudah ada
hasilnya. Tenaga medis kita juga sudah bisa
menemukan cara-cara dan format meng-
hadapi virus ini. Mereka sudah bisa
melakukan berbagai treatment kepada
pasien Covid-19. Dan, masyarakat pun
sudah mulai beradaptasi dengan situasi dan
sudah mulai bisa berperilaku sehat, seperti
makan dan konsumsi vitamin untuk tubuh dan
sistem imun tubuh.

Dengan protokol kesehatan yang sudah
mulai berjalan, serta upaya pemerintah dan
daya dukung masyarakat semua, per-
ekonomian lambat laun akan bergerak. Saya
kira dua bulan yang akan datang per-
ekonomian kita mulai membaik. Untuk itu,
mulai saat ini kita harus sadar mengaktifkan
kembali ekonomi kita dengan mempersiapkan
segala sesuatunya ke arah sana.

Saya berpesan kepada semua anak
bangsa Indonesia, pertama, untuk meng-
hadapi pandemi ini kita semua harus
memiliki kesadaran penuh dengan selalu
menjaga kesehatan diri, keluarga, serta
lingkungan, dalam beraktivitas di masya-
rakat. Kedua, kita harus ekstra mengon-
sumsi vitamin dan makanan bergizi se-
hingga kita memiliki daya tahan tubuh yang
baik. Ketiga, dan terakhir, kita juga jangan
phobia atau khawatir berlebihan yang
justru akan semakin memperburuk ke-
adaan. Waspadalah terhadap bahaya virus
Corona, tetapi jangan sampai phobia
berlebihan. ❏

08-15.pmd 1/1/2003, 1:16 AM15
20993505_MAJALAH MAJELIS JUNI 2020_T-15.PDF   1 6/8/2020   11:45:29 AM



16 EDISI NO.06/TH.XIV/JUNI 2020

NASIONAL

Rencana Sidang Tahunan MPR 2020

Untuk melanjutkan tradisi ketatanegaraan, Pimpinan MPR siap menyelenggarakan Sidang Tahunan MPR

2020 untuk memfasilitasi penyampaian kinerja tahunan lembaga negara secara langsung kepada rakyat.

NASIONAL

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi kesediaan
dan dukungan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap wacana
dan rencana MPR RI akan memfasilitasi penyampaian laporan

kinerja tahunan lembaga negara secara langsung kepada rakyat
melalui Sidang Tahunan MPR RI. Mahkamah Konstitusi juga menilai,
penyampaian laporan kinerja tahunan tersebut sebaiknya menjadi
tradisi ketatanegaraan yang dilanjutkan di setiap tahun di masa
mendatang.

“Penyampaian laporan kinerja tahunan lembaga negara secara
langsung kepada rakyat bukanlah hanya legacy MPR RI secara
kelembagaan. Melainkan legacy bangsa Indonesia dalam peningkatan
sistem akuntabilitas penyelenggaraan ketatanegaraan yang sejak dulu
digagas oleh Bapak Empat Pilar MPR, Almarhum Taufiq Kiemas,” ujar
Bamsoet usai memimpin rapat konsultasi virtual pimpinan MPR RI
dengan MK, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Kamis (23/4/20).

Kesediaan dan dukungan MK melengkapi pemikiran serupa yang
datang dari DPD RI, BPK RI, dan KY, yang juga disampaikan dalam
rapat konsultasi virtual dengan MPR RI. Selanjutnya, MPR RI akan
melakukan rapat konsultasi virtual dengan Pimpinan DPR RI,

Mahkamah Agung, dan terakhir dengan Presiden. Jika seluruh
pimpinan lembaga negara sepakat, Pimpinan MPR RI sudah siap
menyelenggarakan Sidang Tahunan yang formatnya akan
dibicarakan lebih detil bersama-sama dengan Pimpinan DPR RI dan
Pimpinan DPD RI.

Mudah-mudahan dapat dicapai konsensus bersama antara
Pimpinan MPR RI, DPR RI dan DPD RI dalam rangka menghadirkan
praktik ketatanegaraan Sidang Tahunan MPR yang lebih baik
sebagaimana yang pernah dicita-citakan Pak Taufik Kiemas maupun
pimpinan MPR terdahulu.

“Jika semua lembaga negara sudah bersepakat, termasuk
Presiden, maka kami sudah siap untuk melaksanakan Sidang
Tahunan MPR melalui virtual jika pandemi Covid-19 belum berakhir.
Maupun dengan kehadiran fisik lengkap sebagaimana biasanya, jika
pandemi Covid-19 sudah berakhir,” jelas Bamsoet.

Turut hadir melalui video conference para Wakil Ketua MPR RI,
antara lain Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Hidayat
Nur Wahid, Syarief Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, Fadel
Muhammad, dan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono.

Pimpinan MPR RI
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Sedangkan Hakim Konstitusi yang hadir,
antara lain Ketua Anwar Usman, Wakil Ketua
Aswanto dan Sekjen MK Guntur.

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah dalam
rapat konsultasi virtual itu menegaskan
bahwa yang dimaksud laporan tahunan
kinerja lembaga negara bukanlah laporan
pertanggung jawaban lembaga-lembaga
negara lain kepada MPR. “Tapi laporan kinerja
lembaga negara, termasuk laporan kinerja
lembaga MPR RI secara langsung kepada
rakyat melalui fasilitas Sidang Tahunan MPR
yang disiarkan langsung secara live oleh
televisi nasional, swasta dan internasional
serta jaringan online lainnya,” jelas Basarah.

Mantan Ketua DPR RI ini juga meng-
ungkapkan, dalam rapat konsultasi virtual
tersebut MK menyampaikan keprihatinan atas
tidak diakomodirnya aspek penegakan
konstitusi dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-
2024 yang dikeluarkan Bappenas. Dalam

RPJMN tersebut lebih banyak dibahas aspek
penegakan hukum yang berfokus pada
Kepolisian, Kejaksaan, maupun Mahkamah
Agung dan lembaga peradilan. Sedangkan
aspek penegakan konstitusi terkesan seperti
terlewatkan.

“Sebagai lembaga perwakilan rakyat yang
berkaitan dengan konstitusi, MPR RI tentu
punya keprihatinan yang serupa dengan MK.
Penegakan konstitusi merupakan pondasi
penting dalam proses penegakan hukum.
Bappenas perlu lebih cermat lagi dalam
membuat RPJMN. Jangan sampai ada kesan
MK dikesampingkan dalam sistem penye-
lenggaraan lembaga negara. RPJMN adalah
dokumen sakral, karena didalamnya termuat
strategi, arah, dan capaian yang ingin diraih
Indonesia dalam kurun waktu tertentu.
Karenanya tak boleh ada yang terlewatkan.
Sebab, MK dalam konstitusi masuk dalam
kekuasaan kehakiman,” tegas Bamsoet.

Ketua MPR RI ini menambahkan, sinergi-

tas MPR RI dan MK dalam hal penegakan
konstitusi yang sudah terjalin erat akan
semakin terus ditingkatkan. Sebagaimana
diatur dalam Pasal 27 hurup G Peraturan
MPR RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata
Tertib MPR RI yang mengamanahkan
pimpinan MPR RI sebagai pemberi penjelasan
mengenai tafsir konstitusi dalam perkara
pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI 1945 di Mahkamah Konstitusi.

“MPR RI sebagai pembuat UUD NRI 1945
punya banyak naskah sebagai landasan
dalam menjelaskan tafsir maksud asli (origi-
nal intent) suatu ketentuan yang termuat
dalam UUD NRI Tahun 1945. Sehingga bisa
menjadi bahan penguat bagi para hakim MK
dalam memutuskan perkara judicial review.
Pemahanan terhadap original intent ini
sangat penting untuk memberikan gambaran
yang utuh terhadap lahirnya pasal per pasal
yang ada dalam konstitusi UUD NRI 1945,”
pungkas Bamsoet. ❏
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NASIONAL

Konser Virtual Berbagi Kasih Bimbo

Kumpulkan Donasi Lebih dari Rp 4 miliar

Konser Virtual ‘Berbagi Kasih Bimbo’, Ahad malam (17/5/2020), berjalan lancar dan sukses. Konser

amal yang berlangsung selama dua jam ini berhasil menghimpun donasi lebih dari Rp 4 miliar.

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo
terharu melihat antusiasme masyarakat
menyisihkan rezekinya untuk membantu

para pekerja, pekerja senior dan kelompok
masyarakat lain yang terdampak pandemi
Covid -19. Melalui konser amal virtual ̒Berbagi
Kasih Bersama Bimboʼ, total donasi yang
berhasil dihimpun dalam waktu dua jam
mencapai lebih dari empat miliar rupiah.

“Tak ada sepeserpun uang negara yang

terpakai dalam penyelenggaraan konser ini.
Sepenuhnya disetujui dari gotong royong
para seniman dan pendukung pribadi-pribadi
dari berbagai pihak. Dari pukul 19.30 hingga
21.30 WIB, total donasi yang terkumpul
mencapai Rp 4.003.357.815,” ujar  Bamsoet
usai konser virtual ̒ Berbagi Kasih Bersama
Bimboʼ, di Jakarta, Ahad malam (17/5/20).

Penyelenggaraan konser dilakukan
dengan memerhatikan protokol kesehat-

an. Hanya Bimbo dan pembawa acara yang
tampil langsung di studio TVRI. Sementara
penyanyi lain, seperti Judika, Rosa, Lyodra,
dan Via Vallen, serta perwakilan negara
tampil secara virtual dari rumah masing-
masing.

Konser ini diinisiasi MPR RI, Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
BNPB, Indika Foundation, dan GSI Lab. Serta

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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KETUA MPR RI Bambang Soesatyo sebagai inisiator konser
amal virtual ‘Berbagi Kasih Bersama Bimbo’ bersyukur lelang
motor listrik merk Gesits yang ditandatangani Presiden Joko

Widodo mampu terjual dengan harga Rp 2,550 miliar. Lelang mo-
tor listrik produksi karya anak bangsa tersebut dimenangkan Bapak
M. Nuh, seorang pengusaha dari Kampung Manggis, Jambi.

Dibuka dengan penawaran awal Rp 500 juta, peminat lelang
motor listrik Gesits yang disumbangkan Presiden Joko Widodo
tersebut nilainya naik terus menjadi Rp 700 juta, Rp 1 miliar, hingga
akhirnya jatuh ke tangan Bapak M. Nuh dengan harga Rp 2,550
miliar. “Bapak M.Nuh mengalahkan Gabriele Mowengkang, seorang
pengusaha Manado, yang mengajukan penawaran Rp 2,5 miliar,
Maruara Sirait Rp 2,2 miliar, serta Warren Tanoe Soedibyo Rp
1,550 miliar,” ujar Bamsoet usai konser amal virtual “Berbagi Kasih
Bersama Bimbo”, di Jakarta, Ahad malam (17/5/20).

Konser ‘Berbagi Kasih Bersama Bimbo’ ini diinisiasi MPR RI,
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Covid-19 BNPB, Indika Foundation, GSI
Lab, dan KADIN Indonesia. Serta didukung Bank Mandiri, Gerakan
Keadilan Bangun Solidaritas (GERAK BS), KitaBisacom,
BenihBaikcom, Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI), dan
Yayasan Generasi Lintas Budaya. Konser disiarkan langsung
dari studio TVRI.

Penyelenggaraan konser dilakukan dengan memerhatikan
protokol kesehatan. Hanya Bimbo yang tampil live dari studio TVRI.
Sedangkan penyanyi lainnya seperti Judika, Rosa, Lyodra, dan

didukung Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas
(GERAK BS), KitaBisa, BenihBaik, Persatuan
Artis Film Indonesia (PARFI), dan Yayasan
Generasi Lintas Budaya. Konser disiarkan
langsung dari studio TVRI dan dipancarkan
beberapa stasiun swasta dan streaming.

Mantan Ketua DPR RI ini memaparkan,
selain mendengarkan alunan lagu merdu dari
Bimbo dan para penyanyi kenamaan lainnya,
pada saat acara berlangsung masyarakat
menyediakan donasi melalui berbagai
saluran yang sudah disediakan. Antara lain

situs web https: // kitabisacom / campaign /
bersatuberbagikasih, benihbaikcom, juga
telepon langsung yang akan diterima
langsung oleh para seniman, seperti Iis
Dahlia, Cita Citata, Diah Permatasari, dan
Wanda Hamidah. ❏

Via Vallen, serta sejumlah pejabat negara tampil secara virtual
serta melalui rekaman video.

Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan, selain lelang motor Gesits
milik Presiden Joko Widodo, dalam acara ini juga dilelang berbagai
barang lainnya. Antara lain lukisan karya Nasirun yang
dimenangkan Direktur Utama Bank Mandiri, Royke Tumilaar, di
harga Rp 500 juta; jaket Rigi produksi dalam negeri yang
dimenangkan pengusaha nasional Christopher Ekajaya di harga
Rp 500 juta; serta lukisan “Macan” karya Iwan Suhaya yang
dimenangkan Bambang Soesatyo di harga Rp 150 juta.

“Alhamdulillah dari seluruh donasi yang masuk terkumpul uang
Rp 4.003.357.815. Seluruh pendapatan uang hasil lelang akan
disalurkan ke para seniman, pekerja seni, dan saudara-saudara
lain yang terdampak pandemi Covid-19 melalui Yayasan Generasi
Lintas Budaya. Mudah-mudahan bisa meringankan beban
saudara-saudara kita,” tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga menyampaikan rasa
bangga dan haru atas derasnya partisipasi dari para seniman,
pengusaha, maupun tokoh lainnya yang telah menyalurkan
kepeduliannya dalam menyukseskan konser tersebut. Hal ini
menunjukkan bahwa semangat gotong royong yang dimiliki
berbagai kalangan tak pernah pudar.

“Jangan biarkan bangsa ini kalah oleh pandemi Covid-19.
Penjajah saja mampu kita usir dengan bermodalkan tekad dan
semangat juang. Gotong royong warga adalah kunci memenang-
kan perang melawan Covid-19,” pungkas Bamsoet. ❏

Lelang Motor Bertandatangan Presiden Jokowi 

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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NASIONAL

Konser Virtual Bersama Bimbo

Bamsoet Beri Penjelasan Terkait Acara itu

Acara Konser Virtual Berbagi Kasih Bersama Bimbo, Bersatu Melawan Corona” berlangsung lancar

dan sukses. Ada beberapa isu miring terkait acara itu, dan itu semua diluruskan dan dijelaskan oleh

Bamsoet sebagai inisiator acara tersebut.

KETUA MPR Bambang Soesatyo
memberikan keterangan berkaitan
dengan penyelenggaraan “Konser

Virtual Berbagi Kasih Bersama Bimbo,
Bersatu Melawan Corona” yang sudah
berlangsung pada Ahad, 17 Mei 2020, di Stu-
dio TVRI dan di-relay beberapa stasiun
televisi, antara lain INews, NetTV, Metro TV,
OChannel, ANTV.

Konser dihadiri secara virtual Presiden
Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf
Amin serta para tokoh bangsa berlangsung
sukses. Bahkan acara “Berbagi Kasih
Bersama Bimbo” ini mendapatkan rating
tinggi disiarkan empat stasiun televisi, live
streaming, Youtube dan menjadi trending
topic dalam beberapa hari. “Alhamdulillah,
saya mendapat laporan, rating acara
‘Konser Virtual Berbagi Kasih Bersama
Bimbo’ cukup tinggi,” kata Bamsoet dalam
keterangan pers di BNPB dan disiarkan di
Youtube, Jumat (22/5/2020).

Bamsoet menyampaikan apresiasi dan
ucapan terima kasih kepada para tokoh
bangsa yang hadir secara virtual. “Kita patut
memberikan penghargaan sekaligus ber-
harap agar amanat Presiden dan Presiden
ke-5 Megawati Soekarnoputri yang disam-
paikan secara virtual di awal acara dan doa
Wakil Presiden Maruf Amin dapat terwujud.
Indonesia sebagai bangsa besar dapat tetap
tabah dan bersatu melawan Corona serta
diberi kesabaran dan keselamatan oleh Al-
lah SWT,” ucapnya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan
juga disampaikan kepada Kepala BNPB,
Kepala BPIP, Panglima TNI, dan Kapolri serta
Jaksa Agung serta para pimpinan lembaga
negara lainnya yang tampil secara virtual,
seperti pimpinan MPR (lengkap), Ketua DPR,
Ketua DPD, Ketua MA, MK, KY dan Ketua
BPK, Menteri BUMN, Menteri Kominfo, Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

“Kami mengucapkan terima kasih atas

semangat untuk menunjukkan kepada dunia
bahwa para pemimpin Indonesia kompak dan
solid dalam menghadapi pandemi Covid-19
ini,” sebutnya. Dia juga menyampaikan rasa
salut dan angkat topi serta respek kepada
para pekerja seni dan seniman yang terlibat
dalam acara konser virtual itu. “Mereka
memilih dengan jalan berbagi. Karena
sesungguhnya berbagi itu indah,” tutur
Bamsoet.

Bamsoet mengungkapkan, donasi yang
terkumpul melalui penggalangan dana
lewat konser itu melalui kitabisa.com
Rp.4.243.310.050 dari target Rp 5 miliar,
dan dana ini sepenuhnya untuk bantuan
sosial. Sedangkan dari benihbaik.com
sudah masuk Rp 234.953.584. “Tingkat
partisipasi masyarakat, termasuk anak kecil
yang memecahkan celengan untuk donasi,
di kitabisa.com sudah melampaui 1.300 or-
ang. Sementara dari benihbaik.com hampir
mencapai 350 orang,” ungkapnya.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Bamsoet mohon maaf pada Presiden

Berkaitan dengan penyelenggaran
‘Konser Virtual Berbagi Kasih Bersama
Bimbo, Bersatu Melawan Corona,’ Bam-
soet juga meluruskan beberapa isu yang
sempat “digoreng” terkait konser itu. Dia
menyebutkan, seorang emak-emak di-
tangkap Polda Kalteng karena menyebar
hoax terhadap acara konser itu. Selain itu
‘prank’ dilakukan seorang buruh di Jambi
yang mengaku pengusaha tambang
bernama M. Nuh, dan sudah diamankan
Polda Jambi.

“Memang luar biasa gorengan dan cobaan
kita terhadap acara konser ini. Kepada
keduanya, kami telah memohon kepada
Polda Jambi dan Polda Kalteng untuk dilepas.
Kenapa? Karena kami sendiri merasa tidak

ada masalah. Tidak ada yang di rugikan,”
tegas Bamsoet.

Atas terjadinya “prank”, Bamsoet juga
memohon maaf kepada Presiden Joko
Widodo. “Jujur saya tidak enak hati dengan
Presiden Jokowi, karena saya yang
meminta beliau. Beliau tidak tahu apa-apa.
Untuk itu, saya sebagai penanggung jawab
atas nama panitia, mohon maaf yang
sebesar-besarnya kepada Presiden
Jokowi sekaligus ucapan terima kasih
yang luar biasa atas keikhlasannya
memberikan bantuan motor listrik ditanda-
tangani oleh beliau,” ucap Bamsoet.

Menurut Bamsoet, peminat motor listrik
Gesits milik presiden sangat banyak. Mereka
ingin memiliki motor dengan tanda tangan
presiden yang akan menjadi kenangan dan

koleksi pribadi seumur hidupnya. “Bahkan
ada yang ngebit di atas Rp 2,55 miliar setelah
mendengar M. Nuh yang mengaku peng-
usaha asal Jambi itu mundur. Akhirnya,
jatuhlah kepada Warren yang bersedia
meningkatkan penawarannya sama dengan
M. Nuh,” ungkap Bamsoet.

Dia juga meluruskan isu di media sosial
dan digoreng sedemikian rupa seolah-olah
acara tersebut sebuah konser dengan
panggung besar dan penonton ribuan dan
dihadiri oleh presiden secara fisik. Beredar
juga isu konser ini menelan biaya Rp.6,7
miliar.

“Padahal semua berlangsung virtual dari
rumah masing-masing. Faktanya biaya
konser tidak sampai Rp 500 juta, karena
semua bekerja tanpa pamrih. Itupun seluruh
biaya yang timbul untuk produksi kita tutup
dengan gotong royong para seniman dan
pekerja seni serta pribadi-pribadi yang
terlibat tanpa mengganggu dana donasi yang
terkumpul,” katanya.

Bamsoet menambahkan, apapun yang
telah terjadi sebaiknya diambil hikmahnya
saja. “Saya percaya Tuhan punya cara
membantu umatnya yang memiliki niat baik,
yang mau berbuat baik,” ujarnya.

Dia memberi contoh, tanpa M. Nuh yang
nge-prank, tidak mungkin harga motor listrik
presiden bisa mencapai Rp 2,5 miliar lebih.
Tanpa gorengan, kecaman dan plesetan,
sampai-sampai presiden yang tidak tahu
apa-apa ditarik-tarik, tidak mungkin acara
“Berbagi Kasih Bersama Bimbo” ini bisa
mendapatkan rating yang tinggi. ❏
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Aksi Tak Senonoh di SMA Rokan Hulu

Ahmad Basarah: Bukti Pendidikan Karakter

Semakin Luntur

Aksi corat-coret dan hura-hura dilakukan pelajar SMA di Rokan Hulu, Provinsi Riau, saat merayakan

kelulusan awal Mei lalu dinilai sudah di luar batas kewajaran.

WAKIL Ketua MPR RI Ahmad Basarah
menilai, aksi corat-coret dan hura-
hura yang berlebihan dan tidak

senonoh merayakan kelulusan yang
dilakukan pelajar SMA I di Kecamatan
Kunco Darussalam, Kabupaten Rokan
Hulu, Provinsi Riau, bukan saja men-
cerminkan hedonisme di kalangan pelajar,
tapi lebih dari itu merupakan bukti pen-
didikan karakter dan budi pekerti di tanah
air sudah semakin luntur. ‘’Tidak layak kaum
pelajar meluapkan kegembiraan dengan
melakukan tindakan hura-hura yang
mengarah pornografi dan pornoaksi,
apalagi di bulan suci Ramadan,’’ tandas
Basarah di Jakarta, Selasa (5/5/2020).

Aksi tidak terpuji kaum pelajar yang
dimaksud Basarah dan kini menjadi viral di
jagad maya terekam dalam foto yang beredar
di media sosial. Dalam foto itu terlihat
seorang siswi dengan gaya seksi berada di
tengah kawan-kawannya sesama pelajar
pria sementara di rok belakangnya terlukis
gambar berbentuk alat kelamin pria. Ada pula
seragam salah satu siswa terlihat dicoret
hingga membentuk gambar wanita yang
hanya mengenakan pakaian dalam. Kepala
SMA I di Kecamatan Kunco Darussalam,
Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, telah
dipanggil oleh Dinas Pendidikan untuk dimintai
klarifikasi.

Menurut Basarah, yang juga anggota DPR
RI dari Komisi X membidangi pendidikan, apa
yang diperlihatkan oleh para pelajar dari Riau
itu juga membuktikan bahwa pendidikan budi
pekerti dan pendidikan Pancasila wajib
dimasukkan kembali dalam setiap jenjang
pendidikan. “Salah satu tujuan pendidikan
nasional adalah pembangunan karakter
yang bersandar pada ideologi Pancasila,”
ungkap Basarah. Dia lalu mengutip amanat
Bung Karno pada peringatan HUT RI 17
Agustus 1966 yang menekankan bahwa
upaya membangun bangsa Indonesia bukan

hanya pembangunan fisik, tapi juga mem-
bangun jiwa, membangun mental bangsa In-
donesia yang berkarakter Pancasila.

Basarah menyatakan, aksi hedonisme
yang dilakukan sejumlah pelajar di Rokan
Hulu, Provinsi Riau, itu hanyalah masalah
hilir saja. Ia melihat justru di hulu ada masalah
serius yang harus segera diselesaikan.
Masalah hulu yang dia maksud adalah
dihapuskannya mata pelajaran Pancasila di
setiap jenjang pendidikan yang terjadi di awal
reformasi.

Akibatnya, lanjut ketua Fraksi PDI Perjuang-
an ini, sebuah proses penghancuran
karakter bangsa berjalan secara terstruktur,
sistematis, dan masif berlangsung hingga
18 (delapan belas) tahun. Beruntung pada
2017, Presiden Joko Widodo membentuk Unit
Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila
(UKP-PIP) dengan alas hukumnya adalah
Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2017,
lalu diubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila (BPIP) yang ditetapkan melalui
Perpres Nomor 7 Tahun 2018.

“Dampak dari abainya negara dalam
membina mental ideologi sejak dini baru kita

rasakan saat ini. Pancasila diserahkan pada
pasar bebas. Alhasil, produk pendidikan kita
melahirkan pelajar yang hedonis dan di sisi
lain melahirkan sikap intoleran. Jika kondisi
seperti ini terus berlanjut, kita akan meng-
alami lost generation, yaitu generasi yang
kehilangan identitas kepribadian nasional
yang berlandaskan ideologi Pancasila,” jelas
doktor hukum lulusan Universitas Dipo-
negoro Semarang itu.

Untuk itu, Basarah mengusulkan agar
masalah tersebut harus diurai dari hulunya.
Langkah konkretnya adalah dengan me-
lakukan revisi terhadap Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional yang saat ini prosesnya
tengah berlangsung di parlemen, karena UU
tersebut masuk ke dalam program legislasi
nasional (Prolegnas) prioritas.

“Kami di DPR menaruh concern dan
mengawal betul proses perubahan ini
sehingga bangsa Indonesia memiliki nation
and character building yang kuat. Begitu juga
dengan pendidikan nasional harus dijiwai ruh
Pancasila dan cita-cita proklamasi,” demikian
penjelasan Basarah. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

20993505_MAJALAH MAJELIS JUNI 2020_T-22_R1.pdf   1 6/12/2020   9:59:56 AM



23EDISI NO.06/TH.XIV/JUNI 2020

Penolakan 500 TKA Tiongkok

Syarief Hasan: Timingnya Tidak Tepat

Di masa pandemi ini, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pejabat publik mesti dilakukan dengan

sangat hati-hati sebab sensi fitas masyarakat sangat tinggi.

PANDEMI Covid-19 atau virus Corona
di wilayah Indonesia belum  juga usai.
Dari catatan pemerintah melalui Gugus

Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,
kasus positif masyarakat yang terpapar vi-
rus per Jumat, 1 Mei 2020, terus bertambah
menembus 10 ribu lebih.

Di tengah berbagai upaya keras dilakukan
pemerintah dan seluruh elemen masyarakat
Indonesia melawan dan meminimalisir laju
penyebaran virus corona, muncul kabar
rencana kedatangan sekitar 500 Tenaga
Kerja Asing (TKA) dari Tiongkok atau Cina
masuk wilayah Indonesia, tepatnya ke
Sulawesi Tenggara, yang menimbulkan
kontroversi di tengah masyarakat.

Kabar tersebut langsung disikapi Wakil
Ketua MPR RI Syariefuddin Hassan. Dalam
pernyataannya di Jakarta, Jumat (1/5/2020),
Pimpinan MPR dari Partai Demokrat ini
berharap agar Presiden RI Joko Widodo
harus tegas menolak rencana masuknya
TKA tersebut.

“Saya berharap di tengah gencarnya
pemerintah melakukan upaya pencegahan
dengan berbagai aturan yang harus dipatuhi
seluruh rakyat, Presiden harus menolak
rencana tersebut. Saya khawatir bila
diizinkan masuk akan menjadi contoh
ketidaktegasan pemerintah dalam hal
penanganan penyebaran pandemi Covid-19.
Apalagi TKA tersebut berasal dari negara
yang menjadi epicentrum pandemi,” katanya.

Selain i tu,  lanjut Syarief Hasan,
masuknya 500 TKA tersebut dikhawatir-
kan akan menimbulkan kegaduhan di
tengah masyarakat yang banyak ke-
hilangan pekerjaan sebagai dampak
pandemi Covid-19.

“Jika rencana itu terealisasi masyarakat
yang terdampak akan merasakan ada
ketidakadilan. Apalagi masyarakat di wilayah
Sulawesi Tenggara sedang sangat gundah
karena kehilangan penghasilan dan sangat

membutuhkan pekerjaan secepatnya untuk
bisa bertahan di masa pandemi,” tambahnya.

Pada intinya, Syarief Hasan menegaskan,
bangsa Indonesia tidak menolak dan tidak
alergi atau diskirminatif terhadap Tenaga
Kerja Asing dari manapun, termasuk dari
Cina.  Tetapi, rencana masuknya ratusan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

TKA asing tersebut di tengah upaya
pencegahan penyebaran virus serta melihat
banyaknya masyarakat Indonesia yang
terdampak kehilangan pekerjaan sehingga
rasa ketidakdilan muncul. “Timingnya untuk
saat ini sangat tidak tepat,” katanya. ❏
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Persiapan Haji 2020

Bisa Terlaksana Bila Zero Covid-19

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, keberhasilan masyarakat Indonesia memutus mata

rantai penularan Covid-19 akan membuka akses bagi calon jemaah haji menunaikan ibadah haji di

tanah suci, Mekah, tahun ini.

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo
berharap, pelaksaan ibadah haji tahun
ini tetap bisa berlangsung dan tidak

terhalang pandemi Covid-19. Karenanya,
semua elemen masyarakat harus patuh dan
konsisten menerapkan pembatasan sosial
guna menurunkan jumlah pasien Covid-19
di dalam negeri. 

“Keberhasilan masyarakat Indonesia
memutus rantai penularan Covid-19 akan
membuka akses bagi calon jemaah me-
nunaikan ibadah haji di kota suci Mekah pada
tahun ini. Untuk memenuhi harapan para
calon jemaah haji Indonesia tak ada pilihan
lain kecuali kerja lebih keras dan bersungguh-
sungguh menurunkan jumlah pasien di dalam
negeri. Bahkan, kalau bisa hingga ke level
zero Covid-19,” ujar Bamsoet di Jakarta,
Kamis (30/4/20).

Mantan Ketua DPR RI ini menuturk-

an, Kerajaan Arab Saudi telah melakukan
survei persiapan pelaksanaan ibadah Haji
2020. Survei dilaksanakan oleh World Hajj
and Umrah Convention (WHUC) di 25
negara pengirim jamaah haji, termasuk In-
donesia.

Survei oleh WHUC itu bertujuan men-
dapatkan informasi tentang langkah atau
kebijakan setiap negara mengendalikan dan
mencegah penularan Covid-19. Survei yang
sama juga ingin mengetahui kesiapan negara
jika harus ada karantina sebelum perjalanan
dan ketika tiba di Saudi. 

“Survei ini memberi titik terang bagi
pelaksanaan ibadah haji tahun ini, setelah
sebelumnya tak menentu akibat pandemi glo-
bal Covid-19. Arab Saudi akan membuka
akses bagi jemaah haji Indonesia jika upaya
memutus rantai penularan Covid-19 di dalam
negeri menunjukkan kecenderungan yang

semakin positif,” kata Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini

menambahkan, survei WHUC menjadi angin
segar bagi ratusan ribu calon jemaah haji
Indonesia sudah lama melakukan persiapan.
Di tahun ini, kuota haji Indonesia terdiri dari
203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota
haji khusus. Termasuk satu persen di
antaranya atau 2.040 kuota khusus untuk
jemaah lansia.

“Momentum survei persiapan haji oleh
Arab Saudi ini hendaknya dimanfaatkan
semaksimal mungkin oleh masyarakat, para
ulama, dan tokoh agama. Bahu-membahu
bersama pemerintah, para ulama dan tokoh
masyarakat hendaknya semakin aktif
mengajak umat untuk selalu patuh dan
konsisten melaksanakan pembatasan sosial
untuk memutus rantai penularan Covid-19,”
pungkas Bamsoet. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Hari Keluarga Internasional

Momentum Evaluasi bagi Pemerintah
Jumat, 15 Mei, adalah Hari Keluarga Internasional (HKI). Bertepatan peringatan HKI itu, Wakil

Ketua MPR Lestari Moerdijat meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan

untuk perlindungan perempuan dan anak.

WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat
prihatin dengan angka kekerasan
terhadap perempuan yang terjadi

selama pandemi COVID-19. Pada Peringatan
Hari Keluarga Internasional yang jatuh pada
Jumat (15/5), Rerie, begitu Lestari Moerdijat
biasa disapa, meminta pemerintah melakukan
evaluasi terhadap berbagai langkah dan
kebijakan untuk perlindungan terhadap
perempuan dan anak.

Data Komnas Perempuan selama terjadi
wabah Covid-19 di Tanah Air hingga 17 April
2020 tercatat, pengaduan kekerasan
terhadap perempuan melalui surat elektronik
204 kasus, 268 pengaduan lewat telepon,
dan 62 pengaduan kasus melalui surat.

“Di masa pandemi Covid-19, sangat
disarankan tinggal di rumah, seharusnya bisa
menjadi momentum untuk mengidentifikasi
kekurangan dan potensi keluarga oleh setiap
keluarga,” kata Rerie dalam keterangannya,
Jumat (15/5).

Berdasarkan identifikasi itu, jelas Rerie,
diharapkan keluarga yang bersangkutan bisa

memanfaatkan potensi yang ada untuk
memperkuat keutuhan keluarga. Tetapi kondisi
yang dihadapi keluarga di masa pandemi
Covid-19 ini, justru sangat memprihatinkan.
“Saat disarankan tinggal di rumah berakibat
terjadi tekanan ekonomi dan tekanan psiko-
logis yang malah memicu kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT),” katanya.

Komisioner Komnas Perempuan, Siti
Aminah, mengungkapkan, istri dan anak
perempuan terperangkap dalam waktu lebih
panjang dengan pelaku kekerasan di masa
pandemi Covid-19. “Dampak ekonomi yang
dialami keluarga di masa pandemi Covid-19
memicu perselisihan dalam keluarga dan
berujung pada KDRT,  menjadikan perem-
puan dan anak menjadi korban,” jelas Siti
Aminah.

Kondisi tersebut, kata Rerie lanjut, harus
menjadi perhatian pemerintah dan segera
bertindak dengan cara dan strategi yang
tepat.

Mengatasi kendala ekonomi setiap ke-
luarga terdampak dari kebijakan penanggu-

langan Covid-19, jelas Rerie, harus benar-
benar dilakukan dengan cermat agar tepat
sasaran sehingga tekanan ekonomi keluarga
terkurangi sehingga potensi terjadinya KDRT
bisa ditekan.

Legislator Partai NasDem itu mengakui,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Anak (KPPA) sudah menyusun protokol
perlindungan perempuan dan anak di masa
pandemi Covid-19. Tetapi lebih dari itu,
menurut Rerie, sosialisasi dan pemahaman
dengan cakupan yang luas terhadap protokol
tersebut jauh lebih penting. “Bila lebih banyak
orang yang paham dan melaksanakan
protokol tersebut tentunya upaya untuk
melindungi perempuan dan anak di masa
Covid-19 bisa lebih konkret,” ujar Rerie.

Melihat banyaknya permasalahan yang
muncul terhadap perempuan dan anak dalam
keluarga di masa pandemi Covid-19, Rerie
berharap, pemerintah melakukan evaluasi
yang hasilnya bisa dijadikan dasar untuk
membuat kebijakan yang memperkuat
keutuhan keluarga di masa datang. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Relaksasi Tempat Ibadah

Untuk Hadirkan Keadilan dan Ketenteraman Umat

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengingatkan, sewajarnya umat Islam yang tidak berada di

zona merah diberi kelonggaran relaksasi agar dapat solat di masjid dan kegiatan ibadah lainnya.

WAKIL Ketua MPR-RI Dr.Hidayat Nur
Wahid (HNW) yang juga Anggota
Komisi VIII DPR-RI ini mengingatkan,

dalam Rapat Kerja Komisi VIII (11/5),
Kementerian Agama (Kemenag)  menye-
pakati untuk membahas tentang relaksasi
yang menjamin ibadah di tempat ibadah,
khususnya di daerah yang tidak termasuk
zona merah. Sementara daerah yang
bergantung pada zona merah disetujui untuk
tetap ketat dan sepenuhnya disesuaikan
dengan aturan Covid-19.

“Pada saat Raker dengan Kemenag saya
memang mengundang aspirasi dari banyak
pihak agar umat tak resah dan bisa khusyuk
ibadah, dan penting ada keadilan untuk
umat,” kata Hidayat Nur Wahid . Pemerintah
telah memutuskan untuk melakukan relaksasi
yang terkait PSBB, bahkan relaksasi juga
diberlakukan terhadap ketentuan trans-
portasi dan mudik. Akibatnya, menurut HNW,
Bandara Soetta sampai berdesakan dengan
tak lagi mengindahkan protokol pengaturan
Covid-19.

“Maka, sewajarnyalah ketika umat Islam
yang tidak berada di zona merah diberikan
relaksasi agar dapat  solat di masjid,
menghidupkan syiar di masjid dengan
kumandangkan azan, tadarrus, termasuk solat
Idul Fitri. Dan, khusus untuk umat yang berada
di kawasan merah tetap berlaku ketentuan
penanganan Covid-19 “, kata Hidayat dalam
keterangan tertulis di Jakarta (16/5).

Hidayat menjelaskan, relaksasi memutus-
kan tempat ibadah tetap akan menaati aturan
penanganan Covid-19. Misalnya, jumlah
jamaah tidak membludak, dan tetap ada jarak
fisik. Ia mengutip fatwa MUI tentang panduan
ibadah pada saat Covid-19 bahwa umat Is-
lam tidak dapat menjalankan ibadah yang
mengumpulkan orang-orang jika penyebaran
Covid-19 di kawasan itu tidak terken-
dali. Namun, MUI juga mewajibkan solat
Jumat di kawasan yang syaratnya men-
transfer Covid-19 terkontrol.

Hidayat menyatakan prihatin karena
Fatwa MUI tidak dipahami dengan baik dan
utuh. Fatwa ini membuat banyak masjid yang

bukan berada di zona merah ditutup, bahkan
ada yang digembok. Jemaah juga sangat
menentang ketiadaan solat Jumat, solat
Tarawih, dan kegiatan lain, sehingga
menghadirkan kehebohan serta ketidak-
harmonisan umat di tingkat akar rumput.

Menurut Hidayat, pertimbangan relaksasi
tempat ibadah di zona hijau dengan aturan
menaati Covid-19 perlu dilakukan untuk
menghadirkan keadilan dan ketenteraman
umat. Sekaligus menghilangkan stigma
seolah-olah Covid-19 ini adalah konspirasi
bagi umat Islam khususnya. Terkait per-
setujuan dalam Raker Komisi VIII, meminta
relaksasi tempat ibadah di zona hijau juga
berlaku untuk rumah ibadah agama lain,
sehingga ada keadilan dan damai antarumat
beragama.

“Jangan sampai umat memerhatikan
kebijakan relaksasi di berbagai kegiatan dan
tempat, tapi umat tetap dilarang beribadah
ke masjid. Hal ini akan menimbulkan
kegusaran dan rasa ketidakadilan,” ujar
Hidayat Nur Wahid. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Bamsoet:

Amankan Stok Kebutuhan Pokok
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan semua kepala daerah peduli dan sensitif pada

stok kebutuhan pokok masyarakat. Jangan hanya fokus pada penerapan pembatasan sosial atau

PSBB saja.

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo
meminta para menteri ekonomi dan
semua kepala daerah untuk peduli

sekaligus mengamankan rantai distibusi bahan
kebutuhan pokok masyarakat. Efektivitas
koordinasi harus terus diperbaiki dan
ditingkatkan. Penerapan pembatasan sosial
hingga pembatasan sosial berskala besar
(PSBB) tidak boleh memutus atau merusak
rantai distribusi bahan kebutuhan pokok. 

“Semua kepala daerah jangan hanya
fokus pada penerapan pembatasan sosial
atau PSBB saja, tetapi juga peduli dan
sensitif terhadap stok kebutuhan pokok
masyarakat. Untuk mencegah panic buying,

kekurangan stok setiap bahan kebutuhan
pokok tidak boleh mencapai skala ekstrim,”

ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (30/4/20).
Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan,

Presiden Joko Widodo telah menerima
laporan tentang defisit bahah kebutuhan
pokok di sejumlah daerah atau provinsi.
Misalnya, defisit stok beras terjadi di tujuh
provinsi. Stok jagung defisit di 11 provinsi,
stok cabai besar defisit di 23 provinsi, stok
cabai rawit defisit di 19 provinsi, stok telur
ayam defisit di 22 provinsi, dan stok gula
pasir defisit di 30 provinsi. 

“Kekurangan stok bahan kebutuhan pokok
di beberapa daerah itu mestinya bisa
dihindari. Karena ketersediaannya di dalam
negeri dilaporkan lebih dari cukup. Telur ayam
melimpah di pasar. Begitu juga gula pasir
dan ketersediaan jagung. Bahkan stok beras

dilaporkan surplus hingga Juni 2020,” urai
Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia
ini menilai, jika ada daerah yang mengalami
defisit beras, jagung, telur ayam hingga gula
pasir, masalahnya tentu pada lalu lintas
informasi antarinstitusi yang tidak efektif.
Akibatnya, komoditas yang tersedia tidak
terdistribusikan ke daerah yang mem-
butuhkan atau daerah defisit.

“Masalah lain yang perlu diwaspadai
adalah kemungkinan terganggunya rantai
distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit
akibat penerapan pembatasan sosial. Hal ini
harus segera diatasi oleh para menteri dan
kepala daerah untuk mencegah kepanikan di
masyarakat,” pungkas Bamsoet. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

20993505_MAJALAH MAJELIS JUNI 2020_T-27_R1.pdf   1 6/12/2020   10:04:58 AM



28 EDISI NO.06/TH.XIV/JUNI 2020

NASIONAL

Kebijakan Diskon Tagihan PLN

Syarief Hasan Memuji Langkah Cepat PLN

PLN mengeluarkan kebijakan yang sangat membantu rakyat terutama para pelaku ekonomi kecil.

Langkah ini sangat membantu masyarakat terdampak.

DI TENGAH pandemi virus corona atau
Covid-19 yang telah banyak me-
nimbulkan dampak negatif yang luar

biasa buat rakyat, terutama ekonomi, maka
dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang mampu
membantu rakyat untuk tetap bertahan
sangatlah dibutuhkan.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah
salah satu instansi pemerintah yang cepat
bergerak membantu masyarakat terdampak
dengan beberapa kebijakannya.  Antara lain,
memberikan kebijakan diskon 50% selama
enam bulan, hingga pembebasan tagihan
selama enam bulan juga.

Wakil Ketua MPR RI Syariefuddin Hasan
memberikan apresiasi kepada PLN yang
melakukan gerak cepat dalam membuat
kebijakan yang dapat membantu para pelaku
industri kecil atau pelaku UMKM yang
terdampak pandemi Covid-19.  “Saya
memberikan apresiasi besar kepada PLN.
Kebijakan PLN tersebut sangat membantu
masyarakat terdampak,” ujar Syarief dalam
keterangannya di Jakarta, Sabtu (2/5/2020).

Menteri Koperasi dan UMKM pada era
Presiden SBY ini berharap agar kebijakan

luar biasa PLN tersebut menjadi contoh baik
dan diikuti oleh instansi-instansi lainnya,
yang juga sangat dibutuhkan dan sangat
membantu pelaku UMKM.  Seperti kebijakan
penundaan atau pembebasan pembayaran
kredit perbankan (KUR).

“Langkah-langkah dan kebijakan peme-
rintah lainnya dalam masa penanganan
pandemi, menurut saya, sangat besar
manfaatnya bagi para pelaku industri kecil,
sebab mereka adalah salah satu elemen

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

masyarakat yang merasakan dampak serta
tekanan besar akibat  Covid-19,” ujarnya.

Pimpinan MPR dari Partai Demokrat ini
mengungkapkan, dalam upaya penanganan
pandemi Covid-19,  pemerintah telah me-
nyiapkan anggaran stimulus ekonomi untuk
penanganan Covid-19 hingga Rp 405,1 triliun.
Untuk itu, Syarief Hasan berharap agar stimu-
lus ini bisa dirasakan manfaatnya oleh para
pelaku UMKM yang jumlahnya hampir 60 juta.

Kekuatan UMKM yang besar tersebut,
lanjut Syarief, bisa membantu pemerintah
dalam mengatasi pengangguran dan ke-
miskinan yang meningkat tajam akibat
pandemi Covid-19 ini. “Pelaku UMKM adalah
penopang ekonomi rakyat. Artinya, mereka-
lah yang utama menggerakkan ekonomi In-
donesia,” tegasnya.

Dengan keberpihakan kepada UMKM
melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan
pemerintah, Syarief Hasan berpandangan,
para pelaku UMKM akan bisa bertahan dan
akan meminimalisir pengangguran serta
kemiskinan yang saat ini meningkat tajam
akibat Covid-19. ❏

DER
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Nusantara Mengaji

Lahirkan Generasi Milenial Pecinta Alquran
Sepanjang Ramadan, di tengah pandemi Covid-19, Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) 2020 tetap

berlangsung, tapi secara virtual. MTQ yang digelar oleh Nusantara Mengaji ini mampu melahirkan

generasi milenial pecinta dan seniman pelantun Alquran berkualitas.

KEGIATAN Musabaqah Tilawatil Quran
(MTQ) Virtual 2020 yang digelar oleh
Nusantara Mengaji resmi berakhir,

Sabtu (23/5/2020). Setelah melalui seleksi
selama 29 hari, dari total 537 santri dan
santriwati yang ikut berpartisipasi, ter-
pilihnya 12 qori–qoriah terbaik dari seluruh
Tanah Air.

Untuk kategori putera, Juara 1 diraih
Muhammad Rizqon dari Kalimantan Selatan,
disusul Muhammad Affandi dari Sulawesi
Selatan juara II, dan Muhtarom dari Jawa
Tengah sebagai juara III. Sementara Harapan
1 diraih Ahmad Azroi Hasibuan dari Su-
matera Utara, Usman Syukur Bainsyah dari
Nusa Tenggara Timur Harapan II, serta
Harapan III, Wildan Alwi dari Jawa Barat.

Untuk kategori Puteri: Juara 1 diraih Yanti
Susanti dari DKI Jakarta, berikutnya Juara II
Alviatur Rohmaniah dari Sumatera Selatan,
dan Juara III Siti Muzayyanah dari Banten.
Sedangkan Harapan 1 diraih Syarah Yunita
dari Papua Barat, berikutnya Harapan II Laily
Rizqi Amalia dari Jawa Timur, dan Harapan
III Ama Faridatul Husna Jamil juga dari Jawa
Timur.

Koordinator Nasional Nusantara Mengaji,
Dr. H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., mengatakan,
di bulan Ramadan ini, Nusantara Mengaji

berhasil melahirkan generasi milenial pecinta
dan seniman pelantun Alquran yang ber-
kualitas.

Jazilul selanjutnya menyatakan, pihaknya
akan terus menggelar kegiatan serupa untuk
melahirkan generasi-generasi pecinta dan
seniman pelantun Alquran yang ber-
kualitas. “Semoga ke depannya ketika
pandemi ini sudah berakhir, kami dapat
menyelenggarakannya secara meriah.
Seleksi melalui virtual, sedangkan final
dipusatkan di Jakarta,” katanya.

Jazilul Fawaid yang juga merupakan Wakil
Ketua MPR RI ini berharap, dengan semakin
luasnya generasi milenial yang mengenal
seni membaca Alquran maka kecintaan
mereka terhadap Alquran akan semakin
terpupuk. “Cinta dan dekatnya seseorang
kepada Alquran akan menghaluskan hati dan
pemikiran. Sehingga negara dan bangsa ini
dibangun oleh generasi yang moderat, cinta
NKRI, dan anti-radikal,” ujar Jazil yang juga
Wakil Ketua Umum DPP PKB.

Selanjutnya Muhaimin Iskandar selaku
Inisiator Nusantara Mengaji ini menutup MTQ
Virtual tersebut, seraya mengucapkan
syukur atas terselenggaranya acara ini
dengan baik. “Di tengah kondisi wabah
Covid-19, kita diwajibkan tetap berkegiatan

di rumah. Nusantara Mengaji dapat me-
meriahkan Ramadan dengan menggaungkan
lantunan-lantunan indah ayat-ayat Alquran
melalui media Youtube Nusantara Mengaji
TV,” urainya.

Muhaimin Iskandar yang juga Ketua Umum
DPP PKB ini tak lupa mengucapkan selamat
bagi para juara dan finalis. Ucapan terima
kasih juga disampaikan kepada para qori-
qoriah yang telah ikut berpartisipasi dalam
kegiatan syiar Ramadan yang diselenggara-
kan Nusantara Mengaji. “Kami bangga
dengan atensi dan semangat yang begitu
besar dari para qori-qoriah generasi milenial
di penjuru Nusantara dalam mencintai seni
bacaan Alquran melalui kompetisi tilawah ini,”
kata politikus yang akrab disapa Gus AMI ini.

Selain itu, ucapan terima kasih disampai-
kan pula kepada dewan hakim yang turut
menyukseskan MTQ Virtual Nusantara
Mengaji atas penilaiannya yang dinilai
objektif, penuh kehati-hatian, dan tidak
sembarangan. “Tidak mudah memberikan
penilaian karena didasarkan pada kesem-
purnaan tajwid, kesesuaian dan variasi lagu,
serta keindahan suara yang kesemuanya
disesuaikan aturan-aturan dalam membaca
Alquran al-Karim. Terima kasih Pak Jazil,
kepada semua panitia, ucap Gus AMI. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Diskusi Kasus KDRT

Selama Pandemi Covid-19 KDRT Meningkat

KETIKA berbicara dalam diskusi online
yang diselenggarakan kelompok
diskusi Denpasar 12 bersama DPP

NasDem di Jakarta, Kamis (14/5/2020), Wakil
Ketua MPR Lestrai Moerdijat mengung-
kapkan, angka Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT) yang cukup tinggi di masa
pandemi Covid-19 ini harus segera kita atasi
bersama-sama dengan pemerintah.

Diskusi yang memang membahas tema
Kerentanan Kasus KDRT di Masa Pandemi
Covid-19 ini melibatkan hampir 60 peserta.
Di antara para peserta yang itu, tampak Siti
Aminah Tardi (Komisioner Komnas Perem-
puan), Mike Verawati (Sekjen Koalisi
Perempuan Indonesia), Iit Rahmatin (LBH
APIK), dan Kepada Staf Kepresidenan
Moeldoko seb gai narasumber.

Lebih lanjut Rerie, sapaan akrab Lestari,
mengungkapkan bahwa di awal pembentuk-
an Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan
Covid-19, Pemerintah mengakui sempat
tidak melibatkan Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (KPPA).

“Dalam Keppres pembentukan Satgas
Penanggulangan Covid-19 memang awalnya
tidak melibatkan KPPA. Tetapi setelah upaya
penanggulangan berjalan, KPPA baru
dilibatkan untuk membantu mengatasi
sejumlah masalah yang menimpa perem-
puan dan anak di masa pandemi Covid-19
ini,” ungkap Moeldoko dalam kesempatan

berbicara dalam diskusi itu.
Untuk mengatasi dampak kekerasan

terhadap perempuan dan anak secara fisik
dan psikologis, menurut Moeldoko, pihaknya
sudah membuat hotline 119 ext 8 layanan
SEJIWA. Tetapi, kata Moeldoko, program
tersebut masih menghadapi sejumlah
kendala, antara lain membutuhkan lebih
banyak psikolog, masih ada kendala korban
untuk keluar rumah karena ada kebijakan
social distancing dan rumah aman yang
jumlahnya masih terbatas.

“Karena itu, saat ini pemerintah mem-
butuhkan kerja sama yang baik dari seluruh
masyarakat dalam mengatasi dampak
wabah Covid-19, terutama yang menimpa
perempuan dan anak,” ujar Moeldoko.

Pembicara lainnya, Sekretaris Jenderal
Koalisi Perempuan Indonesia, Mike Verawati
Tangka, menilai, bantuan dalam penanganan
Covid-19 saat ini terlalu netral gender.
Padahal korban dari wabah Covid-19 ini
terdiri dari berbagai kelompok masyarakat
dan menghadapi kendala yang berbeda.
“Karena bantuannya bersifat umum, korban
perempuan dan anak dalam kasus KDRT di
masa wabah Covid-19 ini sering kali tidak
terpenuhi kebutuhannya,”ujarnya.

Sementara Komisioner Komnas Perempu-
an, Siti Aminah Tardi, mengungkapkan, dalam
12 tahun terakhir terjadi peningkatan secara
signifikan kekerasan terhadap perempuan.

Ia lalu mengungkapkan data, pada 2019
tercatat 431.471 kasus. “Setiap tahun
kecenderungan kekerasan terhadap perem-
puan konsisten mengalami peningkatan. Hal
itu menunjukkan tidak adanya perlindungan
dan keamanan terhadap perempuan. Bah-
kan, mungkin saja telah terjadi pembiaran,”
ungkap Siti Aminah.

Berdasarkan data SIMFONI PPA yang dikelola
oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak per 2 Maret-25 April
2020, tercatat 275 kasus kekerasan yang
dialami perempuan dewasa, dengan total
korban 277 orang, serta 368 kasus kekerasan
yang dialami anak, dengan korban 407 anak.

Menurut Siti Aminah, akar masalah KDRT
adalah relasi kuasa yang timpang antara laki-
laki dan perempuan. “Laki-laki umumnya
memiliki power dan kontrol terhadap anggota
keluarga,” katanya.

Saur Hutabarat, wartawan senior yang
hadir sebagai peserta diskusi, dalam
kesempatan itu memberikan perspektif lain
dalam upaya mengatasi kekerasan terhadap
perempuan. Dalam tatanan masyarakat
patriaki, jelas Saur, perlu juga dilakukan
moderasi terhadap sistem sosial patriaki,
selain dilakukan pemberdayaan terhadap
perempuan.

“Selama sistem sosial patriaki masih tetap
dipegang, potensi terjadi kekerasan terhadap
perempuan tetap tinggi,” ujar Saur. ❏

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah segera memberikan perlindungan kepada

korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di tengah pandemi Covid-19 melanda Tanah Air.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Survei Komnas HAM

HNW: Lanjutkan Pola Islamphobia dan Ketidakadilan

WAKIL Ketua MPR-RI Hidayat Nur
Wahid mengkritisi Komnas HAM yang
mengadakan survei secara tenden-

sius yang hanya ditujukan kepada umat Is-
lam. Apalagi, survei itu menyertakan opsi
sanksi sosial atau denda bagi umat Islam
yang berjamaah di Masjid pada bulan
Ramadan saat pemberlakuan PSBB. 

Menurut Hidayat yang juga anggota Komisi
VIII DPR-RI, survei tersebut sangat tenden-
sius, melanjutkan pola Islamophobia dan
ketidakadilan terhadap umat Islam di Indone-
sia. HNW menunjuk fakta bahwa virus ini
bermula bukan dari komunitas umat Islam,
melainkan dari Wuhan Cina. Sebelum
akhirnya sampai ke Indonesia virus tersebut
sudah menyebar di Eropa, AS, dan negara-
negara lain, yang mayoritas penduduknya
bukan beragama Islam. 

Dalam konteks Indonesia, kata Hidayat,
virus Covid-19, penyebaran pertamanya
tidak terkait dengan komunitas umat Islam
maupun masjid, melainkan terkait dengan
orang Jepang di cafe. Kemudian penyebaran
Covid-19 di Indonesia tidak hanya terjadi di
masjid, tapi juga gereja, moda transportasi,
pabrik, pasar, dan tempat keramaian lain.

Menurut HNW, Komnas HAM harusnya
menghormati HAM umat beragama Islam,
berlaku adil, dan tidak berlaku tendensius,
melanjutkan pola Islamophobia dengan
hanya mennyurvei umat Islam dan me-
nanyakan sanksi bagi umat muslim yang
tetap beribadah di masjid. Namun tidak
menanyakan sanksi bagi komunitas agama
dan profesi lainnya, kalau mereka tidak
melaksanakan aturan terkait Covid-19.
“Faktanya, penyebaran Covid-19 tidak
membedakan latar agama dan profesi”
begitu pernyataan tertulis Hidayat, pada
Selasa (12/5).

Agar fair dan adil, lanjut HNW, mestinya
saat membuat survei Komnas merujuk pada
aturan PSBB dalam pasal 13 Permenkes 9/
2020 bahwa pembatasan sosial bukan
hanya di masjid, tapi harus dilakukan untuk
setiap kegiatan keagamaan, kegiatan di
fasilitas umum, kegiatan sosial budaya, dan

Komnas HAM mengadakan survei dengan menyertakan opsi sanksi sosial bagi umat Islam di masjid

pada Ramadan, saat pemberlakuan PSBB. HNW menilai, suvei itu tidak adil.

aktivitas moda transportasi.
Karena itu, kata HNW, tidak adil dan tidak

menjadi solusi jika Komnas HAM berlaku
diskriminatif, dan tendensius dengan hanya
menanyakan sanksi untuk umat Islam yang
masih beribadah di masjid. Dan, tidak
menyatakan sanksi itu untuk umat beragama
lainnya. Karena faktanya kegiatan di tempat
ibadah yang lain juga bisa menjadi klaster
penyebaran Covid-19.

Politisi Fraksi PKS ini mencontohkan, salah
satu klaster awal penyebaran Covid-19 di
Jawa Barat justru datang dari kegiatan
gereja, yakni Persidangan Sinode Tahunan
GPIB di Hotel Aston Bogor (28/2) dan semi-
nar keagamaan GBI di Lembang, Bandung
(3/3), dan juga terjadi di Seminari Gereja
Bethel di Jakarta, dan Gereja di Surabaya.

Selain itu, ada juga kegiatan non-ke-
agamaan yang turut berkontribusi, seperti
Musyawarah Daerah Hipmi Jawa Barat di
Karawang (9/3), dan aktivitas pabrik rokok
Sampoerna di Surabaya di mana di sana
terdapat 65 orang karyawan yang positif
Covid-19.  Dan, terbaru, penyebaran Covid-
19 di KRL sehingga diminta stop beroperasi
oleh Gubernur DKI dan Gubernur Jabar,
sekalipun ditolak oleh Menteri Perhubungan.

“Kita ingin semua umat beragama, seluruh
profesi, dan semua pihak berdisiplin
laksanakan protokol Covid-19, sehingga

semuanya sehat dan selamat dari wabah
corona. Bila mereka melanggar aturan maka
ditegakkanlah aturan itu secara adil, tidak
secara tendensius, tebang-pilih dan
diskriminatif,” papar Hidayat.

Karena itu Hidayat meminta untuk berhenti
berlaku tak adil, framing umat Islam dan
Masjid seolah-olah sebagai satu-satunya
pihak yang tak taat aturan sehingga layak
diberikan sanksi. Dan hanya mereka yang
merupakan klaster penyebar Covid-19,
karena hal seperti itu selain tidak sesuai fakta
dan tidak memenuhi rasa keadilan, justru
menghadirkan kegaduhan serta kegelisahan
yang bisa menggerus imunitas Umat,
sehingga rentan tertular covid-9. 

“Sikap tendensius itu juga bisa jadi bentuk
mengalihkan kita dari klaster lain penyebar
covid-19 seperti kegiatan berkerumun
lainnya yang juga terbukti menjadi pusat
penyebaran covid-19”, kata Hidayat lagi.

Sebagaimana diketahui, Komnas HAM
mengadakan survei daring pada 29 April-4
Mei 2020. Di antara hasilnya adalah 99%
responden memahami risiko berjamaah di
tempat ibadah, 95% responden mematuhi
himbauan MUI dan Kemenag untuk beribadah
di rumah, dan 70,8% respondens sampaikan
perlu ada sanksi terhadap Umat Islam yang
tetap beribadah di rumah ibadah selama
bulan Ramadhan. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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KETUA MPR RI Bambang Soesatyo
menilai pengelolaan berbagai potensi
sumber daya alam kemaritiman belum

optimal dimanfaatkan sebagai urat nadi
pembangunan demi kemakmuran rakyat.
Padahal, gugusan pulau-pulau yang ter-
bentang dikelilingi kekayaan aneka ragam
sumber daya hayati lautnya, menjanjikan
potensi sumber daya ekonomi dari kegiatan
kelautan dan pariwisata bahari dengan
segala variannya. 

“Laut harus kita sadari merupakan
sumber kehidupan sekaligus media pemer-
satu dan media penghubung antarpulau di
Indonesia, dan antarnegara di dunia,” ujar
Bamsoet saat membuka kuliah umum ke-
bangsaan secara virtual, dengan tema:
‘Maritim Indonesia dan Momentum Kebang-
kitan Nasional’, di Jakarta, Rabu (20/5/20).

Mantan Ketua DPR RI menuturkan, se-
bagaimana dipahami bersama, bangsa In-
donesia hidup dalam garis alamiah yang
sangat luas, indah, dan potensial bagi masa
depannya. Posisi geografis yang sangat
strategis sebagai poros jalur pelayaran dan
perdagangan dunia, yang juga dihiasi
dengan estetika lingkungan yang sulit

ditandingi oleh negara kepulauan lain.
“Sebagai bangsa yang besar, kini saatnya

Indonesia mengambil peran di antara
bangsa-bangsa dunia dengan penuh
kehormatan, harga diri dan daya saing yang
unggul. Inilah saat yang tepat bagi bangsa
Indonesia untuk membumbungkan asa dan
upaya untuk menyusun kembali kejayaan
peradaban bangsa dalam kemaritiman,”
jelas Bamsoet.

Kepala Wakil Ketua Umum KADIN Indone-
sia ini menambahkan, sebagai bangsa yang
sudah merdeka dan berdaulat, momentum
kebangkitan nasional harus dimaknai
sebagai ikhtiar untuk membangkitkan ke-
sadaran bersama dalam mengenali dan
memanfaatkan potensi-potensi dan posisi
strategis lndonesia sebagai poros maritim
dunia. Hal ini penting sebagai upaya
mengawal keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. 

“Mengingat besarnya fungsi laut bagi
bangsa Indonesia maka idealnya seluruh
aspek kehidupan dan penyelenggaraan
negara mempertimbangkan lingkup geo-
strategik, geopolitik, geoekonomi, serta
geososial budaya sebagai satu kesatuan

Sumber Daya Kemaritiman

Pengelolaannya Perlu Lebih Dioptimalkan

Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan bahwa pengelolaan kemaritiman yang optimal dan dilandasi

rasa nasionalisme akan memberikan manfaat sangat besar bagi bangsa dan negara Indonesia.

negara kepulauan,” tutur Bamsoet.
Oleh karena itu, Bamsoet mendorong agar

ke depan kerangka pikir, sikap, dan tindak
bangsa harus didasari oleh kesadaran
bahwa kemaritiman Indonesia adalah
tuntutan dan kebutuhan bagi bangsa
lndonesia. Dengan kesadaran itu maka
pengelolaan kemaritiman yang optimal dan
dilandasi rasa nasionalisme akan mem-
berikan manfaat sangat besar bagi bangsa
dan negara Indonesia.

Perwujudan negara maritim, menurut
Bamsoet,  juga tidak lepas dari arah
pembangunan nasional yang menyeluruh
dan berkesinambungan untuk mewujudkan
tujuan nasional yang termaktub dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yakni
mewujudkan kehidupan bangsa yang
merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur.

“Agar cita-cita tersebut terwujud, tentu
diperlukan hadirnya haluan negara yang
akan memberi panduan serta kepastian akan
arah pembangunan nasional, capaian-
capaian dan kesinambungannya,” pungkas
Bamsoet. ❏
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KETUA MPR RI Bambang Soesatyo
mengajak seluruh elemen masyarakat
untuk menjadikan target zero pasien

Covid-19 sebagai tekad bersama dan sebisa
mungkin diwujudkan dengan cepat. Tekad
ini penting diwujudkan untuk mencegah
terjadinya kebuntuan akibat penghentian
aktivitas perekonomian yang berlarut-larut.  

“Sangat berbahaya jika penerapan
pembatasan sosial berskala besar berlarut-
larut. Durasi pembatasan sosial yang
berkepanjangan tidak hanya memenjarakan
masyarakat di rumah masing-masing, tetapi
juga akan menuntun semua orang ke dalam
perangkap kebuntuan yang bisa me-
nyebabkan penderitaan berkepanjangan,”
ujar Bamsoet di Jakarta, Ahad (26/4/20).

Mantan Ketua DPR RI ini menegaskan,
pembatasan sosial berlarut-larut akan
memerangkap semua orang pada ke-
buntuan. Sebab, tidak ada lapangan kerja
yang tersedia, walaupun semua orang ingin
bekerja untuk mendapatkan penghasilan atau
upah. Pada gilirannya yang kemudian terjadi
adalah menggelembungnya jumlah warga
miskin.

“Situasi saat ini memang masih belum
terjadi kebuntuan. Karena, semua orang
masih berharap pandemi Covid-19 segera
berakhir. Sehingga, dinamika kehidupan bisa
segera pulih. Penderitaan akibat menurun
atau hilangnya nilai penghasilan komunitas

pekerja juga masih bisa diatasi dengan
jaringan pengaman sosial yang disediakan
pemerintah,” tutur Bamsoet.

Namun, Wakil Ketua Umum Pemuda
Pancasila ini mengingatkan, jika pandemi
Covid-19 tidak segera bisa diakhiri, pem-
batasan sosial dengan ragam ketentuan
pengetatan tentunya harus berlanjut.
Akibatnya, pabrik berhenti produksi. Kegiatan
distribusi dibatasi dan diperketat. 

“Tak hanya itu, layanan transportasi
masal dikurangi dalam skala ekstrim. Pusat
belanja (mal) dan restoran harus tutup.
Sehingga, konsekuensinya pemutusan
hubungan kerja (PHK) pun tak terhindar-
kan,” tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini
menuturkan, saat ini di Jawa Tengah dan
Yogyakarta, tidak kurang dari 30 ribu pekerja
sektor pariwisata terancam kehilangan
pekerjaan. Bali juga berpotensi rugi hingga
Rp 135 triliun akibat sepinya wisata-
wan. Maskapai penerbangan lokal mencatat
rugi lebih dari Rp 2 triliun. Para petani dan
buruh sawit terancam kelaparan aki-
bat ekspor sawit melambat.

Cegah Kebuntuan Ekonomi

“Zero Covid-19 Harus Jadi Tekad Bersama”

Penerapan pembatasan sosial berskala besar berlarut-larut tidak hanya memenjarakan masyarakat

di rumah masing-masing, namun juga menuntun semua orang ke dalam perangkap penderitaan

berkepanjangan.

“Itulah dari keseluruhan penderitaan
masyarakat akibat pandemi Covid-19 yang
mengharuskan diterapkannya pembatasan
sosial dengan ketat. Tentu sangat banyak
karyawan dirumahkan atau berkurang
pendapatannya,” ujar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini
menambahkan, untuk menghindari ke-
buntuan, sejumlah negara mulai me-
longgarkan ketentuan penguncian atau
lockdown. Pemerintah Tiongkok telah
mencabut status isolasi provinsi Hubei dan
Wuhan. Begitu juga dengan Korea Selatan.
Di Eropa, mulai dari Itali, Spanyol, Jerman,
Prancis, Denmark hingga Austria dan Ceko
juga melakukan hal yang sama. Sejumlah
kegiatan produktif masyarakat pun mulai
bergeliat lagi. 

“Jika ingin tidak terjadi kebuntuan akibat
terhentinya aktivitas perekonomian, ma-
syarakat Indonesia harus berambisi segera
memulihkan semua sendi dinamika ke-
hidupan. Syaratnya, harus ditumbuhkan
kesadaran dan keinginan memutus rantai
penularan Covid-19 secara bersama,”
pungkas Bamsoet. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

28-38.pmd 1/1/2003, 12:18 AM33
20993505_MAJALAH MAJELIS JUNI 2020_T-33.PDF   1 6/8/2020   11:45:30 AM



34 EDISI NO.06/TH.XIV/JUNI 2020

NASIONAL

Syarief Hasan

Seharusnya Harga BBM Premium Turun

Pemerintah, dalam hal ini Pertamina, berencana memberikan pinjaman Rp 100 miliar kepada pelaku

UMKM. Mengingat harga minyak saat ini seharusnya hibah, bukan pinjaman.

WAKIL Ketua MPR Syariefuddin Hasan
(Syarief Hasan) mengatakan,
pemerintah atau Pertamina seharus-

nya bisa menurunkan harga BBM Premium
dan memberikan hibah, bukan pinjaman
kepada pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan
Menengah). “Pertamina seharusnya mem-
berikan bantuan hibah bukan pinjaman Rp
100 miliar kepada pelaku UMKM,” kata Syarief
Hasan dalam keterangannya di Jakarta,
Senin (11/5/2020).

Menanggapi rencana Pertamina me-
nyiapkan Rp 100 miliar untuk pinjaman kepada
UMKM,  menurut  Syarief Hasan, rencana
itu bisa dilakukan melalui bantuan hibah,
bukan pinjaman. Dia melihat dari harga jual
BBM Premium saat ini Pertamina dapat
menarik keuntungan yang cukup besar.
Betapa tidak, harga penjualan BBM Premium
dari Pertamina saat ini Rp 6.450/liter,
sedangkan estimasi kalkulasi harga ke-
ekonomiannya adalah Rp 6.000/liter.

“Komite Penghapusan Bensin Bertimbal

juga sudah menyampaikan pandangan
bahwa harga jual BBM Premium di Indone-
sia saat ini terlalu mahal bila dibandingkan
dengan negara-negara lain,” katanya. Dari
harga BBM Premium saat ini, Pertamina
sudah mendapatkan keuntungan Rp 450/li-
ter. Bila dikalikan dengan 1 juta barrel per

hari maka keuntungan Pertamina sebesar
Rp 71,5 miliar per hari atau Rp 2,1 triliun per
bulan.

Selain keuntungan dari harga BBM Pre-
mium, Syarief Hasan juga mengungkapkan,
Pertamina mendapatkan keuntungan dari
cost saving harga minyak dunia. Harga

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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WAKIL Ketua MPR Syariefuddin Hasan minta kepada pemerintah untuk tidak
menunda-nunda kebijakan pemberian stimulus ekonomi kepada Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi yang terkena dampak pandemi

Covid-19. Bank pelaksana agar mempermudah kebijakan ini secara transparan,
akuntabel, dan tepat sasaran.

“Harapan kita dan rakyat agar realisasi kebijakan ini jangan ditunda-tunda dan pihak
bank pelaksana agar mempermudah kebijakan ini dengan pengawasan yang transparan
dan akuntabel agar tepat sasaran,” kata Syarief Hasan dalam keterangannya, Selasa
malam (12/5/2020).

Beberapa waktu lalu, 3 Mei 2020, Syarief Hasan pernah mengimbau kepada
pemerintah untuk memberikan stimulus ekonomi kepada UMKM dan Koperasi yang
terkena dampak pandemi Covid-19. Stimulus ekonomi itu, antara lain dalam bentuk
bantuan kredit dan penundaan cicilan pembayaran kredit sampai pandemi Covid-19
berakhir.

Ternyata gagasan Syarief Hasan mendapatkan tanggapan positif dari Menteri
keuangan RI Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR RI, setelah disetujuinya Perppu
Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta,
Selasa (12/5/2020).

Dalam pidatonya terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
Tahun Anggaran 2021 (KEM-PPKF) dalam Rapat Paripurna DPR itu, Sri Mulyani
menyebutkan, proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan berada di kisaran
4,5%-5,5%, inflasi 2.0%-4,0%, kemudian nilai tukar rupiah berapa angka 14.900 serta
harga minyak mentah US$ 40-50 per barrel.

Syarief Hasan menjelaskan bahwa sebagian anggaran dari Rp 70 triliun itu akan
digunakan, antara lain untuk stimulus ekonomi dan penundaan pembayaran kredit bagi
UMKM dan Koperasi. “Perekonomian Indonesia akan tumbuh lebih baik jika UMKM dan
Koperasi mendapat perhatian serius dari pemerintah,” katanya.

Dia optimistik ekonomi Indonesia pada 2021 akan tumbuh lebih baik ditopang UMKM
dan koperasi. “Bila kebijakan ini terlaksana dengan baik maka peran para pelaku UMKM
yang jumlahnya 60 juta dan Koperasi lebih kurang 200.000 unit akan signifikan
membangun kembali ekonomi Indonesia, sehingga minimal pertumbuhan ekonomi dapat
bertahan sekitar 3.0 % tahun ini dan naik menjadi 4% tahun 2021,” pungkas Syarief. ❏

Stimulus Ekonomi Bagi UMKM dan Koperasi

minyak dunia saat ini turun hingga US$ 35/
barrel sementara harga ICP US$ 63/barrel.
Sehingga total cost saving Pertamina Rp 13,1
triliun per bulan.

“Pemerintah atau Pertamina hendaknya
jangan menikmati keuntungan saja, tapi juga
harus menurunkan harga BBM Premium,”
tegas Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai
Demokrat ini.

Jadi, menurut Syarief Hasan, dana
pinjaman Rp 100 miliar adalah hasil ke-
untungan dari penjualan BBM Premium per
hari. Sebenarnya pemerintah menyediakan
subsidi BBM Premium sebesar Rp18,7 triliun.
Anggaran subsidi ini tidak terpakai oleh
pemerintah.

Mantan Menteri Koperasi dan UMKM era
Presiden SBY ini mengimbau pemerintah, di
tengah pandemi Covid-19 yang menimpa
rakyat bawah seharusnya pemerintah atau
Pertamina mengembalikan keuntungan
Pertamina tersebut kepada rakyat dalam
bentuk hibah, bukan pinjaman kepada UMKM.
Jumlahnya pun seharusnya lebih besar agar
dapat membangun ekonomi rakyat, khusus-
nya para pelaku UMKM.

Syarief Hasan mengingatkan, sesuai
amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945,
perekonomian Indonesia dibangun untuk
kepentingan rakyat yang bersumber dari
kekayaan alam Indonesia. “Sudah semesti-
nya kebijakan pemerintah diperuntuk se-
besar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat
Indonesia,” pungkasnya. ❏
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H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
Ketua MPR RI

tragedi kematian, akibat keterbatasan ekonomi pun
bermunculan. Sangat memprihatinkan. Sementara itu,
banyak komunitas tak tinggal diam. Banyak orang
berinisiatif menyediakan dan menyalurkan bantuan
pangan bagi setiap orang yang berkekurangan.
Gambaran seperti itu terjadi di banyak kota. Bahkan,
di negeri kaya seperti Amerika Serikat (AS) tidak
sedikit keluarga yang harus mendatangi bank
makanan untuk meminta bantuan. Sudah puluhan juta
pekerja di AS dirumahkan karena pandemi Covid-19.

Penderitaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan
miliaran orang sekarang ini lebih karena pilihan yang
mengutamakan keselamatan jiwa bersama. Memilih
menghentikan sementara produksi dan perdagangan
demi keselamatan, sekaligus memutus rantai
penularan Covid-19. Rantai penularan itu bisa diputus
jika semua orang, dengan kesadaran penuh, taat dan
konsisten menjaga jarak di ruang publik. Jika imbauan
jaga jarak tidak dilaksanakan, durasi pandemi Covid-
19 akan semakin lama.

Konsekuensinya, durasi penderitaan dan ketidak-
nyamanan pun akan semakin lama pula. Tentu saja
hal seperti itu bukan menjadi keinginan bersama.
Logikanya sederhana saja; proses normalisasi
kehidupan dan pemulihan ekonomi bisa segera
diwujudkan jika semua orang mau melindungi dirinya
dengan menjaga jarak agar tidak terinfeksi Covid-19.

Hanya dengan cara sesederhana itulah kecepatan
penularan Covid-19 bisa diredam. Untuk mencapai
target itu peran negara atau pemerintah sebagai regu-
lator memang penting dan signifikan. Tetapi,
kesadaran dan kepedulian masyarakat pun menjadi
faktor yang lebih signifikan. Pemerintah misalnya,
akhirnya harus berkeputusan melarang mudik.
Larangan mudik harus dipahami sebagai upaya
cegah-tangkal penularan Covid-19. Komunitas
perantau diharapkan mematuhi larangan ini.
Sebaliknya, jika larangan mudik tidak dipatuhi, upaya
menahan kecepatan penularan Covid-19 menjadi

GAMBARAN tentang penderitaan dan potensi
meningkatnya jumlah warga miskin akibat
periode pandemi Covid-19 yang berke-

panjangan sudah jelas dan nyata. Penderitaan ini
bisa diakhiri jika setiap orang paham dan sadar akan
urgensi pembatasan sosial untuk memutus rantai
penularan Covid-19. Taat dan konsisten menerapkan
pembatasan sosial menjadi modal awal pemulihan
ekonomi.

Ketika Virus Corona mulai mewabah dan kemudian
ditetapkan sebagai pandemi global oleh Organisasi
Kesehatan Dunia atau WHO, setiap orang hanya
diberi dua pilihan: tak peduli, atau menyelamatkan
diri dengan menjaga jarak (social distancing). Semua
orang disarankan menyelamatkan diri, karena proses
penularan virus corona yang menjadi penyebab sakit
Covid-19 sangat mudah. Apalagi, belum ada obat
penyembuh yang mujarab.

Karena negara wajib melindungi rakyatnya,
banyak pemerintah tak mau ambil risiko.  Sejumlah
negara pun menerapkan kebijakan penguncian atau
lockdown. Indonesia menerapkan kebijakan
pembatasan sosial hingga PSBB (pembatasan sosial
berskala besar) sebagai strategi cegah tangkal
penularan Covid-19.

Baik opsi penguncian maupun PSBB pasti ada
konsekuensinya. Semua orang disarankan 
mengamankan diri dengan berdiam di rumah.
Diperkirakan sepertiga warga planet ini meng-
amankan diri di rumah. Termasuk tentu saja
sebagian besar masyarakat Indonesia. Maka,
pabrik berhenti produksi, kantor tutup, pedagang
berhenti berjualan di ruang terbuka, penyelesaian
proyek infrastruktur ditunda dan anak-anak pun
belajar di rumah. Aktivitas perekonomian memang
terhenti. Dan, Dana Moneter Internasional (IMF)
pun memastikan perekonomian global dilanda
resesi.

Cerita tentang penderitaan banyak orang, bahkan

Peran Signifikan Masyarakat Bagi Pemulihan
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semakin sulit. 
Kini, semua orang sudah mencatat bahwa Pandemi Covid-19 telah

menimbulkan kerusakan dahsyat yang tak pernah diperhitungkan
sebelumnya. Tak hanya mengancam keselamatan jiwa manusia di
planet ini, melainkan juga telah meluluhlantakan sendi-sendi
perekonomian global. Dan, untuk pertama kalinya pula sejak tragedi
kemanusiaan akibat Flu Spanyol satu abad lalu, upaya mengakhiri
pandemi Covid-19 serta upaya pemulihan ekonomi dari resesi tak
cukup hanya mengandalkan peran pemerintah di setiap negara. 
Sebaliknya, peran masyarakat di setiap negara, termasuk masyarakat
Indonesia, sangat signifikan. Kesadaran dan peran masyarakat
memutus rantai penularan Covid-19 menjadi faktor kunci bagi semua
upaya pemulihan. 

Pemulihan Jawa

Seperti negara lain, Indonesia pun sudah merasakan dampak
resesi ekonomi. Ekspor dan investasi dipastikan tumbuh negatif.
Pilihan yang tersedia hanyalah kebijakan yang dapat meminimalisir
ekses dari resesi itu sendiri.  Apa pun pilihan kebijakannya, ketaatan
menerapkan pembatasan sosial oleh semua elemen masyarakat
menjadi modal awal percepatan pemulihan ekonomi. Karena itu,
semua kepala daerah perlu memastikan masyarakat patuh dan
konsisten menerapkan pembatasan sosial sebagai bagian dari upaya
menghentikan penularan Covid-9.

Ketidakmampuan komunitas internasional menghentikan penularan
Covid-19 mendorong semua negara memulai pergulatan merespons
resesi ekonomi. Untuk tujuan yang sama, Indonesia pun telah
merumuskan strategi dan kebijakan. Pada periode sekarang ini, tiga
masalah harus dikerjakan simultan pada saat yang sama. Masing-
masing adalah kerja merawat pasien Covid-19,  kerja pembatasan
sosial untuk cegah-tangkal penularan,  dan upaya sejak dini
memulihkan perekonomian. Ketiganya sama urgensinya dan sama
strategisnya.

Jika masyarakat taat dan konsisten menerapkan pembatasan
sosial selama periode pandemi virus corona, skala dan kecepatan
penularan Covid-19 akan menurun dengan sendirinya. Menurunnya
jumlah pasien Covid-19 pada gilirannya bisa melonggarkan ketentuan
tentang pembatasan sosial untuk memulihkan kehidupan bersama,
serta membangkitkan keberanian menggerakkan lagi mesin

perekonomian nasional. Korea Selatan patut dicontoh.Setelah sekian
lama lockdown, Korea Selatan sudah melonggarkan sejumlah
ketentuan pembatasan sosial, dan dinamika kehidupan masyarakat
di negara itu berangsur-angsur pulih.

Belajar dari pengalaman Korea selatan, semua pemerintah daerah
harus berani all out mendorong masyarakat patuh dan konsisten
menerapkan pembatasan sosial. Masyarakat harus diingatkan bahwa
pembatasan sosial yang konsisten menjadi modal awal pemulihan
ekonomi dari resesi. Tanpa bermaksud membeda-bedakan, perhatian
dan catatan khusus patut diberikan kepada semua kepala daerah di
pulau Jawa. Data Kementerian Perindustrian menyebutkan bahwa
75% dari total industri nasional berpusat di Jawa. Sehingga, menurut
Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi Jawa bagi pertumbuhan
ekonomi nasional pun sangat signifikan, mencapai 59% per 2019.

Artinya, tingkat kepatuhan masyarakat di pulau Jawa dalam
menerapkan pembatasan sosial sangat menentukan kemampuan
negara merespons resesi ekonomi. Jika kecepatan penularan Covid-
19 tidak bisa diredam, penghentian aktivitas produksi sektor industri
di Jawa akan berkepanjangan. Dampak sosialnya tentu akan sangat
serius. Karena itu, ketaatan masyarakat menerapkan pembatasan
sosial di pulau Jawa tak bisa ditawar-tawar lagi. Sebab, faktor
ketaatan itu  menjadi bagian tak terpisah dari keinginan bersama
meminimalisir dampak resesi ekonomi.  

Tidak bijaksana jika upaya-upaya pemulihan ekonomi baru dilakukan
setelah berakhirnya periode penularan Covid-19. Menunda-nunda
upaya bersama memulihkan perekonomian akan berakibat pada
meningkatnya penderitaan masyarakat dan menggelembungkan
jumlah warga miskin. Saat ini saja, ketika penerapan pembatasan
sosial diupayakan konsisten, sudah begitu banyak jumlah warga
atau keluarga yang menderita karena kehilangan sumber penghasilan
akibat tidak bisa bekerja. Termasuk di dalamnya para profesional
atau pekerja kantoran yang dirumahkan.

Gambaran sementara itu bisa dilihat dari data resmi pemerintah.
Hingga pertengahan April 2020, Kementerian Ketenagakerjaan
mencatat 2,8 juta pekerja telah mengalami PHK (pemutusan
hubungan kerja) dan dirumahkan. Tidak mengherankan jika jumlah
peminat Kartu Prakerja begitu besar. Hingga Selasa (14/4) tengah
hari, tidak kurang dari 3,7 juta akun melakukan registrasi di situs
resmi Kartu Prakerja. ❏
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Hari Pendidikan Nasional

Waspadai Turunnya Kualitas Pendidikan

Selama Pandemi
Berkenaan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional 2020, Wakil Ketua MPR Lestari Moerd ijat

meminta pemerintah tetap memenuhi hak pendidikan rakyat selama pelaksanaan pembatasan

sosial berskala besar (PSBB).

SEPANJANG kebijakan PSBB terjadi
peningkatan tekanan ekonomi keluarga
yang mengganggu proses belajar dari

rumah. Menurut Rerie, begitu Lestari
Moerdijat biasa disapa, fenomena ter-
tekannya perekonomian keluarga mem-
engaruhi proses belajar dari rumah mulai
terlihat sejak kebijakan PSBB berjalan ketat.

“Karena itu, saya minta pemerintah
mencermati fenomena ini dan segera
mencari solusi terbaik untuk mengatasinya,”
kata Lestari Moerdijat yang juga koordinator
Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan
Daerah di MPR, dalam keterangannya, Jumat
(1/5/2020).

Lebih lanjut Rerie menyatakan, selama
masa pandemi Covid-19 di Tanah Air terdapat
beberapa persoalan yang terjadi di lingkup
pendidikan nasional. Mengutip survei Komisi
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ma-
yoritas interaksi guru-murid hanya mem-
berikan tugas belaka yang tercatat 79,9%.
Masih berdasarkan survei yang sama, hanya
8% guru sudah terbiasa dengan metoda
pengajaran jarak jauh.

Kondisi itu, menurut Rerie, bisa jadi karena
kesiapan guru baik pemahaman dan praktik
melakukan pengajaran jarak jauh (PJJ)
rendah. Maka, “Jangan sampai kesalahan
pedagogik ini membuat sasaran pendidikan
kita tidak tercapai. Atau lebih jauh lagi bisa
menimbulkan efek psikologis buruk bagi
anak-anak didik kita di tengah tekanan
ekonomi yang membebani orang tua,”
ujarnya.

Pada kesempatan itu, Rerie meng-
apresiasi langkah taktis Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan melonggarkan
bantuan operasional sekolah agar anggar-
an dapat fleksibel mengantisipasi ke-
mungkinan gangguan operasional sekolah
selama PSBB.

“Tapi langkah itu belum cukup. Harus juga
dipikirkan antisipasi ancaman meningkatnya

angka putus sekolah baik pada pendidikan
dasar, menengah maupun tinggi,” kata Rerie.
Caranya, tambah legislator Partai NasDem
itu, bisa lewat memperbanyak cakupan
beasiswa untuk menyelamatkan anak didik
terdampak, baik di tingkat pendidikan dasar,
menengah sampai pendidikan tinggi.

“Perlu langkah antisipatif pemerintah
melalui beasiswa untuk meringankan beban
orang tua terdampak korona dan juga
peserta didik yang terancam putus sekolah,”
tegas Rerie.

Upaya meningkatkan kualitas, skill, dan
kesejahteraan tenaga pengajar di setiap
jenjang pendidikan, menurut Rerie, me-
rupakan langkah yang harus disegerakan
untuk mengantisipasi perkembangan zaman.
Di sisi lain, Rerie mengingatkan pemerintah

terkait kesiapan infrastruktur untuk men-
dukung proses pengajaran jarak jauh, yang
mensyaratkan ketersediaan platform daring
dan akses internet yang baik.

Dia mengakui, Kemendikbud telah me-
nyediakan platform “Rumah Belajar”, tapi
temuan KPAI di lapangan tercatat 56,9%
masyarakat tidak mengetahui program ini.
“Bahkan lebih dari 76% mengaku tidak
pernah menggunakannya,” ujarnya.

Dalam kondisi yang kompleks seperti saat
ini, tegas Rerie, pemerintah harus me-
nanggapi dengan serius masukan konstruktif
dari elemen masyarakat agar langkah yang
diambil bisa menghadirkan solusi yang tepat,
sehingga kualitas pendidikan nasional terjaga
baik.

Kekhawatiran Asosiasi Perguruan Tinggi
Swasta Indonesia yang menyatakan 70%
dari 4.520 kampus berpotensi kesulitan
pembiayaan, baik gaji maupun operasional
di semester mendatang, menurut Rerie, tidak
boleh dianggap remeh mengingat kampus
swasta selama ini bagian dari sistem
pendidikan tinggi nasional.  Tidak hanya di
tingkat perguruan tinggi, tambah Rerie, di
tingkat lembaga pendidikan dasar dan
menengah swasta pun membutuhkan
perhatian yang sama.

Dalam rangka merayakan Hari Pendidikan
Nasional tahun ini, menurut politisi Partai
Nasdem itu, perlu dibangun kesadaran
bersama bahwa pendidikan berkualitas
adalah investasi terbesar suatu bangsa.
Dengan demikian, jelasnya, dalam situasi apa
pun diperlukan kerja sama seluruh elemen
untuk memenuhi hak pendidikan masyarakat.

“Kita perlu bergotong royong antara pusat
dan daerah untuk membagi fokus perhatian
di tengah masalah berat pandemi. Selain
memutus rantai penyebaran Covid-19,
upaya pemulihan ekonomi juga tidak kalah
pentingnya menyelamatkan hak pendidikan
rakyat,” ujar Rerie. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

20993505_MAJALAH MAJELIS JUNI 2020_T-38_R1.pdf   1 6/12/2020   10:24:49 AM



39EDISI NO.06/TH.XIV/JUNI 2020

FOTO-FOTO:  ISTIMEWA

Pada 1960-an di Jakarta sudah banyak pasar. Di

kawasan Jl. Hayam Wuruk dan Jl. Gajah Mada,

Glodok, serta Kota pun sudah banyak pertokoan.

Namun demikian Presiden Soekarno merasa masih

kurang. Ia menginginkan adanya distribusi legal dan

department store yang memfasilitasi produk-produk

berdikari, bikinan Indonesia. Tujuan dibangunnya department

store agar tidak ada permainan harga seenaknya. Gagasan itu

diwujudkan dalam bentuk pembangunan toko serba (toserba) ada

Sarinah.

Banyak alasan kenapa toserba yang pembangunannya didanai dari pampasan

perang itu memilih Jl. Thamrin sebagai lokasi to o tersebut. Dan, di tahun

1960-an, toserba Sarinah (saat itu) menempati gedung tertinggi di Asia Tenggara.
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PADA awal Mei 2020, di berbagai media
sosial dan media massa resmi, ramai
dan viral berita tentang penutupan

restoran cepat saji dari Amerika Serikat,
McDonald’s, yang berlokasi di Pusat
Perbelanjaan Sarinah, Jakarta. Berita
tersebut menghebohkan masyarakat,
sebab McDonald’s yang berada di Sarinah
itu merupakan gerai McDonald’s pertama
yang buka dan hadir di Indonesia, dan
berada di tempat yang sangat strategis
serta penuh sejarah.

Sejak dibuka 14 Februari 1991 hingga
ditutup pada pukul 22.05 WIB, 10 Mei 2020;
McDonald’s melayani masyarakat penggemar
ayam goreng, kentang goreng, burger, dan
ice cream, hampir 30 tahun lamanya. Di
tempat itu, masyarakat tidak hanya sekadar
menyantap dan menikmati minum dengan
menu-menu yang disajikan, namun di sana
mereka juga bisa ngobrol, bersosialita
dengan kawan, pacar, sahabat, dan
keluarga. Bahkan, di tempat itu kerap
dijadikan pertemuan bisnis secara diam-diam
oleh pelaku bisnis. Mereka berjumpa di tempat
itu bisa secara kebetulan, bisa pula dengan
janjian. Hal-hal demikianlah yang membuat
banyak kenangan dari masyarakat akan
hadirnya McDonalds’ yang ada di Sarinah.
Tak heran bila saat detik-detik penutupan
gerai itu, masyarakat antusias menjadi saksi
mata.

Penutupan restoran cepat saji, McDonald’s,
bisa jadi ada kaitannya dengan rencana
renovasi yang akan dilakukan oleh pemerintah
terhadap gedung yang dibangun pada 1962
itu. Pihak yang paling bertanggung jawab
terhadap keberadaan Sarinah, Kementerian
BUMN, mengatakan bahwa renovasi Sarinah
perlu dilakukan untuk dapat tetap bersaing
dengan pusat perbelanjaan yang lain. Meski
demikian, Menteri BUMN Erick Thohir me-
negaskan, renovasi yang dilakukan tidak
meninggalkan nilai sejarah dari Sarinah itu
sendiri.

Lebih lanjut Erick Thohir menjelaskan,
Sarinah akan dikembalikan kepada maksud
awal dibangunnya pusat perbelanjaan itu,
yakni tempat memasarkan produk asli
Indonesia. Namun, renovasi dilakukan

dengan menyertakan kemasan dan eksis-
tensi kekinian agar menjanjikan pertumbuhan
usaha berkelanjutan di masa depan. “Reno-
vasi Sarinah dimulai Juni 2020,” jelas Erick
Thohir.

Hadirnya Sarinah di tengah masyarakat
kalau dilihat dari tinjauan sejarah merupakan
bagian dari pembangunan Jakarta pada
masa 1960-an. Pembangunan Jakarta kala

itu dimasukkan dalam Pembangunan Na-
sional Semesta Berencana Tahun 1961 –
1969. Membangun Jakarta pada masa itu
juga dalam rangka untuk mempersiapkan
Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games
1962.

Untuk memperindah, menciptakan rasa
lapang dan lega, serta memperlancar arus
transportasi, Presiden Soekarno meme-

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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rintahkan pelebaran Jl. Thamrin. Pelebaran
Jl. Thamrin juga terinspirasi dari jalan-jalan
besar di kota-kota dunia.

Keinginan Soekarno tidak hanya berhenti
pada memperlebar Jl. Thamrin, namun
bagaimana di sisi-sisi jalan itu berdiri
bangunan megah dan menjulang tinggi.
Abidin Kusno dalam sebuah buku menyebut-
kan, bangunan itu mempunyai kualitas
melayang tinggi ke atas, berteriak ke angkasa
meninggalkan tanah. Untuk itulah Soekarno
menggagas pembangunan Hotel Indonesia,
Wisma Nusantara, dan toko serba ada
Sarinah. Rancang bangun ketiga bangunan
itu pada masanya terbilang tertinggi dan

tinggi di antara bangunan dan gedung-
gedung yang sudah ada di Jakarta.

Sebagai proyek mercusuar, pastinya apa
yang hendak dilakukan oleh presiden
pertama di Indonesia itu mendapat kritik dan
tantangan. Alasannya, pembangunan itu jauh
dari kebutuhan masyarakat yang se-
sungguhnya. Meski demikian, ada pihak-
pihak yang merasa diuntungkan dari proyek-
proyek pembangunan itu, seperti menyerap
banyak tenaga kerja dan membuka peluang
masyarakat untuk menjajakan dagangannya
sebagai pedagang kaki lima.

Nah, tentu untuk membangun bangunan-
bangunan megah tersebut memerlukan dana
yang tak sedikit. Dari mana dana untuk
membangun Sarinah, Hotel Indonesia, dan
Wisma Nusantara itu? Dari utang luar negeri?
Bukan. Pembangunan gedung-gedung
mewah dan megah  itu didanai dari pam-

pasan perang. Pada Perang Dunia II,  Jepang
menderita kekalahan ditandai dengan hancur
berantakannya dua kota di negara Sakura
itu, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, akibat bom
nuklir pasukan gabungan, Sekutu. Sudah
jatuh tertimpa tangga pula, Jepang bukan
hanya harus membangun kembali kotanya
yang hancur, namun negara ini juga terikat
dengan Perjanjian San Fransico. Dalam
perjanjian itu, Jepang harus memberikan
kompensasi kepada negara-negara yang
pernah dijajahnya. Perjanjian yang ditanda-
tangani pada 8 September 1951 itu sangat
kuat status hukumnya, sebab ditandatangani
oleh 49 negara termasuk Indonesia.

Meski di atas kertas perjanjian itu sudah
tertuang, tetapi proses cairnya dana
kompensasi tidak serta merta mengguyur
begitu saja. Perlu waktu 7 tahun agar
kompensasi itu bisa terealisasi. Titik terang
mulai tampak setelah pertemuan antara
Soekarno dan Perdana Menteri Jepang
Nobusuke Kishi, November 1957. Dalam
pertemuan itu akhirnya disepakati, Jepang
akan memberikan kompensasi kepada bekas
jajahannya, Indonesia, sebesar US$ 223,08
juta. Tidak hanya itu, Jepang juga membeikan
kompensasi dalam berupa dana sebesar 80
juta Yen, namun dengan cara menyicil. Dana
dari kompensasi yang ada itu dimanfaatkan
untuk membangun proyek-proyek mercu-
suar Soekarno, termasuk pembangunan
Sarinah.

Pada 17 Agustus 1962, dilakukan peletak-
an batu pertama pembangunan toko serba

ada Sarinah. Desain bangunan dirancang
oleh arsitektur dari Denmark, Abel Sorensen.
Penanggung jawab dari pembangunan itu
diserahkan kepada Menteri Muda Per-
industrian Rakyat, dr. R. Soeharto. Sebagai
kepala daerah yang wilayahnya merupakan
lokasi dibangunnya Sarinah, maka Gubernur
Jakarta, dr. Soemarno, juga terlibat aktif
dalam proyek itu.

Adanya kritik dan tantangan terhadap
pembangunan Sarinah terungkap dalam
memoar Saksi Sejarah.  Dalam memoar itu,
Soekarno mengatakan: “Jangan terlalu
menghiraukan kecaman itu”. Menurut
Soekarno, Sarinah harus menjadi pu-

sat sales promotion barang-barang pro-
duksi dalam negeri, terutama hasil pertanian
dan perindustrian rakyat. Pembangun-
an department store itu perlu dikaitkan
dengan pendidikan tenaga trampil dan ahli
konstruksi gedung bertingkat tinggi. Me-
ngenai bidang manajemennya sejalan
dengan apa yang kita lakukan mengenai
pembangunan Hotel Indonesia.

Ada sumber yang menyebutkan, ada tiga
alasan kenapa lokasi berdirinya toko serba
ada Sarinah berada di Jl. Thamrin, bukan
berada di kawasan Bundaran Hotel Indo-
nesia, atau di kawasan Gelora Bung Karno,
atau Blok M, yang juga kawasan terbilang
strategis dan ramai.

Penjelasan dari ketiga alasan itu adalah:
Pertama, Jalan Thamrin dan Jalan Jenderal
Sudirman adalah jalan utama menuju kota
satelit di Kebayoran Baru. Kebayoran saat
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itu merupakan kawasan terpandang dan elit.
Kedua, hampir semua instansi pemerintah
pada tahun tersebut ada di Jl. Thamrin. Dan,
ketiga, Jalan Thamrin sampai Kebayoran
Baru direncanakan menjadi daerah elite.

Pembangunan Sarinah merupakan proyek
nasional. Dalam historia.id, Soekarno
menyampaikan penjelasannya pada saat
Sidang Paripurna Kabinet Dwikora yang
digelar di Istana Presiden, Bogor, 15 Januari
1966, dan saat itu pembangunan Sarinah
tinggal tahap akhir. Dalam sidang itu,
Soekarno mengatakan bahwa Sarinah
mutlak perlu untuk sosialistische eco-
nomie (ekonomi sosialis). Menurut Soe-
karno, tidak ada satu negara sosialis yang
tidak mempunyai satu distribusi legal, tidak
mempunyai department store. “Datanglah ke

Hanoi, ada. Datanglah ke Peking, ada.
Datanglah ke Nanking, ada. Datanglah ke
Shanghai, ada. Datanglah ke Moskow, ada.
Datanglah ke Budapest, ada. Datanglah ke
Praha, ada,” ujarnya.

Sarinah yang dibangun selain difungsikan
sebagai distribusi legal, juga sebagai toko
serba ada yang berfungsi untuk menurunkan
dan menekan harga. “Sebagai “prijs stabili-
sator,” ujarnya. Dari fungsi itu maka pedagang
atau orang di luar departement store tidak
berani menjual harga lebih tinggi. “Kalau
di department store harganya cuma lima puluh
rupiah, di luar departement store, orang tidak
berani menjual seratus rupiah,” katanya.

Lebih lanjut dalam historia.id,  Soekarno
mengingatkan, barang yang dijual department

store Sarinah harus barang berdikari. Barang
bikinan Indonesia. “Yang boleh impor hanya
40%. Tidak boleh lebih. Artinya, 60% mesti
barang kita sendiri. Juallah di situ kerupuk
udang bikinan sendiri. Juallah di situ potlot
kita sendiri,” ujarnya.

Setelah proses pembangunan selama 4
tahun, akhirnya pada 15 Agustus 1966,
Soekarno meresmikan Sarinah. Peresmian
Sarinah pada masa itu menunjukkan Jakarta
atau Indonesia merupakan kota metropolitan
terbesar pertama di Asia Tenggara. Dengan
tinggi 74 meter dan terdiri dari 15 lantai
membuat Gedung Sarinah merupakan
gedung tertinggi di Jakarta. Pada masa itu,
Singapura belum dibangun, sedang Kuala
Lumpur masih rawa-rawa.

Bisa jadi Soekarno puas dengan tegak

berdirinya bangunan Sarinah dan segala
fungsinya. Untuk itu, dia mengatakan: “Kalau
Sarinah di Thamrin sukses, untuk Jakarta
saya perintahkan buat tiga lagi. Jakarta Utara,
Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Another there,
my dear friends, another three. Department
Store Sarinah itu,” ujarnya.

Dalam sarinah.co.id, dalam sekilas
perusahaan, Sarinah disebut sebagai Meng-
awali Usaha Ritel Modern Indonesia. PT
Sarinah (Persero) merupakan Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang
ritel dan perdagangan. Sarinah hadir sebagai
wadah bagi segenap pegiat industri kreatif
tanah air untuk menampilkan karya-karya
terbaik mereka kepada khalayak luas.

Lewat slogan “The Window of Indonesia”,

Sarinah membuka akses bagi masyarakat
Indonesia maupun dunia yang tertarik
menyelami geliat dan keanekaragaman
ranah industri kreatif nusantara. Nama
Sarinah pun kemudian dikenal sebagai tujuan
belanja wajib bagi pencinta produk dalam
negeri, turis asing, serta jaringan pembeli
mancanegara.

Selama lima dekade hadir untuk negeri,
cakupan bisnis Sarinah pun semakin
beragam, mulai dari ritel distribusi, properti,
perhotelan, ekspor impor, valuta asing,
hingga F&B. 

Perjalanan Sarinah belum berhenti sampai
di sini. Ke depan, perusahaan akan terus
mengembangkan berbagai rencana strategis
untuk mendorong pertumbuhan industri
kreatif dalam negeri, baik di tingkat nasional

maupun global. 
Sarinah mempunyai visi, Menjadi Ekosistem

Bisnis Unggul Bagi Industri Kreatif Indonesia
dengan Fokus Kepada Pelanggan.

Sedang misinya adalah mengoptimalkan
ekosistem bisnis dalam industri ritel, per-
dagangan, properti dan usaha lainnya
dengan dukungan sumber daya manusia
yang kompeten dan pemanfaatan teknologi
terintegrasi; Meningkatkan perdagangan
produk unggulan Indonesia untuk mendukung
perekonomian nasional; Membangun trading
house Indonesia; Sinergi Kemitraan dengan
UKM dan IKM; dan Meningkatkan profitabilitas
perusahaan dan menerapkan nilai-nilai GCG
secara konsisten. ❏

AWG/dari berbagai sumber
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Sarinah, Dia Mbok Saya
Nama Sarinah disematkan pada toko serba ada pertama di Indonesia itu sebagai wujud penghargaan Soekarno kepada

pengasuhnya di saat masa bocah. Dari Sarinah, Soekarno diajarkan menghormati ibunya dan mencintai rakyat kecil.

Agar tetap mampu bersaing, pusat perbelanjaan itu direnovasi. Akan mengedepankan produk UMKM.

DI ANTARA kita bisa jadi bertanya
mengapa Presiden Soekarno mem-
bangun toko serba ada atau pusat

perbelanjaan terbesar di Asia Tenggara, saat
itu, tidak dinamakan Indonesia atau Nusantara
atau nama-nama lain yang menunjukkan
kebesaran Indonesia, seperti Majapahit,
Gajah Mada, Pangeran Diponegoro. Meng-
apa justru nama yang disematkan pada
gedung tertinggi pertama di Indonesia itu
sebuah nama Sarinah, nama seorang
perempuan desa.

Begini kisahnya, di Surabaya, pada 6 Juni
1901, lahirlah anak yang diberi nama Koesno
Sosrodihardjo. Ia merupakan buah cinta dari
Raden Soekemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu
Nyoman Rai. Raden Soekemi adalah seorang
guru Sekolah Dasar Pribumi yang masa
pengabdiannya menjadi guru berpindah-
pindah. Pernah mengajar di Singaraja, Bali;
Mojokerto, dan Surabaya, Jawa Timur.

Pada masa kecil, Koesno sering sakit.
Dalam kepercayaan orang Jawa, sakit yang
kerap mendera seorang anak bisa di-
sebabkan kabotan jeneng atau keberatan
nama. Dari kepercayaan inilah yang bisa jadi
membuat ayahnya mengganti nama Koesno
menjadi Soekarno. Ayahnya terinspirasi
Panglima Perang Pandawa, yakni Karno,

dalam Perang Bharata Yudha sehingga nama
itulah yang dipilih untuk menggantikan nama
sebelumnya.

Dalam masa pengasuhan, sejak kecil
hingga dewasa, ayahnya kerap meng-
asuhkan atau menitipkan kepada orang lain
seperti kakeknya (Raden Hardjokromo),
sahabatnya (Tjokroaminoto), dan orang yang
telah dianggap sebagai keluarganya sendiri
(Sarinah).

Sarinah adalah seorang perempuan desa.

Ia tinggal bersama keluarga Raden Soekemi.
Selama di keluarga Raden Soekemi, Sarinah
mengasuh Soekarno. Meski demikian
hadirnya dirinya di keluarga itu tidak digaji
atau dibayar. Sarinah-lah yang mempersiap-
kan segala keperluan dan kebutuhan
Soekarno, mulai dari makan hingga tidur.
Untuk mengantarkan tidurnya, Sarinah kerap
mendongeng. Dalam dongeng, ia menyelip-
kan pesan-pesan tentang kehidupan.
Perempuan yang dipanggil mbok (ibu) itu
pernah menyampaikan pesan yang begitu
mendalam kepada Soekarno. Pesannya
adalah, “Karno, pertama engkau harus
mencintai ibumu. Kemudian, kamu harus
mencintai rakyat jelata. Engkau harus
mencintai manusia umumnya”.

Tak hanya pesan mulia yang disampaikan
Sarinah kepada Soekarno kecil. Dirinya juga
mengajarkan bagaimana mencintai rakyat
kecil. Keseharian Sarinah bersama Soekarno
ditambah banyaknya pesan-pesan mulia
yang diberikan membuat Soekarno disebut
lebih dekat dengan Sarinah dibanding
dengan ibunya sendiri. Hal demikianlah yang
membuat Soekarno sangat terkesan dengan
ibu asuhnya itu.

Setelah Indonesia merdeka dan Soekarno
menjadi presiden, ia kerap memberi kursus
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pendidikan politik dan ketrampilan pada kaum
perempuan. Dalam pesan kepada kaum
perempuan, Soekarno menegaskan posisi
kaum wanita bukan berada di belakang
pria. Kaum ini dikatakan sebagai kaum yang
sangat penting sehingga dirinya pernah
menyebut, “wanita adalah tiang negara,
apabila dia baik maka baiklah negara, dan
apabila dia rusak maka rusaklah negara itu”.

Bahan-bahan kursus kepada kaum
perempuan itu selanjutnya dibukukan dan
diberi judul, Sarinah, kewadjiban wanita
dalam perdjoeangan Repoeblik Indonesia.
Buku itu ditulis tahun 1963. Buku yang
memiliki tebal 329 halaman itu diterbitkan
Panitia Penerbit Buku-buku Karangan
Presiden Soekarno.

Dijelaskan oleh ayah Megawati Soekarno-
putri itu, dirinya menjudulkan buku dengan
nama Sarinah, sebagai tanda terima kasih
kepadanya yang telah mengasuh dirinya
pada masa kecil. “Dia mbok saya. Dia
membantu ibu saya, dari  dia saya
menerima banyak rasa cinta, dan rasa
kasih”, ujarnya. Ditegaskan, “dari dia, saya
mendapat banyak pelajaran mencintai orang
kecil. Dia sendiri pun orang kecil. Tetapi
budinya selalu besar”. Soekarno berdoa
agar Tuhan membalas kebaikan Sarinah.

Tak hanya dalam buku Soekarno meng-
abadikan Sarinah. Ketika toko serba ada
pertama kali di Indonesia dibangun, ia juga

menyematkan nama Sarinah padanya. Dari
sinilah nama Sarinah semakin banyak dikenal
dan dikenang orang.

Pada tahun 2017, pusat perbelanjaan
Sarinah memiliki 18 cabang di seluruh
Indonesia, seperti di Kota Malang Jawa
Timur; Medan Sumatera Utara, Palembang
Sumatera Selatan, Makassar Sulawesi
Selatan, Bali, Semarang Jawa Tengah,
Bandung Jawa Barat, Jogjakarta, Solo Jawa
Tengah, Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur,
Pekanbaru Riau, dan Tangerang Banten.
Pada tahun itu juga disebut Sarinah akan
menambah 10 cabang baik dengan lokasi
bandar udara dan hotel.

Di tempat yang strategis inilah yang
membuat Sarinah harus bersaing dengan
superblock dan supermall yang tak jauh
darinya. Di antara mereka adalah Plaza
Indonesia dan Grand Indonesia. Tak hanya
itu, menyeberang dari Sarinah, terdapat
pusat perbelanjaan grosir, pakaian dan
kebutuhan lainnya, Kawasan Pasar Tanah
Abang. Untuk itu Menteri BUMN Erick Thohir
dalam rilis, 9 Mei 2020, mengatakan banyak
hal yang harus dibenahi (oleh Sarinah).
Pembaharuan perlu dilakukan untuk dapat
tetap bersaing namun dengan tidak me-
ninggalkan nilai sejarah dari Sarinah itu
sendiri.  ”Sarinah sebuah project yang
diciptakan Soekarno yang luar biasa. Sarinah
hari ini harus ada Sarinah ke depan”, ujarnya.

Lebih lanjut Erick mengatakan, Di sisi lain
gedung yang telah berusia lebih dari setengah
abad itu memang sudah saatnya direnovasi
untuk menjaga kekokohan struktur dengan
mempertimbangkan golden rule terkait
dengan keselamatan, kesehatan, dan
lingkungan hidup.

Dijelaskan oleh mantan Presiden Klub Inter
Milan itu, renovasi dimulai dengan pekerjaan
design, arsitektur, pemetaan, audit teknis
dan lain-lain yang tidak menimbulkan
kerumunan (sebab ada wabah covid-19).
“Kemudian dilanjutkan dengan konstruksi
fisik”, paparnya. Erick mengatakan, di saat
yang tepat akan diumumkan ke masyarakat
peta arah dan cetak biru transformasi
Sarinah. “Mengharapkan restu dan dukung-
an seluruh masyarakat Indonesia dan para
pengunjung maupun wisatawan ke Sarinah”,
harapnya. Sebab ada renovasi maka dalam
menjaga Golden Rule secara fisik gedung
harus dikosongkan dan pembongkaran
gerai-gerai penyewa juga dilakukan.

Erick memohon kembali doa restu agar
Sarinah sebagai department store historis
bangsa ini bergeliat kembali dan bersama
masyarakat menuju masa depan yang lebih
baik, terutama dalam meraih kebangkitan
brand dan produk lokal dengan kualitas
global maupun produk global dengan konten
lokal dalam rantai nilai UMKM unggulan
nasional. ❏

AWG/dari berbagai sumberFOTO-FOTO: ISTIMEWAErick Thohir
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Yang Berada di Sekitar Sarinah

Tak jauh dan bahkan berhimpit Sarinah, banyak pusat perbelanjaan dan kuliner. Mereka ada yang menawarkan gengsi dan

kemewahan, ada pula yang memberi dengan nilai yang terjangkau oleh masyarakat kelas bawah. Semua menjadi saingan

Sarinah. Mampukah Sarinah terus bertahan menghadapi pusat perbelanjaan dan kuliner di sekitarnya?

DI PERTEMUAN antara Jl. Thamrin dan
Jl. Jenderal Sudirman, tepatnya di
kawasan Bundaran Hotel Indonesia

(HI), Jakarta, terdapat dua pusat per-
belanjaan yang megah, elit, dan terpandang.
Megah dan mewahnya kedua pusat per-
belanjaan itu membuat orang berpunya tidak
perlu lagi jalan-jalan ke Singapura, Kuala
Lumpur, bahkan Paris, bila sekadar untuk
membeli baju yang lagi mode. Kehadiran dua
pusat perbelanjaan itu membuat lalu lintas
dari Jl. Sudirman menuju ke Bundaran HI
menjadi padat merayap, terutama pada jam-
jam sibuk atau pada saat libur, Sabtu, dan
Ahad selepas car free day.

Setiap hari, kedua pusat perbelanjaan itu,
yakni Plaza Indonesia dan Grand Indonesia
dipenuhi pengunjung. Kedua pusat per-
belanjaan itu tidak hanya mempertemukan
antara pedagang dan pembeli sebagaimana
definisi pasar, namun pengunjung juga bisa
melakukan banyak aktivitas, seperti jalan-
jalan, kuliner, nonton bioskop, bahkan
pertemuan bisnis. Dari sinilah seolah-olah
pusat perbelanjaan itu menjadi one stop
shopping dan one stop living. Segala
kebutuhan bisa didapat di satu tempat.

Plaza Indonesia yang persis berhadapan
dengan Bunderan HI, berada di Jl. Thamrin
dan Jl. Kebon Kacang Raya. Plaza ini mulai
buka pada 1990. Bangunan yang ada terdiri
dari empat lantai dengan luas mencapai
38.050 meter persegi. Masing-masing lantai
terdapat store atau toko. Di setiap lantai
terdapat berbagai macam produk dan
kebutuhan yang dicari oleh masyarakat.
Suasana nyaman dan lapang bila kita berada
di dalam gedung ini. Tak heran bila orang
bisa berlama-lama berada di Plaza Indonesia.

Sebagaimana pusat perbelanjaan yang
sekarang dikembangkan, pusat perbelanjaan
ini terintegrasi dengan fasilitas umum. Di
tempat ini ada hotel bintang lima, Grand Hyatt,

ruang perkantoran, dan tersambung dengan
sarana MRT dan Trans Jakarta.

Dulu Hotel Indonesia hanya tempat
menginap semata dan tempat digelarnya
berbagai pertemuan. Namun, selepas
dipugar, renovasi, di belakang dan kanan
kiri hotel itu terdapat perkantoran, apar-
temen, dan pusat perbelanjaan. Pusat
perbelanjaan yang bernama Grand Indonesia
itulah yang saat ini menjadi salah satu
supermall yang ada di Indonesia. Suasana
modern, elit, dan terpandang bila kita berada
di tempat ini. Berbagai produk dari luar bisa
ditemukan di sini, misalnya beer dari Jerman.

Berada di kawasan bisnis Jakarta membuat
Grand Indonesia dalam membangun area

gedungnya begitu luas. Mall ini memiliki tiga
bagian, yakni East Mall, West Mall, dan
sebuah Skybridge yang menghubungkan
kedua bagian tersebut. Skybridge tersedia di
lantai 1, 2, 3, 3A, dan 5.

Dalam Wikipedia disebut, pada awalnya
Grand Indonesia memiliki sebuah area yang
dinamakan Crossroads of The World yang
merupakan karya Gary Goddard Entert-
ainment. Di area ini terdapat 4 district, yaitu
Entertainment District, Market District,
Fashion District, dan Garden District.
Namun, semua sudah perlahan-lahan
menghilang. Pertama Market District yang
di-replace dengan Ace Hardware dan Toys
Kingdom. Kemudian pada 2017 setengah

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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dari Entertainment District, tepatnya di lantai
5 dekat Fountain Atrium di-replace dengan
Foodprint. Dan 2019, tepatnya sepuluh
tahun COTW, banyak yang terkena demolit-
ion untuk menjadi memberi tempat tenant
baru dan sekarang COTW tersisa tinggal
Entertainment District.

Di tempat ini juga terdapat sebuah
pertunjukan Magic Fountain Show, tempat
yang berkonsep seperti Rockfellar Center
ini merupakan air mancur menari sesuai
dengan lagu yang sedang dimainkan. Magic
Fountain Show dipertunjukkan setiap hari
weekday setiap 3 jam sekali dan weekend 2
jam sekali. Air mancur ini dibuat oleh
perusahaan asal Florida yaitu Waltzing
Water. Namun pada renovasi 2019 ini Magic
Fountain Show ditutup untuk sementara
untuk proses renovasi penggantian video-
tron menjadi LED Screen baru yang
mengorbankan Prometheus Statue yang

merupakan bagian theming area itu.
Grand Indonesia merupakan Family

Friendly Lifestyle Mall yang berkonsep
untuk menyediakan seluruh kebutuhan
keluarga dalam satu tempat.

Tak hanya Plaza Indonesia dan Grand
Indonesia yang mampu menyedot masya-
rakat untuk berkunjung ke sana. Kawasan
Pasar Tanah Abang, yang jaraknya se-
pelemparan batu dari Sarinah pun tak kalah
dahsyatnya menarik minat orang untuk
berbelanja di sana. Pasar Tanah Abang yang
berdiri sejak 1735 merupakan pasar tekstil
terbesar di Asia Tenggara. Bila kita melintas
di kawasan itu, suasana macet, riuh rendah
orang hilir mudik, terlihat para jasa angkut
barang mondar-mandir mengangkat dan
mendorong gerobak yang tak henti-henti.

Disebut dalam Wikipedia, pasar ini terbagi
menjadi 3 wilayah gedung, yakni Tanah
Abang Metro, Tanah Abang Lama, dan Tanah

Abang AURI. Tanah Abang Lama terbagi oleh
beberapa blok, yakni Blok A, B dan F. Sedang
Tanah Abang AURI atas Blok A, B, C, D, E, F,
AA, BB, CC. Seluruh blok di Tanah Abang
AURI merupakan kumpulan ruko yang
umumnya menjual tekstil, kecuali blok E yang
merupakan kumpulan kios-kios yang menjual
pakaian dalam bentuk eceran ataupun grosir.

Dengan harga yang pastinya berbeda
dengan harga barang-barang di Plaza
Indonesia dan Grand Indonesia yang
membuat Pasar Tanah Abang menjadi
jujugan bagi semua lapisan masyarakat,
bahkan tempat kulakan bagi pedagang yang
datang dari berbagai daerah dari seluruh
daerah di Indonesia.

Kawasan Jl. Sabang, yang lokasinya
persis di samping Sarinah, juga merupakan
tempat yang setiap malam dikerumuni orang.
Di sepanjang jalan ini terdapat berbagai
macam toko, perkantoran, bahkan ada juga
hotel. Namun, yang membuat orang tertarik
untuk datang ke Jl. Sabang adalah tempat ini
merupakan kawasan kuliner yang me-
nyenangkan dan menggiurkan selera.
Berbagai jenis makanan, mulai dari yang
tradisional, nusantara, hingga makanan luar
negeri hadir di sini dengan harga yang
terjangkau oleh masyarakat. Kondisi yang
demikian membuat Jl. Sabang menjadi salah
satu tempat wisata di Jakarta.

Buktinya, setiap malam, kita bisa me-
nyaksikan orang memenuhi tempat-tempat
kuliner yang ada. Di sana mereka tak hanya
sekadar mengunyah makanan dan meneguk
minuman, namun mereka juga ngobrol dan
bersosialita. Lokasi yang strategis, dan
mudah dijangkau. Itulah  Jl. Sabang. ❏

AWG/dari berbagai sumber

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Butuh Peran Aktif Masyarakat Melawan Covid-19

dr. Erlina Burhan
Jubir Tim Dokter Pasien Covid-19 RSUP Persahabatan

Sakti Wahyu Trenggono
Wamenhan RI

Konsep Bela Negara Dalam Masa Pandemi

KITA semua prihatin, terutama kami sebagai tenaga medis yang setiap hari
berjibaku memberikan pelayanan medis kepada pasien yang terinfeksi virus
Corona atau Covid-19. Makin sedih ketika pasien tidak terselamatkan, apalagi

korban adalah rekan tenaga medis juga seperti dokter dan perawat.
Hadiah dan anugerah besar dan terindah kami adakah kesembuhan para pasien.

Untuk itu, kami mengajak para tenaga medis yang berada di garda terdepan dalam
upaya melawan pandemi Covid-19 untuk tak kendur menjalankan tugas mulianya.

Tapi, bagi kami dalam konteks memutus rantai penularan virus yang berada di
garda terdepannya bukan kami, tapi masyarakat luas. Dengan melakukan kegiatan
berdiam diri di rumah saja selama masa pandemi maka akan sangat berarti dan
membantu sekali dalam mengurangi resiko penyebaran virus.

Maka jadilah pahlawan bangsa dengan tetap berdiam diri di rumah saja.  Peran
aktif kita semua sama saja membela negara kita dari serangan lawan musuh, dalam
hal ini virus corona.

Untuk itu kami memohon agar masyarakat mematuhi aturan yang telah ditetapkan
pemerintah, terutama PSBB. Dan, untuk pemerintah juga harus lebih hati-hati dalam
mengeluarkan kebijakan-kebijakan, jangan sampai tumpang tindih dengan upaya
memutus rantai penyebaran virus. ❏

DER

SAYA rasa dalam masa pandemi atau wabah virus corona ini, aksi bela
negara adalah kewajiban serta hak semua rakyat Indonesia. Disiplin dan
patuh segala aturan yang ditetapkan pemerintah dalam masa pandemi

Covid-19, seperti berdiam di rumah, menjaga jarak, empati terhadap sesama
terutama korban pandemi, adalah juga bentuk bela negara.

Pemerintah sudah menyediakan infrastruktur untuk menghadapi perubahan
sosial dan gaya hidup selama masa pandemic, seperti jaringan internet yang
penetrasinya sudah menjangkau 90% wilayah Indonesia dan lain sebagainya.

Sekarang tinggal masyarakat berusaha untuk membiasakan diri di kondisi luar
biasa ini. Saya juga melihat generasi milenial perlu juga menjadi sorotan dalam
aksi bela negara ini. Jauh-jauh hari saya sudah menggali konsep bela negara di
generasi milenial, meliputi: seperti apa konsepnya, bagaimana pelaksanaanya,
dan bagaimana dampaknya.

Saya rasa bela negara untuk kaum milenial sangatlah penting, terutama dalam
kondisi seperti sekarang ini. ❏

DER
FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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MESKI memberi apresiasi kepada
pemerintah yang membuka pen-
daftaran bagi masyarakat untuk

mendapatkan Kartu Prakerja tahap namun,
namun perlu mengingatkan pemerintah agar
dalam pelaksanaannya harus bijaksana dan
hati-hati. Sebab, kuota Kartu Prakerja
gelombang pertama hanya untuk 164.000
pekerja, sedangkan mereka yang mem-
butuhkan pekerjaan mencapai jutaan orang.

Saat pemerintah menetapkan social dis-
tancing akibat mewabahnya Covid-19,
banyak perusahaan yang telah merumahkan,
dan bahkan mem-PHK (pemutusan hu-
bungan kerja) karyawannya. Informasi yang
berkembang tercatat mencapai 1,2 juta or-
ang di-PHK. Untuk itu meminta kepada
pemerintah agar memerhatikan mereka.
Jangan sampai mereka frustrasi karena
terbentur persyaratan yang tidak bisa
mereka penuhi.

Dalam persyaratan untuk mendapatkan

Kartu Prakerja, yang boleh mendaftar adalah
warga negara berusia 18 tahun ke atas.
Saya mempertanyakan batasan usia 18

Beberapa waktu lalu, pemerintah telah meluncurkan Kartu Prakerja. Dari web, prakerja.go.id, diuraikan bahwa Kartu

Prakerja adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilan.

Pemerintah percaya bahwa masyarakat Indonesia sesungguhnya ingin selalu meningkatkan kemampuannya. Didesain sebagai

sebuah produk, program ini dikemas sedemikian rupa agar memberikan nilai bagi pengguna sekaligus memberikan nilai

bagi sektor swasta. Jalan digital melalui marketplace dipilih untuk memudahkan pengguna mencari, membandingkan,

memilih, dan memberi evaluasi. Karena hanya dengan cara ini produk bisa terus diperbaiki, tumbuh, dan relevan.

Menggandeng pelaku usaha swasta, program ini adalah wujud kerjasama pemerintah dan swasta dalam melayani masyarakat.

Gotong royong. Demi SDM Unggul, Indonesia Maju.

Dalam web tersebut dijelaskan, Kartu Prakerja tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, namun juga

buruh, karyawan dan pegawai. Pendeknya, semua warga bangsa yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah

atau kuliah, boleh mendaftar. Pemerintah percaya, belajar dan berlatih semestinya tak mengenal usia. Lifelong learning.

Namun prioritas diberikan pada pencari kerja usia muda, karena langkah pertama di dunia kerja akan membawa pada

langkah-langkah selanjutnya yang lebih gemilang di masa depan. Merespon dampak Covid-19, Kartu Prakerja akan

diprioritaskan bagi pekerja maupun pelaku usaha mikro/kecil yang terdampak penghidupannya.

Namun, permasalahan terjadi ketika metoda pelatihannya rupanya bisa didapat secara gratis di youtube atau media

online lainnya. Tak hanya itu, mitra kerja dari program ini juga dipertanyakan. Ada isu mitra kerja yang terjalin, di

antaranya asetnya milik asing. Nah bagaimana sesungguhnya Kartu Prakerja? Berikut pendapat para wakil rakyat.

Lestari Moerdijat, Wakil Ketua MPR

Pelaksanaan Kartu Prakerja Harus Transparan

tahun ke atas sampai berapa tahun, apakah
mereka yang sudah berusia di atas 50 tahun
misalnya masih boleh mendaftar?

Kartu Prakerja untuk Apa, dan buat Siapa?

39-49.pmd 1/1/2003, 12:19 AM48
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Andi Rio Idris Padjalangi, Anggota MPR Fraksi Partai Golkar

Program Kartu Prakerja Menuai Berbagai Harapan

KARTU Prakerja merupakan programnya
Presiden Joko Widodo yang
merupakan janji kampanye beliau.

Kemudian dituangkan dalam rencana pem-
bangunan jangka pembangunan menengah
dan sudah dianggarkan dalam anggaran
tahun 2020. Karena janji politik maka harus
ditepati dong. Prioritas dari kartu ini adalah
kepada mereka yang terdampak PHK
(pemutusan hubungan kerja) dari per-
usahaan.

Adanya kegaduhan politik dalam masalah
Kartu Prakerja, pemerintah dalam hal ini
sangat terbuka dengan berbagai masukan
sehingga program ini dievaluasi terus.
Perbaikan program terus dilakukan guna
meningkatkan kualitas layanan, termasuk
masalah biaya pelatihan, metode pelatihan,
dan hal-hal yang lain.

Program ini seperti semi bansos. Bantuan
kan ada yang dari PHK, sembako, bantuan
tunai, bantuan khusus. Nah, Kartu Prakerja
adalah untuk kelompok masyarakat yang
terdampak PHK. Program ini setidaknya
meringankan beban-beban yang terdampak
PHK dan memberikan pelatihan yang hasil-
nya bisa dipakai ke depan untuk kehidupan
ekonomi.

Kita meminta para elit politik agar tidak
menaruh curiga terhadap program Kartu
Prakerja yang digagas pemerintah. Menurut

saya sikap curiga terhadap program Kartu
Prakerja akan semakin menghambat gerak
cepat pemerintah dalam upaya meringankan
beban masyarakat. Padahal dalam kondisi
saat ini, gerak cepat pemerintah sangat
dibutuhkan. Gerak tanggap pemerintah tentu
dibutuhkan untuk mengurangi dan mengurai
dampak yang terjadi akibat Pandemi Covid-
19. Melalui program Kartu Prakerja ini dapat
membantu meringankan beban masyarakat.

Saya menyebut program Kartu Prakerja
telah menuai berbagai harapan dari

Saya mengingatkan setelah mereka ikut
pendidikan dan pelatihan apakah pe-
merintah sudah mempersiapkan tindak
lanjutnya, misalnya kesempatan atau
lowongan kerja buat mereka. Apakah
pemerintah sudah mempunyai data berapa
banyak perusahaan yang siap menampung
mereka? Jangan sampai setelah mendaftar
dan ikut pelatihan, mereka kembali menjadi

pengangguran.
Motivasi para pendaftar juga perlu digali.

Jangan sampai mereka mendaftar hanya
untuk coba-coba. Setelah mereka lulus,
siapa yang mengawasi dan menindaklanjuti.
Ini penting, jangan sampai anggaran Rp 20
triliun yang disiapkan untuk program ini
mubazir.

Karena pendaftaran dilakukan secara

online, perlu diingatkan agar pemerintah juga
mempersiapkan infrastruktur, jaringan,
sistem dan IT-nya dengan baik. Jangan sampai
pendaftar terkendala karena infrastruktur
online-nya belum siap. Kita tidak ingin dengar
program yang disiapkan untuk menye-
lesaikan masalah malah memunculkan
masalah baru. ❏

AWG

berbagai kalangan masyarakat. Terlihat
dari jumlah masyarakat yang mendaftar
hampir mencapai angka 8 juta. Hal ini
merupakan bukti nyata bahwa program ini
sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk
itu saya mengajak semua kalangan untuk
menyikapi secara bijak program ini. Jangan
hanya melihat dari sisi negatif semata,
tetapi lihat juga manfaat dari program ini
bagi kepentingan masyarakat, apalagi
dalam kondisi saat ini. ❏

AWG
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NASIONAL

Hari Pendidikan Nasional

Hijrah Paradigma Pendidikan Nasional

PASKA Covid-19, Wakil Ketua MPR RI
Ahmad Basarah mengajak semua
pihak untuk hijrah bersama dalam dunia

pendidikan, dari semula menggunakan model
konvensional menuju paradigma baru
berbasis Teknologi Informasi (TI) atau vir-
tual. Dia berharap, jika selama ini pendidikan
nasional banyak berorientasi pada pola tatap
wajah di kelas sementara penggunaan TI,
seperti pesawat gadget, laptop dan sejenis-
nya seolah berjalan sendiri, bahkan cen-
derung disalahgunakan. Maka paska Covid-
19 semua pihak hendaknya menjadikan pola
pendidikan digital sebagai prioritas utama
sambil mengontrol penggunaan TI ke arah
lebih mencerdaskan bangsa.

“Jika media sosial selama ini terkesan
mengambil alih pembentukan karakter bangsa,
karena teknologi modern ini banyak di-
salahgunakan, misalnya untuk menyebarkan
terorisme, propaganda melawan ideologi
Pancasila, kampanye negatif gaya hidup LGBT
yang tidak sesuai dengan kultur bangsa. Maka,
pasca Covid-19 semua guru, dosen, orangtua,
dan sekaligus pelajar dan mahasiswa terlibat
bersama-sama menggunakan fasilitas mod-
ern itu untuk membangun kultur pendidikan dan
peradaban baru yang lebih sehat,’’ jelas

Basarah, Sabtu (2/5/2020).
Ajakan berhijrah itu disampaikan Ketua

Fraksi PDI Perjuangan ini dalam rangka
menyemarakkan Peringatan Hari Pendidikan
Nasional (HARDIKNAS), sekaligus untuk
merespon seruan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar
Makarim. Dalam pesannya secara nasional
dalam upacara bendera peringatan Hardik-
nas secara virtual guna mematuhi protokol
kesehatan, Mendikbud mengajak semua
insan pendidikan di Tanah Air mengambil
hikmah dan pembelajaran dari krisis Covid-
19. “Belajar memang tidak selalu mudah,
tetapi inilah saatnya kita berinovasi. Saatnya
kita melakukan berbagai eksperimen. Inilah
saatnya kita mendengarkan hati nurani dan
belajar dari Covid-19,” tandas Nadiem.

Menurut Basarah, dengan melakukan
hijrah paradigma pendidikan nasional yang
lebih mengedepankan basis digitalisasi
proses pengajaran, bangsa Indonesia
dengan sendirinya telah merespon ajakan
Mendikbud untuk berinovasi, melakukan
banyak eksperimen, dan mendengarkan hati
nurani sekaligus.

‘’Saya katakan dengan berhijrah ini kita
mendengarkan hati nurani, karena selama

ini kita seolah tertidur dengan pola lama yang
mengabaikan dampak negatif teknologi
informasi. Sekarang, dengan terlibat dalam
proses belajar mengajar bersama, semua
dosen, guru, murid, mahasiswa, dan juga
orangtua dengan sendirinya mempersempit
ruang penyalahgunaan TI dan media sosial,
terutama oleh anak-anak kita,’’ tandas
anggota Komisi X DPR RI antara lain
membidangi pendidikan ini.

Menurut dosen pascasarjana Universi-
tas Brawijaya Malang itu, semua pranata
sosial di Tanah Air punya hakim pengawas
sendiri-sendiri. Dalam lingkup keluarga ada
orangtua yang menjadi pengawas, dalam
lembaga pendidikan ada guru dan dosen
yang menjadi hakim pengawasnya, dalam
lingkungan sosial ada ketua lingkungan
yang mengawasi, sementara media massa
punya pengawas bernama Dewan Pers,
Komisi Penyiaran Informasi (KPI), dan
Komisi I DPR RI.

‘’Nah, selama ini kita merasakan hanya
media sosial yang tidak punya pengawas.
Dunia maya ini berkembang liar hingga mudah
disalahgunakan, mulai dari eksploitasi
pornografi sampai digunakan untuk teroris-
me. Kini dengan berhijrah, kita bisa me-

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengharapkan, paska  Covid-19 semua pihak hendaknya menjadikan

pola pendidikan digital sebagai prioritas utama.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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DALAM memperingati 112 tahun Hari
Kebangkitan Nasional, Wakil Ketua
MPR RI Dr. Ahmad Basarah mengajak

semua pihak di Tanah Air untuk menjadikan
perayaan ‘Kebangkitan Nasional 2020’
sebagai momentum strategis menyatukan
aksi untuk mengatasi pandemi Covid-19. Ia
berharap, di tengah ancaman pandemi
Covid-19, semua pihak menghilangkan
sekat-sekat politik dan perbedaan ke-
pentingan sektoral seraya merenungkan
kembali mengapa Ir. Soekarno sebagai
Presiden Pertama Republik Indonesia pada
1948 menjadikan kelahiran Budi Utomo (BU)

20 Mei 1908 sebagai Hari Kebangkitan
Nasional.

“Penunjukan hari kelahiran Budi Utomo 20
Mei 1908 sebagai Hari Kebangkitan Nasional
harus dilihat sebagai upaya Bung Karno
mencari ikon yang bisa diterima semua pihak
untuk menggalang persatuan nasional ketika
republik muda yang dia pimpin menghadapi
agresi Belanda di satu sisi, sementara di
sisi lain anak-anak bangsa ketika itu juga
sedang dilanda ancaman perpecahan
politik,’’ jelas Basarah Rabu (20/5/20), saat
dimintai komentarnya tentang perayaan Hari
Kebangkitan Nasional.

Untuk itu, Ketua DPP PDI Perjuangan ini
mengajak semua pihak melihat konteks
dipilihnya kelahiran organisasi Budi Utomo
oleh Bung Karno sebagai ikon peringatan
Hari Kebangkitan Nasional ini dengan
menangkap kesamaan konteks yang terjadi
pada 1948 dengan konteks kekinian ketika
Indonesia menghadapi pandemi Covid-19.

“Jika dulu musuh bersama dihadapi anak
bangsa adalah agresi Belanda yang sejak
berabad-abad sebelumnya mempraktikkan
politik belah bambu, politik divide et impera,
kini musuh bersama kita adalah wabah
penyakit menular Covid-19. Jika dulu bangsa

Hari Kebangkitan Nasional

Ahmad Basarah: Momentum Satukan Gerak Atasi

Pandemi Corona

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengimbau semua pihak untuk menjadikan peringatan Hari

Kebangkitan Nasional kali ini sebagai momentum untuk bersatu dan bangkit menghadapi pandemi

Covid-19.

maksimalkan teknologi informasi ke arah lebih
mencerdaskan bangsa, lebih terarah sesuai
kepribadian bangsa kita sendiri,’’ tandas
Ketua Wantimpus GM-FKPPI itu.

Basarah menambahkan, dengan berhijrah
dalam paradigma pendidikan nasional ini,
dengan sendirinya bangsa Indonesia tetap
berpegang teguh pada filosofi dan paradig-
ma perjuangan pendidikan Ki Hajar Dewan-
tara, pahlawan nasional sekaligus ‘’Bapak

Pendidikan Nasional Republik Indonesia’’.
Filosofinya tentang pendidikan nasional
adalah mencerdaskan kehidupan bangsa
dan melenyapkan kebodohan dari bumi In-
donesia. Atas dasar filosofi pendidikan itulah
hari kelahirannya, 2 Mei, dijadikan Hari
Pendidikan Nasional seperti tertuang dalam
Keppres No. 316 Tahun 1959 yang dikeluar-
kan pada 16 Desember 1959

Menurut Basara, yang harus menjadi

catatan pemerintah adalah, jika pola pen-
didikan digital ini dipraktikkan secara
nasional, jangan sampai ada anak-anak
bangsa kita yang tidak bisa memperoleh hak
pendidikannya karena masih banyak daerah
di pelosok Tanah Air yang belum mendapat-
kan fasilitas internet, serta tidak semua or-
ang tua peserta didik mampu menyiapkan
perangkat TI untuk mengikuti pola pendidikan
secara virtual tersebut. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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kita bisa bersatu, apa alasan kita sekarang
tidak bersatu bahkan cenderung saling
menyalahkan di tengah penderitaan yang
dialami secara nasional?” tanya Ahmad
Basarah dengan gaya retorisnya.

Menurut penulis buku ‘’Bung Karno, Islam
dan Pancasila’’ (2017) itu, organisasi Budi
Utomo selama ini disimpulkan oleh banyak
pengamat sebagai organisasi pergerakan
yang moderat dan relatif tidak terjebak dalam
kepentingan politik jangka pendek, dengan
menjadikan organisasi pergerakan mereka
sebagai partai politik. Karena itu, organisasi
ini tidak terlibat terlalu jauh menjadi bagian
pihak-pihak yang bersengketa di masa
revolusi. Tujuan Budi Utomo berdiri adalah
murni memperjuangkan kemajuan bangsa
Indonesia di awal abad ke-20.

“Spirit moderasi dan cita-cita luhur Budi
Utomo inilah yang ditangkap oleh Bung Karno
dan hendak beliau diseminasi ke seluruh jiwa
bangsa Indonesia di tengah perjuangan
melawan agresi bangsa asing saat itu. Nah,
sekarang, spirit Budi Utomo itulah yang
harus kita tangkap bersama agar kita keluar
dari tekanan pandemi Covid-19,’’ jelas Ahmad
Basarah.

Sekjen Presidium Gerakan Mahasiswa
Nasional Indonesia (GMNI) 1996 – 1999 ini
menambahkan, bangsa Indonesia saat ini
mestinya belajar dari sejarah berdirinya
Republik Indonesia, setelah lebih dari tiga
abad tanah Nusantara dijajah oleh kaum
imperialis yang mempraktikkan politik divide
et impera. Politik pecah belah atau politik adu
domba ini berbahaya, karena politik ini
dikenal sebagai kombinasi strategi politik,
militer, dan ekonomi yang bertujuan men-
dapatkan dan menjaga kekuasaan dengan
cara memecah kelompok besar menjadi
kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah
ditaklukkan.

“Saya sadar bahwa anak-anak bangsa
saat ini tentu punya kepentingan politik
masing-masing sesuai cita-cita luhur mereka.
Dulu bapak bangsa kita juga punya kepenting-
an politik berbeda-beda. Tapi, ketika meng-
hadapi musuh bersama, agresi Belanda,
mereka menurunkan ego masing-masing
demi kepentingan bangsa. Mengapa se-
karang kita tidak bisa meniru akhlak baik
bapak bangsa dengan menurunkan ego
sektoral kita juga di saat susah akibat
pandemi Covid-19?’’ tanya Basarah.

Untuk itu, Ahmad Basarah mengimbau
semua pihak untuk menjadikan peringatan Hari
Kebangkitan Nasional kali ini sebagai momen-
tum untuk bersatu dan bangkit menghadapi
pandemi Covid19. Apalagi World Health Or-
ganization (WHO) telah memberi peringatan
bahwa wabah virus corona masih akan terjadi
sepanjang lima tahun ke depan.

“Saya ingin menjadikan pandemi Covid-
19 ini sebagai momentum positif dengan
meminta pemerintah agar serius menyiapkan
sebuah road map untuk membangun dan
memperkuat kedaulatan nasional di bidang
kesehatan (health security). Di masa
mendatang, Indonesia tidak boleh lagi punya

ketergantungan yang sangat tinggi pada
produk impor alat kesehatan dan bahan baku
obat, baik untuk menghadapi pandemi Covid
19 maupun untuk mengatasi penyakit
lainnya,’’ tandas Ahmad Basarah.

Fakta bahwa Indonesia amat sangat
bergantung pada impor di bidang kesehatan
pernah diungkap oleh Menteri Riset dan
Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi
Nasional (Menristek/BRIN), Bambang Brodjo-
negoro. Ia mengatakan, tingkat ketergan-
tungan Indonesia pada barang impor,
terutama alat kesehatan dan obat, mencapai
di atas 90%. Di sisi lain, Menteri BUMN Erick
Thohir pernah mengungkapkan dugaan
adanya mafia impor alat-alat kesehatan di
Indonesia yang sudah mencapai taraf
mengkhawatirkan.

Menurut Ahmad Basarah, di dalam road

map yang harus digarap pemerintah dengan
serius itu harus terkandung perencanaan
matang untuk mencapai sistem kedaulatan
kesehatan yang berdikari, dengan syarat
utamanya adalah melakukan riset dan
inovasi. Ia optimistis road map serupa itu
bisa dilakukan dengan kolaborasi, sinergi dan
gotong royong, baik antar birokrasi peme-
rintah, swasta maupun perguruan tinggi,
sebagaimana bangsa Indonesia dulu ber-
gotong royong mengusir penjajah Belanda.

“Untuk mendukung riset dan inovasi
tersebut diperlukan komitmen kuat berupa
politik kesehatan yang pro kepentingan
nasional yang ditunjukkan lewat alokasi

anggaran, kebijakan, atau regulasi. Misalnya,
pemerintah tidak lagi sekadar mendorong,
melainkan mewajibkan penggunaan alat
kesehatan dalam produksi negeri,’’ tegas
Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini.

Di akhir keterangannya, Basarah men-
jelaskan, ada tiga masalah kemanusiaan
yang selalu hadir dalam sejarah umat
manusia, yakni peperangan, kelaparan, dan
penyakit menular. Kini, ketika opsi pe-
perangan tidak lagi menjadi pilihan dan
kelaparan bisa dikendalikan, ancaman
penyakit menular menjadi momok yang
mengancam peradaban manusia, karena
penyakit menular ini selalu datang secara
tiba-tiba. “Untuk itu semua negara, termasuk
Indonesia, harus selalu berada dalam
skenario siap siaga menghadapi serangan
penyakit menular ini,” tandasnya. ❏
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WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat
meminta masyarakat dan pemerintah
untuk menjadikan peringatan Hari

Kebangkitan Nasional, 20 Mei, sebagai mo-
mentum kebangkitan bersama dalam meng-
atasi wabah Covid-19 di tanah air.

“Kalau pada 1908 Boedi Oetomo menjadi
awal gerakan yang bertujuan mencapai
kemerdekaan Indonesia, saat ini saya kira
momentum yang pas untuk menggalang
gerakan bersama mengatasi wabah Covid-
19,” ujar Lestari Moerdijat dalam ke-
terangannya, Rabu (20/5/2020).

Gerakan pemuda, jelas Rerie — sapaan
akrab Lestari— bisa menjadi motor peng-
gerak untuk meningkatkan kepedulian dan
kedisiplinan masyarakat dalam melaksana-
kan protokol kesehatan di tengah pandemi
Covid-19 ini. “Mencuci tangan, memakai
masker dan menjaga jarak adalah kebiasaan
baru yang harus dilakukan dengan kesadar-
an bersama dalam upaya pencegahan
penyebaran Covid-19,” ujar Rerie.

Menurut Legislator Partai NasDem itu,
menanamkan kesadaran masyarakat untuk
menghadapi wabah Covid-19 secara
bersama inilah yang hingga saat ini belum
sepenuhnya berhasil direalisasikan.
Kesadaran bersama masyarakat ini sangat
penting, jelas Rerie, karena bila hanya
sebagian masyarakat saja yang peduli,
upaya untuk mengatasi virus ini akan sia-
sia.

“Seperti yang terjadi saat ini. Sebagian
masyarakat mematuhi anjuran untuk tetap di
rumah, jaga jarak dan memakai masker. Tetapi
pada saat yang sama sebagian masyarakat
lainnya berbondong- bondong ke pasar,
pusat perbelanjaan dan area publik tanpa
mengindahkan protokol kesehatan. Ya upaya
pengendalian virusnya sia-sia,” ujar Rerie.

Saat ini yang dibutuhkan, tegas Rerie,
adalah gerakan yang masif untuk menyadar-
kan masyarakat agar mematuhi anjuran
pemerintah untuk tetap di rumah dan disiplin
menerapkan protokol kesehatan bila ter-
paksa keluar rumah.

Rerie berharap, di tengah peringatan Hari
Kebangkitan Nasional ini, para pemuda dapat
menginisiasi sebuah gerakan yang bisa

Hari Kebangkitan Nasional

Rerie: Momentum Bangkitkan Kesadaran

Bersama Lawan Covid-19

Peringatan Hari Kebangkitan nasional ini momentum yang pas untuk menggalang gerakan bersama

mengatasi wabah Covid-19.

menumbuhkan kesadaran bersama di
tengah masyarakat untuk melakukan pen-
cegahan dan pengendalian Covid-19 di
Tanah Air.

Upaya untuk membentuk gerakan ke-
sadaran bersama ini, tambah Rerie, bisa
dimulai dari lingkungan terkecil di keluarga,
rekan sejawat, hingga komunitas dan bisa
meluas ke masyarakat. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

20993505_MAJALAH MAJELIS JUNI 2020_T-53_R1.pdf   Page 1 6/12/2020   11:22:18 AM



54 EDISI NO.06/TH.XIV/JUNI 2020

NASIONAL

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Tenaga Kerja Asing

Syarief Hasan: Lakukan Moratorium TKA

Masuk ke Indonesia

Di masa pandemi Covid-19 ini sebuah data menyebutkan, terjadi PHK mencapai 15 juta orang.

Tapi, anehnya, TKA, khususnya dari Cina, masih saja masuk ke Indonesia.

WAKIL Ketua MPR RI, Syariefuddin
Hasan, meminta pemerintah untuk
mengambil langkah tegas dalam

penanganan pengangguran dan kemiskin-
an, salah satunya dengan moratorium
Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk ke
Indonesia. Moratorium ini dilakukan sampai
ada hasil investigasi dari Ombudsman
atau lembaga independen yang ditunjuk
melakukan investigasi terhadap ke-
beradaan, jumlah, dan klasifikasi TKA,
khususnya dari Cina.

“Salah satu strategi yang harus ditempuh
pemerintah adalah mengutamakan tenaga
kerja Indonesia untuk semua tingkatan
pekerjaan. Rakyat Indonesia saat ini sangat
mampu mengerjakan pekerjaan apapun asal
diberi kesempatan dan supervise untuk
bekerja,” kata Syarief Hasan dalam ke-
terangan di Jakarta, Rabu (27/5/2020).

Sebelumnya hasil survei Indo Barometer

dan Pusditbang RRI yang dirilis pada 26 Mei
2020 menunjukkan, 84,3% rakyat Indonesia
tidak puas terhadap kinerja pemerintah atas
penanganan pengangguran dan kemiskinan.
Survei itu juga mengungkapkan tingkat
pengangguran meningkat tajam, sedangkan
tingkat kemiskinan naik sampai 21,3%.

Apalagi di masa pandemi Covid-19, data
dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia
menyebutkan, PHK akibat pandemi Covid-
19 mencapai 15 juta orang. Karena itu,
Syarief Hasan menyayangkan masih adanya
TKA dari Cina yang masuk ke Indonesia.
“Mengapa harus ada TKA, khususnya dari
Cina? Bukankah persyaratan investasi
adalah tenaga kerja harus dari Indonesia?
Kalau persyaratan tenaga kerja dari Indo-
nesia tidak ada berarti tidak ada keberpihak-
an pada rakyat sendiri. Apakah memang TKA
itu memiliki kualifikasi keahlian dalam
bidangnya?” tanyanya.

Menurut Syarief Hasan, TKA yang bekerja
di Indonesia harus menyandang predikat ahli
sehingga bisa melakukan transfer penge-
tahuan kepada tenaga kerja Indonesia. Dan,
tak kalah penting adalah legalitas dari TKA
Cina yang kerap menimbulkan polemik di
masyarakat.

“Akibatnya timbul gejolak sosial akibat
masuknya TKA ke Indonesia dalam jumlah
besar sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan
saat Indonesia terdampak Covid-19, TKA
tetap masuk melalui beberapa bandara di
daerah, seperti Banyuwangi, Makassar, dan
Kendari. Padahal ada larangan penerbang-
an internasional, terutama dari negara yang
menjadi epicentrum Covid-19,” ungkap
Syarief Hasan.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai
Demokrat ini mendukung Peraturan Menhub
No. 25/2020. Namun, harus dipertegas lagi
dengan kebijakan moratorium TKA dan lebih
mengutamakan tenaga kerja Indonesia.
Untuk itu, dia minta agar segera dibentuk tim
investigasi dari unsur DPR RI, Pemda, atau
lembaga independen yang ditunjuk, seperti
Ombudsman untuk menginvestigasi ke-
beradaan, jumlah, dan klasifikasi TKA
khususnya dari Cina.

“Sebelum hasil investigasi ini tuntas, mora-
torium harus diberlakukan terkait masuknya
TKA, khususnya dari Cina. Dengan demikian
penyerapan tenaga kerja Indonesia bisa lebih
maksimal sehingga membantu mengatasi
pengangguran dan kemiskinan di Indonesia,”
tambahnya.

Syarief Hasan mendorong pemerintah
untuk memberikan kesempatan luas kepada
perusahaan dalam negeri dalam mengakses
kekayaan alam Indonesia, sehingga bisa
mempekerjakan tenaga kerja Indonesia,
bukan TKA. Dengan demikian hakikat dan
implementasi dari Pasal 33 UUD NRI Tahun
1945 tentang Ekonomi Indonesia bisa
terwujud. ❏
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Berdamai dengan Covid-19

HNW: Anggaran Riset Mesti Ditambah

Presiden dalam sebuah pernyataannya, menyatakan hendak berdamai dengan Covid-19. Menurut

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, keinginan berdamai itu mesti dibarengi dengan penyediaan

anggaran memadai untuk Kemenristek dan Kemenkes.

WAKIL Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat
Nur Wahid MA, mengomentari
pernyataan Presiden yang hendak

berdamai dengan Covid-19. Menurut
Hidayat, keinginan berdamai dengan
Covid-19, itu mestinya dibarengi dengan
kebijakan perintah kepada Kementistek,
Kemenkes serta lembaga-lembaga lain,
melakukan koordinasi serta kerjasama
agar segera menemukan vaksin Covid-19.
Karena itu, pemerintah harus mendukung

riset di Kemenristek dengan anggaran
yang memadai. Tidak malah memotongnya.

Mengajak berperang atau berdamai
dengan corona hingga ditemukan vaksin,
tanpa usaha serius dan anggaran yang
memadai untuk riset, menurut Hidayat, akan
menjadi bukti bahwa pemerintah tak serius
ingin memutus penyebaran virus Covid-19.
Pasalnya, anggaran di Kemenristek tidak
mengalami penambahan, bahkan dipotong
besar-besaran. Padahal, riset sangat
dibutuhkan untuk menemukan vaksin Covid-
19 sebagai cara efektif untuk menyelesaikan
darurat kesehatan bencana nasional Covid-
19. Apalagi jumlah korban yang terpapar
semakin banyak, termasuk korban meninggal

dari kalangan tenaga kesehatan.
“Untuk menyelamatkan rakyat Indonesia

dan NKRI, mestinya presiden komitmen
dengan menambahkan anggaran riset untuk
percepatan penemuan vaksin, bukan malah
memangkasnya. Pak Jokowi, kita tidak akan
bisa menang perang atau berdamai dengan
corona, dan berdaulat secara kesehatan,
jika kita tidak maksimal mendukung upaya
penemuan vaksin”, demikian keterangan
tertulis Hidayat Nur Wahid di Jakarta (10/5).

Mengutip Perpres 54/2020 yang me-
motong anggaran Kemenristekdikti sebesar
Rp 40 Triliun, menurut Hidayat, itu adalah
prosentasi potongan anggaran terbesar,
dibanding pemotongan Kementerian lainnya.
Meskipun pemerintah bisa berkilah bahwa
pemotongan itu terkait perubahan nomen-
klatur, ruang realokasi internal Kemenristek,
namun untuk mendukung riset vaksin tentu
semakin kecil, apalagi dengan hanya
anggaran tersisa sebesar Rp 2 Triliun.
Bahkan, Menteri Ristek menyebutkan bahwa
pihaknya hanya menganggarkan Rp 40 miliar
untuk riset vaksin Covid-19.

Politisi PKS ini menyebutkan, dalam kondisi
normal, idealnya dana riset tidak kurang dari

2% PDB, namun Indonesia selama ini masih
terjebak di kisaran 0,3% PDB. Apalagi dalam
situasi pandemi dan bencana nasional yang
mengancam eksistensi bangsa. Karena itu,
menurut Hidayat, pemerintah harus mem-
prioritaskan anggaran riset. Ia mencontohkan
anggaran riset vaksin di beberapa negara,
sangatlah besar. Di Amerika Serikat misalnya
mencapai Rp 16,3 Triliun, India sebesar Rp
1,6 Triliun, dan Inggris Rp 1,1 Triliun.

Hidayat khawatir Indonesia terlambat

menemukan vaksin Covid-19, dan mengakibat-
kan semakin banyak korban yang jatuh akibat
Covid-19. Karena itu, agar perang melawan
Covid-19 yang digaungkan Presiden Jokowi
saat konferensi virtual G-20 bisa dimenangkan,
pemerintah perlu senjata yang efektif, antara
lain adanya vaksin. Kalaupun damai, maka damai
dengan Covid-19 akan bermanfaat dan
selamatkan bangsa, bila vaksin itu segera
ditemukan oleh pihak Indonesia. Dan, itu hanya
akan terjadi bila pemerintah serius mendorong
riset untuk menemukan vaksin Covid-19.

“Untuk itu, pemerintah harus segera
merealokasi anggaran untuk meningkatkan
anggaran riset di Kemenristek dan Kemenkes,
bukan malah memotongnya”, kata Hidayat. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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MAJELIS KHUSUS

MAJELIS KHUSUS

Kita Adalah Bangsa Pemenang

Jokowi

DI TENGAH pandemi Covid-19, upacara
peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni
tetap digelar. Namun, berbeda dari

biasanya. Upacara peringatan Hari Lahir
Pancasila kali ini, yang digelar pada Senin, 1
Juni 2020, berlangsung secara virtual
dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini
pertama kali upacara peringatan Hari Lahir
Pancasila digelar secara virtual atau online
dalam jaringan (daring). Biasanya upacara
digelar di halaman Gedung Pancasila, Jl.
Pejambon, Jakarta Pusat.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai
inspektur upacara berada di Istana Ke-
presidenan Bogor, Jawa Barat.  Joko Widodo
tampak mengenakan jas biru dan peci hitam.
Meskipun dilakukan secara virtual, seluruh
peserta upacara peringatan Hari Lahir
Pancasila tetap mengenakan pakaian formal
layaknya upacara resmi. Tapi, di tengah
pandemi Covid-19, mulai dari Presiden, para
pejabat negara, hingga peserta upacara
lainnya tampak mengenakan masker.

Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila
secara virtual ini diikuti Wakil Presiden K.H.
Ma’ruf Amin, Pesiden Kelima Megawati

Soekarnoputri yang juga Ketua Dewan
Pengarah BPIP, Presiden Keenam Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua MPR
Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Ma-
harani, Kepala BPIP Yudian Wahyudi, para
menteri Kabinet Indonesia Maju, dan per-
wakilan dari keluarga Presiden Pertama
Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad
Hatta, serta para pejabat tingkat pusat dan
daerah (para kepala daerah).

Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila
dimulai sejak pukul 07.58 WIB dan disiarkan
langsung oleh TVRI dan kanal Youtube.
Begitu Presiden Jokowi tiba di tempat,
upacara pun dibuka dengan menyanyikan
lagu kebangsaan Indonesia Raya. Usai
menyanyikan lagu Indonesia Raya, Ketua
MPR RI Bambang Soesatyo membacakan
teks Pancasila. Kemudian dilanjutkan
pembacaan Pembukaan UUD NRI Tahun

Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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1945 oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Dalam amanatnya Presiden Joko Widodo

mengatakan, peringatan Hari Lahir Pancasila
di tengah pandemi Covid-19 merupakan ujian
sebagai bangsa. “Peringatan Hari Kelahiran
Pancasila tahun ini kita laksanakan di tengah
pandemi Covid-19 yang menguji daya juang
kita sebagai bangsa, menguji pengorbanan
kita, menguji kedisiplinan kita, menguji
kepatuhan kita, menguji ketenangan dalam
mengambil langkah kebijakan yang cepat dan
tepat,” kata Jokowi di awal pidatonya.

Jokowi kemudian menyampaikan rasa
syukurnya. Ujian ini bisa dilalui, Pancasila

tetap menjadi panduan bangsa Indonesia
dalam masa sulit ini. “Kita bersyukur bahwa
Pancasila tetap menjadi bintang penjuru
untuk menggerakkan kita semuanya, meng-
gerakkan persatuan kita dalam mengatasi
semua tantangan, menggerakkan rasa
kepedulian kita untuk saling berbagi,
memperkokoh persaudaraan dan kegotong-
royongan kita untuk meringankan beban
seluruh negeri, dan menumbuhkan daya
juang kita dalam mengatasi setiap kesulitan
dan tantangan yang kita hadapi,” katanya.

Presiden mengajak seluruh elemen
bangsa untuk memperkokoh persatuan dan

kesatuan. “Saya mengajak seluruh elemen
bangsa di mana pun berada, dari Sabang
sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau
Rote, untuk terus memperkokoh tali per-
satuan dan persaudaraan,” ajaknya.

Dia juga mengajak masyarakat untuk
selalu optimistis bahwa bangsa Indonesia
adalah pemenang, terutama dalam meng-
hadapi setiap tantangan. “Saling membantu,
menolong, dan bergotong royong, serta
selalu optimistis bahwa bangsa kita adalah
bangsa pemenang dalam menghadapi setiap
tantangan yang menghadang,” tuturnya. ❏

BSC
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Kilas Balik Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni

PADA 1 Juni 1945, Bung Karno menyam-
paikan pidatonya di depan sidang
Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan

Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Ke-
merdekaan Indonesia – BPUPKI). Dari pidato
ini tercetuslah kata “Pancasila”. Kata
“Pancasila” memang pertamakali diucapkan
Bung Karno pada 1 Juni 1945 di hadapan
sidang BPUPKI.

BPUPKI baru dibentuk dan diresmikan
pada 29 April 1945. Namun, pelantikan para
anggotanya dilakukan hampir sebulan
kemudian, 28 Mei 1945. Keanggotaan
BPUPKI terdiri dari seorang kaico (ketua),
dua orang fuku kaico (ketua muda), dan
59 orang iin atau anggota). Radjiman
Wedyodiningrat ditunjuk sebagai kaico. Ia
adalah tokoh yang dituakan, priyayi Jawa
berpengaruh sekaligus sosok penting yang
turut menggagas Boedi Oetomo pada 1908.
Sedangkan ketua muda adalah Raden
Pandji Soeroso dan Ichibangase Yoshio
(wakil Jepang).

BPUPKI mengadakan sidang yang pertama
dari 29 Mei hingga selesai tanggal 1 Juni
1945 (sidang kedua diadakan pada 10 – 17
Juli 1945). Rapat dibuka pada  28 Mei 1945

dan pembahasan dimulai keesokan harinya,
29 Mei 1945, dengan tema dasar negara.
Rapat pertama diadakan di Gedung Chou
Sangi In di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang
kini dikenal dengan sebutan Gedung Panca-
sila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut
merupakan gedung Volksraad atau Per-
wakilan Rakyat.

Setidaknya ada 12 anggota yang berpidato
di sidang pertama. Salah satunya M. Yamin.
Ia memapakarkan kelengkapan negara yang
dibutuhkan Indonesia jika merdeka nanti. Di
sinilah M. Yamin merumuskan 5 asas dasar
negara, yaitu Peri Kebangsaan, Peri
Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Ke-
rakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Pada
hari ketiga sidang pertama itu, Mr. Soepomo
juga mengungkapkan rumusan serupa yang
diberinama “Dasar Negara Indonesia
Merdeka”, yaitu Persatuan, Kekeluargaan,
Mufakat dan Demokrasi, Musyawarah, serta
Keadilan Sosial.

Di hari terakhir, pada 1 Juni 1945, Soekarno
mendapat giliran untuk menyampaikan
gagasannya tentang dasar negara Indone-
sia merdeka, yang dinamakan Pancasila.
Bung Karno memperkenalkan 5 sila, yang

terdiri dari Kebangsaan Indonesia, Inter-
nasionalisme dan Peri Kemanusiaan,
Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan
Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis
terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi
oleh segenap anggota B UPKI.

Dalam pidato itulah konsep dan rumusan
awal “Pancasila” pertamakali dikemukakan
oleh Soekarno. Pidato ini baru mendapat
sebutan “Lahirnya Pancasila” oleh mantan
Ketua BPUPKI Dr. Radjiman Wedyodiningrat
dalam kata pengantar buku yang berisi
pidato-pidato yang kemudian dibukukan oleh
BPUPKI.

Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945

Untuk pertamakalinya acara peringatan
Hari Lahir Pancasila diadakan dengan
upacara kenegaraan di Istana Merdeka pada
1 Juni 1964. Setelah 19 tahun sejak 1 Juni
1945, untuk pertama kali secara resmi
dilakukan peringatan Hari Lahir Pancasila.
Pada saat itu slogan yang dipilih adalah
Pancasila Sepanjang Masa. Pada kesem-
patan tersebut, Soekarno menguraikan
kembali bagaimana dia dulu merumuskan
Pancasila berikut urut-urutan kelima silanya.

Namun, pada masa pemerintahan Pre-
siden Soeharto, peringatan Hari Lahir
Pancasila dilarang. Pada tahun 1970,
pemerintah Orde Baru melalui Komando
Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
(Kopkamtib) sempat melarang peringatan 1
Juni sebagai Hari Lahir Pancasila.

MPR Periode 2009 – 2014 di bawah
kepemimpinan Ketua MPR Taufiq Kiemas
menginisiasi “Peringatan Pidato Bung Karno
1 Juni 1945”. Pada 1 Juni 2010, Pimpinan
MPR melakukan acara kenegaraan resmi
bertajuk “Peringatan Pidato Bung Karno
tanggal 1 Juni 1945”. Saat itu hadir Presiden
Susilo Bambang Yudhyono, Presiden kelima
Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil
Presiden Try Sutrisno, Hamzah Haz,
Muhammad Jusuf Kalla, dan pimpinan

Pancasila tidak hanya sebagai konsep pemikiran semata, tapi mampu menjadi landasan etika

dan moral dalam pembangunan pranata politik, pemerintahan, ekonomi, penegakan hukum,

politik, sosial budaya, dan berbagai aspek lainnya.

FOTO-FOTO: ISTIMEWAPidato Bung Karno 1 Juni 1945
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lembaga negara serta anggota MPR.
Bagi MPR, Peringatan Pidato Bung Karno

1 Juni 1945 sangat penting dan strategis di
tengah situasi bangsa yang sedang
menghadapi berbagai tantangan dan peng-
aruh globalisasi yang semakin luas dan
membawa arus deras demokratisasi di
segala bidang. Karena itu penyelenggaraan
Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945
dilatarbelakangi perlunya merevitalisasi dan
mereaktualisasi nilai-nilai Empat Pilar di
tengah multidimensi persoalan bangsa,
karena krisis kebangsaan akibat menurun-
nya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai
Pancasila sebagai landasan kehidupan
berbangsa dan bernegara. Melalui peringat-
an Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 diharap-

kan Pancasila tidak hanya sebagai konsep
pemikiran semata, tapi mampu menjadi
landasan etika dan moral dalam pem-
bangunan pranata politik, pemerintahan,
ekonomi, penegakan hukum, politik, sosial
budaya, dan berbagai aspek lainnya.

Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945
menjadi agenda tahunan MPR. Pada 2011,
MPR kembali mengadakan Peringatan Pidato
Bung Karno 1 Juni 1945 di Gedung Nusantara
IV, Kompleks Parlemen, Jakarta. Saat itu
Peringatan Pidato Bung Karno dihadiri
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,
Presiden Ketiga B.J. Habibie, Presiden Kelima
Megawati Soekarnoputri. Peringatan ini diisi
dengan pidato dari Presiden SBY, B.J.
Habibie, dan Megawati Soekarnoputri.

Saat itu Presiden ketiga B.J. Habibie
menyampaikan pidato kenegaraan yang

memukau. Dalam pidatonya, Habibie terlihat
ekspresif dan menggunakan bahasa yang
lugas. Ia mempertanyakan di mana Pancasila
sekarang. “Sejak 1998, Pancasila seolah
tenggelam dan hilang dari memori politik
bangsa. Pancasila kini tersandar di lorong
sunyi di tengah-tengah hiruk pikuk demokrasi
dan kebebasan berpolitik,” katanya.

“Secara formal, Pancasila diakui tetapi
tidak dijadikan pilar dalam membangun
bangsa,” imbuhnya. Maka, Habibie ber-
anggapan perlu reaktualisasi nilai-nilai
Pancasila agar dapat tetap dijadikan acuan
bangsa.

Tahun-tahun berikutnya MPR tetap
menyelenggarakan Peringatan Pidato Bung
Karno 1 Juni 1945. Pada tahun 2013, untuk

pertama kalinya Peringatan Pidato Bung
Karno 1 Juni 1945 diadakan di luar Jakarta,
yaitu di Kota Ende, Flores, Nusa Tenggara
Timur (NTT). Dihadiri Wakil Presiden Boedi-
ono, Ketua MPR Taufiq Kiemas, dan tokoh
nasional lainnya, peringatan ini sekaligus
peresmian Situs Rumah Pengasingan Bung
Karno serta taman Permenungan di mana
dibangun patung Bung Karno.

“Hari ini merupakan hari yang indah dalam
kebersamaan sebagai bangsa dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Momen ini juga
merupakan momen refleksi terhadap cikal
bakal lahirnya Pancasila, di mana Pancasila
dikandung dalam rahim di Kota Ende,” kata
Taufiq Kiemas kala itu.

“Hal ini seperti yang disampaikan Bung
Karno saat kembali ke Ende tahun 1950 dalam
suatu pidato yang mengatakan ‘di bawah

pohon sukun inilah saya menemukan butir-
butir Pancasila’. Karena itulah Ende sebagai
rahim Pancasila,” tambah suami Megawati
Soekarnoputri ini.

Setelah mendampingi Wakil Presiden
Boediono meresmikan Situs Rumah Peng-
asingan Bung Karno dan Monumen Bung
Karno di Ende, NTT, pada Sabtu, 1 Juni
2013, Ketua MPR Taufiq Kiemas mengalami
gangguan sakit jantung. Setelah menjalani
perawatan di Rumah Sakit Singapura,
Taufiq Kiemas wafat pada 8 Juni 2013.

Pada 2014, MPR kembali mengadakan
Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945
di Bengkulu. Berikutnya pada 2015, MPR
mengadakan Peringatan Pidato Bung
Karno di Blitar, Jawa Timur. Presiden Joko

Widodo menghadiri peringatan di kota di
mana Bung Karno dimakamkan. Upacara
Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945
dilakukan di lapangan terbuka dengan
menggunakan aba-aba dan panduan
dalam bahasa Jawa. Bersamaan dengan
peringatan ini, MPR meluncurkan Gerakan
“Ini Baru Indonesia”.

Kemudian, Peringatan Pidato Bung Karno
1 Juni 1945 di Bandung, Jawa Barat, pada
2016 menjadi kegiatan terakhir yang
dilakukan MPR. Pada upacara Peringatan
Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Bandung
ini, Presiden Joko Widodo menandatangani
Keppres penetapan 1 Juni sebagai Hari
Lahir Pancasila dan hari libur nasional. Dan,
1 Juni sebagai hari libur nasional mulai
berlaku pada 2017. ❏

BSC
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DENGAN mengucap Bismillah, tanggal 1 Juni ditetapkan,
diliburkan, dan diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila,”
kata Presiden Joko Widodo di podium dalam Peringatan Pidato

Bung Karno 1 Juni 1945 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa
Barat, pada Rabu 1 Juni 2016. Bersamaan dengan penetapan itu
Presiden meneken Keputusan Presiden (Keppres) No. 24 Tahun
2016. Tanggal 1 Juni juga ditetapkan sebagai hari libur nasional
yang mulai berlaku pada tahun 2017.

Pernyataan Presiden itu disambut tepuk tangan riuh  dari para
tamu undangan yang memadati Gedung Merdeka. Presiden
kemudian meneken Keppres Penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir

Pancasila disaksikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan
Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Para tamu undangan yang
menyaksikan momen bersejarah itu, antara lain Presiden kelima
Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR
Ade Komaruddin, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta, para Menteri
Kabinet Kerja dan sejumlah pejabat dan tamu undangan lainnya.

Dalam pidatonya, Presiden meminta segenap rakyat Indonesia
untuk terus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Presiden juga mengutip pesan Proklamator Bung Karno agar rakyat
Indonesia senantiasa bergotong royong demi memajukan bangsa.

Sebenarnya beberapa kalangan sudah menyampaikan aspirasi
kepada pemerintah untuk menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir
Pancasila. Bahkan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri juga
sudah mengusulkan agar 1 Juni kembali dijadikan sebagai Hari
Lahir Pancasila. Usulan itu disampaikan kepada Soesilo Bambang
Yudhoyono yang kala itu menjabat Presiden keenam. Namun,
keinginan itu belum terwujud di era pemerintahan SBY, meski SBY
menjanjikan akan mengabulkan permintaan itu.

Secara resmi, keluarga besar Bung Karno juga sudah
menyampaikan aspirasi itu pada peringatan Pidato Bung Karno 1

Juni 1945 di Blitar, Jawa Timur, pada 2015. Saat itu, mewakili
keluarga besar Bung Karno, Puan Maharani dalam sambutannya
mengatakan sudah saatnya pemerintah untuk mengambil
keputusan dan menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahirnya
Pancasila dan menjadikannya sebagai hari besar nasional.

“Tidak ada keraguan lagi bahwa 1 Juni 1945 adalah Hari Lahirnya
Pancasila. Karena itu, sudah saatnya pemerintah menetapkan 1
Juni 1945 sebagai Hari Lahirnya Pancasila yang melengkapi
keputusan pemerintah yang menjadikan18 Agustus 1945 sebagai
Hari Konstitusi, sebagaimana dituangkan dalam Keppres No. 18
Tahun 2008 tentang Hari Konstitusi,” kata Puan.

Menurut Puan, penetapan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir
Pancasila perlu dilakukan agar bangsa ini tidak mengalami amnesia
sejarah. “Ini penting dilakukan agar bangsa ini tidak mengalami
amnesia sejarah, khususnya terhadap sejarah bangsa sendiri.
Kami berharap MPR periode sekarang dan periode selanjutnya
agar tetap meneruskan tradisi peringatan Hari Lahirnya Pancasila
ini. Atas nama keluarga besar Bung Karno, kami berterima kasih
atas dukungan yang diberikan untuk peringatan Hari Lahirnya
Pancasila di Kota Blitar,” ujarnya kala itu.

Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Kota Blitar, Jawa
Timur, adalah genap 70 tahun sejak Bung Karno berpidato di
depan sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Pada saat itu Presiden
Soekarno menyatakan secara gamblang filosofi Pancasila sebagai
ideologi negara di hadapan sidang BPUPKI. Peristiwa inilah yang
kemudian dikenang sebagai hari Lahirnya Pancasila.

Sejak saat itu, 1 Juni menjadi tanggal yang sangat penting
bagi perjalanan sejarah bangsa ini, yakni Hari Lahir Pancasila
yang menjadi dasar negara serta pemersatu bangsa dari
Sabang hingga Merauke. ❏

BSC

Penetapan 1 Juni Sebagai Hari Lahir Pancasila
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Nilai Pancasila Tak Lekang di Tengah

Pandemi Covid-19

PERINGATAN Hari Lahir Pancasila pada
hari ini walau berlangsung dalam
suasana pandemi Covid-19, namun

Pancasila sebagai dasar filsafat dan pan-
dangan hidup bangsa tetap menjadi landasan
kukuh bagi semangat rakyat dalam meng-
hadapi serangan musuh yang tak terlihat
namun mematikan, yakni virus Covid-19.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menegas-
kan bahwa Pancasila akan selalu dan tetap
relevan, kendati zaman terus berubah dan
peradaban terus berkembang. Sistem nilai
yang terkandung pada lima sila Pancasila itu
universal, dan semua sistem nilai itu diadopsi
beragam bangsa.

“Tak terbantahkan bahwa sila Ketuhanan,
sila Kemanusiaan dan sila Keadilan Sosial
sudah diterima dan dipraktikkan sebagai
sistem nilai universal. Semua bangsa juga

Ketua MPR Bambang Soesatyo:

Pancasila sebagai dasar filsafat dan pandangan hidup bangsa tetap menjadi landasan kukuh bagi

semangat rakyat dalam menghadapi pandemi Covid-19.

selalu berusaha memperkokoh persatuan
masing-masing demi menjaga dan merawat
eksistensi. Demikian pula sila Kerakyatan
yang telah banyak dipraktikkan untuk menjaga
sekaligus memelihara tantanan hidup ber-
bangsa dan bernegara. Musyawarah-
mufakat mampu menyelesaikan berbagai
perselisihan di dalam kehidupan umat
manusia,’’ ujar Bamsoet, Senin (1/6) di Jakarta.

Artinya, lima sila Pancasila telah meng-
inspirasi sekaligus menjadi sumber kekuatan
serta sumber kebijaksanaan. Karena itu, Ketua
MPR mengajak generasi milenial terus merawat
Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indo-
nesia, dan menjadikan nilai-nilai Pancasila
sebagai pedoman dan tuntunan hidup dalam
keberagaman.

Ketua MPR juga mendorong komunitas
pendidik untuk mengenalkan, mengajarkan,

dan menanamkan nilai-nilai lima sila Panca-
sila kepada generasi Z sebagai bekal dan
kekuatan mereka merawat eksistensi Indo-
nesia di masa depan.

Ketua MPR menambahkan, 1 Juni 2020
menandai 75 tahun tegaknya Pancasila
sebagai pemersatu dan sumber kekuatan
bangsa, sehingga Indonesia mampu merawat
keberagaman suku, ras, agama, dan budaya,
serta merawat persatuan rakyat dari Sabang
sampai Merauke dan dari Miangas hingga
pulau Rote. Karena kekuatan dan insipirasi
Pancasila itulah bangsa Indonesia dihormati
dan disegani oleh bangsa lain.

Selama 75 tahun itu, Pancasila telah
mengalami beberapa kali ujian dan cobaan.
Dan, oleh kokohnya kesepakatan semua
elemen bangsa, Pancasila tak pernah bisa
digoyahkan. Sebaliknya, Pancasila tetap

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Gotong Royong Saripati Nilai-Nilai Pancasila

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo
menilai, Indonesia telah menunjukkan
kepada dunia bahwa ideologi Pancasila

yang bersarikan gotong royong mampu
menjadi senjata pamungkas bangsa Indone-
sia menghadapi pandemi Covid-19. Terlihat
melalui sigapnya masyarakat berada di garis
terdepan perjuangan melawan Covid-19.
Dari mulai menggalang donasi, memberikan
bantuan, hingga menyiapkan tempat karan-
tina secara mandiri di lingkungan RT/RW
setempat.

“Di tengah ketidakakuratan dan simpang
siur data penerima bantuan sosial yang
menyebabkan lambatnya bantuan dari
pemerintah turun ke lapangan, masyarakat
justru sudah terlebih dahulu menggalang
donasi. Memanfaatkan berbagai platform
digital, donasi yang terkumpul jika ditotal
mencapai ratusan miliar rupiah. Disadari atau
tidak, sikap gotong royong tersebut me-
nandakan bahwa spirit Pancasila masih
mengalir deras dalam setiap aliran darah
anak bangsa,” ujar Bamsoet usai mengikuti
Upacara Perayaan Hari Lahir Pancasila
secara virtual, di Jakarta, Senin (1/6/20).

Dalam upacara virtual ini Presiden Joko
Widodo yang berada di Istana Bogor menjadi
Inspektur Upacara, Ketua MPR RI Bambang

Soesatyo membacakan teks Pancasila dari
Kantor MPR RI, Ketua DPR RI Puan Maha-
rani membacakan Pembukaan UUD NRI 1945
dari Kantor DPR RI, dan Menteri Koordinator
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Muhadjir Effendy membacakan doa dari
kantor Kementerian Koordinator Pem-
bangunan Manusia dan Kebudayaan.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini
mengungkapkan, ideologi Pancasila dengan
spirit ekonomi kerakyatan terbukti mampu
menguatkan tiang perekonomian nasional
sehingga tak mudah rapuh diterjang

Sikap gotong royong menandakan bahwa spirit Pancasila masih mengalir deras dalam setiap

aliran darah anak bangsa.

tegak sebagai filosofi kebangsaan NKRI
hingga kini. Semua upaya merongrong
Pancasila itu sudah tercatat lengkap dalam
sejarah dan dapat dipelajari oleh generasi
Milenial dan Generasi Z.

Dalam konteks kekinian, jelas mantan
Ketua DPR RI ini, terkait pandemi Covid-19
yang telah melanda dunia termasuk Indone-
sia, tepat 75 tahun yang lalu Bung Karno
dalam pidatonya mengatakan Negara Indo-
nesia yang kita dirikan adalah negara gotong
royong. Gotong royong yang dimaksudkan
adalah membanting tulang bersama, pe-
merasan keringat bersama, perjuangan
bahu-membahu bersama. Amal semua buat
kepentingan semua, keringat semua buat
kebahagiaan semua.

Semangat dan nilai-nilai gotong royong
yang dikobarkan Bung Karno itulah yang
saat ini sangat dirasakan di tengah-tengah
masyarakat. Ada perasaan senasib dan
sepenanggungan yang muncul spontan
melalui berbagai aksi dalam membantu
antara sesama warga. Begitu juga ketaatan
rakyat membantu pemerintah dalam upaya
memutus mata rantai virus Covid-19 dengan
menjaga jarak, memakai masker, cuci
tangan, bekerja dari rumah, belajar dari
rumah, dan beribadah di rumah.

Lebih jauh Wakil Ketua Umum Pemuda
Pancasila dan Kepala Badan Bela Negara
FKPPI ini mengingatkan bahwa dalam setiap
perubahan zaman dan perkembangan
peradaban akan selalu ada tantangan atau

akan ada upaya merongrong Pancasila.
Kecenderungan ini harus diwaspadai
generasi milenial dan gener si Z.

Pada dekade 60-an, upaya komunisme
menggeser Pancasila gagal. Pada dekade
terkini ada upaya menggusur Pancasila
dengan sistem nilai lain yang bertentangan
dengan prinsip-prinsip hak azasi manusia
(HAM) dan hakekat demokrasi.

“Untuk itu, Saya mengajak generasi
milenial dan generasi Z untuk terus
merawat dan mempraktikkan nilai lima sila
Pancasila dalam kebhinnekaan kita. Orang
muda Indonesia harus berani dan tegas
menolak sistem nilai lain yang tidak
demokratis dan melanggar prinsip-prinsip
HAM,” pungkas Bamsoet. ❏

berbagai badai. Terbukti sejak diterpa krisis
global 2008 dan kini pandemi Covid-19 yang
mengguncang perekonomian dunia hingga
hancur lebur. Indonesia juga terdampak,
namun perekonomian Indonesia tak sampai
babak belur.

“Riset terbaru Morgan Stanley memper-
lihatkan bahwa Indonesia termasuk kelompok
negara kedua, setelah Tiongkok, yang
perekonomiannya akan cepat pulih ke kondisi
pra-Covid-19. Kemampuan Pancasila yang
selalu terbukti mampu menjaga bangsa ini dari
berbagai badai, membuat berbagai ideologi
transnasional lainnya tak akan bisa hidup di
Tanah Air tercinta,” ujar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini
menambahkan, kuatnya spirit gotong royong
itu jugalah yang menempatkan Indonesia di
posisi pertama sebagai negara paling
dermawan se-Dunia berdasarkan survei
Charities Aid Foundation (CAF), sebuah
lembaga amal berbasis di Inggris.

“Melalui tiga aspek kebaikan yang dijadikan
sebagai indikator, yakni membantu orang yang
tidak dikenal, memberi sumbangan, dan
menjadi relawan, Indonesia memperoleh skor
59. Disusul kemudian oleh Australia, Selandia
Baru, Amerika, dan Irlandia. Ini sangat
membanggakan,” pungkas Bamsoet. ❏

a
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Jadikan Nilai-Nilai Pancasila Bagian Solusi

Masalah Bangsa

WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat
menegaskan pengamalan nilai-nilai
Pancasila bisa menjadi bagian solusi

dari masalah yang dihadapi bangsa Indone-
sia. “Bila saat ini seluruh anak bangsa sedang
menghadapi wabah Covid-19 di Tanah Air,
penguatan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila
mampu mempercepat penanggulangannya,”
kata Lestari Moerdijat dalam keterangannya,
Ahad (31/5), menyambut Hari Lahir Pancasila
1 Juni 2020.

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, bila
di dalam diri setiap anak bangsa memahami
bahwa kepentingan bangsa lebih besar
daripada kepentingan pribadi, yang merupa-
kan bagian dari nilai-nilai Pancasila, tentunya
saat ini kita tidak lagi sibuk memaksa orang
untuk mematuhi protokol kesehatan.

Bagaimana bangsa Indonesia menangani
penanggulangan wabah Covid-19 di Tanah
Air saat ini, Rerie menilai, bisa dijadikan
gambaran seberapa banyak anak bangsa
yang mampu memahami dan mengamalkan
nilai-nilai Pancasila.

Menurut Rerie, bangsa Indonesia dengan
nilai Pancasilanya sudah berpengalaman
menghadapi ujian menghadapi bencana
alam, baik banjir, gempa bumi, maupun tsu-
nami yang menimpa sebagian masyarakat
di wilayah Indonesia.

Tetapi kali ini, tambahnya, kita diuji dengan
bencana non-alam dalam bentuk wabah
Covid-19 yang mengancam seluruh anak
bangsa. “Apakah kita mampu berkorban
demi orang lain, meski kita sendiri juga
menghadapi ancaman yang sama. Dalam
kondisi inilah kita harus mampu mem-
buktikannya.”

Ketika sebagian masyarakat taat terhadap
himbauan pemerintah untuk berkorban
tinggal di rumah, menjaga jarak, memakai
masker, dan melaksanakan pola hidup sehat,
Rerie menilai, seharusnya sebagian masya-
rakat lainnya yang terpaksa tidak bisa

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat

Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila mampu mempercepat penanggulangan pandemi Covid-19.

memenuhi himbauan tinggal di rumah, benar-
benar mematuhi protokol kesehatan dan
physical distancing dengan disiplin untuk
mencegah penularan.

Menghadapi wabah Covid-19, menurut
Legislator Partai NasDem itu, membutuhkan
kebersamaan, persatuan dan kesatuan
bangsa sehingga tidak terpecah belah dalam
menyikapi upaya penanganan Covid-19 ini.

Demikian juga dengan upaya membantu
kelompok masyarakat yang terdampak
wabah Covid-19. “Bila kita memahami nilai-
nilai sila Kemanusiaan yang adil beradab,
saya kira kendala bantuan sosial kepada
masyarakat kurang mampu bisa diatasi
Bersama,” katanya.

Secara umum bagaimana keterlibatan
masyarakat dalam merespons upaya
penanggulangan wabah Covid-19 saat ini,
menurut Rerie, bisa dijadikan bahan evaluasi
untuk merancang strategi menanamkan nilai-
nilai Pancasila kepada masyarakat di masa
datang.

Rerie berpendapat, nilai-nilai Pancasila

mampu dijadikan modal dasar tindakan untuk
menghadapi berbagai tantangan bangsa di
masa datang, karena itu berbagai upaya
untuk mempertahankan nilai- nilai Pancasila
menjadi sangat penting. “Berbagai bentuk
penyesuaian dalam menyampaikan nilai-nilai
Pancasila kepada generasi muda dan
sejumlah lapisan masyarakat harus secara
konsisten dilakukan,”  ujar Rerie.

Selanjutnya, jelas Rerie, evaluasi ter-
hadap cara tersebut harus dilakukan secara
periodik agar terus terjadi penyempurnaan
dalam teknis penyampaian nilai-nilai Panca-
sila kepada generasi penerus bangsa.

Terpenting dari semua upaya itu, menurut
Rerie, adalah teladan dari para pejabat
publik, tokoh masyarakat dalam mengamalkan
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-
hari di ruang publik. “Sehingga generasi
penerus bangsa dengan mudah memahami
secara praktis penerapan nilai-nilai Pancasila
di kehidupan nyata untuk bekal mereka
menghadapi tantangan di masa datang,”
pungkasnya. ❏

20993505_MAJALAH MAJELIS JUNI 2020_T-63.PDF   1 6/8/2020   11:45:34 AM



64 EDISI NO.06/TH.XIV/JUNI 2020

MAJELIS KHUSUS

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

building. Inilah salah satu tonggak resiliensi Pancasila
sebagai dasar negara.

Melacak lebih jauh lagi perjalanan sejarah Indone-
sia, akan ditemukan fakta menarik bahwa resiliensi
Pancasila sudah terbentuk sejak awal formulasinya
oleh founding fathers Indonesia. Penghilangan tujuh
kata, yakni: “dengan kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya” di belakang sila
Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan wujud
keikhlasan dan tingginya kesadaran para bapak
bangsa akan persatuan dan kesatuan. Konstruksi
berfikir inilah yang berperan besar dalam mengukuh-
kan daya tahan Pancasila sebagai ideologi kebangsa-
an dan kenegaraan hingga hari ini. Sebuah konstruksi
berfikir yang menjunjung tinggi keberagaman
masyarakat, bersifat menyatukan dan menghindari
perpecahan.

Penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir
Pancasila melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.
24/2016 tentang Hari Lahir Pancasila juga tak luput
dari kontestasi yang sekali lagi menguji daya tahan
Pancasila. Pihak yang pro dengan penetapan tanggal
1 Juni berpandangan bahwa rumusan Pancasila
yang diperkenalkan Soekarno pada 1 Juni 1945,
rumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945, hingga
konsepsi final pada 18 Agustus 1945, merupakan
satu kesatuan proses lahirnya Pancasila, sehingga
tanggal 1 Juni dijadikan sebagai pijakan. Sedangkan
pihak yang kontra beranggapan bahwa Pancasila
juga merupakan ideologi sebuah partai politik tertentu,
sehingga tidak perlu diperingati secara nasional. Ada
risiko yang harus ditanggung jika tetap dikukuhkan,
yakni bangkitnya kembali sentimen Piagam Jakarta.

Terlepas dari kontestasi pendapat dan pandangan
tersebut, bangsa Indonesia pada akhirnya me-
nempuh musyawarah mufakat untuk menetapkan 1
Juni sebagai hari kelahiran Pancasila. Momen
penetapan ini juga menjadi semacam penegasan
perihal pemikiran bahwa Pancasila merupakan
produk tunggal Soekarno dengan menegasikan para
bapak bangsa lainnya yang menyumbangkan
pemikiran tidak benar adanya. Hal ini bisa dirujuk dari
pernyataan Soekarno sendiri: “… saya sekedar

PERINGATAN hari lahir Pancasila tahun ini terasa
berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
Dikatakan demikian karena saat ini bangsa In-

donesia tengah berkutat untuk keluar dari kepungan
pandemi COVID-19 yang telah menewaskan lebih
dari seribu lima ratus orang serta melumpuhkan
perekonomian nasional. Dalam situasi seperti saat
ini, tentu saja tidak akan kita jumpai kemeriahan seperti
perayaan tahun-tahun sebelumnya yang lazimnya
disemarakkan dengan upacara bendera, menyanyi-
kan lagu nasional, hingga kompetisi bertemakan
Pancasila dalam berbagai bentuk kegiatan yang
digelar oleh instansi-instansi dan badan-badan usaha
milik pemerintah.

Namun demikian, situasi hari ini pada hakikatnya
membuka cakrawala kebangsaan yang baru bagi
segenap bangsa Indonesia bahwa postur dan
konstruksi ancaman kebangsaan tak melulu hal-hal
yang sifatnya konvensional. Pandemi Covid-19 ini
menjelma sebagai batu uji kebangsaan perihal
seberapa kuat pemahaman dan implementasi nilai-
nilai Pancasila sebagai dasar filsafat (philosophisce
grondschlag) oleh bangsa Indonesia di tengah
situasi krisis. Dalam konteks pemahaman yang lebih
jauh, pandemi Covid-19 ini juga dapat dijadikan
sebagai tolok ukur untuk menilai resiliensi Pancasila
dalam menyelesaikan berbagai persoalan ke-
bangsaan.

Bukti Sahih

Melihat kembali perjalanan sejarah bangsa Indo-
nesia di masa lampau, tak ada keraguan bahwa
Pancasila adalah model ideologi yang paripurna dan
paling relevan dengan corak keberagaman bangsa
Indonesia. Upaya segelintir pihak pada era 1940-an
dan 1960-an yang hendak mengganti Pancasila
dengan komunisme pada akhirnya gagal total karena
kuatnya resistensi masyarakat dan kokohnya
bangunan kebangsaan yang relatif muda pada masa
itu. Kegagalan PKI dalam memancangkan ideologi
komunisme di Tanah Air semakin memperkukuh
mentalitas kebangsaan yang pada waktu itu masih
berada pada tahap character building dan nation

Resiliensi Pancasila dan Tantangan Kontemporer
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menggali di dalam bumi Indonesia dan mendapatkan lima berlian,
dan lima berlian inilah saya anggap dapat menghiasi tanah air kita
dengan cara seindah-indahnya …”. Secara tersirat Soekarno hendak
menegaskan bahwa Pancasila sudah eksis dan hidup di tengah
bangsa Indonesia sendiri.

Modalitas Resiliensi

Merujuk pada berbagai momen yang menjadi momentum resiliensi
Pancasila tersebut, kita sebagai bangsa Indonesia patut bersuka
cita bahwa di tengah gempuran berbagai ancaman terhadap
eksistensi Pancasila, Pancasila masih tertancap erat di sanubari
kita sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Pancasila masih
mendasari laku pikir dan sikap tindak segenap bangsa dalam
mengayuh kapal NKRI guna secara perlahan tapi pasti merengkuh
tujuan dan  cita-cita nasional akan terwujudnya masyarakat yang
adil, makmur, serta sejahtera. Harus diakui masih terdapat
kekurangan dalam implementasinya, namun semuanya masih
bergerak dalam lajur yang benar (on the right track).

Salah satu kekuatan penting mengapa berbagai kelemahan dalam
implementasi Pancasila masih bisa ditolerir dan bisa diarahkan kembali
ke dalam koridor yang benar adalah, sekali lagi, resiliensi yang dimiliki
oleh Pancasila itu sendiri. Resiliensi inilah yang menjadi self-reminder
para pengambil keputusan misalnya, ketika memproduksi regulasi
yang tidak sesuai nilai-nilai Pancasila. Resiliensi ini terinternalisasi
dengan baik dalam postur kelembagaan negara, khususnya yang
menjalankan kewenangan yudikatif semisal MA dan MK untuk
melakukan cek-ricek dan kalibrasi apabila ada regulasi yang
bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi. Resiliensi inilah yang
menuntun pada konsistensi dan kekhidmatan dalam ber-Pancasila.

Konsistensi Indonesia dalam memegang teguh dasar negara jauh
mengungguli negara-negara lain, khususnya negara-negara adidaya
seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Tingginya ancaman, gangguan,
hambatan, dan tantangan (AGHT) tak mampu menjebak Indonesia
untuk berlaku pragmatis dalam berideologi. Kebijakan Amerika Serikat
di bawah kendali Trump dengan mendengungkan slogan “Buy Ameri-
can, Hire American” misalnya, merupakan pilihan kebijakan yang
mengingkari spirit kapitalisme dan liberalisme yang selama ini mereka
yakini. Guncangan ekonomi domestik dan kekhawatiran akan
perluasan pengaruh Tiongkok membuat Amerika Serikat di bawah
rezim Trump tanpa sungkan berlaku pragmatis.

Pengalaman Amerika Serikat di bawah Trump telah lebih dahulu
dilakukan oleh Tiongkok pada dekade 1970-an. Tiongkok yang pada
waktu itu berada di bawah Deng Xiao Ping berlaku fleksibel dalam

hal ideologi. Deng yang mengibaratkan kapitalisme dan komunisme
sebagai kucing hitam dan kucing putih menegaskan bahwa Tiongkok
tak peduli pada dikotomi itu. Yang terpenting bagi Tiongkok adalah
bagaimana Tiongkok melesat sebagai negara maju dan berpengaruh
di panggung dunia. Tiongkok di bawah rezim Deng berlaku pragmatis
dan ambivalen dengan menerapkan praktik kapitalisme dan
liberalisme pada sektor ekonomi, namun memegang teguh komunisme
pada praktik politik.

Dengan bertolak pada fakta-fakta tersebut, kita sebagai bangsa
Indonesia seyogianya bangga dengan upaya-upaya memper-
tahankan Pancasila yang telah ditempuh oleh para pendahulu kita.
Ikhtiar mereka dalam menegakkan NKRI dan melestarikan Pancasila
merupakan hal yang perlu diapresiasi setinggi mungkin. Bangsa
Indonesia dengan tegas menolak ideologi lain yang bertentangan
dengan Pancasila. Bangsa Indonesia juga dengan persisten menolak
untuk terjebak dalam laku pragmatisme dalam berideologi. Lalu
bagaimana kita menyikapi tantangan pandemi Covid-19 hari ini
dengan menggunakan sudut pandang Pancasila sebagai dasar
filsafat dan pedoman kebangsaan?

Pada hemat penulis, situasi wabah saat ini dapat dijadikan sebagai
momentum untuk menguji kembali resiliensi Pancasila seperti halnya
periode-periode sebelumnya yang dapat dilalui dengan su ses.
Berbeda dengan sebelumnya yang mana Pancasila lebih banyak
digaungkan sebagai jargon-jargon kebangsaan. Situasi hari ini
menuntut Pancasila untuk ditempatkan sebagai spirit dan elan vital
dalam mengambil langkah-langkah taktis penanganan wabah.
Pemerintah disibukkan dengan berbagai pilihan kebijakan dalam
merespons permasalahan. Terkadang pilihan kebijakan tersebut
menuai penolakan dari masyarakat hingga perbedaan pendapat di
kalangan perumus kebijakan sendiri, khususnya antara pusat dan
daerah.

Oleh sebab itu, jika kita hendak menyelesaikan permasalahan,
kuncinya adalah mengembalikan lagi semuanya pada spirit Pancasila.
Perbedaan pandangan, pola pikir, alternatif solusi, dan sebagainya
dalam menyikapi pandemi adalah hal yang lumrah.  Hanya saja yang
perlu dipegang oleh semua komponen bangsa adalah keyakinan
bahwa semua permasalahan dapat dipecahkan apabila semuanya
bersatu padu dan bergotong royong. Prinsip-prinsip kemaslahatan
bersama, persatuan kesatuan, musyawarah mufakat, serta keadilan
sosial harus selalu melekat dalam laku pikir dan sikap tindak segenap
bangsa dalam memerangi pandemi. Hal inilah yang menjadi modalitas
untuk meneguhkan kembali resiliensi Pancasila. Akhir kata, selamat
hari lahir Pancasila. Indonesia Jaya! ❏

k
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EMA

PANCASILA

BAGI bangsa Indonesia, Juni merupakan
salah satu bulan istimewa. Pada bulan
ini, tepatnya 1 Juni dikenal sebagai Hari

Lahir Pancasila. Bagi Bangsa Indonesia,
Pancasila adalah dasar negara dan pan-
dangan hidup bangsa untuk mengatur
penyelenggaraan negara, dan juga sebagai
pedoman dalam berbangsa dan negara.

Selain Ir. Soekarno, Presiden Pertama In-
donesia yang juga seorang Proklamator dan
penggali Pancasila, ada satu nama lain yang
tak bisa dilupakan dalam terciptanya lambang
negara Garuda Pancasila. Dia adalah Syarif
Abdul Hamid Alkadrie atau Sultan Hamid II,
yang juga dikenal dengan nama Syarif Hamid.
Sultan Hamid II ini tercatat sebagai perancang
lambang Negara Indonesia, yaitu: Garuda
Pancasila.

Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kali-
mantan Barat, 12 Juli 1913, dan wafat di
Jakarta, 30 Maret 1978 pada usia 64 tahun.
Jenazah putera sulung Sultan Pontianak ke-

6, Sultan Syarif Muhammad Alkadrie dan
Syecha Jamilah Syarwani, ini dimakamkan
di pemakaman Keluarga Kesultanan Ponti-
anak di Batulayang.

Syarif Hamid mengawali pendidikan di
sekolah dasar Europeesche Lagere School
(ELS), lalu berpindah-pindah di Sukabumi,
Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung.
Setelah lulus ELS, Syarif Hamid melanjutkan
ke Hoogere Burgerschool (HBS) Bandung.
Setelah itu ia melanjutkan ke Techniche Hoge
School (THS) atau sekarang bernama ITB
(Institut Teknologi Bandung).

Sultan Hamid II

Perancang Lambang Garuda

Tidak sampai lulus di ITB, Syarif Hamid
pindah ke Koninklijk Militaire Academie (KMA)
di Breda, Belanda. Lulus dari KMA dia dilantik
menjadi perwira KNIL dengan pangkat
Letnan Dua pada 1937. Dalam karier
militernya, ia pernah bertugas di Malang,
Bandung, Balikpapan, dan beberapa tempat
lain di Pulau Jawa.

Saat Sekutu kalah perang melawan
Jepang, Syarif Hamid menjadi tawanan. Pada
saat bersamaan ayahnya juga mangkat
sebagai akibat agresi Jepang tersebut.
Syarif Hamid bebas ketika Jepang menyerah.
Pada saat itu ia mendapat kenaikan pangkat
menjadi Kolonel. Pangkat itu adalah pangkat
tertinggi yang diberikan kepada putera Indo-
nesia.

Pancasila

 Pada  29 Oktober 1945, Syarif Hamid
dikukuhkan menjadi Sultan Pontianak
menggantikan ayahnya dengan gelar Sul-
tan Hamid II. Pengangkatannya ini merupa-
kan kemauan sebagian besar rakyat
Kalimantan Barat yang tak ingin ada
kekosongan jabatan dalam pemerintahan
kesultanan.

Sebagai Sultan Pontianak, Syarif Hamid
memperoleh jabatan penting sebagai Wakil
Daerah Istimewa Kalimantan Barat, dan
selalu turut diberbagai  perundingan antara
Indonesia dan Belanda. Selain itu Sultan
Hamid II juga memperoleh jabatan Ajudant
in Buitenfgewone Dienst bij HN Koningin
der Nederlanden. Sebuah pangkat ter-
tinggi sebagai asisten Ratu Kerajaan

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Belanda, dan dia orang Indonesia pertama
yang memperoleh pangkat tertinggi dalam
ke-militeran.

Pada 17 Desember 1949, Sultan Hamid II
diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi
Menteri Negara Zonder Portofolio dalam
Kabinet RIS dipimpin oleh Perdana Menteri
Mohammad Hatta. Dalam jabatannya itu,
Sultan Hamid II mendapat tugas untuk
merencanakan, merancang, dan merumus-
kan gambar lambang negara.

Kepala “Gundul”

Sebagai realisasi tugas yang diberikan
Presiden Soekarno tersebut, pada 10 Januari
1950, dibentuklah Panitia Teknis dengan
nama Panitia Lencana Negara  di bawah
Koordinator Menteri Negara Zonder Porto-
folio. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan
rancangan lambang negara untuk dipilih dan
diajukan kepada pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut
diselenggarakan sayembara. Pada akhirnya
terpilih dua rancangan lambang negara
terbaik, yaitu: karya Sultan Hamid II dan  M.
Yamin. Pada proses selanjutnya karya M.
Yamin ditolak, karena menyertakan sinar-
sinar matahari dan menampakkan pengaruh
Jepang.

Sejak itu perbincangan serius hanya
terfokus pada karya Sultan Hamid II.
Soekarno dan M. Hatta ikut aktif dalam diskusi
penyempurnaan rancangan itu. Dari ketiga-
nya kemudian sepakat mengganti pita yang
dicengkeram Garuda. Semula pita itu
berwarna merah putih, lalu diganti pita putih
dengan tambahan semboyan “Bhinneka
Tunggal Ika”.

Selanjutnya, pada 8 Februari 1950,
rancangan lambang negara karya Menteri
Negara RIS itu diajukan kepada Presiden
Soekarno. Namun, masih ada keberatan dan
masukan dari Partai Masyumi, karena adanya
tangan dan bahu manusia pada Burung

Garuda yang memegang perisai. Partai
Masyumi menilai, keberadaan tangan dan
bahu manusia ini dianggap bersifat mitologis,
karenanya harus dipertimbangkan.

Pada 11 Februari 1950, Sultan Hamid II
kembali mengajukan rancangan gambar
lambang negara sesuai aspirasi yang
berkembang, dengan nama Garuda Panca-
sila. Presiden Soekarno menyerahkan
rancangan tersebut kepada Kabinet RIS
melalui Mohammad Hatta sebagai Perdana
Menteri. Selanjutnya, rancangan lambang
negara karya Sultan Hamid II diresmikan
dalam Sidang Kabinet RIS. Pada rancangan
ini bentuk kepala Rajawali pada Garuda
Pancasila ‘tidak berjambul” atau masih
“gundul”.

Pada 15 Februari 1950 untuk pertama
kalinya Presiden Soekarno  memperkenal-

kan lambang negara kepada khalayak umum
di Hotel Des Indes. Namun, saat itu Garuda
Pancasila masih belum seutuhnya sem-
purna dan perlu dilakukan penyempurnaan.
Penyempurnaan dilakukan atas kepala
burung Rajawali. Yaitu, dengan me-
nambahkan jambul. Juga bentuk cakar yang
mencengkram pita semula menghadap ke
belakang diubah menjadi ke depan. Semua
perbaikan ini dilakukan atas masukan
Presiden Soekarno.

Pada 20 Maret 1950, bentuk akhir
gambar lambang negara mendapat dis-
posisi Presiden Soekarno. Setelah itu
pelukis istana, Dullah, diperintahkan untuk
melukis kembali rancangan karya Menteri
Negara RIS Sultan Hamid II, dan diper-
gunakan sampai saat ini. ❏

MBO (dari berbagai sumber)

Sultan Hamid II (Syarif Abdul Hamid Alkadrie)
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Roda Zaman

Bamsoet

Siapkan Diri Agar Tak Tergilas

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo melakukan terobosan dalam
penyelenggaraan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Bekerjasama
dengan Millenial Fest dan melibatkan berbagai kader organisasi

massa kepemudaan, seperti PB HMI, GMNI, Pemuda Muhammadiyah,
PMKRI, PII, KNPI, dan Pemuda Pancasila, MPR RI untuk pertama kalinya
melakukan Sosialisasi Empat Pilar menggunakan media daring aplikasi
zoom (online).

“Pandemi Covid-19 membuat kita untuk sementara waktu tak bisa
berkumpul dalam satu tempat yang sama. Walaupun perjumpaan fisik
tak lagi bisa dilakukan, jumpa virtual bisa menjadi jalan keluarnya.
Berkat kecanggihan teknologi informasi, aktivitas tak sepenuhnya
berhenti total, kita masih bisa bertukar pikiran,” ujar Bamsoet ketika
membuka Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, di Jakarta, Selasa (19/5/20).

Mantan Ketua DPR RI ini mengungkapkan, kehadiran virus Covid-
19 bukan menjadi alasan, terutama bagi kaum muda, untuk tak
melakukan kegiatan berharga. Ruang kreativitas kebangsaan tak
boleh mati lantaran kedatangan pandemi.

“Atas dasar itulah Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang punya
dampak positif terhadap kehidupan masyarakat, tak akan berhenti

Sosialisasi Empat Pilar Online

hanya karena pandemi. Sosialisasi tetap berjalan, namun dengan
cara berbeda dari sebelumnya. Dari perjumpaan fisik menjadi
perjumpaan virtual yang justru mendatangkan banyak manfaat baru.
Salah satunya menekan pengeluaran negara lantaran tak perlu
menyiapkan konsumsi dan hal teknis lainnya. Di sisi lain, pemuda
dari berbagai wilayah bahkan yang sedang di luar negeri, bisa ikut
serta, walau dari kamar kosannya masing-masing,” ungkap Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI mengingatkan kaum muda bahwa
pandemi Covid-19 akan membuat mereka menghadapi tantangan
yang sangat berat. Bukan hanya pada ketatnya persaingan dalam
dunia kerja, namun juga perubahan paradigma dalam memandang
dunia. Banyak sektor pekerjaan telah dan akan terhapus, tergantikan
oleh sektor lain yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Dari mulai
articifial intelligence hingga rekaya a genetika, kini menjadi primadona
dunia.

“Pemuda Indonesia yang tak bisa mempersiapkan dirinya dengan
baik akan tergilas roda zaman. Jangan hanya puas menjadi penikmat
teknologi informasi. Pemuda Indonesia juga harus terlibat dalam
berbagai penemuan baru. Kecanggihan teknologi informasi tak

s
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berhenti sampai di sini. Pasti masih ada
peluang lain yang bisa digarap. Tinggal
bagaimana kejelian dalam melihatnya,”
tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini

menilai, sektor pertanian dan perkebunan
menjadi salah satu potensi Indonesia yang
belum tergarap dengan baik, sekaligus
menjadi peluang bagi pemuda untuk men-
ciptakan nilai tambah. Di Malaysia misalnya,

mereka memiliki durian Musang King yang
sudah menjadi raja durian dunia. Di Indone-
sia, dengan tanah yang luas dan iklim yang
bagus untuk bercocok tanam, justru tak
memiliki durian unggulan yang bisa di ekspor
ke berbagai negara.

Jangankan untuk buah-buahan, lanjut
Bamsoet, kebutuhan pokok seperti beras,
bawang, hingga cabai saja, kita masih
mengandalkan impor. Ini lucu sekaligus ironis.
Akibatnya, tatkala musibah datang seperti
pandemi Covid-19, kitapun ketar-ketir,
khawatir negara asal menyetop impor untuk
mencukupi kebutuhan dalam negerinya.

“Pandemi Covid-19 telah mengajarkan
bahwa kedaulatan di bidang pangan mutlak
harus diwujudkan. Kalau untuk urusan perut
saja masih bergantung kepada negara lain,
celakalah hidup kita,” pungkas Bamsoet. ❏
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Bamsoet: Pemuda Harus Berintegritas Tinggi

Deklarasi Generasi Z Indonesia

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo
memaparkan agenda strategis pem-
bangunan kepemudaan adalah men-

ciptakan generasi yang tangguh, mandiri
dan berdaya saing. Untuk itu, pemuda
harus memiliki integritas tinggi sebagai
anak biologis Pancasila, dengan kapasitas
unggulan yang berbasiskan budaya yang
kuat. Sehingga, ciri khas ke-Indonesia-an
tidak boleh luntur karena inflitrasi asing
ataupun akulturasi.

“Jati diri Pancasila dengan konsensus
Empat Pilar MPR RI harus bisa melebur
dalam keseharian anak muda masa kini.
Tidak ada bangsa besar yang melupakan
sejarah perjuangan para pendahulu. Tidak
ada bangsa yang sukses tanpa bimbingan
dan keteladanan para pemimpin se-
belumnya. Tidak ada bangsa yang maju
tanpa ide kreatif karya nyata anak muda-
nya,” ujar Bamsoet dalam acara deklarasi
Gerakan Generasi Z Indonesia (GENZI)

yang dilakukan secara virtual, di Jakarta,
Rabu (20/5/20).

Mantan Ketua DPR RI ini menilai, lahirnya
GENZI bisa menjadi oase atas kebutuhan
wadah organisasi kepemudaan yang bisa
berkontribusi secara nyata dalam gerak dan
laju pembangunan. Khususnya di masa-masa
pandemi Covid-19 saat ini.

“Pandemi Covid-19 rupanya tidak menjadi
halangan untuk mendeklarasikan GENZI.
Bahkan GENZI bisa menyatukan para
generasi Z dari dari Sabang sampai Merauke,
dan selanjutkan mewujudkan misi GENZI
untuk membangun generasi Z sebagai
generasi emas yang memiliki nilai spiritual,
nasionalisme, dan entepreneurship guna
mencapai Indonesia maju dan sejahtera,”
tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini
memaparkan, sepanjang sejarah perjalanan
bangsa, pemuda memiliki peran strategis

sebagai agen perubahan. Baik pada awal
pergerakan nasional kepemudaan dengan
lahirnya Sumpah Pemuda, perjuangan
merebut dan mempertahankan kemerdeka-
an, hingga perjuangan pendobrak zaman
yang melahirkan era reformasi.

Catatan data Badan Pusat Statistik terkini
menunjukkan, lebih dari 25% penduduk In-
donesia saat ini berkategori Pemuda atau
sekitar lebih dari 63 juta jiwa. Dengan studi
komparasi, jumlah tersebut dua kali lipat dari
total populasi Malaysia atau 2,6 kali lipat to-
tal populasi di Australia dalam kelompok usia
yang sama.

“Hal ini menjadi peluang sekaligus
ancaman yang harus diperhatikan dan
dipersiapkan secara serius sejak se-
karang. Mengingat peran pemuda yang
tidak ringan di tengah masifnya per-
kembangan revolusi industri 4.0 dan
dinamika global yang seringkali unpredict-
able,” pungkas Bamsoet. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RIFOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

68-75.pmd 1/1/2003, 12:22 AM70
20993505_MAJALAH MAJELIS JUNI 2020_T-70.PDF   1 6/8/2020   11:45:34 AM



71EDISI NO.06/TH.XIV/JUNI 2020

Protokol Kesehatan Kompleks Gedung MPR

PANDEMI virus Corona atau Covid-19 di Indonesia membuat
berbagai instansi atau lembaga negara melakukan berbagai
upaya untuk memutus rantai penyebaran virus corona sesuai

protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Salah satunya
dengan mengadakan bilik disinfektan di pintu-pintu masuk kompleks
dan gedung.

Kompleks Parlemen Jakarta, termasuk gedung MPR RI Jakarta,
adalah lembaga negara yang juga melakukan upaya-upaya tersebut.
Di pintu-pintu masuk kompleks gedung hingga area ring 1 (satu)
ditempatkan bilik disinfektan dan petugas yang ‘dipersenjatai’ dengan

thermo gun.
Setiap pegawai dan masyarakat umum yang akan memasuki

kompleks harus mematuhi protokol kesehatan tersebut, yakni
diperiksa suhu tubuhnya dengan thermo gun, jika lolos, tahap
selanjutnya adalah memasuki bilik disinfektan untuk melakukan
disinfektasi seluruh tubuh.

Upaya tersebut sangat penting, sebab kompleks parlemen adalah
ruang publik dengan mobilitas kegiatan yang tinggi, sehingga potensi
penyebaran virus juga tinggi. ❏

AWG

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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DI KONDISI dan situasi pandemi Covid-19 membuat banyak hal
berubah, terutama rutinitas kerja di Sekretariat Jenderal MPR
RI. Mengikuti arahan, aturan, terutama kebijakan PSBB dengan

maksud untuk memutus penyebaran virus, Setjen MPR juga
melakukan berbagai perubahan.

Melalui surat keputusan yang dikeluarkan Sekretaris Jenderal MPR,
Setjen MPR juga menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) dan
Work From Office (WFO) di masa pandemi dan diperpanjang dengan
melihat kondisi yang ada.

Dalam kebijakan WFH dan WFO tersebut, pegawai di lingkungan
Setjen MPR melakukan berbagai rutinitas pekerjaan di rumah masing-
masing. Sedangkan kebijakan WFO dilakukan dan banyak

penyesuaian, seperti berbagai rapat-rapat dan koordinasi dilakukan
secara virtual atau teleconference dan tentunya dengan menerapkan
protokol kesehatan yang sangat ketat, antara lain selalu
menggunakan masker, selalu menjaga jarak aman, selalu mencuci
tangan memakai sabun atau membersihkan tangan dengan hand
sanitizer.

Penerapan WFH dan WFO di lingkungan Setjen MPR tidak
mengganggu kerja-kerja di lingkungan Setjen dan tidak menganggu
tugas mendukung kegiatan-kegiatan para Pimpinan MPR .  Berbagai
tugas negara dijalankan dengan lancar, penuh tanggung jawab,
walaupun di masa pandemi Covid-19. ❏

AWG

Kebijakan WFH dan WFO di Lingkungan Setjen MPR
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Pemerintah Harus Konsisten Menegakkan

Aturan PSBB

Fahira Idris, Anggota MPR dari Kelompok DPD
FOTO-FOTO: ISTIMEWA

SEJUMLAH daerah telah member-
lakukan Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB). Bahkan Provinsi DKI

Jakarta sudah tiga kali memperpanjang
pemberlakuan PSBB sejak April 2020.
PSBB merupakan cara untuk menekan
angka persebaran Covid-19, terlebih
penyebaran virus ini melalui orang ke orang.
Namun, upaya memutus mata rantai
penyebaran virus ini tidak optimal karena
penerapan PSBB tidak berjalan secara
konsisten.

Berkaca pada pemberlakuan PSBB di
DKI Jakarta sejak 10 April lalu, masih
banyak kendala di lapangan. Masih banyak
warga yang beraktivitas. Masih tampak
kerumunan. Terjadi kepadatan di Bandara
Soetta, Tangerang. Intinya, masih terjadi
pelanggaran-pelanggaran dalam pember-
lakuan PSBB. Artinya, penerapan PSBB
belum efektif. Sementara PSBB belum
berjalan sepenuhnya, muncul wacana untuk
relaksasi PSBB.

Untuk membahas masalah ini, Majelis
mewawancarai anggota MPR dari Kelompok

DPD, Fahira Idris. Berikut wawancara
Majelis dengan senator DKI Jakarta yang
juga Pimpinan Badan Pengkajian MPR,
pada pertengahan Mei 2020. Petikannya.

Sejumlah daerah, khususnya zona
merah pandemi Covid-19, telah me-
nerapkan PSBB dan memperpanjang
masa pelaksanaan PSBB. Bagaimana
pendapat Ibu terhadap pelaksanaan
PSBB tersebut?

Kebijakan PSBB di mana masyarakat
masih dapat melaksanakan aktivitas tetapi
dibatasi, tidak serta merta dapat memutus
rantai penularan pandemi Covid-19, terutama
di daerah zona merah, seperti Jakarta dan
beberapa daerah lain. Itulah kenapa ada opsi
perpanjangan jika selama 14 hari jika masih
terdapat bukti penyebaran. Makanya,
perpanjangan PSBB harus diiringi dengan
pembatasan dan pengawasan lebih ketat di
ruang-ruang di mana terjadinya interaksi
warga, terutama di sektor transportasi
umum. Misalnya, KRL yang jalurnya melintasi
Jabodetabek yang merupakan zona merah.

Juga jika masih ada perusahaan (di luar
sektor yang dikecualikan) masih mewajibkan
pekerja masuk kantor.

Dalam pandangan saya, salah satu upaya
yang harus terus dijaga agar target kasus
positif Corona turun secara siginifikan,
adalah konsisten menjalankan satu-satunya
strategi penanggulangan Corona yang dipilih
Pemerintah, yaitu PSBB. Kebijakan PSBB
yang membatasi berbagai kegiatan, antara
lain kegiatan bekerja di kantor atau tempat
kerja dan transportasi umum harus konsis-
ten dijalankan bahkan diperkuat agar
tujuannya menurunkan kasus Corona bisa
tercapai secara signifikan.

Sejumlah pelanggaran masih terjadi
dalam pelaksanaan PSBB, misalnya
tidak memakai masker, masih terlihat
kerumunan (tidak menjaga jarak),
perusahaan masih mempekerjakan
pegawai (tidak WFH). Apa itu menjadi
kendala dalam pelaksanaan PSBB, atau
ada kendala lainnya?

Tentunya sebagai sebuah kebijakan yang
kemudian menjadi aturan, PSBB butuh
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sosialisasi dan edukasi intensif, koordinasi
dan kolaborasi antarinstansi yang erat, dan
penegakan aturan yang tegas, serta
tentunya kesadaran masyarakat. Empat
kombinasi ini harus berjalan seiring. Karena
jika tidak berjalan seiring maka akan menjadi
kendala. Terlebih PSBB ini hal yang sangat
baru dan langsung mengharuskan kita semua
mengubah kebiasaan atau aktivitas yang
sudah kita lakukan sepanjang hidup kita.

Akibat belum sinerginya keempat hal di
atas, PSBB—terutama di awal-awal pe-
nerapannya—belum berjalan optimal dan
efektif. Makanya masa PSBB masih banyak
kantor dan pabrik di luar usaha yang
dibolehkan tetap beroperasi. Hal ini membuat

pekerja kantor dan buruh pabrik masih
beraktivitas dan dampak turunannya adalah
sejumlah moda transportasi masih dipenuhi
oleh warga masyarakat. Namun, dalam
pengamatan saya, beberapa daerah yang
memperpanjang PSBB-nya mulai melakukan
evaluasi dan menerapkan PSBB dengan
lebih baik lagi. Kendala lainnya, adalah soal
konsistensi semua pemangku kepentingan
yang masih harus terus ditingkatkan.

Kebijakan dalam pelaksanaan PSBB
juga sering berubah-ubah, misalnya
larangan mudik tetapi membolehkan
bus antarkota beroperasi, memboleh-
kan perjalanan ke luar kota dengan
persyaratan. Bagaimana Ibu melihat
masalah itu?

Saya memahami kondisi saat ini tidak
mudah, terutama dari sisi ekonomi sehingga
ada rencana pelonggaran. Misalnya ke-
bijakan membolehkan kembali semua moda
transportasi umum beroperasi untuk ke-

pentingan tertentu dan adanya rencana
membolehkan warga usia muda untuk
kembali beraktivitas di luar rumah. Namun,
memasuki minggu kedua Mei 2020 ini, kurva
kasus positif corona kita belum turun secara
signifikan, sehingga harusnya jangan ada
celah pelonggaran apapun dan dengan
alasan apapun.

Hemat saya, konsistensi menegakkan dan
menjalankan aturan dan terus-menerus
melakukan evaluasi strategi penanggulang-
an corona menjadi jalan terbaik bagi sebuah
negara yang ingin segera bisa menata
kembali kehidupannya. Jika sebuah kebijakan
pembatasan yang sudah berjalan baik dan
mulai dirasakan efektivitasnya maka kebijak-

an tersebut harus semakin konsisten
dijalankan, bukan malah diberi ruang untuk
dilonggarkan. Celah pelonggaran ini jika tidak
cermat malah akan membuat semua daya,
upaya, dan sumber daya yang sudah
dikerahkan untuk melawan corona akan
berjalan di tempat.

Selain itu, konsistensi kebijakan Peme-
rintah untuk memutus rantai Covid-19 itu
sangat penting untuk membangkitkan
kesadaran dan kedisiplinan masyarakat.
Semakin Pemerintah konsisten maka masya-
rakat juga akan semakin disiplin menjalankan
kebijakan tersebut. Sikap disiplin masyarakat
itu awalnya berasal dari sebuah kebijakan
yang konsisten. Semakin kuat komitmen kita
untuk konsisten dan disiplin semakin cepat
kita pulih.

Sekarang terdengar adanya “jual
beli” surat keterangan negatif Covid-
19. Apa komentar Ibu?

Saya mengecam keras adanya moral

hazard di tengah pandemi seperti ini. Surat
keterangan bebas Covid-19 yang pasti palsu
ini bukan hanya meresahkan, tetapi mem-
bahayakan. Masyarakat harus diedukasi
secara intensif bahwa untuk mendapatkan
surat keterangan bebas Covid-19 harusnya
melakukan tes swab terlebih dahulu.

Saya mengapresiasi Polri yang responsif
dan bergerak cepat menangani kasus ini dan
kini para pelaku sudah tertangkap. Saya
harap pelaku penjualan surat bebas Covid-
19 yang diperjualbelikan secara daring
melalui sejumlah e-commerce ini diberi sanksi
dan hukuman yang tegas, sehingga menjadi
pelajaran bagi siapa pun agar tidak mencari
keuntungan di tengah bencana seperti ini.

Jumlah kasus positif Covid-19 terus
bertambah. Apakah bisa dikatakan
PSBB tidak mengurangi penyebaran
virus Covid-19? PSBB kurang berhasil?

Begini, jika kita bandingkan dengan
berbagai kebijakan negara lain yang
melakukan karantina wilayah atau lockdown,
PSBB ini dikategorikan kebijakan moderat
atau jalan tengah karena masih memberi ruang
aktivitas bagi masyarakat, walau dibatasi.
Makanya, kecepatan penanganan kita tidak
akan sama misalnya dengan Vietnam yang
tegas mengambil kebijakan lockdown. Kita
mungkin agak mirip dengan Korea Selatan,
yaitu tidak melakukan lockdown. Tetapi
keunggulan Korsel adalah diawal terjadi
penyebaran Covid-19 mereka berhasil
melakukan pemeriksaan yang masif kepada
warganya. Hasilnya, kasus positif corona
mereka meningkat, tetapi ini adalah jalan yang
harus dilakukan karena dari pemeriksaan
masif itu mereka melakukan tracing se-

AWANCARAW
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hingga pencegahan penyebaran virus
menjadi efektif dan hasilnya kasus baru
Covid-19 pun turun.

Efektivitas PSBB memang perlu terus
ditingkatkan. Namun, soal berhasil atau
kurang berhasil tentu kita harus lihat case
per case dan daerah per daerah. Di bebe-
rapa daerah kita ketahui terjadi pelambatan
kasus, namun di daerah lain juga belum
maksimal untuk mengerem laju kasus positif
Covid-19. Jumlah kasus yang terus bertam-
bah juga harus dilihat dari kebijakan tes masif
corona yang dilakukan beberapa daerah,
sehingga ada penambahan kasus positif.

Pakar dari FKM UI mengusulkan PSBB
secara nasional. Apa pendapat Ibu?

Terkait usulan kalangan akademisi yang
mendorong pemerintah untuk menerapkan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
secara nasional, hemat saya harus menjadi
perhatian dan menjadi salah satu masukan
yang wajib dipertimbangkan Pemerintah. Bagi
saya, usulan ini cukup strategis agar
pandemi Covid-19 segera berakhir. Sebagai
bencana nasional, pandemi Covid-19 ini
idealnya juga harus ditangani bersama dalam
waktu yang bersamaan pula. Namun,
kebijakan ini harus dipikirkan secara matang
dan komprehensif, terutama terlebih dahulu
kita harus mampu mengantisipasi dampak
sosial dan ekonomi jika PSBB diterapkan
secara nasional, dan ini merupakan sebuah
pekerjaan besar dan tidak ringan. Intinya
adalah, dalam situasi pandemi, seperti saat
ini, berbagai skenario harus disiapkan
termasuk skenario yang paling buruk
sekalipun. Ini penting agar jika terjadi situasi
yang tidak kita inginkan, bangsa ini sudah
siap dengan strateginya.

Sekarang ada rencana untuk re-
laksasi PSBB. Bagaimana pendapat
Ibu? Apakah sudah tepat saatnya untuk
relaksasi PSBB?

Kebijakan pelonggaran harus didasarkan
atas sebuah indikator yang kuat, seperti yang
dilakukan beberapa negara di dunia. Vietnam
misalnya, melakukan pelonggaran karena
indikatornya kuat, yaitu tak ada kasus baru
Covid-19 selama enam hari berturut-turut
dan tidak ada kasus meninggal. Atau,
Selandia Baru dan Taiwan yang mulai
membuka sejumlah kegiatan bisnis, fasilitas
pendidikan dan kesehatan karena kebijakan
lockdown mereka telah mampu meng-

hentikan penyebaran Covid-19.
Namun, walau sudah ada penurunan

kasus, pelonggaran juga harus diterapkan
secara hati-hati. Kekhawatiran gelombang
kedua lonjakan kasus virus corona mulai
terjadi di negara-negara yang kini juga tengah
mulai membuka perekonomiannya. Saat ini,
kasus baru virus corona kembali meningkat
di Tiongkok, Korea Selatan, dan Jerman, usai
pelonggaran lockdown yang dilakukan
negara-negara tersebut.

Jadi, point-nya menurut saya, rencana
pelonggaran misalnya skenario dibukanya
kembali pusat perbelanjaan, mal atau

aktivitas ekonomi lainnya, sekolah, kampus,
tempat ibadah, harus didasarkan atas
sebuah indikator yang kuat, seperti yang
dilakukan beberapa negara di dunia.  Yang
jadi pertanyaan, apakah saat ini dan
beberapa bulan ke depan kita sudah
mempunyai indikator kuat tersebut, misalnya
kurva positif corona turun drastis atau nol
kasus? Jika belum ada indikator kuat, saran
saya, pelonggaran jangan dulu dilakukan.

Apa saran/masukan Ibu untuk pelak-
sanaan PSBB agar efektif dan mencapai
sasaran mengurangi atau menghenti-
kan penyebaran virus Covid-19?

Pemerintah harus konsisten menegakkan
aturan PSBB dengan segala aturan pem-
batasan yang sudah ditetapkan Pemerintah
sendiri. Jangan ada opsi pelonggaran jika
kurva positif corona belum turun signifikan.
Sementara masyarakat juga harus konsisten
dengan cara mematuhi dan menjalankan

aturan tersebut. Semua pembatasan yang
terjadi saat ini, misalnya pembatasan dalam
bidang sosial, aktivitas ekonomi, transportasi
dan lainnya, jangan dulu dilonggarkan selama
kurva corona kita belum aman.

Selama PSBB idealnya dilakukan testing
corona masif ke seluruh lapisan masyarakat
dan sangat efektif kalau hasilnya bisa cepat
atau real time sehingga tidak harus menunggu
berhari-hari. Kecepatan hasil ini agar kita lebih
efektif melakukan contact tracing untuk
mendeteksi orang-orang yang berpotensi tinggi
tertular virus dari pasien positif Covid-19 untuk
segera dilakukan penanganan sehingga

penyebaran virus dapat dikendalikan. Soal
testing, memang menjadi PR besar kita karena
harus diakui belum maksimal. Jumlah tes
diagnostik virus corona kita masih sangat
rendah di banding negara lain.

Dan, yang tidak kalah penting adalah
selama pandemi ini kita harus saling
berkolobarasi, bahu-membahu, dan saling
berbagi sehingga dampak ekonomi maupun
sosial bisa kita atasi bersama. Pemerintah,
baik pusat maupun daerah, harus jadi pioner
untuk melahirkan kolaborasi seperti yang
dilakukan Pemprov DKI Jakarta lewat
Program Kolaborasi Sosial Berskala Besar
(KSBB), yaitu program kolaborasi sosial dari
warga untuk warga lainnya yang mem-
butuhkan, dengan Pemprov DKI Jakarta
sebagai fasilitator program. Ada empat fokus
utama program KSBB, yakni: Paket Makanan
Siap Saji Pagi-Malam; Paket Sembako; Paket
Lebaran; dan Paket THR uang tunai. ❏
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Konser Bimbo Untuk Terdampak

Covid-19

Sam Bimbo

KANGEN lagu-lagu khas dan
melankolis, religius, dan plegmatis,
terutama di bulan  Ramadan?

Kerinduan tersebut terjawab dengan
digelarnya konser virtual ‘Berbagai Kasih
Bersama Bimbo’ pada 17 Mei 2020.

Raden Muhamad Samsudin Dajat
Hardjakusumah atau akrab disapa Sam
Bimo, salah satu pentolan grup musik
legendaris Bimbo, memaparkan rencana
konser itu dalam konferensi pers di
BNPB, Jakarta, 29 April 2020. “Konser
ini adalah kerja bareng MPR RI, BPIP,
Satgas Covid-19, Gerak BS, Generasi
Lintas Budaya, dan para seniman, guna
menguatkan bangsa ini di masa pandemi
wabah ini,” ujarnya.

Dalam konser yang digelar di Staiun
TVRI itu yang direlay televisi swasta
nasional itu, Bimbo mempersembahkan
sejumlah lagu, termasuk lagu baru
bercerita tentang corona. Selain Bimbo,
banyak artis yang tampil sebagai bintang
tamu.

“Mudah-mudahan para donatur dan
para pirsawan bisa berpartisipasi demi
saudara-saudara kita,” sebut musisi
alumni Seni Rupa ITB, 1968, dalam
konferensi pers itu. “Oya, kami juga
mempersembahkan lagu untuk para
pahlawan tenaga medis yang gugur
dalam upaya keras mereka melawan
wabah Corona,” terang Sam. ❏

DER
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Dewa Budjana

Satu Jalan

     Satu Indonesia

DI MASA pandemi Covid-19 banyak artis dan musisi berlomba-

lomba menyumbangkan apa yang mereka bias, untuk

membantu meringankan beban masyarakat korban dan

terdampak pandemi Covid-19. Salah satunya gitaris band Gigi Dewa
Budjana.

Sebagai musisi, yang dilakukan Dewa Budjana adalah

menciptakan lagu: ‘Satu Jalan.’ “Lagu ini bertujuan untuk mengajak

seluruh masyarakat, bahwa sudah saatnya bersatu melawan

pandemi Covid-19 demi kita, demi Indonesia,” papar Dewa Budjana.

Dalam proses penciptaan lagu tersebut, Dewa Budjana tak

sendirian. Dia berkolaborasi dengan sederetan artis ternama,

termasuk artis legendaris Trie Utami yang berkenan menulis lirik

lagu tersebut. Dan, Dewa menyatakan, hasil dari lagu ini digunakan

masyarakat terdampak Covid-19, berupa bantuan sembako.❏

DER

Keren Adalah

    Berbagi Demi Sesama

Rachel Vennya

INFLUENCER dan selegram cantik Rachel Vennya tergerak

melakukan penggalangan dana untuk korban virus Corona.  Luar

biasanya, selegram yang memiliki follower besar tersebut bisa

mengumpulkan dana sekitar Rp 2,2 Milyar dalam waktu dua hari.

“Saya sejak dulu memang terbiasa melakukan kegiatan sosial

penggalangan dana seperti ini bekerja sama dengan organisasi

sosial. Nah, pas pandemi ini, ya saya tergerak untuk ikut membantu

sebisa saya,” katanya, di Jakarta, belum lama.

Bentuk bantuan berupa barang, yakni alat-alat medis untuk

rumah-rumah sakit dan untuk masyarakat yang rentan tertular

Covid-19. “Keren itu kan membantu sesama, gak keren kalo ga

berbuat apa -apa,” ucapnya. ❏

DERFOTO-FOTO: ISTIMEWA

Satu Lagu
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di RW 03 Kelurahan Pancoran

Puasa di Tengah Pandemi Covid-19

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

BULAN Ramadan 1441 H telah berlalu.
Prosesi hari raya Idul Fitri 1 Syawal
1441 H tahun 2020 juga telah usai.

Namun, ibadah puasa dan perayaan Lebaran
tahun ini tak akan mudah untuk dilupakan.
Bahkan akan terus terkenang di hati setiap
umat Islam Indonesia, tak terkecuali kaum
muslimin yang berada di lingkungan RW 03
Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran,
Jakarta Selatan.

Tahun ini, pelaksanaan ibadah puasa dan
perayaan lebaran, jauh dari kebiasaan. Tidak
ada syiar dan kekhusyukan ibadah di masjid
serta mushola. Salat berjamaah, taraweh,
berbuka bersama, hingga i’tikaf, semuanya
dilakukan secara mandiri, sendiri-sendiri
atau bersama keluarga di rumah masing-
masing. Tidak ada silaturahim, halal bi halal,
bahkan budaya tahunan mudik saat lebaran
pun dilarang.

Tidak hanya itu, pakaian baru yang kerap
menjadi simbol perayaan lebaran, tahun ini
tidak begitu terasa. Demikian pula soal
hidangan yang kerap menjadi menu utama
Idul Fitri, kali ini nyaris tidak bisa ditemukan.
“Memang rasanya hambar, kita tidak me-

laksanakan kegiatan yang sudah bertahun
lamanya menjadi kebiasaan. Tapi,  mau tidak
mau ini harus dilaksanakan untuk mencegah
meluasnya penularan  virus Covid 19”, kata
Ahmad Sahal kepada Majalah Majelis
beberapa waktu lalu.

Menurut Ahmad Sahal, masyarakat di
lingkungan RW 3 relatif kooperatif men-
jalankan peraturan dari pemerintah selama
melaksanakan ibadah puasa di saat pandemi
corona.  Dengan suka rela mereka tidak

datang ke masjid untuk beribadah, se-
bagaimana lazimnya di setiap Ramadan.
Masyarakat juga sabar mengikuti aturan
untuk tetap tinggal di rumah, kecuali ada
keperluan mendesak.

 Sahal tidak menampik jika sebagian
warganya masih ada yang melaksanakan
salat taraweh berjamaah. Namun jumlahnya
relatif sedikit. Kegiatan taraweh berjamaah
itu dilaksanakan di rumah, dan dipimpin oleh
para ustad dan ustazah yang ada di tiap-
tiap rukun tetangga.

Untuk membantu menyediakan kebutuhan
pokok bagi warga yang kurang mampu,
warga RW 03 dan masyarakat yang ber-
kelebihan membuka dapur umum. Selama
Ramadan, dapur umum menyediakan 100
nasi bungkus yang diperuntukkan bagi
mereka yang membutuhkan. Tidak itu saja,
bekerjasama dengan beberapa perusahaan
yang ada di wilayah tersebut, pengurus RW
memberikan bantuan kebutuhan pokok,
berupa sembako.

“Satu hal positif yang tumbuh subur
selama Ramadan yang berbarengan dengan
corona adalah besarnya perasaan ingin

Ahmad Sahal
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membantu. Banyak orang yang berkelebihan
menyerahkan sembako untuk dikumpulkan
di gudang Logistik. Kemudian, mereka yang
membutuhkan datang dan mengambil
sembako sesuai kebutuhan mereka,” cerita
Ahmad Sahal.

Begitu pula tenda yang digunakan untuk
membuat posko penanganan Covid 19
berukuran 8x6 meter merupakan pinjaman
dari salah seorang warga. Tenda untuk
Posko Covid-19 dipinjamkan secara cuma-
Cuma oleh warga, dan dipergunakan selama
masih dibutuhkan.

Sayangnya, pada saat bersamaan muncul
juga sebagian warga yang mengaku kurang
mampu. Mereka ikut meminta sembako yang
disediakan pengurus RW. Padahal, mereka itu
tidak terlalu miskin, dan memiliki cadangan

sembako yang cukup banyak di rumahnya.

Stop Penyebaran Corona

Dalam rangka memutus penyebaran co-
rona, kata Sahal, pihaknya bekerjasama
dengan pengurus RT dan masyarakat sudah
melakukan berbagai upaya.  Saat harga dan
stok masker di pasar menipis, misalnya,
pengurus RW menyediakan dan menjual
masker dengan harga terjangkau. Tidak lama
berselang, pengurus RW membagikan
masker kepada masyarakat secara cuma-
cuma.

Untuk menjaga keamanan dan ketenangan
masyarakat, pengurus RW menggalakkan
siskamling. Siskamling ini menyertakan parti-
sipasi seluruh warga RT yang ada di RW
03. Tiap malam, dua RT mengirimkan utusan-

nya untuk menjaga keamanan lingkungan.
Selain itu, pengurus RW juga menyedia-

kan hand sanitizer dan melakukan penyem-
protan. Membatasi lalu lintas dengan
menutup jalan-jalan kecil. Serta membatasi
jalan utama yang juga berfungsi sebagai
jalan tembus. Tak hanya itu, bekerjasama
dengan puskesmas se Jakarta Selatan dan
Dinas Kesehatan DKI Jakarta, RW 03
melakukan rapid test.

“Alhamdulillah dari 200 orang yang
ditest semuanya dinyatakan sehat. Tidak
ada satupun yang terindikasi terpapar vi-
rus Covid 19. Mudah-mudahan, hingga
pandemi berakhir, tidak ada satu warga
pun yang terserang Covid”, kata Sahal
penuh harap. ❏

MBO
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Penguatan

Optimisme dari Ramadan dan Idul Fitri

IBADAH puasa Ramadan dan Idul Fitri 1441 H dilaksanakan

serta dirayakan di tengah pandemi Covid-19. Kemenangan umat

menjalani ibadah di masa-masa sulit sekarang menghadirkan

hikmah berupa penguatan optimisme bagi upaya bersama

memutus rantai penularan Covid-19, dan keberanian untuk secara

bertahap memulihkan kehidupan.

Rasa cemas dan takut tertular Covid-19 tidak menyurutkan

semangat dan kehendak umat menjalani ibadah puasa Ramadan.

Dalam suasana tidak nyaman karena kesadaran untuk karantina

mandiri di rumah saja, puasa mewajibkan umat menahan lapar

dan haus, serta diwajibkan membangun kehendak saling mengerti

guna menyingkirkan emosi, amarah, iri dengki dan nafsu tak sehat

lainnya. Kesederhanaan merayakan Idul Fitri 1441 H yang

memuncaki ibadah Ramadan itu menandai kemenangan umat

menjalani masa-masa sulit sekarang ini.

Pasca Ramadan dan Idul Fitri, tantangan yang sama masih

menghadang karena pandemi Covid-19 belum berakhir. Bisa saja

data-data tentang perkembangan wabah ini di dalam negeri sedikit

lebih dramatis. Sesuai perkiraan sebelumnya, mobilitas masyarakat

karena alasan menyongsong hari raya akan memengaruhi

penambahan jumlah pasien Covid-19. Penambahan itu

kemungkinan terjadi karena arus mudik dan arus balik, serbuan

warga ke pusat belanja dengan tidak menaati protokol kesehatan,

hingga arus masuk pekerja migran.

Kalaupun perkiraan itu menjadi kenyataan, masyarakat

hendaknya tidak pesimistis. Demi kepentingan masa depan yang

jauh lebih besar dan strategis, pada akhirnya semua orang harus

mau dan berani memulihkan kehidupan secara bertahap dengan

tetap menjalankan prinsip kehati-hatian sebagaimana ditetapkan

dalam protokol kesehatan selama pandemi Covid-19.

Dalam upaya memulihkan kehidupan itu, semua orang, mau tak

mau, harus siap ‘berdamai’ dengan virus corona. Berdamai tidak

berarti merangkul virus itu dan membiarkannya menginfeksi setiap

orang. Berdamai berarti manusia harus bersiasat agar siap hidup

berdampingan dengan virus ini. Salah satu siasatnya adalah dengan

tetap menjalankan protokol kesehatan. Bukankah para ahli

memperkirakan bahwa virus Corona tidak akan sirna dalam jangka

dekat. Karena itu, semua orang harus bersiasat untuk bisa terus

survive, sebagaimana umat bersiasat di masa sulit agar tetap mampu

melaksanakan ibadah puasa Ramadan.

Karena durasi pandemi Covid-19 masih sulit dihitung, pilihan bagi

semua orang memang tidak banyak, kecuali terus dan tetap survive,

atau melihat dan merasakan kehancuran. Kalau terus melakukan

karantina mandiri di rumah saja atau lockdown wilayah, sama artinya

manusia membiarkan virus Corona menghancurkan semua aspek

peradaban.

Sebagai mahluk yang dikaruniai akal budi, manusia tentu saja

tidak boleh kalah oleh wabah Corona. Akal budi itulah yang digunakan

untuk mengalahkan virus Corona. Sambil menunggu para ahli farmasi

menghadirkan vaksin penangkal virus ini, manusia harus berani

bersiasat untuk bertahan sekaligus mencegah kehancuran. Itulah

alasannya mengapa optimisme harus tetap ditumbuhkan dan

dipertahankan. Apalagi, sejarah sudah membuktikan bahwa manusia

selalu berhasil menghadapi masa-masa sulit akibat pandemi global.

Kehidupan pasca pandemi global Flu Spanyol pada 1918 setidaknya

bisa dijadikan bukti.
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Oleh:
H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.

Ketua MPR RI

Sejarah mencatat bahwa flu Spanyol menginfeksi tak kurang dari

500 juta orang di seluruh dunia. Korban meninggal akibat pandemi

ini mencapai 50 juta jiwa, termasuk di Indonesia. Flu Spanyol mulai

mewabah pada Maret 1918 di tengah perang dunia pertama.

Mewabah dalam tiga gelombang hingga Desember 1920. Catatan

tentang kasus pertama terdeteksi pada seorang juru masak Angkatan

Darat Amerika Serikat (AS) di Camp Funston di negara bagian Kan-

sas. Virus ini kemudian menular dengan cepat di lingkungan Angkatan

Darat AS yang saat itu beranggotakan sekitar 54.000 prajurit.

Flu Spanyol mewabah di Eropa saat AS mengerahkan pasukannya

ke Inggris, Prancis, Spanyol, dan Italia. Gelombang kedua wabah

Flu Spanyol tak terhindarkan ketika prajurit dan armada militer

melakukan manuver pada beberapa kota di Eropa, AS hingga Afrika

Barat.  Gelombang ketiga wabah terjadi pada Januari 1919 di Aus-

tralia.  Sejarah kemudian mencatat bahwa pergerakan militer di

seluruh dunia pada saat itu menjadi sumber dan kekuatan utama

penularan wabah ini. Tidak adanya karantina atau lockdown wilayah

juga mempercepat penularan virus ini. Faktor keterbatasan  ilmu

kedokteran saat itu juga dicatat sebagai penyebab lain sehingga

begitu banyak jiwa yang tak tertolong.  Dunia pertama kali mengenal

antibiotik pada 1928 dan vaksin penangkal flu baru beredar untuk

umum pada dekade 40-an.

Setelah pandemi global Flu Spanyol dinyatakan berakhir selepas

1920, dinamika kehidupan manusia secara bertahap mulai pulih.

Peradaban terus berkembang hingga dunia memasuki era industri

4.0 sekarang.  Satu abad setelah berakhirnya pandemi Flu Spanyol

itu, dunia kembali disergap virus Corona atau Covid-19. Walau pun

penularannya terbilang sangat mudah, namun manusia coba

memutus rantai penularan Covid-19 dengan pendekatan karantina

wilayah atau lockdown. Indonesia menerapkan pembatasan

sosial hingga pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Hingga 23 Mei 2020, Universitas John Hopkins di AS mencatat,

lebih dari 5,2 juta orang terinfeksi Covid-19 di seluruh dunia,

dan tak kurang dari 337.000 pasien meninggal. Di AS, jumlah

yang terinfeksi mencapai 1,6 juta orang, dengan total kematian

sekitar 100.000 pasien.  Sementara di Indonesia per 26 Mei

2020, jumlah yang terinfeksi 23.165 orang, dengan jumlah

meninggal 1.418 pasien. Semua orang berduka menyimak

angka-angka kematian itu.

Namun, di saat yang sama muncul semangat untuk terus

merawat kehidupan dan mencegah kehancuran. Terus-menerus

berdiam diri dan bersembunyi di rumah pada akhirnya akan

membuat banyak orang menderita ragam penyakit. Pondasi

bangunan ekonomi pun akan hancur. Kemungkinan terburuk

seperti inilah yang harus dihindari oleh semua orang.

Sebagaimana berakhirnya pandemi global Flu Spanyol pada

Desember 1920, pandemi Covid-19 pun akan mencapai titik

akhirnya. Masalahnya sekarang adalah sulitnya menghitung

durasi pandemi Covid-19 ini. Sambil menunggu, manusia yang

berakal budi harus memelihara optimisme sambil bersiasat agar

tetap bisa survive. Jangan ragu untuk mempersiapkan

pelonggaran PSBB dengan kepatuhan mutlak pada protokol

kesehatan. ❏

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441H.
Mohon Maaf Lahir Batin
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Ketika Cendekiawan Memilih

Jalan Masing-Masing

DALAM Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online
dijelaskan arti dari cendekiawan/cen·de·ki·a·wan/ adalah, n 1
orang cerdik pandai; orang intelek; 2 Sos orang yang memiliki

sikap hidup yang terus-menerus meningkatkan kemampuan
berpikirnya untuk dapat mengetahui atau memahami sesuatu. Atas
dasar pengertian tersebut kaum cendekiawan merupakan kelompok
masyarakat yang sangat dihargai, dijunjung, dan digugu dan ditiru
berkat kepandaian dan kecerdikannya. Memiliki ilmu tinggi kaum
cendekiawan biasanya ‘hidup’ atau tinggal pada institusi-institusi
pendidikan, paling popular di kampus, meski ada juga yang hidup di
tengah masyarakat.

Ketika kekuasaan terbentuk, kaum cendekia-
wan dengan berbagai alasan, ikut masuk atau
terekrut dalam sistem itu. Akibatnya terjadilah
sikap pro dan kontra tidak hanya di masyarakat
namun juga di kalangan cendekiawan itu
sendiri. Kontra, sebab pandangan di masya-
rakat, kaum cendekiawan selalu menjunjung
obyektifitas dan kebenaran, sedang ke-
kuasaan cenderung mengingkari nilai-nilai yang
dijunjung oleh kaum cendekiawan. Kekuasaan
kerap melakukan tindakan-tindakan yang hanya
mencari keuntungan, baik ekonomi maupun
politik. Sementara yang pro cendekiawan
masuk kekuasaan karena mereka beranggap-
an di sanalah kaum ini bisa menyumbangkan
pikiran dan gagasannya.

Pada masa Presiden Soeharto berkuasa
banyak cendekiawan yang masuk dalam
pemerintahan bahkan di antara mereka ada
yang menyatakan dukungannya kepada kekuasaan itu. Dalam masa-
masa berikutnya, hal demikian juga terjadi, bahkan B.J. Habibie yang
Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan
Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang juga seorang cendekiawan
menjadi presiden atau orang nomer satu yang mengendalikan
kekuasaan di Indonesia.

Bagaimana sih seharusnya kiprah kaum cendekiawan? Hal
demikian akan terjawab bila kita membaca buku yang berjudul
Cendekiawan Dalam Arus Sejarah karya Peter Kasenda. Peter
Kasenda pernah kuliah di Jurusan Sastra Perancis dan Sejarah,
Fakultas Sastra, Universitas Indonesia. Bagi kalangan penulis,
akademisi, dan cendekiawan di Indonesia, nama Peter Kasenda
sangat popular. Buku yang ditulis ini adalah salah satu dari puluhan

Kekuasaan tak hanya diisi kaum professional, namun juga para cendekiawan. Ketika cendekiawan menjadi bagian dari

kekuasaan, di sinilah kecendekiawanan mereka dipertanyakan. Lalu apakah kaum cendekiawan diharamkan masuk

kekuasaan? Buku Peter Kasenda mengupas dari sisi sejarah.

buku yang telah diterbitkan. Dia kerap menulis sosok-sosok elit
dan popular pelaku aktif dalam sejarah perjuangan bangsa Indo-
nesia.

Cendekiawan Dalam Arus Sejarah, buku yang diterbitkan oleh
Beranda, mengupas pemikiran, aktivitas, dan kiprah dari sosok
Soedjatmoko, Soe Hok Gie, Drijarkara, Sartono Kartodirdjo, dan
Nugroho Notosusanto. Dari membaca nama sosok-sosok itu, kita
pasti sudah tahu di mana mereka berdiri.

Pada buku setebal, xii + 192 halaman, Peter Kasenda mengutip
pendapat dari cendekiawan asal Perancis,
Julien Benda, yang mengatakan, tidak terlalu
bergembira apabila kaum ini berkecimpung
terlalu dalam pada permasalahan politik
bangsanya. Namun demikian adalah meng-
ingkari sejarah Indonesia bila kita tidak
mengakui bahwa se-sungguhnya kaum
cendekiawan Indonesia memulai kiprahnya
dalam rangka pencerahan masif menuju
kesadaran berbangsa yang menjadi pilar
ideologis bagi penciptaan Indonesia sebagai
sebuah nation.

Dalam pengantar, Peter Kasenda menutur-
kan, setiap cendekiawan mengambil jalan hidup
masing-masing. Ada yang berupaya men-
dapatkan imbalan politis kekuasaan, ada pula
cendekiawan yang berpikir kritis atau menjadi
cendekiawan partisipan. Sosok-sosok di atas
telah mengambil posisi dan peran sesuai
dengan pilihan hidupnya.

Pilihah hidup itu, menurut Peter Kasenda,
tidak mengherankan, sebab secara so-

siologis masyarakat, cendekiawan men-duduki tempat yang
terhormat. Kaum cendekiawan menempati status sosial yang
cukup tinggi, seperti kaum aristokrat pada masa kekuasaan
tradisional. Harus diakui, masyarakat Indonesia masih memerlukan
kiprah kaum cendekiawan sebagai kaum terdidik dalam rangka
gerak dinamis proses modernisasi.

Penerbit dalam pengantar buku ini mengkritik sistem pendidikan di
Indonesia. Karena negara menyelenggarakan pendidikan ala tukang,
membuat bangsa ini kelebihan sarjana, namun kekurangan
cendekiawan. Padahal di tengah keterpurukan bangsa, kita
memerlukan peran cendekiawan. ❏

AWG
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