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B
ADAN Pengkajian MPR terus bekerja

mewujudkan reformulasi sistem

perencanaan pembangunan nasional

model GBHN. Kini Badan Pengkajian MPR

tengah menyiapkan draf isi (substansi dan

materi) GBHN. Dalam konteks untuk mendapat

masukan bagi perumusan isi GBHN itu, Badan

Pengkajian MPR menyelenggarakan simposium

nasional bertema “Reformulasi Sistem

Perencanaan Pembangunan Model GBHN

Sebagai Haluan Penyelenggara Negara” pada

akhir November 2017.

Sebenarnya semua fraksi dan kelompok

DPD di MPR sudah menyepakati tentang

perlunya reformulasi sistem perencanaan

pembangunan nasional model GBHN. Meskipun

sudah tercapai kesepakatan namun masih

terjadi perbedaan dalam produk hukum untuk

GBHN ini. Ada yang memilih dituangkan dalam

Ketetapan MPR, ada juga yang berpendapat

dalam bentuk undang-undang. Perbedaan

pandangan ini membuat pembahasan

reformulasi sistem perencanaan pembangunan

nasional model GBHN berlarut-larut tak

berujung.

Karena itu, daripada terus memper-

masalahkan produk hukum, Badan Pengkajian

MPR melakukan terobosan dengan langkah

maju untuk merumuskan isi (substansi dan

materi) GBHN itu. Badan Pengkajian MPR mulai

fokus pada perumusan isi GBHN. Bahkan,

tampaknya pemerintah pun t idak ber-

keberatan bila MPR menyusun dan me-

rumuskan GBHN agar bisa menjadi rujukan

dan panduan.

Salah satu masukan penting dari simposium

itu datang dari Wakil Presiden ke-11 Boediono.

Dia menyarankan agar GBHN yang dirumuskan

tidak seperti GBHN pada masa Orde Baru yang

lengkap, tetapi GBHN yang fokus pada tema-

tema tertentu yang relevan. Salah satu tema

penting adalah pembangunan sumber daya

manusia untuk menciptakan generasi baru

manusia Indonesia yang unggul secara

jasmani dan rohani agar bisa bersaing dengan

negara lain.

Kita sepatutnya berterimakasih mendapat

masukan berharga dari Wakil Presiden ke-11 ini.

Juga ucapan yang sama kepada para pembicara

lainnya dalam simposium nasional itu. ❏
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ISTIMEWA

ISTIMEWA

M
ARSEKAL TNI Hadi Tjahjanto telah resmi menjabat Panglima

TNI. Presiden Joko Widodo melantik Hadi Tjahjanto sebagai

Panglima TNI di Istana Merdeka, Jumat (8/12/2017). Hadi

menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang memasuki masa

pensiun pada Maret 2018. Hadi merupakan Panglima TNI kedua yang

berasal dari matra TNI Angkatan Udara setelah Marsekal Djoko

Suyanto pada 2006-2007 silam.

Pergantian Panglima TNI berjalan mulus. Sebelumnya, melalui

surat kepada pimpinan DPR RI yang dibawa langsung Menteri

Sekretaris Negara Pratikno, pada Senin, 4 Desember 2017, Presiden

mengajukan satu nama untuk disetujui dewan sebagai Panglima

TNI. Dalam suratnya, Presiden menyampaikan rencana

pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo

sebagai Panglima TNI serta mengajukan Kepala Staf TNI Angkatan

Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai penggantinya.

Hanya dalam hitungan hari, setelah melalui “fit and proper test”,

semua fraksi secara bulat memberikan persetujuan Marsekal Hadi

sebagai Panglima TNI.

Pencalonan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI sesuai

Pasal 13 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara

Nasional Indonesia. Dalam UU tersebut disebutkan Panglima TNI dapat

dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap

Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf

Angkatan.

UU tersebut juga menjelaskan bahwa untuk mengangkat Panglima

TNI, Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima untuk mendapat

persetujuan DPR. Marsekal Hadi akan melanjutkan komando Panglima

TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan purna tugas.

Nama Hadi Tjahjanto memang sebelumnya santer disebut sebagai

kandidat kuat pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo. Selain karena

jabatan Panglima TNI saat ini ‘giliran’ TNI AU, lulusan Akademi

Angkatan Udara tahun 1986 itu juga diketahui pernah dekat dengan

Presiden Jokowi. Ketika Hadi bertugas sebagai Komandan Lanud

Adi Sumarmo, Solo, 2010, saat itu Jokowi masih menjabat Wali Kota

Solo.

Banyak harapan yang diletakkan di atas pundak Panglima TNI

yang baru. Salah satunya Panglima TNI yang baru diharapkan

meneruskan program minimum essential force atau kekuatan pokok

minimum. Selain itu, Panglima TNI juga harus melaksanakan program

dan kegiatan meningkatkan profesionalisme serta kesejahteraan

prajurit TNI. TNI menjadi kuat dan solid bila terwujud profesionalisme

dan prajurit yang sejahtera serta dilengkapi dengan alat-alat dan

sistem senjata yang bagus.

Dalam waktu dekat, tugas yang menanti adalah pengamanan tahun

politik 2018, terutama Pilkada serentak pada Juni 2018 dan Pemilu

2019. Pengamanan tahun politik tidak hanya mengandalkan Polri

tetapi juga perlu melibatkan TNI. Bersamaan dengan itu, semua pihak

juga mengharapkan Panglima TNI bisa menegakkan dan meneguhkan

netralitas TNI. ❏

BS

P
IDATO Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih,

Washington DC, pada Rabu 6 Desember 2017 waktu setempat,

mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan akan

memindahkan kedutaan Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem. Pidato

Donald Trump itu mengundang reaksi keras hampir seluruh negara

di dunia, kecuali Israel. Bahkan di negara AS sendiri pun banyak

yang menentang pernyataan Donald Trump.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menolak

pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai ibukota Israel

dan meminta Presiden Amerika Donald Trump menarik kembali

pernyataannya. Dalam pertemuan “darurat” pada Kamis, 21

Desember 2017, Majelis Umum PBB menyetujui resolusi menolak

klaim Presiden AS atas Yerusalem. Pertemuan “darurat” itu digelar

setelah AS memveto resolusi Dewan Keamanan PBB.

Dalam sesi khusus darurat itu, sebanyak 193 negara anggota

Majelis Umum PBB melakukan pemungutan suara atas  keputusan

Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu

kota Israel. Hasilnya, 128 anggota mendukung resolusi menolak

keputusan Donald Trump tersebut. Negara yang setuju dengan

resolusi itu adalah Jerman, Prancis, Italia, Belanda, Belgia, Portu-

gal, Swiss, Swedia, Norwegia, Spanyol, dan Yunani. Hanya

sembilan negara yang setuju dengan keputusan Donald Trump

yaitu Israel, Honduras, Togo, AS, Kepulauan Marshall, Mikronesia,

Naru, dan Guatemala. Sementara itu, 35 negara, termasuk Argen-

tina, Kanada, Bosnia, Republik Chechnya, dan Filipina memutuskan

abstain.

Pergantian Panglima TNI

Dunia Menentang Donald Trump
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Sikap dari 128 negara di dunia itu menunjukkan besarnya

perlawanan terhadap keputusan Donald Trump. Ini adalah

perlawanan kedua dunia atas Trump. Sebelumnya, negara-negara

yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) sudah

lebih dulu melawan Trump. Pertemuan para pemimpin negara

mayoritas Muslim di Istanbul pada Rabu (13 Desember 2017)

mengecam keras keputusan Presiden Amerika Donald Trump untuk

mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Indonesia pun sudah bersuara keras dalam pertemuan OKI. Indo-

nesia mengecam keras secara resmi sikap Amerika Serikat di bawah

kepemimpinan Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota

Israel, dan meminta Trump mempertimbangkan kembali keputusannya

itu. Sikap Indonesia jelas. Selama ini Indonesia telah dikenal sebagai

negara yang terus berupaya agar Palestina diakui dunia sebagai

sebuah negara berdaulat dan mendesak Israel agar tidak melakukan

penyerobotan wilayah.

Perlawanan dunia terhadap Trump ini memang layak. Sebab,

proses perdamaian yang diupayakan antara Palestina dan Israel

selalu mengarah pada solusi dua negara. Dan, Palestina selalu

meminta agar Yerusalem Timur menjadi ibukota mereka di masa

depan. Keputusan atau pernyataan Trump dengan mengakui

Yerusalem sebagai ibukota Israel  membalikkan kebijakan Amerika

Serikat selama beberapa dekade terakhir dan jelas mengabaikan

resolusi PBB tahun 1980 soal status Yerusalem yang

diperebutkan. ❏

BS

S
UDAH sejak setahun lalu, Euis Sunarti, Gurubesar Institut

Pertanian Bogor, bersama rekannya yang tergabung dalam

Aliansi Cinta Keluarga mendaftarkan uji materi ke Mahkamah

Konstitusi (MK). Ada tiga pasal yang diuji materi, yaitu Pasal 284,

285, dan 292 KUHP. Para pemohon uji materi ini meminta agar MK

memperluas makna asusila seperti zina, pemerkosaan, dan cabul

agar pasal-pasal itu diperbarui sesuai dengan kondisi kekinian.

Pasal 284 KUHP misalnya, pemohon ingin agar pasal ini bisa

memaknai zina sebagai seluruh perbuatan persetubuhan antara

laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam suatu ikatan

perkawinan yang sah.

Selanjutnya, Pasal 285 KUHP yang berbunyi, “Barangsiapa dengan

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang

bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena

memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas

tahun.”

Para pemohon ingin pasal itu diubah dengan menghilangkan frasa

kata ‘perempuan yang bukan istrinya’. Otomatis dengan penghapusan

frasa itu maka maknanya akan akan berubah menjadi mencakup

semua kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh, baik

yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan maupun yang

dilakukan perempuan terhadap laki-laki.

Selanjutnya Pasal 292 KUHP berbunyi, “Orang dewasa yang

melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang

diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa,

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pemohon ingin agar frasa ‘yang belum dewasa’ dan frasa ‘yang

diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa’

ditiadakan. Sehingga harus dibaca, “Orang yang melakukan

perbuatan cabul dengan orang dari jenis kelamin yang sama, dihukum

penjara selama-lamanya lima tahun.”

Dengan perubahan itu, maka definisi cabul itu bisa mencakupi

setiap perbuatan oleh setiap orang dengan orang dari jenis kelamin

yang sama, atau bukan terkunci pada korbannya anak di bawah

umur.

Singkatnya uji materi ini agar kitab hukum di Indonesia mampu

menjangkau segala ragam bentuk kejahatan asusila mulai dari seks

bebas, kumpul kebo, prostitusi, pemerkosaan, dan pencabulan

sesama jenis baik dewasa maupun anak-anak.

Setelah melalui tidak kurang dari 22 kali sidang, MK menyatakan

gugatan itu salah alamat. Dalam putusannya MK secara prinsip bukan

menolak gagasan ‘pembaruan’ pemohon seperti yang telah

diajukannya. MK hanya menyatakan bahwa norma pasal-pasal dalam

KUHP yang dimohonkan pengujian dalam permohonan tidak

bertentangan dengan UUD 1945. “Perihal perlu atau tidaknya

dilengkapi, hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk

undang-undang melalui kebijakan pidana yang merupakan bagian

dari politik hukum pidana,” tulis putusan MK.

MK menyarankan apa yang diingini oleh para pemohon untuk

diajukan kepada pembentuk undang-undang (DPR atau Pemerintah).

Untuk selanjutnya dirumuskan ulang dalam KUHP yang baru. Namun

demikian, putusan ini pun dimaknai berbeda oleh pemohon dan publik.

Muncul anggapan  bahwa MK secara tidak langsung telah melegalkan

perbuatan asusila seperti kumpul kebo, seks bebas, prostitusi, LGBT,

dan pencabulan sesama jenis.

Pembahasan terkait UU KUHP yang memasukkan zina dan LGBT

sebagai perbuatan pidana masih tertahan di DPR.  Sebab, separuh

anggota DPR belum setuju hal itu masuk kriminalisasi dan separuh

lagi menyatakan tidak masuk sebagai tindak kriminal. Karena

kontroversi itu soal zina ini masih dipending. Kini saatnya semua

elemen masyarakat, terutama Ormas besar Islam, jangan sampai

kecolongan. Mereka harus mendesak DPR agar memasukan zina

dan LGBT sebagai perbuatan pidana. ❏

BS

Putusan MK Tentang Pidana LGBT
ISTIMEWA
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MAJELIS UTAMA

GBHN sebaiknya hanya

memilih tema-tema tertentu yang

relevan selama 10 – 15 tahun

ke depan. Salah satunya fokus pada

pembangunan sumber daya manusia

agar bisa bersaing dengan

negara lain.

Substansi dan Materi GBHN
MPR Mulai Merumuskan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI - ISTIMEWA

AJELIS UTAMAM

S
ATU bulan menjelang tutup tahun 2017, Badan Pengkajian MPR

menggelar simposium nasional. Simposium bertema

“Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Model GBHN sebagai Haluan Penyelenggara Negara” berlangsung

di Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada

Rabu (29/11/2017). Bisa dikatakan simposium nasional tentang GBHN

ini menjadi kegiatan penutup Badan Pengkajian MPR di tahun 2017.

Simposium ini menjadi puncak dari serangkaian kegiatan focus group

discussion, workshop, seminar, diskusi kebangsaan dengan tema

serupa yang sudah dilakukan bersama kalangan akademisi atau

perguruan tinggi dan elemen masyarakat lainnya sepanjang 2017.

Itu sebabnya simposium nasional bertema GBHN ini menghadirkan

tokoh-tokoh dan pembicara utama yang sangat kompeten. Pembicara

simposium ini adalah Wakil Presiden ke-11 Boediono, Gubernur

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Agus Widjojo, Deputi

Bidang Politik dan Strategis Wantannas Cecep Agus S., Staf Ahli

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pembangunan

Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Bambang Prijambodo, dan Ketua

Forum Rektor Prof. Dr. Suyatno. Moderator simposium ini adalah

Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR Martin Hutabarat.

Memang sudah sejak lama MPR menggulirkan wacana reformulasi

sistem perencanaan pembangunan model GBHN. Dulu, MPR periode

2009 – 2014 menyampaikan rekomendasi kepada MPR periode 2014

– 2019. Rekomendasi itu terkait dengan penataan sistem

ketatanegaraan Indonesia dan memperkokoh persatuan dan kesatuan

dalam bingkai NKRI berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Salah satu rekomendasi MPR masa jabatan 2009 – 2014 adalah

melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional

dengan model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai

haluan penyelenggaraan negara. Rekomendasi ini menjadi salah

satu fokus Badan Pengkajian MPR.

MPR melalui kegiatan pengkajian telah menghimpun berbagai

pendapat dari berbagai forum diskusi baik melalui focus group dis-

cussion, workshop, seminar, dan diskusi kebangsaan.

Kesimpulannya, keberadaan suatu haluan negara dipandang

mendasar dan mendesak karena proses pembangunan nasional

tidak hanya memerlukan panduan arah dan strategi, baik jangka

pendek, menengah, dan panjang, tetapi juga yang lebih mendasar
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adalah proses pembangunan tersebut

merupakan manifestasi dan implementasi

dari ideologi negara dan falsafah bangsa,

yaitu Pancasila.

Hasil kajian tentang reformulasi sistem

pembangunan nasional model GBHN sebagai

haluan penyelenggara negara telah dibahas

dalam rapat gabungan pimpinan MPR,

pimpinan fraksi dan kelompok DPD, pimpinan

badan-badan MPR dan lembaga pengkajian.

Dalam rapat gabungan  24 Februari 2016,

seluruh fraksi dan kelompok DPD menye-

pakati pentingnya haluan bagi pembangunan

nasional.

Persoalannya, dari serangkaian peng-

kajian yang telah dilakukan dan aspirasi yang

terhimpun masih ada beberapa per-

masalahan dalam menggagas haluan negara

sebagai pedoman dalam pembangunan.

Beberapa pokok per-masalahan itu adalah:

Pertama, apa bentuk hukum sistem

perencanaan pembangunan nasional model

GBHN. Para pakar dan akademisi ber-

pendapat bentuk hukum yang tepat bagi

sistem perencanaan pembangunan nasional

model GBHN adalah Ketetapan MPR. Namun,

ada pendapat lain yang menyatakan bentuk

hukum yang paling tepat adalah (dimasukan

ke dalam rumusaan pasal) UUD NRI Tahun

1945, atau diatur melalui undang-undang.

Kedua, soal konsekuensi hukum dari

adanya sistem perencanaan pembangunan

nasional model GBHN. Sebagian pakar atau

akademisi berpendapat perlu sanksi hukum.

Sedangkan sebagian lagi berpendapat tidak

setuju disertai dengan sanksi hukum karena

secara polit ik sistem perencanaan

pembangunan nasional model GBHN tidak

dapat dikatakan sebagai bagian dari kontrak

politik antara presiden dengan rakyatnya

melalui lembaga-lembaga perwakilan.

Fokus pada Isi GBHN

Persoalan itulah yang membuat perkem-

bangan reformulasi sistem perencanaan

pembangunan nasional model GBHN itu

“jalan di tempat”. Dalam simposium nasional

itu Ketua MPR Zulkifli Hasan juga mengakui

perkembangan gagasan GBHN berjalan di

tempat. “Seluruh fraksi dan kelompok DPD di

MPR berpendapat sama bahwa perlu

sebuah haluan negara untuk dijadikan

sebagai pedoman dalam perencanaan

pembangunan nasional. Namun, proses lebih

lanjut untuk melahirkan kembali GBHN masih

berjalan di tempat,” katanya ketika membuka

simposium nasional.
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MAJELIS UTAMA

Dalam rapat gabungan terakhir pada 25

Januari 2017, ungkap Zulkifli Hasan, masih

terdapat beragam pendapat mengenai

reformulasi sistem perencanaan pem-

bangunan nasional model GBHN. Belum ada

kesamaan pandangan mengenai isi dan for-

mat seperti apa model GBHN yang mau

dihidupkan. Juga masih ada beberapa hal

yang perlu didiskusikan, seperti masalah

dasar hukum, bentuk hukum, konsep hingga

konsekuensi bila GBHN itu sudah ada.

“Simposium ini membicarakan seputar isi

dari haluan negara, apakah rumusan GBHN

nanti sama persis dengan GBHN yang dulu.

Lalu apakah aturan tentang GBHN itu

mengikat atau tidak bagi penyelenggara

negara. Apa konsekuensinya. Lalu apa

payung hukumnya. Perdebatannya masih

seputar itu. Kita masih mencari titik temu.

Kita upayakan sejauh mungkin melalui

musyawarah untuk mencapai mufakat,”

ujarnya.

Memperkuat pernyataan Ketua MPR,

Ketua Badan Pengkajian MPR Bambang

Sadono juga menyebutkan bahwa semua

fraksi dan kelompok DPD di MPR sudah

menyepakati tentang perlunya reformulasi

sistem perencanaan pembangunan nasional

model GBHN. Meskipun sudah tercapai

kesepakatan, namun masih terjadi per-

bedaan dalam produk hukum untuk GBHN

ini. “Ada yang memilih dituangkan dalam

Ketetapan MPR, ada juga yang berpendapat

dalam bentuk undang-undang,” kata Bam-

bang dalam rapat pleno Badan Pengkajian

MPR di Makassar, Sulawesi Selatan,

pertengahan November 2017.

Dari perbedaan pandangan itu, kata

Bambang Sadono, pendapat mulai menge-

rucut, yaitu produk hukum untuk konsep

GBHN adalah dalam bentuk Ketetapan MPR,

sedangkan konsep sistem perencanaan

pembangunan yang lebih pendek (lima

tahunan, 10 tahun) dalam bentuk UU. “Tapi

ada yang berpendapat daripada memper-

masalahkan produk hukum, kenapa tidak

fokus saja merumuskan apa isi GBHN,” ujar

Bambang.

Karena itu, Badan Pengkajian MPR mulai

fokus membahas substansi dan materi

GBHN. Itu sebabnya rapat pleno Badan

Pengkajian MPR dilakukan untuk mem-

perdalam materi GBHN. Rapat pleno Badan

Pengkajian MPR ini  mengundang narasumber

Bambang Prijambodo, MA., (Bappenas) dan

Leo Agustinus (Universitas Sultan Agung

Tirtayasa). Rapat pleno Badan Pengkajian

MPR ini juga dihadiri Gubernur Sulawesi

Selatan Syahrul Yasin Limpo. “Daripada

berdebat mengenai apakah dalam bentuk Tap

MPR atau UU, lalu isinya (GBHN) seperti apa?

Tap MPR dan UU hanyalah baju,” kata

anggota DPD dari Jawa Tengah itu.

Badan Pengkajian MPR terus bekerja

mewujudkan reformulasi sistem peren-

canaan pembangunan nasional model

GBHN. Kini Badan Pengkajian MPR tengah

menyiapkan draf isi (materi) GBHN. Dalam

konteks itulah Badan Pengkajian MPR

menyelenggarakan simposium nasional

bertema “Reformulasi Sistem Perencanaan

Pembangunan Model GBHN Sebagai Haluan

Penyelenggara Negara”. Simposium ini untuk

memperoleh masukan dan aspirasi berkaitan

dengan substansi dan materi GBHN yang

akan disusun Badan Pengkajian MPR.

Catatan substansi GBHN

Dari semua pembicara simposium, per-

hatian tertuju pada keynote speech Wakil

Presiden ke-11, Prof. Dr. Boediono. Secara

sistematis Boediono menjelaskan tentang

persoalan kesinambungan pembangunan.

Pembangunan kadang tidak berkesinam-

bungan, baik antarmasa kabinet, antar-

menteri dalam kabinet, antara pusat dan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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daerah serta karena keterbatasan anggar-

an. “Ini adalah fenomena yang terjadi di

negara yang menganut sistem electoral.

Tidak hanya di Indonesia,” ujarnya.

Bagaimana membuat sistem perencanaan

pembangunan yang mengatasi ketidak-

sinambungan itu? Padahal pembangunan

adalah masalah jangka panjang? Dalam

simposium ini Boediono memberi catatan-

catatan tentang reformulasi sistem peren-

canaan pembangunan nasional model GBHN

sebagai haluan penyelenggaraan negara.

Cacatan pertama dari Boediono adalah

proses pembuatan GBHN pada saat ini

berbeda dengan proses pada waktu

penyusunan GBHN saat Orde Baru. Pada

masa Orde Baru, GBHN disusun tim kecil,

yaitu Tim 9 kemudian dibawa ke proses politik

di MPR. Pembahasan GBHN yang

dirumuskan Tim 9 di MPR tidak banyak

perubahan. “Perbedaan proses ini agar

dipikirkan. Apakah GBHN bisa mengobati

adanya pembangunan yang terpotong

antarpemerintahan bahkan antarmenteri

dalam satu kabinet, ketidaksambungan

antara pusat dan daerah,” katanya.

Catatan kedua, pada masa lalu GBHN

mencakup semua sektor dan sangat

lengkap. GBHN ini adalah turunan dari sistem

perencanaan total yang dipakai di negara-

negara seperti Uni Soviet, Tiongkok, dan

negara-negara Barat. “Tapi sekarang sudah

berubah. Mereka tidak memakai haluan

negara yang mencakup semuanya,

melainkan hanya tema-tema yang penting,

kemudian dinamakan strategic plan,” kata

Boediono. Strategic Plan ini dipakai negara

Tiongkok saat ini. Negara itu fokus hanya

pada 5 tema yang dianggap utama untuk

diatasi secara sistematis.

“Kalau kita kembali pada format GBHN

yang baru barangkali tidak ada manfaatnya.

GBHN masa Orba hanya cocok pada masa

saat itu. Sekarang semestinya memakai stra-

tegic plan atau rencana strategis,” imbuh

Boediono.

Catatan ketiga, perubahan situasi saat

ini memerlukan pemikiran baru mengenai for-

mat dan isi GBHN. “Situasi dunia saat ini dan

ke depan penuh dengan ketidakpastian.

Krisis bisa datang sewaktu-waktu. Dunia

sedang mengalami ketidakpastian dalam

ekonomi, politik, dan keamanan. Karena itu,

GBHN jangan menjadi sesuatu yang kaku.

Jika GBHN kaku maka langkah pemerintah

terpasung (GBHN) menghadapi situasi yang

berubah,” jelas Boediono.

Catatan keempat menyangkut soal kelem-

bagaan. Indonesia sudah memilih sistem

presidensial. Dengan sistem itu, presiden

seharusnya mempunyai ruang yang cukup

untuk melakukan kreativitas dan inovasi.

“Dalam GBHN harus ada keseimbangan

antara ruang yang telah dipatok oleh GBHN

dengan ruang bagi presiden untuk melakukan

inovasi. Keseimbangan itu diperlukan agar

tidak terjadi gesekan antara batas yang bisa

dilakukan dan tidak bisa dilakukan presiden,”

papar Boediono.

Catatan kelima atau terakhir, Boediono

menyarankan agar memilih tema-tema yang

benar-benar relevan selama 10 – 15 tahun

ke depan yang dirumuskan secara tajam agar

GBHN bisa saling menyambung antar-

pemerintahan. “Kalau saya usul, fokus pada

pembangunan manusia. Karena sumber

daya manusia menjadi kunci untuk bisa

berkompetisi dengan negara lain. Yaitu,

bagaimana menyiapkan generasi manusia

baru Indonesia yang secara jasmani dan

rohani unggul. Ini salah satu contoh fokus

dalam GBHN,” saran Boediono.

Dalam perumusan fokus tersebut, lanjut

Boediono, perlu secara tajam dan proses-

nya tidak hanya politik tetapi juga proses

teknokratis dengan melibatkan para ahli.

Misalnya, bagaimana pendidikan Indonesia

selama 20 tahun. Bukan semata pendidikan

tapi juga kesehatan. Pendidikan dan

kesehatan menjadi satu kesatuan. “Intinya

bagaimana membangun manusia Indonesia

yang unggul,” katanya.

Martin Hutabarat memuji pemaparan

mantan Wakil Presiden Boediono. Bahkan

anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra itu

menyesalkan mengapa Badan Pengkajian

MPR tidak mengundang Boediono sejak dulu.

“Luar biasa apa yang disampaikan mantan

wakil presiden Boediono yang memberi

catatan-catatan untuk isi GBHN. Kita menye-

salkan mengapa tidak mengundang Pak

Boediono sejak dulu. Kalau dulu sudah meng-

undang, mungkin sudah selesai pembicara-

an kita mengenai isi GBHN,” ujarnya. ❏

Deri Irawan/Budi SucahyoMartin Hutabarat

Prof. Dr. Boediono
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B
ADAN Pengkajian MPR sudah

menyerap aspirasi dan membahas

tema reformulasi sistem pembangun-

an nasional model GBHN dalam berbagai

focus group discussion, workshop, semi-

nar, diskusi, dengan berbagai elemen

masyarakat selama tiga tahun belakangan

ini. Dari serap aspirasi dan pembahasan itu,

Badan Pengkajian MPR menangkap simpul-

simpul. Ketua Badan Pengkajian MPR

Bambang Soedono memaparkan simpul-

simpul itu dalam pokok makalah yang

disampaikan dalam Simposium Nasional

dengan tema “Reformulasi Sistem Peren-

canaan Pembangunan Nasional Model GBHN

Sebagai Haluan Penyelenggara Negara” di

Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen

Senayan, Jakarta, pada akhir November 2017.

Dalam makalah berjudul “Pokok-Pokok Kajian

Badan Pengkajian MPR RI tentang Garis-Garis

Besar Haluan Negara Sebagai Pedoman

Haluan Pembangunan (Reformulasi Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional Model

GBHN sebagai Haluan Penyelenggaraan

Negara)”, Bambang Sadono antara lain

mengungkapkan substansi dan materi GBHN

sebagai pedoman haluan pembangunan.

Bambang menjelaskan, substansi GBHN

sebagai pedoman haluan pembangunan

terdiri atas beberapa pokok. Pertama, GBHN

pada dasarnya  memuat arah dan strategi

kebijakan Negara Kesatuan Republik Indo-

GBHN pada dasarnya

memuat arah dan

strategi kebijakan NKRI

dalam mewujudkan

cita-cita kemerdekaan

bangsa Indonesia

sebagaimana

dituangkan dalam

alinea II Pembukaan

UUD NRI Tahun 1945

dan tujuan nasional

sebagaimana dimuat

dalam aliena IV

Pembukaan UUD NRI

Tahun 1945.

nesia (NKRI) dalam mewujudkan cita-cita

kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai-

mana dituangkan dalam alinea II Pembukaan

UUD NRI Tahun 1945 dan tujuan nasional

sebagaimana dimuat dalam aliena IV

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Cita-cita kemerdekaan tersebut dapat

disebut sebagai visi NKRI, yaitu: “….Negara

Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat,

adil dan makmur…,”. Sedangkan tujuan

nasional dapat disebut sebagai misi NKRI, yaitu

: “….membentuk suatu pemerintah negara In-

donesia yang melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indone-

sia dan untuk memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

dan keadilan sosial…”

Visi NKRI disusun atas dasar Pancasila

sebagai pandangan hidup, dasar negara dan

ideologi nasional. Dengan demikian Indone-

sia adalah sebuah negara yang dibangun

atas dasar ideologi (ideology state). Atas

dasar ideologi Pancasila tersebut perlu

dibangun sistem kehidupan nasional yang

meliputi sistem politik, sistem ekonomi, sistem

pendidikan, sistem sosial dan budaya serta

sistem pertahanan dan keamanan.

Kedua, untuk mencapai tujuan nasional

tersebut, jelas Bambang Sadono, diperlukan

pedoman perencanaan pembangunan

Inilah Substansi dan Materi GBHN

Bambang Soedono FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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nasional jangka panjang yang dituangkan di

dalam GBHN. “GBHN sebagai pedoman

haluan pembangunan memuat konsepsi

pembangunan nasional yang menyeluruh,

terpadu, terarah dan berkesinambungan

dalam mewujudkan visi dan misi NKRI,”

katanya.

Lebih lanjut Bambang menguraikan satu

per satu apa yang dimaksud dengan

menyeluruh, terpadu, terarah, dan ber-

kesinambungan. “Pembangunan yang

menyeluruh berarti mencakup segenap

aspek kehidupan manusia, masyarakat dan

negara Indonesia, baik aspek spiritual yang

menyangkut jiwanya maupun materiil yang

menyangkut raganya beserta segenap

sarana dan prasarananya,” urai anggota

DPD dari Jawa Tengah ini.

Sementara pembangunan yang terpadu

berarti bahwa setiap aspek pembangunan

digerakkan dan dibangun secara sinkron dan

integratif dengan aspek lainnya. Sedangkan

pembangunan yang terarah berarti bahwa

pembangunan direncanakan dan dilaksana-

kan dengan mengarahkan pada sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan. Dan, pem-

bangunan yang berkesinambungan

mensyaratkan perencanaan yang memuat

tahapan dan kontinuitas yang konsisten.

Materi GBHN

Berdasarkan pendapat yang dihimpun dan

rapat Badan Pengkajian MPR, lanjut

Bambang, materi GBHN sebagai pedoman

haluan pembangunan harus memuat arah

kebijakan pencapaian tujuan negara yang

bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan UUD

NRI Tahun 1945.

Sehubungan dengan itu maka muatan

materi yang akan dimuat dalam naskah GBHN

sebagai pedoman haluan pem-bangunan,

antara lain adalah pertama, menguraikan

tentang tujuan dan cita-cita negara

sebagaimana terdapat pada semangat

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Tanggal

17 Agustus 1945, Pancasila, dan UUD NRI.

Kedua, menguraikan makna dan hakikat

pelaksanaan pembangunan nasional, tujuan

pembangunan nasional, asas dan sasaran

pembangunan nasional, arah dan titik berat

pembangunan, modal dasar dan faktor

dominan negara, wawasan nusantara,

ketahanan nasional, serta kaidah-kaidah

penuntun dalam pelaksanaan pembangunan.

Ketiga, menguraikan tantangan keadaaan

dan perubahan saat ini dan masa depan,

baik dari dalam maupun luar negeri yang

sangat memengaruhi upaya pencapaian

tujuan pembangunan nasional, bangsa, dan

negara. Tantangan tersebut antara lain

mengenai pemantapan persatuan bangsa

dan kesatuan negara, sistem hukum yang

adil, sistem politik yang demokratis, sistem

ekonomi yang adil dan produktif, sistem sosial

budaya yang beradab, sumber daya

manusia yang bermutu, dan globalisasi.

Keempat, menguraikan mengenai

pelaksanaan pembangunan nasional 2019

– 2039 antara lain mengenai kebijakan dalam

pembangunan dan upaya pelaksanaan

pembangunan yang berdasar pada Panca-

sila dan UUD NRI Tahun 1945. Pembangunan

nasional tahun 2019 – 2039 bertujuan

mewujudkan masyarakat Indonesia yang

religius, manusiawi, bersatu, demokratis,

adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan

bersih dalam penyelenggaraan negara.

Itulah substansi dan materi GBHN sebagai

pedoman haluan pembangunan. Idealnya

GBHN itu dituangkan dalam bentuk Ketetapan

MPR. “Dari berbagai kajian yang dilakukan

Badan Pengkajian MPR, termasuk melalui

focus group discussion, workshop, semi-

nar, dan diskusi kebangsaan dengan ber-

bagai elemen masyarakat/akademisi, diper-

oleh satu pendapat mayoritas bahwa pada

dasarnya diperlukan garis-garis besar dari-

pada haluan negara yang dituangkan dalam

bentuk Ketetapan MPR,” kata Bambang.

“Langkah paling ideal agar MPR kembali

memiliki wewenang untuk menetapkan

GBHN sebagai pedoman haluan pem-

bangunan dengan Ketetapan MPR adalah

melalui perubahan kelima UUD NRI Tahun

1945,” tambahnya.

Namun, apabila gagasan perubahan

kelima UUD NRI Tahun 1945 sulit terwujud

karena belum bulatnya pandangan fraksi-

fraksi dan kelompok DPD, Bambang

menyebutkan langkah lain yang dapat

ditempuh adalah dibentuknya undang-

undang tersendiri tentang MPR yang di

dalamnya memuat kewenangan MPR untuk

menetapkan GBHN sebagai pedoman haluan

pembangunan yang dituangkan dalam

bentuk Ketetapan MPR.

Dan, apabila gagasan pembentukan UU

tersendiri tentang MPR pun masih sulit dilaku-

kan, Bambang mengatakan jalan yang pal-

ing mudah adalah melakukan penyem-

purnaan atau revisi terhadap UU tentang

MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang

di dalamnya memuat kewenangan MPR

untuk menetapkan GBHN sebagai pedoman

haluan pembangunan yang dituangkan

dalam bentuk Ketetapan MPR. ❏

BS
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Zulkifli Hasan, Ketua MPR RI

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

M
AJELIS Permusyawaratan Rakyat

(MPR) sudah membahas re-

formulasi sistem perencanaan

pembangunan nasional model GBHN

sejak keluarnya rekomendasi MPR

periode 2009 - 2014. Fraksi dan kelompok

DPD di MPR pun sepakat tentang penting-

nya GBHN. Namun pembahasan masih

berkutat pada masalah payung hukum

untuk haluan negara itu, apakah dalam

bentuk Ketetapan MPR atau undang-

undang. Mengesampingkan lebih dulu

perdebatan payung hukum itu, MPR

mengambil langkah maju untuk menyusun

materi dan isi GBHN.

Bagaimana perkembangan lebih lanjut

reformulasi sistem perencanaan pem-

bangunan model GBHN ini, berikut pen-

jelasan Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam

sebuah kesempatan simposium. Berikut

pemaparannya.

Apa urgensi menyelenggarakan

simposium nasional (tentang peren-

canaan pembangunan nasional model

GBHN) ini dibanding simposium dan

seminar yang sudah dilaksanakan MPR

sebelumnya?

Simposium ini adalah sebagai salah satu

upaya mendapatkan berbagai pencerahan

dari elemen masyarakat yang sangat ahli

dalam bidangnya, dalam konteks ini terkait

dengan haluan negara. Kita ingin men-

dapatkan gagasan dan masukan-masukan

yang positif. Secara khusus kita meminta

masukan, menghimpun pendapat dan usulan

dari institusi yang tepat memberikan masukan

mengenai haluan negara sebagai pedoman

dalam penyelenggaraan pembangunan

nasional.

Dengan simposium ini maka bisa dirumus-

kan usulan konsep haluan negara yang ideal

untuk dapat dijadikan sebagai pedoman

dalam penyelenggaraan pembangunan

nasional. Sebagai forum penyampaian

gagasan mengenai materi reformulasi

sistem perencanaan pembangunan nasional

dengan model GBHN maka diperoleh

kristalisasi dari hasil kajian yang telah

dilakukan oleh MPR melalui alat kelengkapan

MPR, yaitu Badan Pengkajian MPR.

Pimpinan MPR sangat mengapresiasi

kegiatan simposium karena hal ini me-

nunjukkan adanya kehati-hatian dari Badan

Pengkajian MPR untuk menyampaikan

rumusan tentang haluan negara.  Beragam-

nya pandangan dari berbagai pakar dari

berbagai disiplin ilmu, tentunya menunjukkan

bahwa semakin kompleksnya untuk me-

rumuskan sebuah kebijakan yang strategis.

Mengkaji haluan negara adalah kegiatan

yang besar dan mulia, karena ini akan menjadi

gambaran Indonesia ke depan, yaitu apabila

konsep ini nantinya akan dijadikan sebagai

Haluan Negara Melahirkan Keadilan
                                          untuk Semua

WAWANCARAWAWANCARA
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sebuah produk hukum di negara Indonesia.

Apa saja  perdebatan yang terjadi

selama pelaksanaan simposium yang

dilakukan di berbagai kampus?

Sekali lagi simposium adalah salah satu

upaya kita untuk mendengarkan masukan

dan gagasan-gagasan dari masyarakat,

dalam hal ini masyarakat kampus.  Masukan

dari kampus-kampus dan pendapat dari

rakyat adalah agar ada sinkronisasi antara

pembangunan di pusat dengan pem-

bangunan di daerah.

Intinya adalah agar Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) jangan sampai

jomplang. Pulau Jawa maju, tapi Indonesia

Timur belum. Jadi harus ada kesetaraan

kesamaan.  Inilah filosofi NKRI.

Diskusi yang terjadi dalam simposium

adalah seputar isi dari haluan negara,

apakah rumusan GBHN nanti  sama persis

dengan GBHN dulu. Lalu apakah aturan

tentang GBHN itu mengikat atau tidak bagi

penyelenggara negara. Apa konsekwensi-

nya. Lalu apa payung hukumnya. Perdebatan

masih seputar itu.  Tapi yang utama adalah

bahwa semua elemen memiliki kesamaan

pandangan bahwa haluan negara sangat

penting.

Indonesia harus memiliki panduan dalam

perjalanan roda pembangunan menuju

kesejahteraan bersama.  Eksistensi GBHN

dipandang sudah sangat penting hadir

bahkan sangat mendesak oleh masyarakat

agar arah pembangunan nasional bisa terus

berjalan secara berkesinambungan dan

kuatnya sinkronisasi antara pusat dan

daerah.

Apa kesimpulan sementara dari

rangkaian simposium yang sudah

dilaksanakan MPR?

Simposium ini digelar sebagai bagian dan

wujud dari tanggung jawab MPR untuk

berupaya merealisasikan kesejahteraan

masyarakat. Salah satunya melalui haluan

negara. Haluan negara sudah menjadi

wacana atau isu nasional dan sangat

strategis yang berasal dari aspirasi rakyat

Indonesia. Aspirasi rakyat ini mesti

diakomodir dan dikelola dengan baik.

Semua gagasan, masukan, pikiran-pikiran

yang muncul dalam simposium terkait haluan

negara ini  telah diterima oleh MPR. Benang

merahnya adalah kesamaan pandangan

bahwa haluan ngara sangat penting

diwujudkan.  Eksistensi haluan negara akan

melahirkan keadilan untuk semua.

Bagaimana sikap masing-masing

fraksi dan kelompok DPD di MPR terkait

perencanaan pembangunan model

GBHN?

Sesuai dengan pendapat fraksi dan

kelompok DPD yang disampaikan pada Rapat

Gabungan terakhir pada 25 Januari 2017

masih terdapat beragam pendapat mengenai

Reformulasi Sistem Perencanaan Pemb-

angunan Nasional Model GBHN.  Namun,

seluruh fraksi dan kelompok DPD di MPR

berpendapat sama bahwa perlu sebuah

haluan negara untuk dijadikan sebagai

pedoman dalam perencanaan pembangunan

nasional.

Namun, proses lebih lanjut untuk melahir-

kan kembali GBHN masih berjalan di tempat.

Pasalnya, belum ada kesamaan pandangan

mengenai isi dan format seperti apa model

GBHN yang mau dihidupkan. Masih ada

beberapa hal yang perlu didiskusikan secara

matang di antaranya masalah dasar hukum

pemberian kewenangan, pemaknaan haluan

negara, sampai pada bentuk hukum, konsep,

maupun konsekuensi tindaklanjut apabila

haluan negara dibentuk. Kita masih mencari

titik temu. Kita upayakan sejauh mungkin

melalui musyawarah untuk mencapai

mufakat.

Bagaimana tanggapan masyarakat

umum terkait rencana reformulasi

GBHN ini?

Sebenarnya munculnya isu dan wacana

strategis soal GBHN ini merupakan aspirasi

rakyat yang harus dikelola dan diakomodir

dengan baik.

Bagaimana pandangan pribadi Bapak

terkait dengan haluan negara ini?

Haluan negara adalah sebuah kebutuhan

mendasar dan harus dimiliki negara. Sebagai

sebuah negara besar, dalam proses

pembangunan nasional, idealnya memiliki

panduan arah dan strategi kebijakan yang

terukur. Haluan negara juga menjadi

pedoman seluruh penyelenggara negara,

baik di pusat maupun daerah. Dengan

demikian, target jangka pendek, menengah,

dan panjang dapat terlihat capaiannya.

Haluan negara merupakan instrumen

untuk memastikan pembangunan nasional

diselenggarakan untuk mencapai tujuan

Negara, serta merupakan manifestasi dan

implementasi dari dasar dan ideologi negara.

Dengan adanya haluan negara, struktur dan

proses perumusan kepentingan nasional

tidak akan terpecah-pecah dan tidak mudah

berubah mengikuti platform dan program

presiden atau kepala daerah seiring dengan

masa pemerintahannya. Jadi, ada konsis-

tensi, kesesuaian program pusat dan

daerah, serta kesinambungan akan mudah

terwujud. ❏
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Tantangan

Setelah Enam Kali Raih

T
RANSPARANSI dan akuntabilitas penyelenggaraan negara

bukan terletak  pada slogan, tapi pada laporan keuangan yang

bisa dipertanggungjawabkan.  Lembaga  yang diberi tugas

memeriksa keuangan  penyelenggara negara itu adalah Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK).

Lembaga Negara yang mendapatkan predikat Wajar Tanpa

Pengecualiaan (WTP) dari BPK dianggap telah menyelenggarakan

prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Dan, kalaupun

ada kesalahan maka kesalahan tersebut dianggap tidak material

dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Itulah makanya, banyak lembaga negara yang berlomba untuk

 Pengelolaan keuangan yang baik

merupakan cermin dari pelaksanaan

reformasi birokrasi.

meraih predikat WTP, termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia  (MPR RI). “Alhamdulillah Setjen MPR memiliki

kualitas laporan keuangan yang memadai, dan setiap tahun kita

mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK,”  ujar

Sekretaris Jenderal (Sesjen) MPR RI  Ma’ruf Cahyono, SH., MH.

Menurut Maruf Cahyono,   kualitas pengelolaan keuangan masing-

masing Kementerian/Lembaga, indikatornya tercermin dari laporan

keuangannya. Dan,  MPR meraih predikat tersebut sudah enam kali

berturut-turut, sejak 2011 silam.

Sesjen MPR mengungkapkan,  pengelolaan keuangan negara di

Kesetjenan MPR sangat terkait dengan kerja lembaga dalam

melaksanakan wewenang dan tugas konstitusionalnya. Untuk itu,

predikat WTP juga selaras dengan upaya melakukan reformasi

birokrasi di bidang akuntabilitas publik. “Pengelolaan keuangan yang

baik merupakan cermin dari pelaksanaan reformasi birokrasi,”

ujarnya.

Wajar bila predikat ini membanggakan bagi pihak Sekretaris

Predikat WTP
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Jenderal MPR RI.   Sebab, untuk memenuhi

kriteria itu  perlu ada upaya lebih keras,

antara lain pemenuhan ketaatan pada

peraturan dan regulasi, serta berupaya

keras  untuk tidak ada sama sekali

penyimpangan, lalu pengawasan internal

harus lebih ditingkatkan dan lebih efektif.

 Artinya,  opini WTP yang diberikan kepada

MPR RI merupakan pernyataan profesional

pemeriksa mengenai kewajaran informasi

keuangan yang disajikan dalam laporan

keuangan. Ini didasarkan pada empat crite-

ria, yakni: Pertama, kesesuaian dengan

standar akuntansi pemerintahan; Kedua,

kecukupan pengungkapan; Ketiga,

kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan; Dan, keempat, efektifitas sistem

pengendalian intern.

Namun, predikat ini bukan sekadar untuk

menonjolkan diri tapi juga tantangan di masa

depan untuk berbenah lebih baik lagi,

terutama untuk terus mempertahankan dan

meningkatkan kualitas pengelolaan

keuangan negara dan reformasi birokrasi.

Jadi, WTP harus mampu mewujudkan

pengelolaan anggaran yang lebih efisien,

dan penciptaan suasana budaya kerja

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Dengan predikat ini  akan menjadi dasar

pijakan bagi Kesetjenan MPR  ke depan dalam

pengelolaan keuangan negara.  Memiliki

kualifikasi itu, nantinya, bukan hanya sebatas

tatanan laporan saja tapi juga agar kriteria

WTP terlihat dan tercermin dalam tataran

realisasi kerja-kerja di Kesetjenan MPR RI.

Ma’ruf  pun berpesan agar predikat ini

jangan hanya formalitas belaka.   “WTP

adalah dalam konteks implementasinya,”

katanya.  Implementasi tersebut harus ada

kondisi-kondisi yang mencerminkan empat

kriteria  misalnya,  realisasi anggaran harus

menghasilkan output, outcome, benefit, dan

impact yang betul-betul bermanfaat.

 Soal pengawasan intern, menurut Ma’ruf

Cahyono,  juga harus menjadi early warning

sytem sehingga tidak ada pelanggaran di

sana-sini.  “Semua itu akan terbentuk menjadi

perilaku kerja-kerja yang profesional dan

akuntabel sebagai pemenuhan unsur good

governance,” katanya. ❏

BS
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K
ETUA MPR RI Zulkifli Hasan didampingi

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid

beserta pimpinan Fraksi MPR me-

lakukan kunjungan kerja di PT. Dirgantara

Indonesia (PTDI) di Jln. Padjadjaran No.154

Bandung, Senin (11/12). Rombongan MPR

diterima jajaran Direktur PT. DI., antara lain

Direktur Niaga Irzal Rinaldi Zailani, Direktur

Teknologi dan Pengembangan Gita Amperi-

awan, Direktur Produksi Arie Wibowo,

Direktur Keuangan Uray Azhari, serta

Sekretaris Perusahaan Rinie T.P Prasetyo.

Usai pertemuan yang berlangsung secara

tertutup, pimpinan MPR berkesempatan

melihat dari dekat hanggar perawatan

sejumlah pesawat karya PTDI yang sudah

dimiliki sejumlah perusahaan, baik dalam

MPR Mendukung Industri Strategis
                         Dirgantara Nusantara

maupun luar negeri. Di tempat itu juga

terdapat pesawat milik TNI AU dan TNI AL

yang juga tengah menjalani perawatan ru-

tin. Dalam kesempatan itu, rombongan

pimpinan MPR sempat masuk ke perut

pesawat yang tengah menjalani perawatan.

Selepas dari tempat tersebut, delegasi

MPR bergeser menuju hanggar pesawat

N219. N219 merupakan produk terbaru PTDI.

Hampir keseluruhan bagian dari pesawat ini

merupakan karya anak bangsa Indonesia.

N219 sudah melakukan terbang perdana

beberapa waktu lalu. Saat ini N291 masih

menantikan izin kelayakan terbang.

Usai menyaksikan  pesawat  N219 dari

dekat, kepada sejumlah media yang

mengikutinya, Ketua MPR menegaskan,

PT. Dirgantara Indonesia (PTDI), Bandung

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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kunjungannya ke PTDI merupakan salah

satu bentuk dukungan MPR kepada

industri strategis penerbangan di Tanah

Air.  Dukungan itu perlu diberikan karena

PTDI merupakan satu perusahaan negara

yang sangat penting bagi masa depan

bangsa.

Untuk memberikan dukungan yang lebih

nyata, kata Zulkifli Hasan,  pemerintah harus

memanfaatkan pesawat-pesawat buatan

PTDI. TNI dan Polri juga harus menjadi

konsumen PT DI, demikian juga BUMN. “Kita

semua harus mendukung industri pener-

bangan strategis dalam negeri agar bisa

bersaing dan menghasilkan produk ber-

kualitas”, katanya.

Indonesia adalah negara besar dengan

ribuan pulau yang dipisahkan oleh lautan dan

samudera.  Untuk menghubungkan pulau-

pulau itu perusahaan Dirgantara Indonesia

sanggup menghasilkan pesawat yang

sesuai dengan kondisi alam Indonesia.

Semua terpulang pada bangsa Indonesia

sendiri, apakah akan mendukung industri

strategisnya sendiri atau tidak.

“Penerbangan jarak pendek, seperti

Jakarta-Bandung, Jakarta-Lampung, se-

benarnya bisa dilayani menggunakan jenis

pesawat buatan PTDI,  tidak harus selalu

memakai produk luar negeri”, kata Zulkifli

Hasan lagi.

Selain melihat langsung produk PTDI,

dalam kunjunganya di Kota Kembang itu,

Ketua MPR juga memanfaatkan waktunya

bertemu Netizen Kota Bandung. Acaranya

bertajuk: “Netizen Bandung Ngobrol Bareng

MPR.” Tampak hadir pada acara tersebut

Sesjen MPR Ma’ruf Cahyono  dan Kepala

Biro Humas MPR Siti Fauziah.

Pada kesempatan itu, Ketua MPR mengajak

Netizen Kota Kembang agar lebih peduli pada

kemajuan bangsa dan negaranya.  Misalnya,

mengajak masyarakat meningkatkan parti-

sipasinya dalam membangun Kota Bandung.

Tidak melulu hanya membicarakan hal-hal

yang kurang penting melalui media sosial.

“Bloger dan Nitizen bisa turut  mengubah

peradaban. Bloger bisa mengajak

masyarakat melakukan hal-hal yang baik, dan

meluruskan sikap-sikap yang tidak baik di

tengah masyarakat”, kata Zulkifli Hasan.

Persoalan sampah, kata Zulkifli Hasan,

sampai kapanpun tidak akan pernah selesai

kalau hanya menjadi urusan  pemerintah.

Demikian juga dengan persoalan korupsi.

Persoalan sampah hanya akan selesai bila

masyarakat turut berpartisipasi dalam

menangani masalah sampah.

Karena itu, bangsa Indonesia patut

mencontoh kebiasaan  di negara maju. Di

negara-negara maju sulit ditemukan tempat

sampah. Semua sampah yang dihasilkan

menjadi tanggung jawab sendiri.  Mereka

membawa sisa sampah yang dihasilkan, dan

menaruhnya di tempat sampah yang ada di

rumahnya.

“Kebiasaan seperti ini patut disebar

luaskan melalui media sosial. Mari kita turut

berpartisipasi dalam pembangunan, jangan

hanya membahas masalah jomblo saja”, kata

Ketua MPR lagi. ❏

MBO
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Makassar, Sulawesi Selatan

B
ADAN Pengkajian MPR terus bekerja

mewujudkan reformulasi sistem

perencanaan pembangunan nasional

model GBHN. Kali ini Badan Pengkajian MPR

tengah menyiapkan draf isi (materi) GBHN.

Draft GBHN rancangan Badan Pengkajian

itu rencananya akan diperkenalkan kepada

publik bersamaan dengan penyelenggaraan

simposium nasional tentang reformulasi

sistem perencanaan pembangunan nasional

model GBHN.

Demikian diungkapkan Ketua Badan

Pengkajian MPR Bambang Sadono pada

rapat pleno Badan Pengkajian MPR yang

diselenggarakan di Makassar, Sulawesi

Selatan, Kamis (16/11). Rapat pleno ini untuk

memperdalam materi GBHN dengan meng-

undang narasumber Ir. Bambang Prijambodo,

MA., (Bappenas) dan Dr. Leo Agustinus (Uni-

versitas Sultan Agung Tirtayasa). Rapat

pleno Badan Pengkajian MPR ini juga dihadiri

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin

Limpo

Menurut Bambang Sadono, semua fraksi

dan kelompok DPD di MPR sudah menye-

pakati tentang perlunya reformulasi sistem

perencanaan pembangunan nasional model

GBHN. Meskipun sudah tercapai kese-

pakatan, namun masih terjadi perbedaan

pendapat dalam produk hukum untuk GBHN

ini. “Ada yang memilih dituangkan dalam

Ketetapan MPR, ada juga yang berpendapat

dalam bentuk undang-undang,” kata

Bambang Sadono.

Perbedaan pandangan itu, lanjut Bambang

Sadono, mulai mengerucut, yaitu produk

hukum untuk konsep GBHN adalah dalam

bentuk Ketetapan MPR. Sedangkan konsep

sistem perencanaan pembangunan yang

lebih pendek (lima tahunan, 10 tahun) dalam

bentuk UU.

“Tapi ada yang berpendapat daripada

mempermasalahkan produk hukum apakah

dalam bentuk Tap MPR atau undang-undang,

kenapa tidak fokus saja merumuskan apa isi

GBHN,” ujar Bambang. Pembahasan refor-

mulasi sistem perencanaan pembangunan

nasional model GBHN masih berkutat pada

landasan yuridis. Sementara bentuk, isi, dan

materi GBHN itu sendiri belum menjadi fokus

perhatian.   “Daripada berdebat mengenai

apakah dalam bentuk Tap MPR atau UU, lalu

isinya (GBHN) seperti apa? Tap MPR dan

UU hanyalah baju,” imbuh Bambang.

Karena itu, Badan Pengkajian MPR tengah

mempersiapkan rancangan draf materi

(konsep) GBHN. Bambang menambahkan

pemerintah tidak keberatan kalau MPR

menyusun isi GBHN. Pemerintah ber-

pandangan GBHN bisa menjadi rujukan dan

panduan. Draf GBHN yang sedang diper-

siapkan Badan Pengkajian MPR akan

Badan Pengkajian MPR Siapkan
                                      Draf GBHN

Pembahasan reformulasi

sistem perencanaan

pembangunan nasional

model GBHN masih

berkutat pada landasan

yuridis. Sementara bentuk,

isi, dan materi GBHN itu

sendiri belum menjadi

fokus perhatian.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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disampaikan dalam simposium nasional

tentang reformulasi sistem perencanaan

pembangunan nasional model GBHN.

Sementara itu Bambang Priyambodo

mengulas tentang perbedaan haluan negara

dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP). Keberadaan haluan negara akan

terkait dengan RPJP. RPJP bisa dimasukkan

dalam haluan negara. RPJP ini menjadi

pedoman pemerintah, namun bukan sebagai

haluan negara. Karena itu RPJP di bawah

payung UU dan sifatnya terkordinasi.

“Sedangkan haluan negara itu sifatnya politis.

GBHN adalah keputusan politik,” ujarnya.

RPJP, lanjut Bambang, merupakan

periodesasi pembangunan, apakah 20 tahun,

25 tahun, dan seterusnya. Periodesasi ini

terkait dengan siklus politik yang biasanya

terjadi setiap 20 tahun. RPJP sifatnya adalah

rencana pembangunan. “Rencana itu artinya

apa yang harus diselesaikan pada jangka

waktu tertentu. Sedangkan ‘haluan’ tidak

hanya menyangkut soal pembangunan, tapi

juga negara. Negara ini mau dibawa kemana.

Negara ini lebih luas dari sekadar

pembangunan,” jelas Bambang.

Bambang mengusulkan haluan pem-

bangunan terpisah dari haluan negara.

“Haluan negara menjadi acuan atau rujukan

haluan pembangunan yang dirumuskan

dalam pembangunan jangka pendek, me-

nengah, dan jangka panjang,” katanya. ❏

BS

S
AUDARA-SAUDARA sekalian,

membela Palestina tidak hanya

kewajiban umat Islam, namun

kewajiban seluruh rakyat Indonesia,” ujar

Ketua MPR Zulkifli Hasan di hadapan ratusan

ribu umat Islam yang sedang mengikuti Aksi

Bela Palestina di Monumen Nasional (Monas),

Jakarta, 17 Desember 2017. “Ini amanat

konstitusi,” seru Zulkifli Hasan.

Selanjutnya, Zulkifli menjelaskan, Pem-

bukaan UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan,

penjajahan di atas dunia harus dihapuskan

karena tidak sesuai dengan perikemanusia-

Ketua MPR Hadiri Aksi Bela Palestina

Ratusan Ribu atau mungkin

jutaan umat tumpah ruah

di Monas, Ahad,

17 Desember 2017.

Di lapangan terbuka yang

dibangun Presiden Soekarno

itu mereka melakukan Aksi

Bela Palestina.

an dan perikeadilan. “Untuk itu siapkah kita

melawan Trump?” tanya Zulkifli Hasan.

Pertanyaan itu dijawab secara serempak

oleh peserta aksi: “siap…..”

Lebih lanjut Zulkifli Hasan mengatakan, di

Palestina terjadi kejahatan. “Di sana terjadi

penjajahan dan perampasan hak asasi

manusia,” paparnya. “Karena terjadi kejahat-

an kemanusiaan maka kita tentang,” tegas-

nya. Zulkifli Hasan kembali bertanya, “Siapa

yang menghancurkan Iraq, Libya, Suriah?”

Dijawab oleh peserta aksi: “Amerika Serikat.”

Apa yang dilakukan Trump, menurut Zulkifli

Monumen Nasional (Monas), Jakarta

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



22 EDISI NO.12/TH.XI/DESEMBER 2017

NASIONAL

Hasan, melanggar Konstitusi Amerika Serikat

yang menjunjung hak asasi manusia dan

Resolusi PBB.

“Hari ini umat Islam bersatu. Kalau kita

bersatu maka kekuatan yang ada bisa kita

konversi menjadi kekuatan ekonomi dan

politik,” tegasnya. “Bila umat Islam kuat maka

kita tak akan diabaikan,” tambahnya.

Di awal aksi, Ketua Majelis Ulama Indo-

nesia (MUI) Ma’ruf Amin mengatakan,

kegiatan yang di lakukan i tu untuk

mendukung negara Palestina merdeka dan

berdaulat. “Juga untuk mendukung Jerusa-

lem Timur sebagai Ibukota Palestina,”

ujarnya. Lebih lanjut dia mengatakan,  umat

Islam wajib mendukung upaya-upaya

Palestina merdeka. Bangsa Indonesia sejak

Konferensi Asia Afrika di Bandung, Jawa

Barat, tahun 1955, men-dukung negara-

negara di Asia dan Afrika merdeka dan yang

belum merdeka adalah Palestina. “Kita

bebaskan Palestina,” tegas Ma’ruf Amin di

hadapan lautan peserta aksi.

Sementara itu, dalam orasinya, Ketua

PBNU KH. Marsudi Syuhud mengatakan, kita

bisa membebaskan Palestina karena Allah.

Kehadiran peserta aksi, menurut Marsudi

Syuhud, akan mendapat berkah dari Allah.

“Yakinlah,” ujarnya. “Mari kita bersama-

sama mengajak bangsa-bangsa di dunia,

dimulai dari Indonesia, untuk mewujudkan

Palestina merdeka dan berdaulat,”

paparnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, semua harus

mendorong segenap umat Islam untuk terus-

menerus mendukung supaya Palestina

merdeka dan sama hak-haknya dengan

bangsa lain. “Membela Masjidil Aqsha,

membela Palestina,” ungkapnya.

Dalam aksi tersebut hadir, selain dari

delegasi MUI dan NU, juga ada delegasi dari

Muhammadiyah, Persis, Al Wasliyah, Mathaul

Anwar, FPI, dan organisasi massa Islam

lainnya. ❏

AW

Sekretaris Jenderal MPR

S
EKRETARIS Jenderal MPR Ma’ruf

Cahyono, SH., MH., mengungkapkan

bahwa pada 2017 ini Sekretariat

Jenderal (Setjen) MPR mendapat predikat

sebagai Satuan Kerja (Satker) terbaik dalam

pengelolaan dan pertanggungjawaban

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara). Penghargaan itu diberikan pada 15

November 2017 dari Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara, Kementerian

Keuangan.

 MPR Raih Predikat Satuan Kerja
                                               Terbaik

Tertib administrasi

membuat Setjen. MPR

mendapat apresiasi

dari Kementerian Keuangan

sebagai Satker. terbaik

dalam pengelolaan dan

pertanggungjawaban APBN.

“Pada tahun ini MPR mendapat apresiasi

dari Kementerian Keuangan sebagai Satker

terbaik dalam pengelolaan dan per-

tanggungjawaban APBN. Artinya, Setjen MPR

terus meningkatkan kualitas birokrasi melalui

reformasi birokrasi, terutama di area

akuntabilitas,” kata Ma’ruf Cahyono usai

menutup pelatihan untuk pelatih (training of

trainers) Empat Pilar MPR di kalangan

perguruan tinggi negeri dan swasta se-

Surakarta dan sekitarnya di Hotel Paragon,

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Solo, Minggu malam (26/11).

Ma’ruf Cahyono menjelaskan, apresiasi

dari Kementerian Keuangan itu menunjukkan

bahwa Setjen MPR secara serius dan terus-

menerus melakukan pembenahan dan

perbaikan terkait dengan reformasi birokrasi,

terutama di bidang akuntabilitas. “Kenapa kita

mampu mendapat penghargaan pastilah

karena pelaksanaan dan pertanggung-

jawaban dari penggunaan APBN sudah taat

aturan. Kalau taat aturan tentu dampaknya

adalah pelayanan kepada masyarakat akan

lebih bagus, khususnya dalam bidang

pengelolaan dan pertanggungjawaban

keuangan,” jelasnya.

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban

APBN bisa dilakukan dengan cepat dan tepat

sehingga tertib administrasi. Tertib adminis-

trasi keuangan itu dilakukan sesuai dengan

mekanisme keuangan negara yang taat pada

peraturan perundang-undangan yang ber-

laku. Tertib administrasi itu membuat Setjen

MPR mendapat apresiasi dari Kementerian

Keuangan sebagai Satker terbaik dalam

pengelolaan dan pertanggung-jawaban APBN.

Ma’ruf menambahkan, Setjen MPR secara

serius dan terus-menerus melakukan

reformasi birokrasi. “Ke depan, langkah-

langkah yang dilakukan dalam delapan area

reformasi birokrasi memang cukup kuat. Kita

sedang lari kencang melakukan penataan,”

ungkapnya.

Dia memberi contoh, dalam bidang organi-

sasi sedang dilakukan perbaikan supaya

organisasi sesuai dengan beban kerja yang

ada. Dalam tatalaksana menyangkut kerja alat

kelengkapan ataupun birokrasi sedang

diperbaiki agar lebih cepat, tepat, dan

transparan. Juga, dalam tatalaksana ini,

teknologi informasi (IT) menjadi hal penting.

Pada tahun depan, kerja-kerja di MPR dengan

dukungan IT yang bagus diharapkan meng-

hasilkan kinerja yang baik pula.

“Kemudian pengawasan juga diperkuat,

peningkatan kualitas pelayanan diperkuat,

juga peningkatan SDM aparatur. Yang tidak

kalah pentingnya adalah perubahan pola

pikir, atau manajemen perubahan. Pola pikir

untuk mendorong tercapainya target kinerja

yang semakin baik yang pada gilirannya

pelayanan pasti lebih baik, yaitu pelayanan

kepada MPR dan alat kelengkapan MPR, dan

pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

“Setjen MPR terus berbenah melalui

reformasi birokrasi. Apa yang masih kurang

akan kita perbaiki, apa yang sudah baik tapi

mengikuti perkembangan yang ada kita akan

sesuaikan dengan perkembangan,”

pungkasnya. ❏

BS
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Sangatta, Kalimantan Timur

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

B
ARANGKALI untuk pertama kali dalam Sosialisasi Empat Pilar

MPR RI ditayangkan sebuah video tentang kondisi negara

Suriah, sebuah negara yang sedang mengalami konflik. Video

tentang Suriah itu ditayangkan dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR

kepada generasi muda yang tergabung dalam KNPI Kabupaten Kutai

Timur, di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutai Timur pada Senin (13/

11). Wakil Ketua MPR Mahyudi membuka dan memberi pengantar

Sosialisasi Empat Pilar MPR itu.

Ketika tayangan selesai, Mahyudin bertanya kepada para peserta

sosialisasi. “Apakah kita mau seperti Suriah,” tanya Mahyudin kepada

ratusan peserta sosialisasi usai penayangan film pendek tentang

kondisi Suriah.

“Tidak,” jawab peserta serentak.

Dari tayangan itu Mahyudin menegaskan bahwa provokasi dan

adu domba telah membuat umat (rakyat) Suriah terbelah. Bukan

Mahyudin: Jaga Persatuan dan

hanya rakyat, perpecahan juga terjadi di kalangan ulama dan

pemimpin negara itu. “Kita bersyukur Indonesia tidak mengalami

kejadian seperti di Suriah. Karena itu jaga persatuan dan kesatuan,”

ucap Mahyudin.

Sosialisasi Empat Pilar MPR, menurut Mahyudin, adalah untuk

menanamkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga

mati dan siap berkorban untuk NKRI. “Hati-hati. Persatuan jangan

kita pertaruhkan. Sosialisasi Empat Pilar MPR ini adalah untuk menjaga

persatuan,” ujarnya.

Mahyudin meminta generasi muda untuk tidak melupakan sejarah.

Belanda bisa menjajah Indonesia ratusan tahun karena politik divide

et impera atau politik pecah belah dan adu domba. “Jasmerah, jangan

sekali-sekali melupakan sejarah. Jangan mengulangi sekali lagi pecah

belah dan adu domba,” pintanya.

Para pendiri bangsa, lanjut Mahyudin, sepakat mendirikan NKRI

Kesatuan
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untuk memayungi ratusan suku bangsa,

ribuan pulau, agama yang beragam. “(NKRI)

ini jangan diutak-atik,” tegasnya.

Indonesia adalah bangsa yang hebat

karena bisa menyatukan keragaman dan

kemajemukan rakyatnya. Mahyudin

mencontohkan Belgia tidak bisa menyatukan

dua etnis (Perancis dan Belanda), begitu

pula dengan bangsa Arab yang sulit bersatu.

Indonesia negara ajaib karena bisa

mempersatukan keragaman.

“Banyak orang (pihak atau bangsa lain)

yang tidak suka Indonesia bersatu. Tanpa

Pancasila, Indonesia tidak pernah ada. Jika

Pancasila diganti, NKRI bisa bubar. Jangan

mau dipecah belah,” ucap Mahyudin.

Sosialisasi Empat Pilar MPR ini

menghadirkan narasumber Iwan Datu Adam

(anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrat)

dan dihadiri Wakil Bupati Kutai Timur H.

Kasmidi Bulang, ST, MM, dan Ketua DPRD

Kutai Timur Mahyunadi.

Serahkan Bantuan Pendidikan

Di sela-sela kunjungan kerja ke Kutai Timur

dan melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR,

Mahyudin mengunjungi Sekolah Dasar (SD)

007 Sangatta Utara. Kedatangan Mahyudin

disambut siswa-siswi SDN 007 yang

berebut cium tangan. Wakil Ketua MPR juga
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disambut tarian adat Dayak dan Toraja untuk

menjemput tamu terhormat dari beberapa

pelajar.

Kehadiran Mahyudin dalam rangka

menyerahkan bantuan perlengkapan

sekolah kepada siswa SDN 007 Sangatta

Selatan. Hadir dalam penyerahan bantuan

ini Ketua DPRD Kalimantan Timur Mahyunadi,

Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan

Menengah Dinas Pendidikan Kalimantan

Timur Tri Untiastuti, Kepala SDN 007

Sangatta Selatan, Siswati.

“Saya sengaja datang ke sini, karena

melihat kondisi sekolah yang

memprihatinkan. Bahkan sebagian pelajar

mengenakan sepatu yang sudah rusak,” kata

Mahyudin saat bertemu dengan guru dan

pelajar di sekolah itu.

Mahyudin mengaku memperoleh informasi

mengenai kondisi sekolah dan pelajar di SD

007 Sangatta Utara itu dari media sosial

(Medos). Ketika ‘pulang kampung’ dan

melakukan kunjungan kerja ke Kutim

beberapa waktu lalu, Mahyudin bertanya

kepada Ketua Komunitas Kami Peduli Pelajar

Sangatta Siti Megawati. Dari keterangan

Megawati, SD Filial 007 terdapat 174 murid

belum memiliki sepatu layak pakai. Juga, 62

murid tak memiliki tas layak, dan 53 belum

memiliki baju seragam.

Megawati menyebutkan estimasi

kebutuhan anggaran untuk bantuan

terhadap siswa kurang mampu sebanyak

Rp 9 juta. Komunitas Kami Peduli Pelajar

Sanggatta hanya berhasil mengumpulkan

dana dari berbagai bantuan hingga terkumpul

Rp 7 juta. “Ya sudah saya membantu Rp 25

juta,” ujar Mahyudin.

Pada kesempatan itu, Mahyudin juga

mengenakan sepatu baru kepada salah

seorang pelajar. Ini sebagai upaya mem-

berikan motivasi kepada pelajar agar lebih

giat belajar lagi setelah mengenakan sepatu

baru yang diberikan Wakil Ketua MPR RI asal

pemilihan Kaltim ini.

Dalam sambutannya, Mahyudin meminta

kepada pemerintah untuk memerhatikan

pendidikan. Dalam pendidikan, Indonesia

tertinggal 40 tahun dari negara maju. Tiongkok

memprioritaskan pendidikan. Mereka mem-

bangun sumber daya manusia. Tiongkok

sudah bisa membuat chip. Indonesia belum

bisa seperti Tiongkok. “Karena itu pendidikan

harus menjadi perhatian,” katanya.

Mahyudin mengungkapkan banyak ma-

salah dalam pendidikan. Pertama, pola pikir

para guru. Tugas guru bukan hanya

mengajar tapi juga mendidik. Mengajar

berbeda dengan mendidik. Mengajar adalah

menurunkan atau menularkan ilmu penge-

tahuan. Sedangkan mendidik adalah

membentuk karakter seorang anak didik

untuk mandiri dan berhasil dalam hidupnya.

“Perlu kepedulian atau care dalam pendidikan.

Guru tidak hanya mengajar tapi juga

mendidik,” jelasnya.

Kedua, persoalan anggaran. Anggaran

pendidikan yang saat ini 20% dari APBN atau

APBD perlu ditambah. “Ke depan anggaran

pendidikan perlu dinaikkan menjadi 25%,”

ujarnya.

Ketiga, Program Indonesia Pintar perlu

dievaluasi. Bantuan rutin sebesar Rp 425

ribu kepada siswa dalam program ini tidak

dimanfaatkan untuk membeli keperluan

sekolah. “Di lapangan, uang bantuan itu

untuk membeli kebutuhan pokok seperti

beras. Kenapa? Karena kemiskinan.

(Kemiskinan) inilah yang harus diatasi,”

kata Mahyudin.

Keempat, persoalan pemerataan pen-

didikan. Saat ini terjadi disparitas pendidikan

antara pusat dan daerah. Ujian Nasional (UN)

untuk mengetahui pemerataan pendidikan

secara nasional. Namun Mahyudin

berpendapat UN tidak perlu dilakukan setiap

tahun karena UN tidak menentukan kelulusan

siswa.

“Kita perlu melakukan moratorium UN.

Lebih baik dana UN digunakan untuk

meningkatkan infrastruktur pendidikan,”

imbuhnya.

Persoalan lainnya adalah peningkatan

kualitas guru. Para guru perlu diberi beasiswa

dan kesempatan melanjutkan pendidikan di

luar negeri.

“Saya titip kepada pengambil kebijakan

untuk benar-benar memperhatikan pendidik-

an agar kemiskinan bisa dituntaskan. Agar

Indonesia menjadi lebih baik ke depan,”

ucapnya. ❏

BS

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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 Kota Bandar Lampung

D
I HADAPAN ribuan mahasiswa Uni

versitas Lampung (Unila), Kota

Bandar Lampung, Provinsi Lampung,

11 November 2017 — saat memberi orasi

ilmiah dalam acara Silaturahim Kebangsa-

an— Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan,

bila sebuah negara ingin maju maka ia harus

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi

(Iptek). “Kalau tak menguasai ilmu maka

negara itu tak akan maju,” ujarnya.

Meski Indonesia kaya raya, menurut lelaki

yang biasa dipanggil Zulhasan, ini bila tak

menguasai ilmu dan teknologi, maka selain

kekayaan alam dijajah dan dikuasai asing,

kita juga mudah diadu-domba. “Masalah-

masalah kecil rebut, itu menunjukkan bahwa

kita tak punya ilmu,” ungkapnya. “Dengan

demikian walau sumber daya melimpah,

tetapi kalau tak punya ilmu maka kita ribut

selalu dan mudah diadu-domba,” paparnya.

Ia mencontohkan Singapura. Negara kecil

itu tidak mempunyai tambang, hutan, dan

sumber daya alam lainnya, meski demikian

Singapura maju. “Mereka bisa begitu karena

punya ilmu,” paparnya.

Untuk itu, Zulkifli Hasan menegaskan agar

bangsa Indonesia menguasai ilmu. Ilmu

dikatakan bisa diraih lewat pendidikan.

“Kalau pendidikan ya di kampus,” ujarnya.

Zulkifli Hasan mengucapkan selamat kepada

ribuan mahasiswa yang menempuh

pendidikan di Unila. Dia mengatakan, Unila

merupakan salah satu kampus terbaik di In-

donesia. “Negara hebat ditandai dengan

kampus yang hebat,” paparnya.

Masi menurut Zulhasan, pendidikan akan

menentukan masa depan bangsa. Dengan ilmu

kita bisa mengelola dan menguasai sumber

Ketua MPR Motivasi Mahasiswa
                       Universitas Lampung

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



28 EDISI NO.12/TH.XI/DESEMBER 2017

SOSIALISASI

daya alam secara mandiri. Dia mengakui, saat

ini banyak tambang besar yang dikuasai asing.

Dengan pendidikan itu pula maka rantai

kemiskinan akan terputus. Agar kita mampu

menjadi manusia yang berpendidikan, pandai,

dan bisa eksis di tengah masyarakat, pria asal

Lampung itu mengatakan, generasi muda

harus menyingkirkan penyakit minder, malas,

capek, serta suka menyerah. “Kita harus

punya sikap pantang menyerah,” tegasnya.

Lebih lanjut Zulkifli Hasan mengingatkan

B
ERTEMPAT di Taman Nasional Way

Kambas, Lampung Timur, Lampung,

12 November 2017, Ketua MPR

Zulkifli Hasan membuka Festival Way

Kambas XVII. Dalam festival yang dise-

lenggarakan secara rutin tiap November

itu digelar berbagai kegiatan, seperti fes-

tival musik, lomba kreasi souvenir, festi-

val kuliner, parade gajah, dan lain

sebagainya.

Di awal sambutan, Zulkifli Hasan

mengungkapkan, dirinya sudah biasa

bolak-balik ke Taman Nasional Way

Kambas. “Saat menjadi Menteri Kehutanan

saya sudah biasa ke sini,” ujarnya. Di

taman nasional itu tak hanya ada gajah,

namun juga ada badak. “Anak badak yang

lahir di sini saya beri nama Andatu,”

ujarnya mengenang masa lalu. Andatu

adalah anak badak dari pasangan badak

Ketua MPR Buka Festival XVII Way Kambas

ketatnya kompetisi di era lobalisasi akan

datang. “Jika kita tak siap maka akan menjadi

kuli di negeri sendiri dan di negeri orang lain,”

ujarnya. Untuk itu, dia menegaskan, agar kita

tak cuek dengan masalah-masalah yang ada.

Zulkifli Hasan berharap agar mahasiswa tak

cuek ketika sumber daya alam diambil asing.

“Emas, nikel, dan tambang lainnya banyak

diambil pihak asing,” ujarnya. Tak hanya soal

sumber daya alam, kekuasaan yang ada

diharap juga jangan diambil oleh pihak-pihak

yang tak bertanggungjawab. “Jangan sampai

hal yang demikian terjadi,” harap Zulkifli Hasan.

Kepada para mahasiswa, Zulkifli Hasan

mengingatkan bahwa masa depan, esok,

adalah masa depan generasi muda. “Masa

depan tergantung usaha kalian,” ujarnya.

Sebagai generasi zaman now, dia berharap,

mahasiswa mempunyai sikap tak minder,

mempunyai ilmu, cekatan, dan mempunyai

jaringan yang luas. ❏

AW

jantan yang bernama Andalas dan badak

betina bernama Ratu.

Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan

memuji kreatifitas bupati dan masya-rakat

Lampung Timur. “Sebuah acara yang kreatif,”

ujarnya. Dengan acara yang demikian, salah

satunya festival musik, disebut bisa

mengurangi masalah penggangguran. “Ada

festival maka bisa mengembangkan kreatifitas

anak-anak muda.

Dalam kreatifitas untuk meningkatkan

potensi daerah, menurut Zulkifli Hasan,

harus ada kebersamaan antara pemerintah

dan rakyat. Dicontohkan dalam masalah

sampah diharapkan hal demikian menjadi

masalah bersama. “Jangan sampai masalah

sampah diserahkan kepada pemerintah

saja,” ujarnya.

Ia mencontohkan di Jepang, di sana tidak

ada sampah dan tempat sampah karena

masalah sampah adalah masalah bersama.

“Mereka tidak buang sampah sembarang-

an,” ujarnya. “Bila mereka menyampah di

jalan, sampahnya dikantongi dan selanjut-

nya dibawa pulang dan dibuang di rumah,”

tambahnya.

Dari sinilah maka Zulkifli Hasan menegas-

kan pentingnya kebersamaan antara

pemerintah dan rakyat. “Sehebat apapun

kepala daerah kalau tak akan ada keber-

samaan, masalah itu tak akan selesai,”

ujarnya. Untuk itu dia berharap, selepas Fes-

tival Way Kambas ada kebersamaan. Kepala

daerah harus memfasilitasi kreatifitas

masyarakat atau mencarikan pasar dari

produk masyarakat sementara masyarakat

harus menggunakan kesempatan itu.

“Selamat mengikuti Festival Way Kambas,

sukses selalu,” ujar Zulkifli Hasan. ❏

AW

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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 Rakesnas Hakka Indonesia Sejahtera

D
I HADAPAN ratusan anggota

Perhimpunan Hakka Indonesia

Sejahtera, yang sedang melakukan

Rakernas di Sanur, Bali, 16 November 2017,

Wakil Ketua MPR Oesman Sapta men-

ceritakan pada 10 November 2017 dia

menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari

Pahlawan 10 November di atas kapal perang

TNI AL di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

“Dalam upacara tersebut juga dilakukan

tabur bunga,” ujarnya.

Kepada anggota Hakka, Oesman Sapta

mengingatkan, pada masa perjuangan,

semua rakyat yang berasal dari berbagai

asal usul, suku, agama, dan golongan

bersatu padu melawan penjajah. “Termasuk

dari kaum Tionghoa,” ujarnya. Dia

menyebutkan,  tempat Kongres II Pemuda

pada 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda

adalah milik kaum Tionghoa.

Dengan fakta tersebut, Oesman Sapta

menyebutkan,  banyak jasa orangtua dan

pendahulu kita. “Mereka berjuang tanpa

melihat asal usul, termasuk keluarga Hakka

ikut berjuang,” ujar Oesman Sapta.

Oesman Sapta selanjutnya menuturkan,

saat ini kita membutuhkan pahlawan

ekonomi. Pahlawan ekonomi dibutuhkan agar

bisa memakmurkan rakyat Indonesia. “Untuk

itu kita perlu peran nyata anggota Hakka,”

ucapnya seraya berharap, agar pem-

bangunan ekonomi di negeri ini dimulai dari

daerah. Alasannya, kemakmuran bangsa

akan dicapai bila daerah makmur. “Kalau

daerah makmur maka Indonesia akan

makmur,” tegasnya.

Bangsa Ini Butuh Pahlawan Ekonomi

Saat ini Indonesia

membutuhkan pahlawan

ekonomi untuk bisa

memakmurkan rakyat.

Untuk itu kita perlu peran

nyata anggota Hakka.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Dalam sosialisasi tersebut, Oesman Sapta

juga mengungkap bahwa dunia sedang

mengalami siklus ideologi. Dia menyebut ada

ideologi komunis, kapitalis, marxis, dan

ideologi lainnya. Siklus itu selalu berputar

dan tak bisa dibendung. Menghadapi hal

yang demikian, Oesman Sapta dengan tegas

mengatakan agar kita cerdas menyiasatinya.

“Supaya kita tak tergilas siklus itu,”

ungkapnya.

Oesman Sapta mengharapkan agar kita

memegang dan mengamalkan Pancasila,

UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka

Tunggal Ika. “Empat Pilar MPR itu sudah fi-

nal,” paparnya. Sebagai pegangan hidup

bangsa, Oesman Sapta juga menekankan

agar anggota Hakka ikut mengamalkan dan

melaksanakan keempat hal itu.

Oesman Sapta percaya bahwa anggota

Hakka mau melaksanakan Empat Pilar,

pengurus dan anggota Hakka menghayati

betul nasionalisme Indonesia. “Anggota

Hakka berkomitmen memegang teguh

Sumpah Pemuda,” ujarnya. “Mereka akan

mengubah hymne dari bahasa Tionghoa ke

bahasa Indonesia,” tambahnya. Sebagai

warga Indonesia, menurut Oesman Sapta,

anggota Hakka mempunyai hak dan

kewajiban yang sama. “Kita harus menjadi

orang Indonesia yang benar dan

bermartabat,” paparnya.

Ketua Hakka Sugeng Prananto

mengucapkan terima kasih kepada Oesman

Sapta yang telah hadir dalam acara itu. Hakka

menyatakan,  akan melaksanakan apa yang

disampaikan Oesman Sapta, yakni cinta

tanah air Indonesia dan menjunjung

Pancasila. “Kita siap melaksanakan

Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan

Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Sugeng

Prananto. ❏

AW
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Banda Aceh

Untuk Maju Perlu Dibangun Kesadaran
                                         Kolektif Bangsa

Secara kuantitatif

bangsa Indonesia

pintar sudah banyak

sekali yang

berpendidikan tinggi.

Tapi secara kualitatif

masih belum bisa

bersaing dengan

negara lain yang maju

W
AKIL Ketua MPR RI Mahyudin

membuka secara resmi acara

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

kerjasama MPR dengan Perhimpunan Anak

Konstitusi Universitas Syiah Kuala

(Unsyiah), di Aula Kampus Unsyiah, Banda

Aceh, Selasa (17/10). Hadir dalam

kesempatan itu anggota MPR Fraksi

Demokrat Muslim, anggota MPR Fraksi Golkar

Hetifah Saifuddin, Rektor Unsyiah, para

dekan, dan ratusan mahasiswa Unsyiah.

Di hadapan  para peserta sosialisasi,

Mahyudin mengungkapkan soal pentingnya

rakyat, terutama generasi muda memahami

kembali Empat Pilar MPR (Pancasila sebagai

dasar negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai

konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk

negara dan ketetapan MPR,  dan Bhinneka

Tunggal ika sebagai semboyan negara.

Mengapa begitu penting, sebab sejak In-

donesia memproklamirkan kemerdekaannya

pada 1945 dan sampai saat ini (2017) Indo-

nesia sudah merdeka selama 72 tahun.

Pertanyaan besarnya adalah selama kurun

waktu itu apakah bangsa Indonesia sudah

mengisi kemerdekaan sesuai dengan cita-

cita para pendiri bangsa.  Sedangkan banyak

negara yang begitu merdeka bisa menjadi

negara maju dan mampu menyejahterakan

rakyatnya.

Jawabannya, lanjut Mahyudin, masih

belum jelas. Secara kuantitatif bangsa Indo-

nesia pintar, artinya sudah banyak sekali

orang Indonesia yang berpendidikan tinggi.

Tapi secara kualitatif masih belum bisa

bersaing dengan negara lain, negara-negara

maju.  Semestinya, kata Mahyudin lebih

lanjut,  bangsa ini harus memiliki daya saing

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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dengan negara lain.

“Tadi malam (16/10/2017) saya baca di

media ada pernyataan Menteri Keuangan

tentang hasil survei Bank Dunia yang

menyebutkan bahwa Indonesia mengalami

ketertinggalan dalam bidang pendidikan

membaca sekitar 40 tahun dan tertinggal jauh

dalam pendidikan science dan teknologi

sekitar 75 tahun. Hal ini perlu diwaspadai

dan dipikirkan betul-betul,” ujar Mahyudin.

Solusinya, lanjut Mahyudin, perlunya kerja

keras  semua anak bangsa untuk mengejar

ketertinggalan tersebut guna mengisi

kemerdekaan kita sesuai dengan cita-cita

para pendiri bangsa, yakni memberantas

kebodohan dan juga kemiskinan.

“Untuk itu perlu dibangun kesadaran dan

rasa nasionalisme dalam diri masing-masing

secara kuat untuk membangun bangsa, serta

menjadi kebanggaan bila kita bisa berdiri

sejajar dengan bangsa-bangsa lain.  Sosiali-

sasi Empat Pilar MPR adalah salah satu upaya

ke arah itu,” tegasnya.

Lebih lanjut Mahyudin menjelaskan bahwa

kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR yang

sedang digalakkan MPR dengan target

berbagai elemen rakyat Indonesia di seluruh

wilayah Indonesia adalah dalam rangka

menjalankan  amanat UU No.17 Tahun 2014

tentang MD3.

Dalam perjalanannya, walaupun Sosiali-

sasi Empat Pilar banyak kendala, seperti

protes sampai gugatan ke Mahmakah

Konstitusi oleh  beberapa pihak tentang

penamaan kegiatan yang dulu bernama

Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan

Bernegara, namun sampai saat ini  banyak

sudah elemen masyarakat, terutama ge-

nerasi muda kembali menyadari pentingnya

memahami Empat Pilar yang di dalamnya

terdapat Pancasila.

“Sebenarnya substansi sosialisasi adalah

empat hal itu, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun

1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.  Empat

Pilar hanya penjudulan saja agar lebih mudah

mengingat. Alhamdulillah setelah berkonsultasi

dengan MK judul berubah menjadi Sosialisasi

Empat Pilar MPR dan MPR RI dipersilahkan

melanjutkan sosialisasi,” imbuhnya.

Pada intinya, tegas Mahyudin, dalam

Sosialisasi Empat Pilar tersebut, MPR ingin

menanamkan kembali ideologi kebangsaan

ini kepada seluruh lapisan masyarakat agar

bisa menjadi perilaku dalam kehidupan

sehari-hari dan dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara.

Usai acara sosialisasi, kepada awak me-

dia massa nasional dan daerah, Wakil Ketua

MPR RI Mahyudin membicarakan soal

kejahatan korupsi yang makin marak, malah

semakin parah terjadi di Indonesia.  Sudah

tak terhitung Operasi Tangkap Tangan (OTT)

KPK dilakukan.

Untuk itu, Mahyudin tegas mengatakan

bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa.

Dampak negatif yang ditimbulkannya juga

sangat luas.  Korupsi juga bisa dikategorikan

darurat nasional.  Karena kejahatannya luar

biasa, lanjut Mahyudin, upaya pembe-

rantasannya juga mesti luar biasa.

“Namun upaya pemberantasannya juga

harus tepat, tidak tebang pilih, mau yang

besar atau kecil kasusnya harus diselesai-

kan semua,” katanya.

Mahyudin juga concern soal gonjang-

ganjing perlunya dibentuk Densus Anti-

korupsi oleh Polri yang berwenang pula

menyidik dan menindak kejahatan korupsi.

“Saya pikir boleh-boleh saja sah saja

rencana pembentukan densus itu asal jika

terbentuk harus berperan secara benar

sesuai peraturan.  Lagipula tugas pokok

kepolisian dan kejaksaan memang menindak

kejahatan hukum, salah satunya kejahatan

korupsi.  Saya lihat bagus ya.  Bagusnya,

kejahatan korupsi memang mesti dikeroyok,

bergotong royong memberantas kejahatan

korupsi yang sudah akut oleh Polri, KPK,  dan

Kejaksaan.  Itu poin besarnya,” tandasnya.

Polri memang berencana membentuk

Densus Anti Korupsi Polri.  Wacana tersebut

dikuatkan kembali oleh Kapolri Jenderal Tito

Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi

III DPR,  Kamis (12/10). Pada kesempatan

itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegas-

kan tentang keseriusannya membentuk

Densus Tipikor di bawah lembaga kepolisian.

Perkuat Kebhinnekaan dan

Kemajemukan

Setelah menyambangi Universitas Syiah

Kuala Banda Aceh, kegiatan Sosialisasi

Empat Pilar MPR RI dalam rangkaian kunjung-

an kerja Wakil Ketua MPR RI Mahyudin di

Provinsi Aceh dilanjutkan dengan menyam-

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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bangi para guru dan santri pondok Pesantren

Modern Al Falah Abu Lam U, desa Seuneulop

Lamjampok, Kabupaten Aceh Besar.

“Antusiasme para guru dan santri ponpes

sangat luar biasa.  Saya sangat apresiasi,

dan saya makin optimistis Sosiaisasi Empat

Pilar ini akan semakin direspon baik

masyarakat terutama generasi muda,” ujar

Mahyudin.

Hadir mendampingi Mahyudin, anggota

MPR Fraksi Demokrat Muslim, anggota MPR

Fraksi Golkar Hetifah, Wakil Ketua DPR Aceh

Sulaeman Abda, dan Pimpinan Ponpes Tgk.

Saifuddin Sa’dan.

Kepada para peserta sosialisasi, Pimpinan

MPR RI termuda ini menjelaskan soal lembaga

MPR RI dan tugas Sosialisasi Empat Pilar

MPR. MPR, lanjut Mahyudin, adalah lembaga

negara gabungan anggota DPR dan DPD.

Pada masa sebelum reformasi, MPR adalah

lembaga tertinggi negara. Namun, semenjak

reformasi, MPR bukan lagi lembaga tertinggi

negara tetapi menjadi sebuah lembaga

negara yang sederajat dengan lembaga

negara lainnya, yakni Kepresidenan, DPR,

DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah

Konstitusi, BPK dan Komisi Yudisial.  Jumlah

anggota MPR totalnya adalah 692 anggota

terdiri dari 560 anggota DPR dan 132 anggota

DPD.

Terkait Sosialisasi Empat Pilar, Mahyudin

menjelaskan, MPR diberi amanat berupa

tugas memasyarakatkan kembali Empat Pi-

lar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945,

NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika)  melalui  UU

No.17 Tahun 2014 tentang MD3.

Jika dilihat dari jumlah anggota MPR, kata

Mahyudin, memang sangat tak seimbang

dibanding jumlah rakyat Indonesia yang

harus diberikan sosialisasi yang jumlahnya

sedemikian besar, sekitar 250 juta jiwa.

Makanya sosialisasi ini dilebarkan dengan

metode lain, selain tatap muka dan dialog,

yakni antara lain melalui media massa, melalui

para netizen dan media sosial, melalui acara

seni budaya, sampai acara lomba cerdas

cerdas Empat Pilar MPR untuk para pelajar

SLTA,” ungkapnya.

Tapi, lanjut Mahyudin, walaupun berat,

amanah UU tersebut harus dilaksanakan

MPR dengan satu tujuan, membumikan

Pancasila agar Pancasila bisa menjadi

perilaku seluruh rakyat Indonesia.  Sebab,

Pancasila adalah jati diri bangsa yang oleh

Bung Karno digali dari dalam diri bangsa In-

donesia itu sendiri.

Mahyudin juga menyampaikan beberapa

tantangan  internal bangsa Indonesia yang

mesti disadari generasi muda bangsa, yakni:

Pertama, masih banyak lemahnya

penghayatan dan pengamalan, serta masih

adanya pemahaman agama yang keliru

sehingga melahirkan paham radikal dan

memunculkan aksi terorisme.

Kedua, masalah pengabaian kepada

kepentingan daerah, sehingga timbul

fanatisne kedaerahan.  Walaupun ini sudah

bertahap bisa diselesaikan dengan berbagai

pembangunan di berbagai daerah di Indo-

nesia, namun masih menjadi tantangan

bangsa.

Ketiga, kurang berkembangnya

pemahaman dan penghargaan atas

kebhinnekaan dan kemajemukan. Fakta yang

terjadi, saat ini masih banyak konflik

antarsuku, karena masalah perbedaan.

Keempat, kurangnya keteladanan sikap

dan perilaku dari para pemimpin dan tokoh

bangsa. Banyaknya tokoh yang terlibat

korupsi, mulai dari kepala daerah sampai

pimpinan lembaga negara adalah contoh

kurangnya keteladanan untuk masyarakat.

“Pejabat tinggi dan tokoh bangsa mesti

memberikan teladan yang baik kepada rakyat.

Jangan sampai  berkoar koar bicara soal

kebangsaan, kejujuran, nilai-nilai tapi ternyata

malah korupsi.  Itulah semua tantangan

bangsa yang harus dihadapi yang mesti

diselesaikan segera,” tandasnya. ❏

DER
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SOSIALISASI

Hari Santri Nasional Tahun 2017

HNW: Kemerdekaan Indonesia Tak Lepas
                        dari Peran Ulama dan Santri

W
AKIL Ketua MPR RI Hidayat Nur

Wahid, Senin (23/10), memberikan

keynote speech pada acara pem-

bukaan Silaturahim Kebangsaan dan

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dalam rangka

memperingati Hari Santri Nasional Tahun 2017

dengan tema: ‘Peran Strategis Santri dalam

Membangun Rumah Kebangsaan’.

Acara yang diselenggarakan di Gedung

Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD

Senayan, Jakarta, ini dihadiri Ketua Forum

Ulama dan Habaib (FUHAB) DKI Jakarta KH.

Syukron Makmun, Menteri Agama RI Lukman

Hakim Saifuddin, Kaprodi Pasca Sarjana

Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas

Indonesia Yon Mahmudi, serta ratusan santri

dan santriwati dari berbagai pondok

pesantren.

Kepada para peserta terkait Sosialisasi

Empat Pilar MPR,  Hidayat Nur Wahid (HNW)

menjelaskan bahwa Sosialisasi Empat Pilar

MPR yang sedang digalakkan MPR kepada

seluruh elemen masyarakat di seluruh

wilayah Indonesia adalah menjalankan

amanah UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR,

DPR, DPD, dan DPRD (MD3). “Jadi saya

tekankan sekali lagi bahwa sosialisasi ini

adalah menjalankan perintah UU bukan

semau-maunya MPR,” tegas HNW.

Berbicara soal peran dunia santri untuk

Indonesia, menurut HNW, sangat luar biasa.

Kebangkitan pergerakan perjuangan Indo-

Santri adalah adalah

salah satu elemen

generasi muda bangsa

yang berpotensi

menjadi pemimpin

bangsa masa depan.
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nesia sampai dengan tercapainya

kemerdekaan Indonesia tak lepas dari peran

ulama dan santri, serta umat Islam Indone-

sia. HNW menyebut beberapa tokoh pejuang

Indonesia yang juga ulama, antara lain

Pangeran Diponegoro dan Tuanku Imam

Bonjol. Kedua tokoh ini  adalah sosok pejuang

Islam dengan ciri ke-Islamannya yang sangat

khas, diakui oleh sejarah Indonesia sebagai

Pahlawan Nasional.

Selanjut HNW mengungkapkan, per-

juangan pergerakan kemerdekaan Indone-

sia yang dilakukan para ulama dan dunia

santri tidak hanya dalam bentuk perjuangan

fisik semata, tapi juga perjuangan pemikiran

dan intelektual.  Salah satunya perkumpulan

organisasi Jamiat Kheir yang didirikan pada

1901 Masehi

Organisasi tersebut adalah kumpulan para

ulama yang dibentuk lebih bersifat organisasi

sosial kemasyarakatan, dengan tujuan

membantu fakir miskin, baik dari segi mate-

rial maupun spiritual, mendidik dan memper-

siapkan generasi muda Islam untuk mampu

berperan pada masa depan, lalu menolong

umat yang lemah dalam sektor ekonomi.

Saat ini pesantren sangat berkembang

pesat di seluruh wilayah Indonesia.  Hampir

setiap organisasi Islam, seperti NU,

Muhammadiyah, Persis dan lainnya memiliki

banyak pesantren.  Kiprah dan peran dunia

santri untuk Indonesia juga masih terjaga

hingga kini, antara lain ada yang namanya

Santri Bela Negara.

Intinya, jika kita bicara tentang bangsa dan

negara serta dunia santri, saya rasa sangat

nyambung.  Sebab yang ada dalam Panca-

sila sebagai dasar negara Indonesia itu

sangat kompatibel dengan dunia pesantren.

“Sehingga tidak benar atau ngawur melabeli

Islam dengan berbagai macam label negatif

seperti radikal, teroris, atau tidak Panca-

silais,” tegas HNW.

Dunia santri dan rakyat Indonesia, lanjut

HNW,  mesti waspada jangan sampai diadu

domba antara ulama dan santri dengan

pemerintah, TNI dan Polri.  “Jika ada, itu

dapat dipastikan kerjaan pihak-pihak yang

tidak suka kepada Islam dan negara,”

tandasnya. ❏

DER
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SOSIALISASI

Kota Palangkaraya

W
ARGA Muhammadiyah yang berada

di wilayah Kalimantan Tengah,

khususnya Kota Palangkaraya, dari

berbagai jenjang pendidikan mulai dari SD

hingga perguruan tinggi, dari pengurus

wilayah dan daerah hingga ortom di Stadion

Sanaman Mantikai, Palangkaraya, 27 Novem-

ber 2017, unjuk kreatifitas.  Unjuk kreatifitas

mulai dari marching band, drama, Tapak Suci,

tari tradisional, paduan suara, band, hingga

ketrampilan Kokam. Semua itu digelar dalam

rangka memeriahkan Pembukaan Tanwir II

Pemuda Muhammadiyah.

Hadir dalam pembukaan acara itu, Ketua

MPR Zulkifl i  Hasan, Ketua Umum

Muhammadiyah Haedar Nasir, Ketua Pemuda

Muhammadiyah Dahnil Anzhar Simanjuntak,

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib

Gelorakan Empat Pilar di Tanwir II
                   Pemuda Muhammadiyah

Said Ismail, Kapolda Kalimantan Tengah

Anang Revandoko, dan ribuan hadirin

lainnya.

Dalam orasi kebangsaan di hadapan

warga Muhammadiyah dan undangan itu,

Zulkifli Hasan mengatakan, dunia saat ini flat,

di mana komunikasi yang dilakukan begitu

cepat. “Kita yang berada di sini bisa dilihat

dari berbagai penjuru dunia yang lain secara

langsung,” ungkapnya.

Menghadapi dunia yang flat atau yang

begitu cepat terhubung diharapkan generasi

muda Indonesia harus meningkatkan dan

mengenal dirinya sendiri. “Kita harus tahu

asal-usul daerah kita,” ujarnya. “Kita harus

tahu sejarah bangsa,” tambahnya. Hal-hal

inilah, menurut Zulkifli Hasan, yang mampu

membuat generasi muda mampu

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



37EDISI NO.12/TH.XI/DESEMBER 2017

meningkatkan integritas-produktifitas.

“Generasi muda harus menguasai ilmu,”

paparnya. “Dengan ilmu kita bisa

memprediksi bangsa ini 50 tahun bahkan 100

tahun ke depan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, dia berharap, generasi

muda harus memperbanyak jaringan agar

saling mengenal. “Tak ada tempat bagi

generasi yang mudah menyerah,” ucapnya.

“Bila generasi muda memiliki integritas-

produktifitas maka bangsa ini memiliki daya

saing,” ujar Zulkifli Hasan.

Lebih lanjut dikatakan, ada beberapa hal

yang menjadi problem bangsa. Problem

bangsa itu adalah kemiskinan, ketidakadilan,

korupsi, dan distrust. Diakui, saat ini di Indo-

nesia masih banyak kemiskinan bahkan

pada tingkat ekstrim. Kesmikinan ini membuat

hadirnya ketidakadilan. “Adanya

kesenjangan yang sangat luar biasa,” ujar

Zulkifli Hasan. Dia menyebutkan, terjadi

penguasaan aset tanah yang tidak adil di

tengah masyarakat. “Bila kesenjangan

dibiarkan, ini akan menjadi ancaman yang

nyata,” paparnya. Saat ini semua diukur

dengan uang, mau jadi bupati, gubernur, dan

wakil rakyat pakai uang.

Akibat yang demikian maka terjadi korupsi.

“Korupsi terjadi bukan karena kita kurang

uang, namun karena rakus, serakah, dan

tamak,” ungkapnya. “Kalau uang APBN

dikorupsi, di mana moralnya?” kata Zulkifli

Hasan. Kondisi bangsa Indonesia seperti itu,

menurut Zulkifli Hasan, diperparah dengan

sikap masyarakat yang saling tidak percaya,

saling hujat, dan saling lapor. “Ini sangat

berbahaya,” ungkapnya.

Menghadapi kondisi bangsa seperti itu,

Zulkifl i Hasan mengharap, Pemuda

Muhammadiyah menjadi pelopor persatuan.

“Saya yakin Pemuda Muhammadiyah mampu

melakukan itu karena organisasi ini sudah

terbukti,” pungkas Zulkifli Hasan.

Sosialisasi di Universitas Palangkaraya

Dalam kunjungan ke Palangkaraya, Zulkifli

Hasan juga memanfaatkan kesempatan itu

untuk memberi Kuliah Umum di Universitas

Palangkaraya. Di hadapan ratusan

mahasiswa perguruan tinggi terbesar di

Kalimantan Tengah itu, Zulkifli Hasan

mengatakan, nasionalisme sekarang bukan

lagi bambu runcing tetapi sebuah bangsa

yang memiliki daya saing. Untuk mempunyai

daya saing maka mahasiswa harus memiliki

dan menguasai ilmu. “Beruntung kalian bisa

kuliah di salah satu perguruan tinggi terbaik

di Indonesia,” ujar Zulkifli Hasan di depan

peserta Kuliah Umum itu. Dia berharap, para

mahasiswa bersyukur karena banyak

generasi muda yang tak bisa menikmati

bangku kuliah.

Pentingnya ilmu, menurut Zulkifli Hasan,

bisa membuat sebuah bangsa memiliki daya

saing dan produktif itas tinggi. Ia

mencontohkan rekayasa genetika di Thai-

land dan Jepang, serta negara, seperti

Selandia Baru, membuat mereka unggul

dalam sektor pertanian dan peternakan. “Kita

beternak masih secara alamiah, mereka

sudah menggunakan rekayasa,” paparnya.

Untuk itulah Zulkifli Hasan menegaskan

pentingnya bangsa ini menguasai ilmu. “Tanpa

produktifitas dan kreatifitas kita akan menjadi

bangsa kuli,” ujarnya. Dalam kesempatan

tersebut, Zulkifli Hasan juga mendorong agar

para mahasiswa paham sejarah bangsa.

“Bila kita paham sejarah maka kita akan

mencintai bangsa ini,” paparnya. ❏

AW
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SOSIALISASI

S
EJARAH pemberantasan korupsi di Indonesia, semangat

besarnya muncul seiring dengan tuntutan reformasi. Terbukti

dalam era ini, di masa Presiden BJ Habibie, disahkan UU No. 28

Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas dari

KKN. Untuk menjalankan tugas tersebut, pada saat itu, dibentuk

Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Selanjutnya, dalam

masa Presiden Abdurrahman Wahid muncul Tim Gabungan

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK).

Meski sebelumnya sudah ada UU No. 28 Tahun 1999, namun di

masa Presiden Megawati, muncul undang-undang sejenis, yakni

UU No 30 Tahun 20012 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. Dari sinilah muncul lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK).

Kalau kita membaca atau menyimak buku berjudul Korupsi, Dalam

Silang Sejarah Indonesia, karya Peter Carey yang dibantu oleh

Suhardiyoto Haryadi, sesungguhnya pergulatan pemberantasan

korupsi terjadi sejak ratusan tahun lalu atau sebelum Indonesia ada.

Carey membatasi karyanya itu dalam masa Daendels (1808-1811)

sampai era reformasi.

Dalam buku yang diterbitkan oleh Komunitas Bambu, Carey

menceritakan bagaimana korupsi dan pemberantasannya di Inggris,

Perancis, Belanda, dan negara Eropa lainnya. Karena di antara

negara-negara itu melakukan penjajahan terhadap Indonesia dan

membentuk pemerintahan maka pastinya pemerintahan yang

berlangsung di Indonesia bisa serupa dengan apa yang terjadi

Eropa. Hal demikian bisa dibaca dalam Bab II, Korupsi di Indonesia

Kontemporer dan Pengalaman Sejarah Inggris 1660-1830.

Dalam buku ini Carey sepertinya masih terpengaruh oleh karya

besarnya yang berjudul Kuasa Ramalan. Sebuah buku yang

mengisahkan secara detail bagaimana Perang Jawa, Pangeran

Diponegoro, terjadi pada 1825-1830. Bahkan dalam buku itu kisah

hidup sang pangeran juga dibeberkan dengan jelas.

Bukti dari Kuasa Ramalan masih memengaruhi Korupsi, Dalam

Silang Sejarah Indonesia terlihat dalam prakata. Dalam prakata,

Carey dengan jelas memaparkan bagaimana Diponegoro marah

kepada Patih Danurejo IV. Saking marahnya, Diponegoro

mempermalukan Danurejo IV dengan menampar mukanya dengan

selop, alas kaki, sepatu, di hadapan para sentono (keluarga sultan

Jogjakarta). Alasannya, Danurejo IV dianggap memperkaya diri dari

penyewaan tanah kesultanan kepada orang-orang Eropa.

Menghadapi Danurejo IV, Diponegoro melancarkan serangan

terhadap seluruh kebijakan main serong dengan penyewa tanah

bangsa asing dengan memberi peringatan kepada dewan

pemerintahan Jogja. “Haruskah kita terus membebani rakyat kita

yang menderita begitu banyak dengan menyewakan tanah mereka

(sedang kita elit Jogja) diam-diam sepakat dengan mereka yang

menyewanya,” ujar Diponegoro.

Danurejo IV melakukan tindak korupsi, juga bisa diketahui dari

ungkapan Bupati Karanganyar (Banyumas), 1832-1864, Raden Adipati

Joyodiningrat, selepas Perang Jawa. Pendukung Diponegoro itu

menuturkan, “agar perkara selesai, segalanya tergantung kehendak

Raden Adipati Danurejo IV. Barang siapa yang menyerahkan sogok

dan upeti paling banyak berupa uang atau barang atau khususnya

perempuan cantik, dialah yang akan dibuat menang...”

Anti korupsi yang ditunjukkan oleh Diponegoro tak hanya saat

dirinya marah kepada sang koruptor, Danurejo IV, namun juga

diwujudkan sikap keseharian hidupnya. Di halaman xxxvii, Carey

memuji Diponegoro dengan mengatakan, Diponegoro terkenal sangat

hemat dengan uang, meskipun ia pangeran terkaya di Jogja. Itu bisa

dicapai karena ia sangat telaten dengan urusan administrasi. Namun

demikian, saat meninggal dalam pengasingan di Fort Rotterdam,

Makassar, Diponegoro dilaporkan sedang hidup ‘nyaris dalam

kemiskinan. ❏

AW

Perang Melawan Korupsi

Ala Pangeran Diponegoro
Buku sejarah korupsi ditulis Peter Carey dipengaruhi buku berjudul Kuasa Ramalan. Penulis menyebut
Pangeran Diponegoro sosok antikorupsi dan hidup penuh kesederhanaan.
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Warna kuning mendominasi bangunan

di Pulau Penyengat. Kuning sebagai

simbol kejayaan bangsa Melayu. Di pulau

ini banyak jejak dan makam para leluhur

bangsa Melayu. Setiap tahun ribuan orang dari

Malaysia dan Singapura berziarah di makam Sultan

Riau-Lingga dan keturunannya. Mereka merasa

serumpun.  Di pulau itu, terdapat makam Bapak Bahasa

Indonesia, Raja Ali Haji, dan Pahlawan Nasional Raja Haji

Fisabilillah.
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S
EBELUM tiba di Dermaga Penyengat,

seorang pemandu wisata mengata-

kan, bila hendak menuju ke Pulau

Penyengat, satu pompong (perahu kayu

bermesin) maksimal diisi 15 penumpang.

“Kalau kurang dari itu boleh,” ujarnya

dengan tersenyum. Setelah turun dari bus

di sebuah tikungan, persis di depan gapura,

kami menuju ke dermaga yang berada di

kawasan Kota Tua, Tanjung Pinang,

Kepulauan Riau, itu.

Untuk menuju ke Dermaga Penyengat kami

melewati sebuah jalan yang lebarnya tak

lebih dari 3 meter. Begitu masuk ke lorong itu

yang pertama terlihat adalah para penjual

makanan otak-otak yang tengah menajajakan

dagangannya, dan dengan sigap menawar-

kan dagangannya kepada pelintas. Dari, raut

wajahnya, para penjual makanan ini agaknya

beretnis Tionghoa.

Setelah berjalan kaki sekitar 30 meter

maka para pengunjungpun tiba di areal

dermaga yang lebar jalannya sekitar sekitar

2 meter. Jalan dermaga yang menjorok ke

laut itu terbuat dari beton. Atap yang

menaungi sepanjang jalan menuju dermaga

itu membuat tempat itu juga digunakan untuk

berteduh para calon penumpang pompong.

Di dermaga dan di bangunan-bangunan

seputarnya terlihat banyak sepeda motor

yang terparkir. Sepeda motor itu adalah milik

warga Pulau Penyengat yang bekerja di

Tanjung Pinang. Sepeda motor itu digunakan

bila mereka mempunyai kegiatan di Tanjung

Pinang, pulang pergi kantor sebagai pegawai

negeri atau bekerja di sektor lainnya. Mereka

menaruh sepeda motor mereka di dermaga

itu karena transportasi laut penghubung tidak

setiap saat mau mengangkut sepeda motor.

Atau bisa saja sepeda motor itu di angkut

oleh Pompong, namun yang pasti  dikenakan

biaya tambahan.

Di kanan-kiri dermaga itu tertambat

pompong-pompong. Pompong-pompong

itulah yang setiap saat siap melayani

penumpang dari Tanjung Pinang ke Pulau

Penyengat pulangan pergia. “Pompong-

pompong itu mulai beroperasi dari pukul 05.30

WIB hingga pukul 22.00 WIB,” ujar Surtini,

salah seorang warga Pulau Penyengat.

Ketika salah satu pompong telah disiapkan

maka penumpang yang berjumlah lima belas

orang segera menaiki perahu kayu tersebut.

Perahu ini memiliki panjang sekitar 7 meter

dan lebar 2 meter. Setelah mesin dihidupkan,

secara perlahan pompong itu melaju

meninggalkan Dermaga Penyengat di

KotaTua, Tanjung Pinang menuju Dermaga

Penyengat di Pulau Penyengat. Jadi, baik

dermaga di Kota Tua maupun dermaga di

Pulau Penyengat, namanya sama Dermaga

Penyengat. Saat melaju ke pulau seberang,

dapat menyaksikan dermaga besar di

samping Dermaga Penyengat. Dermaga

besar itu adalah tempat bersandar kapal

motor sekelas Ferry untuk melayani

masyarakat yang hendak bepergian ke

Singapura.

Untuk menuju ke Pulau Penyengat dari

Tanjung Pinang tak membutuhkan waktu

lama, sekitar 15 menit. Dari Tanjung Pinang,

pulau yang memiliki luas 2 km persegi itu

terlihat dengan jelas. Meski dekat bagi yang

pertama kali mengunjungi pulau itu, suasana

petualang sangat terasa. Mendekati Pulau

Penyengat, terlihat rumah-rumah penduduk

yang berada di tepi laut. Melihat suasana

seperti itu maka masyarakat yang bermukim

di sana adalah masyarakat yang setiap hari

berhubungan dan melakukan aktivitas

antarpulau.

Begitu mendekati pulau tersebut maka

terlihat pula sebuah bangunan yang tampak

sangat berbeda dengan bangunan lain yang

ada di sana bangunan itu memiliki empat

menara menjulang tinggi dan lancip, serta

terdapat beberapa kubah. Yang paling

mencolok dari bangunan ini dibanding

bangunan di sekitarnya adalah warna.

Didominasi warna kuning dan bercampur

sedikit warna hijau. Karena warna kuning

yang dominan sehingga bangunan itu seakan

memancarkan cahaya.

Setelah perahu ditambatkan di Dermaga

Pulau Penyengat, penumpang bergegas

meninggalkan pompong. Selepas melintasi

dermaga, pengunjung disambut oleh sebuah

gapura besar berwarna kuning yang di

atasnya bertulis: Selamat Datang di Pulau

Penyengat. Tak jauh dari gapura itulah berdiri

bangunan yang bercat kuning dan hijau

tersebut. Bangunan inilah yang menjadi salah

satu simbol kiblat bangsa Melayu. Di depan

bangunan itu terpampang papan nama

Mesjid Raya Sultan Riau Pulau Penyengat.

Masjid peninggalan Kesultanan Lingga-

Riau itu untuk bisa berdiri tegak seperti

sekarang ini pembangunannya membutuh-

kan proses yang sangat panjang. Tidak

cukup dibangunan oleh seseorang Sultan,

tapi diteruskan dan diselesai oleh beberapa
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Sultan. Ground breaking pembangunan

masjid itu dilakukan pada 1761. Awal

berdirinya, masjid itu hanya beralas batu

bata dan berdinding kayu, serta satu menara

setinggi 6 meter. Pada masa Yang Dipertuan

Muda Raja Abdurrahman, Sultan Lingga-Riau

yang memerintah pada periode 1831-1844,

masjid yang berada di tepi laut itu diperbaiki

dan diperluas.

Mengingat keuangan kesultanan saat itu

terbatas maka Sultan Abdurrahman

menyerukan kepada rakyat Riau agar

beramal untuk memperluas masjid.

Membangun masjid adalah amal jariyah

maka mayoritas rakyat Riau yang beragama

Islam menyedekahkan apa yang mereka

miliki. Bertepatan Lebaran, 1 Syawal 1248

Hijriah atau 1832 Masehi, seluruh rakyat dari

berbagai penjuru Lingga-Riau tak hanya

membantu menjadi pekerja, namun juga

mengantarkan makanan buat pekerja.

Makanan yang dikirim melimpah, terutama

telur. Saking banyaknya telur sampai para

pekerja bosan sehingga hanya kuning

telurnya saja yang disantap. Sementara putih

telur dibuang sayang maka digunakan

sebagai bahan campuran untuk merekatkan

pasir dan kapur. Dari sinilah kemudian

dikenal istilah masjid dibangun  dari putih telur.

Menurut Hambali, marbot Masjid Sultan

Riau, masjid yang mempunyai ukuran 18x20

meter itu mampu menampung 400 jamaah.

“Kalau Lebaran sampai 1000 jamaah,”

ujarnya. “Sampai kanan-kiri masjid dipadati

jamaah,” tambahnya. Begitu pula  saat bulan

puasa, masjid itu ramai dengan berbagai

kegiatan.

Sebagai destinasi wisata, Masjid Sultan

Riau, menurut Hambali, banyak dikunjungi

wisatawan domistik dan luar negeri,

terutama dari Malaysia dan Singapura. Saat

ditanya kenapa masjid itu dicat warna kuning

dan ada warna hijau, Hambali menjawab:

“Warna kuning sebagai simbol kejayaan

Melayu, warna hijau sebagai simbol

kejayaan Islam.”

Masjid ini berada di pintu masuk Pulau

Penyengat sehingga orang yang menuju ke

pulau itu pasti akan melintasinya. Di sekitar

masjid banyak terdapat pedagang kaki lima

dan warung-warung, serta ada pula

penginapan. Penginapan yang letaknya tak

jauh dari masjid itu memasang tarif berkisar

Rp150.000 hingga Rp 300.000 per malam.

Yuniati, salah seorang pedagang kaki lima di

depan masjid, mengatakan, Pulau Penyengat

ramai pada musim libur. “Desember adalah

saat musim libur sekolah di Singapura,”

ujarnya. Sebagai pedagang gorengan,

Yuniati mengaku, usaha yang dijalankan itu

cukup untuk kebutuhan sehari-hari. “Kalau

mau lebih ya ke Singapura,” ujarnya.

Selepas dari Mesjid Raya Sultan Riau,

perjalanan dilanjutkan ke Kompleks Makam

Keluarga Kesultanan Lingga-Riau. Untuk

menuju ke sana, transportasi umum yang

ada hanya bentor (becak motor). Puluhan

bentor, selain untuk melayani transportasi

keseharian masyarakat di Pulau Penyengat

juga untuk mendukung transportasi wisata.

Jalan di pulau itu lebarnya maksimal 4 meter,

ada yang diaspal dan ada pula yang dibeton.

Bentor yang mampu mengangkut tiga orang

penumpang itu melaju melewati jalan, gang-

gang, yang Pulau Penyengat. Sepanjang

perjalanan yang tampak di kanan kiri jalan

adalah rumah-rumah penduduk, lahan-lahan

kosong yang dipenuhi pepohonan.

Setelah beberapa menit, bentor itu tiba di

sebuah tikungan jalan. Di sini terdapat

sebuah bangunan berwarna kuning berpadu

dengan hijau. Bangunan bergaya perpaduan

Tiongkok dengan unsur budaya lain itu

merupakan kompleks makam keluarga Sultan

Riau. Di tempat itu ada makam Raja Hamidah

(Engku Puteri) Permaisuri Sultan Mahmud

Shah III Lingga-Riau 1760-1812, Raja Ahmad

Penasihat Kerajaan, Raja Ali Haji Pujangga

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Kerajaan, Raja Abdullah Yom Lingga-Riau

IX, dan Raja Aisyah Permaisuri.

Bagi masyarakat Melayu, Raja Hamidah

merupakan sosok yang sangat dimuliakan.

Ketika dinikahi oleh Sultan Mahmud, mas

kawinnya berupa Pulau Penyengat. Banyak

kisah yang mengagungkan Raja Hamidah.

Tak heran bila di kompleks itu makam Raja

Hamidah berada di dalam ruang dalam

bagian utama. Sedang makam Raja Ali Haji

berada di luar bangunan utama. Makam

pengubah Gurindam Dua Belas itu membujur

di samping pintu masuk bangunan utama.

Meski makam Raja Ali Haji berada di luar

bangunan utama, namun Gurindam Dua

Belas-nya dipahatkan pada dinding-dinding

bangunan yang mengelilingi makam Raja

Hamidah. Sehingga bila berziarah ke makam

Raja Hamidah, kita akan melihat dua belas

gurindam itu. Nisan di kompleks makam itu

semuanya diselubungi kain kuning. Di makam

leluhur bangsa Melayu itulah para peziarah

bersimpuh untuk mendoakan mereka.

Selepas berziarah di kompleks Makam

Kesultanan Lingga-Riau, perjalanan berlanjut

ke tempat wisata lain. Sama seperti

perjalanan dari Mesjid Sultan Riau ke

kompleks Makam, bentor  melintasi

perumahan penduduk dan lahan-lahan yang

penuh tetumbuhan. Setelah melintasi jalan

yang menyusuri pantai, akhirnya bentor

berhenti di sebuah bangunan rumah besar

yang disebut Balai Adat Pulau Penyengat

Indra Perkasa. Bangunan khas Melayu yang

tersusun dari kayu-kayu itu mengingatkan

kita Museum Kelantan, Malaysia.

Sebagai Balai Adat, rumah itu mempunyai

banyak fungsi, seperti buat pertemuan atau

pernikahan warga masyarakat. Wisatawan

pun sering menggelar makan bersama di

Balai Adat tersebut. Kelompok Sadar Wisata

(Darwis), Heriawan, mengatakan, selain

disinggahi wisatawan dalam negeri, Balai

Adat juga dikunjungi wisatawan dari

Malaysia, Singapura, Brunai, dan negara-

negara Eropa, seperti Jerman. “Sehari bisa

50 sampai 60 wisatawan yang berkunjung

kemari,” ujarnya.

Di Balai Adat, pihak pengelola juga

menyediakan pakaian trasisional Kesultanan

Riau untuk pengunjung yang ingin berfoto.

Tarifnya Rp25.000. Bagi yang berminat,

pengunjung didandani langsung pengelola.

Lokasi pemotretan terserah, boleh di mana

saja, di singgana Sultan, di serambi atau pun

di halaman Balai Adat.

Di Balai Adat juga dipampang diaroma dan

catatan sejarah Kesultanan Lingga-Riau. Di

bagian dalam kita akan melihat diaroma

bagaimana Raja Haji Fisabilillah bertempur

melawan Belanda. Di samping diaroma itu,

ada biografi Raja Ali Haji, sang pengubah

Gurindam Dua Belas.

Satu lagi tempat ziarah di Pulau Penyengat

yang perlu didatangi, yakni makam Raja Haji

Fisabilillah. Makam ini berada di Bukit

Penggawa. Raja Haji Fisabilillah memerintah

Kesultanan Lingga-Riau dari 1777 hingga

1784. Seperti Sultan di nusantara pada masa

itu, ia juga melakukan perlawanan terhadap

Belanda. Perlawanan terhadap penjajahan

tersebut membuat Raja Haji Fisabilillah

diangkat menjadi Pahlawan Nasional melalui

Keputusan Presiden RI No. 072/TK/1997

tanggal 11 Agustus 1997.

Juru Kunci Makam Raja Haji Fisabilillah,

Rudi Sugianto, menjelaskan, Senin hingga

Kamis ada sekitar 30 sampai 50 orang

peziarah datang ke makam Raja Haji

Fisabilillah. “Kalau Jumat sampai Minggu

mencapai ratusan. Apalagi di hari Lebaran,

labih banyak lagi, mencapai ribuan,”

tambahnya. Para peziarah itu datang dari

Malaysia, Singapura, dan Brunai. “Mayoritas

orang Malaysia, sebab mereka sudah tahu

Raja Haji Fisabilillah,” ungkapnya. “Selain itu

juga serumpun,” papar  Rudi Sugianto yang

asli Melayu ini. ❏

AW

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Tak Kan Melayu Hilang di Bumi
Sebagai wilayah strategis, Semenanjung Malaya dan Kepulauan Riau menjadi rebutan kekuatan global. Mulai Majapahit

hingga Traktat London 1824, semua ingin menguasai jalur pelayaran dunia itu. Konflik internal memperkeruh hingga

tercerai berainya Kesultanan Melayu. Meski timbul tenggelam karena perebutan kekuasaan, bangsa Melayu tetap berjaya

seperti yang disumpahkan oleh Hang Tuah.

T
OKOH cerita dari Negeri Melayu, Hang

Tuah, pernah bersumpah yang

bunyinya sebagai berikut: “Tuah sakti

hamba negeri, esa hilang dua terbilang,

patah tumbuh hilang berganti, tak kan

Melayu hilang di bumi, bumi bertuah negeri

beradat.” Sumpah tersebut oleh banyak

kalangan dimaknai sama dengan ketika

Mahapatih Kerajaan Majapahit, Gajah Mada,

mengucapkan Sumpah Palapa. Apa yang

disumpahkan oleh Hang Tuah dan Gajah

Mada itu sama-sama bertuah alias terwujud.

Keberadaan bangsa Melayu, dari masa

ke masa, selalu muncul dalam setiap zaman.

Meski tenggelam, namun muncul kembali.

Mulai dari Kerajaan Melayu di Singapura,

Malaka, Johor, Siak, Riau-Lingga, hingga saat

ini bangsa Melayu tetap ada.

Awal mulanya, Kerajaan Melayu berada

di Singapura (Temasek, Tumasik), namun

karena serangan dari Majapahit pada 1398

membuat pusat kekusaan yang ada dipindah

oleh Raja Melayu, Iskandar Shah

(Parameswara), dari Singapura ke Malaka

pada 1402. Di tempat yang baru inilah

Iskandar Shah melanjutkan kekuasaan

Melayu.

Untuk melindungi ancaman Majapahit dari

selatan dan Kerajaan Ayuthaya, Siam

(Thailand) dari utara, Iskandar Shah mejalin

hubungan dengan Cina. Iskandar Shah dalam

kunjungan di Nanjing bertemu dengan Kaisar

Yongle, Dinasti Ming, pada 1405, berharap

kepada negeri itu agar Kesultanan Melayu

di Malaka diakui kedaulatannya. Tak hanya

itu, Iskandar Shah juga berharap, agar

Yongle ikut melindungi kekuasaan Malaka dari

ancaman dan gangguan dari utara dan

selatan.

Yongle setuju atas kemauan Iskandar

Shah, namun perlindungan yang diberikan

tidak cuma-cuma. Malaka harus memberi

upeti kepada Cina sebagai imbalan atas

perlindungan yang diberikan. Proses

pemberian upeti itu bisa jadi lebih dari 29

kali, buktinya sebanyak 29 kali utusan dari

Malaka mengunjungi Cina pada masa itu.

Kesepakatan Malaka-Cina itu mampu

menciptakan wilayah semenanjung dan selat

yang stabil. Stabilitas bisa terjadi karena

Ayuthaya serta Majapahit tahu Malaka

mempunyai hubungan khusus dengan Cina

sehingga dirinya harus berpikir bila hendak

mengganggu Malaka. Apalagi Cina mem-

bangun pangkalan angkatan laut-nya di

Malaka. Dari sinilah wilayah yang berhadap-

an dengan Swarnadwipa (Sumatera) itu

menjadi kawasan yang aman dan tenang,

sehingga Kerajaan Melayu tumbuh menjadi

pusat perdagangan emas, timah, lada, dan

kapur di Asia Tenggara.

Tak hanya sebagai pusat perdagangan,

namun saat kekuasaan berada di bawahSultan Mudzaffar Syah

Sultan Iskandar Shah
FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Sultan Mudzaffar Syah, Malaka mampu

membalikan serangan Ayuthaya sehingga

kerajaan itu balik ke Siam. Keberhasilan

pasukan Malaka itu menjadi modal kuat untuk

melakukan perluasan sehingga wilayah

pesisir timur dan barat Swarnadwipa

berhasil dikuasai. Aru, salah satu kerajaan

yang ada di Swarnadwipa pun berhasil

ditaklukan. Dari sultan ke sultan, banyak

wilayah seperti Kedah, Pahang, Inderagiri,

dan Jambi ditaklukkan atau dimasukkan

dalam kekuasaan Malaka.

Malaka sepertinya sangat tergantung dari

perlindungan militer dari Cina. Ketika

kebijakan luar negeri Cina berubah,

penarikan dukungan militer membuat

kekuatan Malaka menjadi goyah sehingga

pada 1511 Malaka jatuh ke tangan Portugis.

Sultan Malaka, Mahmud Syah, ketika

kekuasaannya diruntuhkan oleh Portugis, dia

melarikan diri ke Bintan (Kepulauan Riau,

sekarang). Di pulau ini Mahmud Syah

meneruskan kekuasaan Malaka. Armada laut

Portugis pada masa itu bisa dikatakan sangat

tangguh, buktinya pada 1513 serangan dari

Demak dengan kekuatan 100 kapal dengan

5000 marinir berhasil dikalahkan. Mahmud

Syah yang terus mencoba merebut kembali

Malaka pada 1518 hingga 1520 juga meng-

alami kegagalan. Satu-satunya kerajaan

yang masih bertahan di kawasan itu, Pasai,

pun akhirnya juga ditaklukan oleh Portugis

pada 1521. Portugis serius ingin menaklukkan

Pasai karena kerajan itu sekutu Malaka.

Di tahun yang sama, Portugal terus

memburu Mahmud Syah yang berada di

Bintan. Namun, upaya penyerangan Bintan

berhasil digagalkan oleh Mahmud Syah.

Portugis terus melakukan rencana

menaklukkan Bintan dan upaya itu berhasil

pada 1526. Bintan berhasil direbut hingga

membuat Mahmud Syah melarikan diri ke

Kampar (Riau daratan). Pada  1528, Mahmud

Syah akhirnya wafat.

Wafatnya Mahmud Syah tak mengakhiri

perjalanan bangsa Melayu. Keberlanjutan

kekuasan Melayu diteruskan oleh Sultan

Alauddin Syah, yang tak lain adalah anak

dari Mahmud Syah. Alauddin Syah inilah yang

selanjutnya meneruskan Kerajaan Melayu

di Johor. Ia tak tanggung-tanggung

mengklaim Johor, Pahang, Selangor,

Singapura, Kepulauan Riau, Deli, Siak, Rokan,

Inderagiri, Batu Bara, dan Jambi, adalah

wilayah kekuasaannya.

Pada masa dirinya berkuasa, Portugis

masih bercokol di wilayah Malaka. Pada

masa itu muncul kekuatan baru, yakni

Kesultanan Aceh. Kesultanan ini mempunyai

ambisi juga untuk menguasai Malaka dan

sekitarnya. Di bawah Sultan Iskandar Muda,

Aceh tidak hanya menggempur Portugal,

namun juga menyerang Johor. Serangan

Aceh itu mampu menaklukkan Johor pada

1613.

Kekuatan Portugis di Malaka dan sekitar-

nya berhasil dikalahkan ketika Belanda ikut

memperebutkan daerah itu. Ketika Portugis

berhasil dikalahkan Belanda pada 1641,

Kesultanan Johor diakui kedaulatannya

hingga menjadi salah satu pusat

perdagangan di Asia Tenggara.

Pada 1718 di Johor terjadi konflik

perebutan kekuasaan. Hal demikian membuat

Sultan Johor, Mahmud Syah, meninggal

dalam pemberontakan yang dilakukan oleh

Sultan Sulaiman. Konflik internal itu membuat

Sultan Abdul Jalil Syah atau Sultan Abdul

Jalil Rahmad Syah I (Raja Kecik, Raja Kecil),

anak Mahmud Syah, mendirikan Kesultanan

Siak Sri Inderapura (Riau daratan).

Pada masa itu, di tahun 1800-an, Inggris

juga masuk ke wilayah Nusantara. Kehadiran

Inggris membuat dirinya berkonflik dengan

Belanda yang lebih dulu masuk. Perebutan

wilayah Riau, Singapura, Johor, dan Malaka,

membuat kedua negara Eropa itu berunding

di London, Inggris, pada 17 Maret 1824.

Perundingan yang menghasilkan Traktat

London itu membagi wilayah-wilayah di

Semenanjung Malaya, Kepulauan Sumatera,

dan Nusantara, masuk ke dalam kekuasaan

dan atau administrasi Belanda atau Inggris.

Dari perjanjian itu membuat wilayah yang

masuk dalam kekuasaan Inggris sekarang

menjadi negara Malaysia dan Singapura, dan

yang masuk kekuasaan Belanda sekarang

menjadi wilayah Indonesia.

Konflik yang terjadi di Kesultanan Johor,

antara Tengku Hussain dan Abdul Rahman

diperkeruh oleh Belanda dan Inggris. Hingga

akhirnya Kesultanan Johor menjadi pecah,

satu yang diakui oleh Inggris, dengan Sultan

Hussain sebagai rajanya berkedudukan di

Singpaura selanjutnya pindah ke Johor.

Satunya lagi Kesultanan Johor dengan

Abdul Rahman sebagai sultannya

berkedudukan di Daik, Kepulauan Lingga.

Kesultanan ini akhirnya terkenal dengan

nama Kesultanan Lingga. Abdul Rahman

dinobatkan sebagai Sultan I Lingga dengan

gelar Sultan Abdul Rahman Muazzam Syah

yang berkuasa 1819-1832. ❏

AW/dari berbagai sumber



45EDISI NO.12/TH.XI/DESEMBER 2017

Dari Melayu Untuk Indonesia
Tiga anggota keluarga Kesultanan Lingga-Riau ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Mereka berjuang secara fisik

mempertahankan Lingga-Riau dari penjajahan Belanda yang culas. Salah seorang anggota keluarganya, Raja Ali Haji,

disebut sebagai Bapak Bahasa Indonesia.

D
I KESULTANAN Johor adalah gelar

yang diberikan kepada penerus tahta

dengan sebutan Sri Paduka Yang

Dipertuan Muda (Raja Muda). Salah satu

sosok yang mendapat gelar itu sekaligus

sebagai penerus tahta Johor adalah Raja

Haji Fisabilillah. Ia merupakan adik Sultan I

Johor, Sultan Salehuddin. Oleh Johor, Raja

Haji Fisabilillah, diberi kekuasaan di

Kesultanan Lingga-Riau yang berpusat di

Pulau Penyengat. Saat menjadi penguasa di

Lingga, ia memiliki nama Raja Haji Marhum

Teluk Ketapang Yang Dipertuan Muda Riau-

Lingga-Johor-Pahang IV. Di Kesultanan

Lingga dirinya memerintah pada 1777-1784.

Satu tahun sebelum Presiden Soeharto

turun dari kekuasaan, Raja Haji Fisabilillah

ditetapkan menjadi Pahlawan Nasional

berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 072/

TK/1997 tanggal 11 Agustus 1997. Sosok

yang lahir di Kota Lama, Ulu Sungai, Riau,

1725, diangkat menjadi Pahlawan Nasional

karena kegigihannya dalam memegang

perjanjian antara Lingga dan Belanda.

Dalam historia.id, diceritakan saat Raja

Haji Fisabilillah berkuasa, wilayah Lingga

merupakan kawasan yang maju dalam

sektor ekonomi, pertahanan, sosial-budaya,

dan agama. Sebagai kesultanan yang

memiliki kekuatan armada laut yang tangguh

mampu membuat Belanda sudi melakukan

perjanjian dengan Lingga. Salah satu isi

perjanjian antara Kesultanan Lingga dan

Kerajaan Belanda itu adalah, bila ada kapal

asing yang disita Belanda atau Kerajaan

Lingga maka kapal itu wajib dibagi dua.

Dalam perjalanan waktu, rupanya

Belanda lancung (tidak jujur, curang). Ia

melanggar kesepakatan itu. Menanggapi

kecurangan negeri orange itu, Raja Haji

Fisabilillah menempuh jalan damai, yakni pergi

ke Malaka untuk bertemu dengan Gubernur

Belanda yang berkedudukan di sana.

Namun, pertemuan tersebut mengalami

kegagalan karena Belanda tetap tak mau bagi

hasil.

Hubungan antara Lingga dan Belanda pun

mengalami masa-masa yang buruk hingga

pada 6 Januari 1784, armada laut Belanda

mendarat di Pulau Penyengat. Tujuan ke

pulau itu adalah menyerang pusat

kekuasaan Lingga. Menghadapi pendaratan

armada laut itu, pasukan Lingga berhasil

menahan bahkan mengusirnya hingga

akhirnya mereka balik ke Malaka pada 27

Januari 1784.

Pertempuran Lingga-Belanda tidak hanya

berhenti pada waktu itu. Hari-hari berikutnya,

kedua belah pihak saling serang. Seperti

pada 13 Februari 1784, dengan dibantu

pasukan dari Kesultanan Selangor, Lingga

menyerang Belanda. Menghadapi gabungan

pasukan Selangor-Lingga, Belanda terpaksa

menunda armadanya yang hendak ke Maluku

untuk membantu pasukannya. Pertempuran

Kesultanan Lingga-Riau

Raja Haji Fisabilillah

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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kedua Lingga-Belanda rupanya tidak selesai

hingga akhirnya pada 18 Juni 1784,

pertempuran terjadi kembali. Dalam

pertempuran ini, Raja Ali Haji Fisabilillah

bersama 500 pasukan gugur.

Keheroikan Raja Haji Fisabillah yang

berhasil mengusir Belanda dari Pulau

Penyengat pada 6 Januari 1784 oleh

Pemerintah Kota Tanjung Pinang dijadikan

sebagai hari ulang tahun pemerintahannya.

Untuk mengenang jasa besar, nama Raja Haji

Fisabilillah disematkan di bandar udara di

Kota Tanjung Pinang.

Dalam silsilah darah biru Kesultanan

Lingga, Raja Haji Fisabilillah mempunyai

seorang cucu yang selanjutnya ia menjadi

sastrawan dan ulama yang termahsyur.

Cucunya itu adalah Raja Ali Haji Bin Raja Haji

Ahmad atau yang lebih popular disebut Raja

Ali Haji. Ia juga merupakan penerus tahta

Kesultanan Johor di Lingga.

Dalam Wikipedia disebut sosok kelahiran

Selangor, 1808, itu penggubah Gurindam

Dua Belas. Sebuah rangkaian kata-kata yang

berisi petuah hidup agar umat manusia bisa

selamat dunia-akhirat. Gurindam yang

digubah pada 1847 itu menjadi kebanggaan

bagi warga Provinsi Kepulauan Riau, terutama

Kota Tanjung Pinang. Gurindam yang ada

tidak hanya dipahatkan di Kompleks Makam

Keluarga Kesultanan Lingga, namun juga di

tempat-tempat umum seperti di Bandar Udara

Raja Haji Fisabilillah. Bahkan Tanjung Pinang

menyebut dirinya sebagai Kota Gurindam.

Gurindam pada masa itu menjadi arus utama

dunia sastra bahkan hingga saat ini.

Banyak karya Raja Ali Haji yang menjadi

acuan dalam dunia sastra dan bahasa

Melayu dan Indonesia. Tulisan yang

dibukukan itu seperti Kamus Loghat Melayu-

Johor-Pahang-Riau-Lingga Penggal I. Buku

ini merupakan  kamus ekabahasa pertama

di nusantara; Syair Siti Shianah, Syair Suluh

Pegawai, Syair Hukum Nikah, dan Syair

Sultan Abdul Muluk.

Raja Ali Haji bukan hanya sastrawan,

namun juga seorang ahli sejarah Melayu.

Dirinya juga seorang penulis Tuhfat al-Nafis,

buku yang menghimpun kejadian-kejadian di

Melayu pada Abad XVIII dan XIX. Sebagai

seorang sastrawan besar, Raja Ali Haji bukan

sosok yang tertutup. Dengan bangsa lain ia

membuka diri bahkan menjalin hubungan,

salah satu buktinya ia berkorespondensi

dengan ahli budaya dari Belanda, Herman

Von De Wall pada tahun 1782.

Dunia bahasa dan sastra yang ia geluti,

gubah, dan ciptakan, membuat dirinya

mampu sebagai pencatat dasar Tata Bahasa

Melayu. Tata bahasa yang dikreasi oleh Raja

Ali Haji inilah yang menjadi acuan atau

standar Bahasa Indonesia yang disepakati

sebagai bahasa persatuan Indonesia pada

Sumpah Pemuda II, 28 Oktober 1928. Dari

sinilah dirinya disebut sebagai Bapak Bahasa

Indonesia.

Raja Ali Haji yang makamnya berada di

Pulau Penyengat itu, pada 5 November 2004

menyusul pamannya, Raja Haji Fisabilillah.

Pada tanggal, bulan, dan tahun itu, Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan

Raja Ali Haji sebagai Pahlawan Nasional.

Pada 9 November 2017, Presiden Joko

Widodo menetapkan Sultan Mahmud Riayat

Syah sebagai Pahlawan Nasional. Sosok

yang lahir pada 24 Maret 1756 di Hulu, Riau,

itu merupakan Sultan Melayu yang

membawahi wilayah Johor, Pahang, Riau,

Lingga, pada tahun 1770- 1811.

Pada masa hidupnya, sosok yang

mempunyai gelar Paduka Sri al-Wakil al-

Imam Sultan Mahmud Riayat Syah Zilullah

fil-Alam Khalifat ul-Muminin ibni al-Marhum

Sultan Abdul Jalil Syah atau Sultan Mahmud

Syah III, itu menjalin hubungan dengan

kesultanan yang ada di sekitarnya, seperti

Jambi, Mempawah, Indragiri, Asahan,

Selangor, Kedah, dan Trengganu. Jalinan itu

dilakukan, selain untuk meningkatkan

hubungan ekonomi juga untuk menghindari

politik adu domba oleh Belanda. Dari masa

keemasan membuat Lingga disebut sebagai

Bunda Tanah Melayu. Meski demikian,

Belanda terus memaksa politiknya hingga

terjadilah pertempuran antara Lingga dan

Belanda yang mengakibatkan gugurnya Raja

Haji Fisabilillah. Mahmud Riayat Syah wafat

pada 12 Januari 1812. Makamnya berada di

area Masjid Sultan Lingga, Daik, Lingga,

Kepulauan Riau. ❏

AW/dari berbagai sumber
Presiden Jokowi menyerahkan plakat gelar pahlawan nasional kepada

ahli waris Sultan Mahmud Riayat Syah

Raja Ali Haji FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Adalah Kesepakatan Bersama

P
ANCASILA sebagai nilai luhur bangsa Indonesia merupakan kesepakatan

bersama.  Bahkan Pancasila sebenarnya tidak asing lagi bagi bangsa Indo

nesia, sebab Pancasila adalah intisari dari karakter bangsa Indonesia itu

sendiri.

Alhamdulillah di pondok pesantren kami dari mulai didirikan hingga kini, tingkat

kebangsaannya sangat tinggi. Jadi, di lingkungan pesantren kami tidak perlu

diragukan lagi tentang Pancasila.

Memang perlu kita semua sadari bahwa masih banyak terjadi dan masih banyak

potensi berbagai paham yang salah atau radikal di sekitar kita di Indonesia ini,

untuk itu kita semua mesti waspada. Kita harus menjaga agar generasi muda

kita, terutama anak-anak santri, jangan sampai terpengaruh pemahaman ekstrim.

Maka, saya sangat apresiasi program Sosialisasi Empat Pilar MPR yang gencar

diselenggarakan oleh MPR RI ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk

menyambangi pondok kami yang sederhana ini.  Saya harap sosialisasi ini mampu

menyadarkan kembali masyarakat Indonesia akan pentingnya Pancasila sebagai

perekat bangsa yang beragam.

Apalagi, sosialisasi ini mengajak semua untuk bersama-sama melindungi

generasi muda bangsa dari bahaya laten, seperti narkoba, radikalisme termasuk

komunis. Kami dukung hal itu dan kami mendoakan semoga upaya ini berhasil

sesuai harapan.  ❏

DER

KH. Fakhruddin Wahab, MTHI
Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ihsan Pancasila

Abdul Muis
Ketua HMI Samarinda

S
EBAGAI anak bangsa, generasi muda bangsa sebenarnya sangat miris

mendengar dan melihat Pancasila itu seperti diragukan, terutama saat-saat

ini di mana makin santer yang mengungkit masalah perbedaan, seperti agama

dan suku.

Kenapa hal itu bisa terjadi? Itu sebagai akibat kurangnya pemahaman kita sebagai

anak bangsa terhadap Pancasila. Sehingga banyak yang menganggap Pancasila

itu rapuh atau kurang kokoh berdiri tegak di Republik ini.

Itulah mengapa menjadi sangat penting bagi setiap warga negara Indonesia

untuk berupaya semaksimal mungkin memahami kembali Pancasila. Apalagi kalau

seluruh rakyat Indonesia, terutama para generasi muda, bukan hanya sebatas

memahami Pancasila dengan baik tapi juga langsug mengimplementasikannya.

Kalau itu terlaksana pastinya Pancasila dengan sendirinya akan kuat berdiri kokoh

dan tidak akan rapuh melindungi segenap bangsa Indonesia.

Untuk itu, terutama generasi muda, mulai dari diri kita timbulkan kesadaran untuk

berupaya memahami Pancasila dengan baik. Sebab, generasi muda bangsa

nantinya akan menjadi penerus kepemimpinan bangsa, dan itu pasti.  ❏

DER

Penguatan Pancasila Penting bagi Anak Muda

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Putusan MK dalam Uji Materi Pasal Asusila

Mahkamah Konstitusi (MK)

telah menolak permohonan

judicial review terhadap pasal

284, 285, dan 292 KUHP yang

diajukan Aku Cinta Keluarga.

Pasal yang diuji materi itu

adalah pasal-pasal

menyangkut kesusilaan. MK

menolak permohonan uji

materi itu dan menyatakan

bahwa pemidanaan kejahatan

asusila itu merupakan

kewenangan pembentuk

undang-undang (dalam hal ini

DPR). Keputusan MK yang

diwarnai dissenting opinion

ini menimbulkan kontroversi.

Bisakah MK dalam putusannya

membuat norma baru?

S
AYA sangat menyayangkan keputusan

Mahkamah Konstitusi (MK) yang

menolak permohonan judicial review

pasal 284, 285, dan 292 KUHP yang diajukan

Aliansi Cinta Keluarga. Para pemohon judi-

cial review meminta agar MK memperluas

makna asusila seperti zina, pemerkosaan,

dan cabul agar pasal-pasal itu diperbarui

sesuai dengan kondisi kekinian. Sehingga

kitab hukum di Indonesia mampu menjangkau

segala bentuk kejahatan asusila, mulai dari

seks bebas, kumpul kebo, prostitusi,

pemerkosaan, dan pencabulan sesama jenis

(LGBT) baik dewasa maupun anak-anak.

MK dalam putusannya menolak per-

mohonan penggugat. MK menyatakan

bahwa permohonan penggugat sepenuh-

nya merupakan kewenangan pembentuk

undang-undang dalam hal menetapkan

kebijakan pidana yang dimasukkan dalam

KUHP. Saya sangat menyayangkan keputus-

an MK ini, karena dengan penolakan per-

mohonan itu maka norma-norma warisan

Belanda yang ada dalam KUHP masih

dipertahankan. Padahal norma-norma itu

sudah tidak sesuai lagi dengan jati diri

bangsa dan konstitusi kita.

Menurut saya, permohonan gugatan judi-

cial review itu merupakan sebuah kesempatan

yang baik untuk menekan atau mengatasi

persoalan kesusilaan, seperti LGBT,

perzinahan, dan perkosaan. Dengan putusan

tersebut, MK telah menutup pintu bagi upaya

memperbaiki aspek delik yang berkaitan

dengan moralitas. Padahal seharusnya MK

memanfaatkan peluang ini. Sebab, perbaikan

melalui legislasi di DPR kerap mengalami jalan

buntu. Puluhan tahun dibahas, sampai saat ini

RUU KUHP belum kelar juga.

Jika ada pemikiran bahwa MK hanya

sebagai negative legislator, saya kira tidak

sepenuhnya benar. Banyak putusan MK yang

ternyata membentuk norma baru. Contohnya

pada kasus Machica Muchtar. Dalam kasus

ini, MK mengesahkan hubungan keperdataan

anak dan ayahnya yang lahir di luar

perkawinan sepanjang bisa dibuktikan

dengan ilmu pengetahuan.

Selain kasus Machica Muchtar, pada 2009

MK juga membuat norma baru dengan

memberikan hak mencoblos (dalam Pemilu)

bagi mereka yang tidak terdaftar di DPT

dengan hanya dengan menunjukkan KTP dan

paspor. Pada putusan lain, MK juga mengatur

bagaimana pembagian perolehan kursi pada

tahap kedua. Keputusan-keputusan MK itu

membuktikan bahwa MK dapat membuat

norma baru. Hal serupa juga terjadi saat MK

memutus proses pemilihan Panwaslu pada

tahun 2010.

Dalam putusan MK yang menolak

permohonan judicial review pasal 284, 285,

dan 292 KUHP terdapat dissenting opinion.

Saya melihat putusan MK yang berisi dis-

senting opinion ini sepertinya mengarahkan

bola panas ke DPR dan pemerintah yang

tengah membahas RUU KUHP. MK

mengarahkan bola panas agar diadopsi

dalam RUU KUHP.

Namun, tentunya pembahasan dalam RUU

KUHP masih akan sangat bergantung pada

dinamika politik di DPR. Ini juga disampaikan

hakim konstitusi, Arif Hidayat dan kawan-

kawan dalam dissenting opinion-nya.

Aboebakar Al Habsyi

Anggota Komisi III DPR
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Prof. Mahfud MD

Mantan Ketua MK

B
OLEHKAH MK melakukan penafsiran?

Tidak boleh. Dalam sejarahnya MK tidak

boleh menafsirkan. MK hanya boleh

membatalkan, karena MK adalah negative

legislator. Karena itu MK tidak boleh

melakukan judicial preview. Artinya, menguji

rancangan UU yang belum jadi.

Apakah MK bisa tidak hanya membatalkan

tapi juga membuat norma? Faktanya bisa.

Tetapi tidak sembarangan. Ada syarat-

syaratnya. Ada tiga syarat. Pertama, jika

putusan itu akan menyebabkan terjadinya

kekosongan hukum. Kedua, kalau ada

undang-undang bertentangan dengan

undang-undang lain. Ketiga, jika penafsiran

sebuah UU itu kabur alias bias sehingga bisa

ditafsirkan macam-macam di tengah

masyarakat maupun pemerintah. Itulah yang

menimbulkan penafsiran konstitusional

bersyarat.

Selama 30 tahun lebih membahas RUU

KUHP terjadi pertentangan antara paham

universalisme hak asasi manusia dan

partikularisme. Paham universalisme

mengatakan bahwa hak asasi manusia itu

universal, termasuk di dalamnya LGBT, zina,

kumpul kebo, itu tidak boleh dipidanakan.

Dasarnya adalah Universal Declaration of

Human Rights tahun 1948 dan semua

konvensinya. Pokoknya tidak boleh ada

hukuman pidana itu. Pendukung paham ini di

antaranya Adnan Buyung Nasution, Todung

Mulya Lubis, Dede Oetomo.

Tetapi juga ada pandangan partikularisme.

Paham partikularisme mengatakan bahwa

hak asasi manusia tergantung kebutuhan

lokal dan masyarakatnya. Karena hukum itu

melayani masyarakat. Kalau masyarakat

mengatakan zina itu tidak boleh, maka jadikan

aturan itu sebagai hukum. LGBT tidak boleh,

maka jadikan aturan itu menjadi hukum.

Apalagi kalau masyarakat agama

menyatakan tidak boleh, maka jadikan aturan

itu menjadi hukum. Ini ada teorinya, yaitu teori

hubungan hukum dan masyarakat. Bahwa

hukum itu selalu berubah sesuai dengan

kebutuhan masyarakatnya. Lain tempat, lain

hukum. Lain waktu, lain hukum.

Tahun 1998 ada deklarasi hak asasi

manusia di Kairo. Deklarasi ini menyatakan

bahwa hak asasi manusia antara Barat dan

Timur masing-masing berbeda. Di Timur, hak

asasi manusia berdasarkan agama dan adat

istiadat. Ini kemudian ditandatangani oleh

pemerintah Indonesia. Bahwa agama

menjadi sumber hukum karena agama adalah

dasar kehidupan masyarakat. Ini ada dalam

Pasal 28 G UUD NRI Tahun 1945 ayat 2 yang

menyatakan bahwa hak asasi manusia

seperti LGBT, zina, atau apapun boleh

dikurangi oleh hukum berdasar

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan

keamanan masyarakat serta ketertiban

umum.

Jadi, sebenarnya persoalan zina itu

tinggal kita ingin meng-hukum-kan atau tidak.

Agama manapun, orang seperti apapun di

Indonesia, tidak suka dengan per-zinaan. Itu

kesadaran hukum kita. Oleh sebab itu, zina

sudah pantas untuk di-kriminalisasi, dalam

arti dijadikan aturan hukum. Dalam agama

Islam dikatakan jangan dekati zina karena

zina adalah perbuatan keji. Termasuk LGBT,

dasar konstitusional kita mengatakan LGBT

harus dilarang. LGBT bertentangan dengan

konstitusi kita.

Tetapi yang melarang itu harus legislatif,

jangan MK. Jangan paksa-paksa MK bawa

ke situ. Ketika para penggugat bertemu untuk

berkonsultasi dengan saya dan bertanya

apakah punya peluang menggugat judicial

review ke MK, saya jawab ada peluang.

Kalau saya hakim konstitusi, saya akan

kabulkan gugatan itu. Tetapi, ingat bahwa

hakim bisa berbeda-beda pendapatnya.

Saya tidak tahu hakim MK yang sekarang.

Sebab, teorinya MK itu tidak boleh membuat

norma baru. Maka saya bilang, kemungkinan

gugatan ditolak. Tetapi saya dukung gugatan

itu karena LGBT dan zina ini harus diberi

hukuman lebih berat dari sekadar yang ada

di KUHP.

Itu adalah pilihan sikap hakim MK saja dalam

menilai. Saya ingatkan begitu gugatan ini

ditolak maka isu itu akan meledak seakan-

akan LGBT dan zina itu dibenarkan. Waktu

itu saya sudah mengingatkan hal itu.

Sekarang benar, LGBT dan zina seakan-

akan dilegalkan oleh MK. Padahal tidak. LGBT

dan zina sudah dilarang oleh konstitusi dan

UU. Saya minta agar jangan ada yang

mengatakan LGBT dan zina itu dibolehkan.

Tetapi pelarangan itu memang kewenangan

mutlak lembaga legislatif. ❏

BS

Karena itu, kami dari perwakilan partai politik

siap mengawal aspirasi masyarakat (yang

menginginkan pemidanaan untuk kasus

LGBT, kumpul kebo, dan perzinahan) dalam

pembahasan RUU KUHP. Tentunya kami

memerlukan dukungan dari masyarakat agar

perbaikan tersebut bisa diserap dengan baik

dalam KUHP. ❏

BS

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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SOSIALISASI

S
OSIALISASI Empat Pilar MPR yang

berlangsung di SMK Negeri 57 Jakarta,

24 November 2017, diikuti oleh puluhan

anggota Jaringan Pemuda dan Remaja

Masjid Indonesia (JPRMI). Selaku pembicara

dalam kegiatan sosialiasi itu, Wakil Ketua MPR

Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan,

salah satu tuntutan gerakan reformasi di

1998 adalah adanya perubahan atau

amandemen UUD Tahun 1945.

Tuntutan generasi muda tersebut direspon

oleh MPR dengan melakukan perubahan UUD

Tahun 1945. Hasil amandemen tersebut

mengubah UUD yang dulunya hanya 37

pasal menjadi 73 pasal, dari 49 ayat menjadi

170 ayat. “Nama konstitusi kita pun berubah

dari UUD Tahun 1945 menjadi UUD NRI Tahun

1945,” ujar HNW.

Sosialisasi Empat Pilar, menurut HNW,

Warga Jakarta Ikuti Sosialisasi
                                  Empat Pilar

 SMK Negeri 57 Jakarta

dilakukan untuk memperkenalkan UUD NRI

Tahun 1945. “Tak kenal maka tak sayang,”

ujar HNW menambahkan, “Saat ini,

masyarakat dan pimpinan ormas masih

banyak menyebut konstitusi kita dengan UUD

Tahun 1945. Hal itu harus diluruskan.”

Dalam UUD NRI Tahun 1945, jelas HNW,

terjadi banyak perubahan yang mendasar.

“Dulu dalam UUD Tahun 1945, kedaulatan

berada di tangan rakyat dilaksanakan MPR.

Dalam UUD NRI Tahun 1945, kedaulatan

berada di tangan rakyat,” tambahnya. Dalam

UUD NRI Tahun 1945 juga membuat lahirnya

lembaga negara, seperti MK dan DPD.

Dalam soal kedaulatan yang termuat dalam

UUD NRI Tahun 1945, HNW mengharap agar

kedaulatan yang ada harus dipergunakan

sebaik-baiknya. “Jangan ditukar dengan

sembako,” ujarnya. Dia menegaskan agar

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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kedaulatan yang ada digunakan sebaik

mungkin sehingga menghasilkan pemimpin

yang baik.

Dalam menggunakan hak pilih, HNW

menegaskan, agar tak sekadar mencoblos.

“Gunakan hak pilih yang menjadikan

demokrasi kita demokrasi Pancasila,”

ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, HNW

mengatakan, sosialisasi dilakukan untuk

mendekatkan masyarakat pada Indonesia.

Dia mengakui, saat ini bangsa Indonesia

sedang mengalami berbagai macam darurat,

seperti darurat narkoba, pornografi,

pornoaksi, bahkan utang. “Kita bagian dari

Indonesia harus mengoreksi berbagai

darurat itu,” tegas HNW.

Sosialisasi di Ciganjur

Sore harinya, di Ciganjur, Jakarta Selatan,

HNW memberi sosialisasi kepada warga di

sana. “Sosialisasi perlu dilakukan agar kita

tak salah paham dengan Pancasila dan In-

donesia,” ujarnya. Dia mengungkapkan ada

beberapa indikasi upaya untuk meninggalkan

Pancasila. Sontohnya, seperti adanya

gerakan separatis yang ingin memisahkan

diri dari Indonesia; ada yang ingin

menghidupkan kembali komunis. “Padahal

ideologi ini (komunis) sudah dilarang dengan

tegas dalam Ketetapan MPR dan Perppu

Ormas,” ujarnya. Tak hanya itu, ada juga

gerakan khilafah yang ingin menggantikan

Indonesia.

Menurut HNW, sesungguhnya Indonesia

ini adalah warisan dari para ulama. “Ulama

dan warga bangsa lainnya berjuang untuk

kemerdekaan Indonesia,” ungkap HNW.

Lebih lanjut ia mengatakan, umat Islam terlibat

langsung dalam melahirkan Indonesia.

Contohnya bagaimana ulama di Jawa Timur

melakukan Resolusi Jihad untuk

mempertahankan Indonesia pada November

1945. Politisi Islam pada 1950, Muhammad

Natsir, juga mengeluarkan Mosi Integral agar

Indonesia yang berbentuk serikat menjadi

NKRI. Mosi Integral itu disetujui oleh Presiden

Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta,

dan politisi lainnya. “Jadi umat Islam

menyelamatkan Indonesia,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, HNW

menyebut, Sosialisasi Empat Pilar, yakni

Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan

Bhinneka Tunggal Ika, dilakukan untuk

menyatukan seluruh komponen masyarakat.

“Sehingga kita tak mudah diadudomba oleh

pihak yang tak cinta NKRI,” tegasnya. ❏

AW
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SOSIALISASI

H
ARI itu, Kamis pagi menjelang siang

(7/12), Gedung Sri Rahayu,

Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa

Tengah, dibanjiri ratusan warga yang

hendak mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR

RI. Dari mereka itu, terdapat sekitar lima puluh

orang penyandang dissabilitas. Mereka

termasuk kaum dissabilitas yang selalu

mendapat binaan dan perhatian dari anggota

MPR RI Fraksi Partai Golkar Endang Srikarti

Handayani SH, M. Hum.

Mereka datang ke tempat acara tersebut

dengan berbagai macam cara. Penyandang

tuna netra, misalnya, ada yang menggunakan

kendaraan umum, dan ada pula yang

berjalan kaki secara bersama-sama. Agar

tidak nyasar, warga masyarakat yang

Persoalan Ekonomi Ancaman bagi
                                             Keutuhan

 Sukoharjo dan Boyolali

kehilangan indra penglihatannya ini

memegangi   pundak orang yang ada di

depannya. Sementara yang berada di bagian

paling depan berjalan pelan penuh

kesabaran menuntun saudara-saudaranya

agar selamat di tempat tujuan.

Ada juga beberapa penderita tuna netra

yang datang secara sendiri-sendiri. Dibantu

sebilah tongkat, mereka ini berjalan

menyusuri pinggir jalan, sampai akhirnya

dituntun oleh beberapa orang untuk masuk

ke dalam ruang acara. Sementara yang

menderita cacat di bagian kaki, sebagian ada

yang menggunakan sepeda motor roda tiga.

Ada pula yang memakai kruk  di kedua

tangannya. Para penderita dissabilitas ini

datang dengan penuh ceria, tidak tampak

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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rasa rendah hati, dan mereka semata-mata

datang untuk mengikuti sosialisasi Empat Pi-

lar MPR RI.

Sosialisasi Empat Pilar MPR untuk warga

masyarakat Sukoharjo ini dibuka Wakil Ketua

MPR RI H. Mahyudin, ST, MM. Tampak hadir

dan menyampaikan materi   Empat Pilar MPR

masing-masing  Endang Srikarti Handayani

SH., M.Hum., dan Bowo Sidik Pangarso, SE.,

keduanya adalah anggota MPR Fraksi Partai

Golkar.  Juga turut hadir  Bupati Sukoharjo

H. Wardoyo Wijaya SH., MH.

Dalam sambutannya, Mahyudin antara lain

mengatakan, Indonesia menghadapi dua

tantangan sekaligus. Yaitu, globalisasi dan

liberalisasi yang datang dari luar negeri,

serta tantangan yang tak kalah besarnya

datang dari dalam negeri.

Arus  globalisasi dan liberalisasi, menurut

Mahyudin,  berjalan secara terus-menerus

dan  tak bisa dibendung. Nilai-nilai dari luar,

yang tidak semuanya sesuai dengan nilai-

nilai ke Indonesiaan, menerobos dan

bersentuhan dengan masyarakat tanpa bisa

difilterisasi.

Dari dalam negeri, muncul  pendangkalan

pemahaman nilai-nilai agama, sehingga

melahirkan radikalisme. Pada saat yang

sama  terjadi kesenjangan ekonomi dan

pengangguran. Kondisi itu mengakibatkan

kesemburuan sehingga  masyarakat mudah

dihasut untuk melakukan tindakan

anarkisme.

Selain itu, kata Mahyudin, Indonesia juga

menghadapi persoalan meningkatnya isu

kedaerahan, serta  ancaman perpecahan.

Juga  lahirnya kelompok-kelompok bersenjata

yang ingin memisahkan diri dari NKRI.

Padahal,  Indonesia terdiri dari banyak suku,

bangsa,  bahasa, agama dan keyakinannya.

“Karena itu, MPR berkepentingan untuk

melakukan sosialisasi  Empat Pilar MPR

secara terus-menerus. Ini penting untuk

menjaga persatuan dan kesatuan yang

tengah mengalami ancaman, akibat

banyaknya persoalan dalam kehidupan

sehari-hari”, ujar  Mahyudin.

Karena  itu,  Mahyudin mengajak seluruh

anggota masyarakat Sukoharjo untuk

mempraktikkan Empat Pilar dalam kehidupan

sehari-hari. Mahyudin juga mengajak para

tokoh masyarakat dan para pemimpin daerah

agar menjadi suri tauladan. Salah satunya

dengan Tidak melakukan korupsi.

Selain di Sukoharjo, pada hari yang sama,

Mahyudin juga membuka sosialisasi bagi

masyarakat Kabupaten Boyolali. Sosialisasi

di Boyolali ini berlangsung di Pendopo

Ngeksispurna dan diikuti oleh 400 peserta.

Di tempat ini, Wakil Ketua MPR mengingatkan

pentingnya gotong royong. Meskipun

kegiatan gotong-royong mulai berkurang,

terutama di kawasan perkotaan.

“Gotong royong harus kita pertahankan.

Dengan gotong royong kita bisa

menyelesaikan berbagai persoalan. Karena

itu, sikap saling batu itu harus diajarkan

kepada anak-anak agar mereka merasakan

manfaatnya. Apalagi, gotong royong adalah

semangat yang menjiwai Pancasila”, ujar

Mahyudin. ❏

MBO
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SOSIALISASI

Kabupaten Bogor

Peran pemuda dalam

perjuangan dan mengisi

kemerdekaan sama

pentingnya dengan perjuang-

an merebut kemerdekaan.

F
AKTA sejarah menunjukkan dan

perjuangan pergerakan kemerdekaan

Indonesia tidak lepas dari peran dan

kiprah pemuda Indonesia. Pahlawan-

pahlawan nasional yang dikenal sampai kini

memulai perjuangannya di usia muda.  Pahit

getir mereka alami demi Indonesia merdeka.

Satu momen bersejarah, Sumpah Pemuda

28 Oktober 1928, dipenuhi semangat para

pemuda. Para jong-jong dari berbagai

daerah bersatu dalam sumpah sakti Sumpah

Pemuda.  “Ituah peran pemuda bangsa,”

ungkap Zainut Tauhid lebih lanjut, “Kiprah

luar biasa pemuda Indonesia ini berlanjut di

era kemerdekaan dan di era reformasi.”

Generasi muda saat ini mestinya jangan

kalah dibandingkan pemuda dahulu.  Pemuda

saat ini harus lebih baik perjuangannya, ter-

utama perjuangan mengisi kemerdekaan dan

perjuangan menuju Indonesia yang lebih baik.

Hal tersebut diungkapkan Pimpinan Badan

Sosialisasi MPR RI Zainut Tauhid Sa’adi dalam

ceramah Sosialisasi Empat Pilar MPR di

depan ratusan pelajar yang berasal dari

seputar Kabupaten Bogor yang menjadi

peserta Kemah Pemuda Pelopor Kedaulatan

Bangsa, di Bumi Perkemahan Cimandala,

Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/11).

Sudah 72 tahun Indonesia merdeka.  Telah

mengalami dinamika yang luarbiasa,

pertumbuhan, perkembangan, menghadapi

tantangan dan rintangan.  Tapi, alhamdulillah

Indonesia masih tetap berdiri kokoh.

“Kuncinya, salah satunya adalah bangsa ini

memiliki modal rohaniah, spritual.  Ajaran

Peran Pemuda Dalam Perjuangan
                             Kemerdekaan Bangsa

agama dipakai sebagai landasan hidup dalam

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dan, itu tertera menjadi dalam sila pertama

Pancasila,” katanya.

Intinya, lanjut Zainut Tauhid, bila ditarik

benang merahnya, generasi muda adalah

sumber kemajuan bangsa yang dilandasi

karakter kebangsaan yang kuat dengan

pemahaman dan pengamalan Pancasila.

“Itulah kunci peran pemuda dahulu saat

memperjuangkan kemerdekaan Indonesia

dan saat ini dalam memperjuangkan Indone-

sia maju dan sejahtera,” tandasnya.

Rawat dan jaga Pancasila

Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf

Cahyono sangat mengapresiasi antusiasme

pelajar mengikuti kegiatan Empat Pilar MPR

di Bogor ini.  Saat itu, Ma’ruf Cahyono me-

nyaksikan bagaimana hebohnya para pelajar

meneriakan yel-yel:  ‘Pancasila ada!, UUD

NRI Tahun 1945 ada!, NKRI ada!, Bhinneka

Tunggal Ika ada!’. “Luarbiasa. Yel-yel ter-

sebut adalah yel yel yang isinya Empat Pilar

MPR, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945,

NKRI, Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Ma’ruf.

Selanjutnya Ma’ruf Cahyono menyatakan,

tingkat pengetahuan generasi muda saat ini

terhadap Empat Pilar MPR tersebut sangat

baik.  Tinggal pemahaman yang benar

secara terus-menerus diikuti pengamalan

dalam kehidupan sehari-hari.  Yang perlu

diperhatikan pemuda bahwa masing-masing

dalam dari Empat Pilar tersebut  memiliki

kedudukannya sendiri-sendiri. Pancasila

adalah dasar dan ideologi negara, UUD NRI

Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI

sebagai bentuk negara, dan Bhinneka

Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

“Materi-materi soal Empat Pilar tersebut

semua sudah tertulis dalam buku-buku

materi Empat Pilar.  Selesai sosialisasi ini dan

nanti kita ketemu lagi, buku-buku tersebut

harus sudah kumal karena sering dibaca.

Sesudah dibaca, harus lebih dari hanya

mengetahui, memahami tapi harus juga

dilaksanakan di lingkungan masing-masing,”

kata penerima anugerah tanda kehormatan

Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI

Joko Widodo ini.

Ma’ruf Cahyono berpesan agar pemuda

Indonesia betul-betul merawat dan menjaga

Pancasila.  “Sebab Pancasila adalah elemen

penting bagi bangsa Indonesia.  Pancasila

mampu menyatukan bangsa Indonesia yang

sangat beragam.  Maka dari itu rawat dan

jagalah Pancasila jangan sampai rusak atau

bahkan hilang dari hati bangsa Indonesia,”

ucapnya. ❏

DER
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Universitas Muhammadiyah Malang

Relawan Muhammadiyah Dibekali
                           Sosialisasi Empat Pilar

S
AMPING Dome Universitas

Muhammadiyah Malang, awal Desem-

ber 2017 tak seperti biasanya. Di

samping gedung serbaguna yang biasa

digunakan untuk pertemuan besar itu berdiri

tenda dengan berbagai ukuran dan warna.

Suasana itu mengingatkan pada pecinta alam

yang sedang camping atau Pramuka yang

tengah kemah.

Mereka yang berada di tempat itu adalah

para Relawan Muhammadiyah yang sedang

mengikuti Jambore Nasional. Mereka adalah

SAR Muhammadiyah yang datang dari

berbagai daerah sedang mengikuti pelatihan

pencegahan dan penanggulangan bencana

alam.

Dalam acara itu tak hanya sekadar diberi

pengetahuan dan pemahaman mengenai

penanggulangan bencana dan meng-

atasinya, namun mereka juga mendapat

Sosialisasi Empat Pilar MPR dari Ketua MPR

Zulkifli Hasan.

Di hadapan para relawan, Zulkifli Hasan

mengatakan: “Kita apresiasi teman-teman

Relawan Muhammadiyah.” Dia mengakui,

Relawan Muhammadiyah siap membantu

masyarakat dan pemerintah dalam

menghadapi musim hujan dan penanggulan

bencana alam yang mungkin saja terjadi,

seperti banjir, longsor, dan gunung meletus.

“Saya apresiasi Relawan Muhammadiyah,”

ujarnya.

Zulkifli Hasan menyatakan, Relawan

Muhammadiyah itu tangguh dan keren.

“Ketika belum ada yang tiba di Rohingnya,

Myanmar, Relawan Muhammadiyah sudah

tiba di sana,” paparnya. Hal demikian juga

dilakukan ketika terjadi bencana alam di In-

donesia. Zulkifli Hasan berharap, pe-

merintah menyiapkan diri dengan baik untuk

membantu masyarakat ketika bencana alam

terjadi. “Saat ini bencana terjadi di mana-

mana maka perlu kesiapan yang prima,”

ujarnya.

Dalam pesan-pesannya, Zulkifli Hasan

menuturkan, bangsa ini menghadapi ber-

bagai masalah. Dia berharap, dalam

menghadapi masalah perlu ada keber-

samaan. “Kalau dikerjakan dan dipikirkan

secara bersama maka masalah yang ada

akan selesai,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli

Hasan juga memuji peran Muhammadiyah

yang ikut membantu tugas-tugas pemerintah,

contohnya dalam dunia pendidikan dan

kesehatan. Muhammadiyah menyelenggara-

kan pendidikan, menurut Zulkifli Hasan, tidak

hanya diperuntukan bagi warga Mu-

hammadiyah, namun juga masyarakat lain.

“Di Sorong Papua dan Kupang Nusa Teng-

gara Timur, mayoritas peserta didik per-

guruan Muhammadiyah berasal dari kalang-

an non-Muslim,” ujarnya. “Rumah sakit

Muhammadiyah juga untuk umum,”

tambahnya.

Menurut Zulkifli Hasan, di organisasi yang

didirikan Ahmad Dahlan itu ada keber-

samaan, gotong royong, dan keadilan sosial.

“Muhammadiyah milik umat,” paparnya.

Dalam pesannya, Zulkifli Hasan mengatakan,

pada zaman kompetisi terbuka yang tanpa

batas ini diharapkan warga Muhammadiyah

harus menyiapkan diri dengan baik,”

paparnya. Dia menegaskan, tak ada jalan

mundur. “Yang ada adalah jalan maju,”

ujarnya. Jalan maju itu sudah diletakkan oleh

para pendiri bangsa. ❏

AW
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SOSIALISASI

Kabupaten Demak

P
ENELITI Belanda, Kees Van Dijk,  dalam

artikelnya yang bertajuk: ‘Dakwah dan

Budaya Asli’ menyebutkan bahwa

kepopuleran wayang menjadi sarana bagi

penyebaran Islam di Jawa. Ia menyebutkan,

dalam upacara pembukaan Masjid Demak,

sekitar 1479, Sunan Kalijaga diberi

kesempatan untuk mendalang pertama kali.

Acara yang bertepatan dengan Maulid itu

berlangsung di alun-alun masjid tersebut.

Rabu malam (15/11/2017), wayang kulit

dengan lakon “Manunggaling Mustikaning

Jagad” (Wahyu Pancasila) juga belangsung

di Demak. Tapi, malam itu, wayang kulit yang

diselenggarakan oleh MPR RI bekerjasama

dengan Kantor Bupati Demak itu

diselenggarakan dalam rangka Sosialisasi

Empat Pilar MPR – Pancasila sebagai ideologi

dan dasar negara, UUD NRI Tahun 1945

sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai

bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika

sebagai semboyang negara.

Pagelaran seni budaya wayang kulit ini

dihadiri oleh Bupati Demak  H.M. Matsir, Wakil

Bupati H. Joko Sutanto, dan Kepala Bagian

Pemberitaan, Hubungan Antarlembaga dan

Layanan Informasi, Muhamad Jaya. Serta

disaksikan oleh masyarakat Kabupaten

Demak dan  sekitarnya. Malam itu, tampil

sebagai dalang adalah Ki Sigit Ariyando,

seorang dalang kelahiran 1979  asal

Rembang, Jawa Tengah.

Wayang kulit di zaman para Wali

Pagelaran Seni Budaya di Kota Wali

Cerdas Cermat  (LCC), dan lainnya.

Di pilihnya Demak sebagai tempat

pagelaran wayang kilit ini, menurut Bowo,

selain karena Demak dikenal sebagai “Kota

Wali,”  juga karena kebetulan dia berasal

dari Kabupaten Demak. “Mudah-mudahan

setiap tahunnya Demak akan menjadi tempat

pagelaran wayang kulit,” harap Bowo.

Dengan adanya pagelaran wayang ini,

Bowo juga berharap, akan menambah

wawasan masyarakat untuk mencintai

Pancasila dan mempertahankan NKRI.

“Bangsa ini bisa jaya bila Pancasila

diamalkan,” kata Bowo.

Sementara Kapala Bagian Pemberitaan,

Hubungan Antarlembaga, dan Layanan

Informasi, Muhamad Jaya, mengatakan

bahwa pagelaran wayang kulit ini di-

selenggarakan oleh MPR sebagai bentuk

kepedulian dan menjadi bagian dari Sosiali-

sasi Empat Pilar MPR yang mencerminkan

kebersamaan, kekeluargaan, persatuan dan

gotong royong.

Lakon “Manunggaling Mustikaning Jagad”

yang ditampilkan malam itu bercerita tentang

Pandhawa yang kehilangan pusaka ‘Jamus

Kalimasada,’  yang mengakibatkan mereka

kehilangan kekuatan karena ditinggal

perisainya. Akibatnya, Pandhawa lima dan

Raden Setyaki berusaha mengejar  Prabu

Karna untuk mengambil kembali pusaka

tersebut. ❏

EVI

digunakan oleh Sunan Kalijaga, salah

seorang wali, untuk sarana dakwah dalam

menyebarkan agama Islam. Wayang kulit

dipilih, karena wayang mudah diterima

masyarakat luas dan mampu beradaptasi

dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Dan,

oleh karena itulah  Sunan Kalijaga

menggunakan wayang sebagai sarana

untuk mengajak orang untuk mengikuti ajaran

Islam tanpa kekerasan.

Anggota MPR RI, Bowo Sidik Pangarso,

atas nama pimpinan MPR membuka secara

resmi pagelaran seni budaya wayang kulit

ini dengan menyerahkan tokoh wayang

kepada dalang Ki Sigit Ariyanto. Dalam

sambutannya, Bowo Sidik mengatakan,

pagelaran wayang kulit ini merupakan salah

satu metode Sosialisasi Empat Pilar MPR,

selain menggunakan metode FGD (Focus

Group Discussion), Outbound, Lomba

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Lelaki “Pemburu” 1000 Janda

GEMA

PANCASILA

I
NILAH sosok yang patut dicontoh dan

diteladani. Roel Mustafa, 39 tahun, lelaki

asal Depok, Jawa Barat, melakukan

sebuah kegiatan yang sangat mulia, yaitu

menyantuni janda-janda. “Ingat loh, janda

yang saya asuh adalah janda lansia (lanjut

usia), bukan janda-janda muda,” cerita Roel

Mustafa, lelaki humoris dan pengusaha

restoran ini.

Hobinya menyantuni janda yang berusia

60 tahun ke atas itu sebenarnya telah

berlangsung sejak lama. Tentunya dilakukan

secara diam-diam, dia “berburu” janda-janda

yang membutuhkan santunan dan bantuan.

“Pokoknya yang saya bantu adalah para

janda yang butuh bantuan dan dukungan,”

ungkap Roel Mustafa.

Aktivitas yang semula berlangsung

secara diam-diam itu, akhirnya tercium oleh

media sosial. Dia baru dapat menyantuni 300

janda dari targetnya 1000 janda. Media sosial

pun memviralkan aktifitasnya yang tergolong

out of the box dengan julukan “Lelaki 1.000

Janda.” Dan, sontak saja namanya mencuat

di tingkat nasional.

Untuk menjalan operasinya “memburu”

janda, sejak November 2017, Roel Mustafa

membuat base camp di Beji Depok, Jawa

Barat. Roel Mustafa menceritakan, janda-

janda yang disantuni tidak memiliki kriteria

khusus, tapi syaratnya hanya  berusia di

Roel Mustafa

atas 60 tahun ke atas atau para lansia yang

membutuhkan bantuan.

Sejatinya, menurut Roel Mustafa, para

janda lansia ini tidak butuh yang mewah-

mewah seperti baju bagus, make up, dan

lain-lain, tapi mereka butuhkan adalah

sembako. Selain, memang, mereka butuh

perhatian, kasih sayang, dan ada teman

ngobrol sehingga membuat mereka menjadi

senang dan bahagia.

Ide menyantuni para janda ini, jelas Roel

Mustafa, tidak datang dengan sendirinya.

Ibarat buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ia

terinspirasi dari sikap ibunya yang selalu

menyantuni rekan-rekannya sesama janda

yang sangat membutuhkan. “Beliau selalu

memasak dan masakannya selalu dilebihkan

untuk diberikan pada rekan-rekannya

sesama janda,” cerita Roel Musfata tentang

Ibunya.

Rupanya tak ingin apa yang dilakukan

Ibunya itu terputus, dan hatinya pun tergerak

untuk melakukan hal serupa dengan apa

yang dilakukan ibunya. Roel Mustafa pun

mulai menyambangi para janda, dan kepada

mereka ia memberikan sedikit bantuan.

“Karena dilakukan secara rutin, hingga

menjadi kebiasaan sampai saat ini,”

ungkapnya.

Roel Maustafa mengaku, ia melakukan itu

dengan niat ingin meringankan beban para

janda yang harus berjuang untuk hidup di

usia senja, tanpa suami pendamping. Apalagi

janda yang hidup sendirian, tak ada yang

menemani dan tak ada yang merawatnya,

pasti mereka mengalami kesepian dan

kesusahan.

Hebatnya lagi, para janda yang mendapat

santunan dari Roel Maustafa ini bukan hanya

para janda lansia dari sekitar Depok saja,

melainkan juga beberapa janda lansia yang

bertempat tinggal di daerah Lampung,

Nganjuk, Surabaya, Semarang, dan juga

yang berada di daerah Jabodetabek

(Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan

Bekasi).

Perbuatan positif yang dinilai mulia ini

mendapat perhatian dari berbagai pihak.

Salah satunya dari Ketua MPR RI Zulkifli

Hasan. Akhir November 2017 Zulkifli Hasan

– di sela-sela kesibukan — menyempat diri

menyambangi base camp Roel Mustafa di

Beji Depok, Jawa Barat. Kehadiran Zulkifli

Hasan disambut oleh Roel Mustafa beserta

sebagian para janda yang disantuninya

setiap bulan.

“Terus terang saya kaget sekaligus

senang ada orang di pemerintahan yang

peduli dengan kegiatan kami ini. Terima kasih

sudah datang Pak Zul,” kata Roel Mustafa

menyapa Zulkifli Hasan. Bukan hanya Roel

Mustafam,  Ibu Asih, janda asal Curug

Parung, juga tampak antusias menyambut

kedapatan Ketua MPR RI ini.

“Di kampung orang pemerintahan ngga

ada. Tiba-tiba dikasih tau Roel ada Pak MPR

mau dateng perhatiin kami. Alhamdulillah

selain Roel, ada juga orang pemerintah yang

perhatiin orang kampung kayak kami,”

katanya lirih. 

Zulkifli Hasan menyebutkan, apa yang

dilakukan Roel ini memberi inspirasi bagi

banyak orang di Indonesia. ”Inisiatif,

kepedulian dan kemauan Roel untuk berbuat

adalah inspirasi. Saat yang lain diam, Roel

melakukan sesuatu tanpa pamrih. Slogannya

juga menarik: Menafkahi tak harus menikahi,”

tandas Zulkifli Hasan.  ❏

DER
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SOSIALISASIAWANCARAW

Didik Mukrianto SH., MH.
FOTO-FOTO: ISTIMEWA

P
ADA 1945, bangsa Indonesia telah

mengakui keberadaan hak-hak dasar

umat manusia. Ini dibuktikan dengan

masuknya  Hak asasi Manusia di dalam

Pembukaan dan Pasal-pasal Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Ini menunjukkan bahwa dalam

persoalan HAM, bangsa Indonesia jauh

lebih maju dari Perserikatan Bangsa

Bangsa (PBB).

Bagaimana tidak, UUD NRI Tahun 1945,

disahkan pada 18 Agutus 1945, sedangkan

Majelis Umum PBB baru menetapkan 10

Desember 1948 baru memproklamirkan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Dan, sejak tahun 1950, 10 Desember

diperingati sebagai hari HAM oleh berbagai

negara, tak terkecuali Indonesia.

Lantas, bagaiman penerapan HAM

sesuai amanat konstitusi di Indonesia, dan

bagaimana pula penyelesaian pelanggaran

HAM yang pernah terjadi di Indonesia.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut,

Majalah Majelis mewawancarai Anggota

Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat

Didik Mukrianto, SH, MH. Petikannya.

Menurut pengamatan Anda,

bagaimana pelaksanaan HAM di

Indonesia?

Jaminan pelaksanaan HAM di Indonesia

saat ini masih sebatas normatif.  Negara

belum sepenuhnya hadir untuk menjamin

terlaksananya perlindungan HAM secara

baik dan memadai. Seharusnya negara

punya kepentingan besar dan berkewajiban

dalam pelaksanaan Konstitusi Indonesia,

khususnya Pasal 28 tentang HAM. Namun

faktanya, negara masih menganggap

pemenuhan HAM justru merupakan

semacam beban. Belum lagi, dugaan-dugaan

pelanggaran di berbagai institusi Negara,

khususnya aparatur keamanan yang kurang

proporsional dan profesional dalam

mengemban tugas. Juga,  tak ada kejelasan

arah utama reformasi terkait keamanan dan

penegakan hukum di Indonesia.

Ada banyak pelanggaran HAM pada

masa lalu tidak terselesaikan.

Komentar Anda?

Pertama, komitmen dan keteguhan pe-

merintah memenuhi janjinya secara nyata

dan bukan hanya naluriah untuk mem-

pertahankan kekuasaan. Kedua, masalah

teknis-yuridis penyelesaian melalui Peng-

adilan HAM masih belum bisa dijalankan

secara nyata, karena masih adanya

perbedaan pendapat antara Komnas HAM

dengan Kejaksaan Agung.

Komnas HAM merasa telah melakukan

penyelidikan dan telah menyerahkan

hasilnya kepada Kejaksaan Agung untuk

diteruskan ke tingkat penyidikan dan

Jaminan HAM di Indonesia Masih
                          Sebatas Normatif
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membawa kasusnya ke pengadilan.

Sementara Kejaksaan Agung berpendapat,

penyelidikan oleh Komnas HAM tidak kuat

karena yang dihasilkan bukanlah bukti-bukti

hukum (pro justicia). Selain itu, perbedaan

pendapat mengenai sudah atau belum

adanya rekomendasi DPR juga menjadi

masalah teknis yang menghalangi

penyelesaian.

Ketiga, payung hukum yang menaungi

penyelesaian kasus HAM menjadi hilang

dengan dicabutnya UU No. 27 Tahun 2004

tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

(UU KKR) oleh MK. Keempat, meskipun

pendekatan judicial perlu proses dan

tahapan yang tidak mudah, karena

membutuhkan fakta, data, saksi, alat bukti

yang valid dan terukur, maka kearifan dan

keseriusan aparatur penegak hukum menjadi

salah satu kunci untuk mulai mengungkap

setiap temuan secara transparan dan

akuntabel, dan membuka seluas-luasnya

kepada publik.

Dalam kampanye Pilpres, Joko

Widodo berjanji akan menyelesaikan

pelanggaran HAM. Menurut Anda,

bagaimana realisasinya?

Seingat saya dalam Visi Misi Pencalonan

Pak Jokowi dalam Pilpres 2014 lalu memuat

program tentang HAM pada kurikulum

pendidikan umum dan juga berjanji

menyelesaikan masalah HAM masa lalu,

serta merevisi Undang-Undang Peradilan

Militer. Salah satu poin dari 42 prioritas utama

kebijakan penegakan hukum, Pak Jokowi

berkomitmen akan menyelesaikan kasus

kerusuhan Mei, yakni Kasus Trisakti serta

Semanggi 1 dan 2. Juga kasus  Penghilangan

Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok,

dan Tragedi 1965.

Program lain yang ditawarkan, yakni

merevisi UU Peradilan Militer yang pada masa

lalu dinilai sebagai salah satu sumber

pelanggaran HAM. Hal ini menjadi salah satu

upaya untuk menghapus semua bentuk

imunitas dalam sistem hukum nasional.

Kalau melihat persepektif janji tersebut

seharus menjadi komitmen Pak Jokowi untuk

segera ditunaikan, meskipun kita tahu hingga

saat ini belum ada titik terang dan jelas

pemenuhannya. Namun, masih ada rentang

waktu hingga akhir masa jabatan beliau,

mudah-mudahan keajaiban datang untuk

bisa menyelesaikan seluruh janjinya.

Bagaimana menurut Anda cara

terbaik menyelesaikan pelanggaran

HAM di masa lalu?

Pertama, penting bagi pemerintah mem-

buat kerangka kebijakan yang jelas terkait

perspektif HAM yang akan digunakan.

Karena terbukti, dengan tak adanya kerang-

ka yang jelas, akibatnya pemerintah tidak

memiliki cukup kapasitas untuk memenuhi

atau melindungi HAM di Indonesia. Komitmen

pemerintah itu perlu terus ditagih sekaligus

didukung pemenuhannya.

Kedua, membangun kesadaran simpul-

simpul masyarakat sipil agar bisa bebas

berbicara apa adanya, bersuara tentang apa

yang mereka alami dan apa yang mereka

rasakan. Ketiga, kita awasi dan dorong terus

komitmen pemerintah dalam menaati dan

memenuhi kerangka hukum tentang HAM

tersebut. Keempat, pemerintah meng-

optimalkan  perangkat atau institusi negara

yang sudah ada untuk menjalankan HAM

atau mencegah terjadinya pelanggaran HAM,

seperti Ombudsman dan keterbukaan

informasi publik, selain Komnas HAM dan

penegak hukum lainnya. Apabila semua itu

berjalan dengan baik dan benar maka sudah

seharusnya kondisi HAM di Indonesia bisa

menjadi lebih baik lagi di 2018.

Mengapa pemerintah terkesan sulit

menyelesaikan pelanggaran masa

lalu?

Saya berpandangan bahwa pemerintah

mengedepankan naluri untuk memper-

tahankan kekuasaan. Dugaan saya, mungkin

pemerintah menganggap penyelesaian HAM

berat di masa lalu berpotensi merongrong

keberlangsungan pemerintahan. Hal ini

terjadi karena pihak yang merasa jadi korban

tidak ingin mengampuni begitu saja. Mereka

biasanya akan menekan pemerintah yang

berusaha menyelesaikan masalah.

Apa yang perlu dilakukan peme-

rintah, bangsa dan negara Indonesia

pada  momentum hari HAM yang jatuh

pada  10 Desember?

Segera melakukan evaluasi dan intro-

speksi diri, dan sesegera mungkin me-

laksanakan janji-janji secara konkret apa

yang menjadi pekerjaan rumah besar yang

harus dipenuhi. ❏
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Kharisma, Penerus Tradisi

Kharisma

Nyanyi Panjang

T
UBUHNYA tinggi semampai, memakai hijab abu-abu muda dan

mengenakan gaun panjang berwarna biru dongkor bermotif

bunga berwarna putih, dia meman-carkan kecantikannya. Tampak

ceria dan bergerak lincah di atas panggung meng-gambarkan dia

adalah seorang seniwati yang serba bisa. Kharisma, begitu gadis

manis berusia 22 tahun ini memperkenalkan dirinya.

Pada acara pentas Seni Budaya  Sosiali-sasi Empat Pilar yang

diselenggarakan oleh MPR di Pangkalan Kerinci, ibukota Kabupaten

Pelalawan, Provinsi Riau, 15 November 2017, panggung memang

didominasi oleh karya-wan honorer di Kantor Dinas Pariwisata

Kabupaten Pelalawan ini. Dia bertugas sebagai pembawa acara,

namun dia juga berperan sebagai pelaku seni.

Kharisma yang juga mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)

ini menunjukkan kemampuan dalam olah seni suara. Dia dengan elok

menembangkan lagu-lagu berirama Melayu. Lajang ini juga piawai

dalam seni berbalas pantun. Dan, ini yang istimewa, Kharisma

agaknya juga menjadi satu-satunya yang akan menerus seni

tradisional Malayu Pelalawan,  yaitu Nyanyi Panjang yang sekarang

hampir punah.

Nyanyi Panjang adalah karya sastra jenis fiksi yang penyam-

paiannya secara lisan dengan cara didendangkan (dinyanyikan).

Sekarang ini penutur yang menguasai cerita Nyanyi Panjang tinggal

satu-satunya, yaitu Mak Itam alias Baya yang kini berusia 70 tahun.

Nah, Kharisma menjadi satu-satunya andalan yang akan

menggantikan peran Mak Itam sebagai penutur Nyanyi Panjang.

Kebolehannya dalam mendendangkan Nyanyi Panjang pada malam

pentas Seni Budaya Empat Pilar di Pangkalan Kerinci dipertunjukkan

oleh Kharisma di depan anggota MPR RI Partai Golkar yang juga

Ketua Badan Penganggaran MPR Ir. HM. Idris Laena, beserta Kepala

Biro Humas MPR Siti Fauziah, SE., MM., serta tamu undangan lainnya.

Malam itu, Kharisma tampil duet dengan seniornya, Mak Itam. ❏

SCH
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Atta Halilintar

Youtuber
Cinta Tanah Air

P
ADA 13 Desember 2017 berlangsung acara Temu Selegram

dengan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di Ruang Delegasi, Lantai

2 Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan,

Jakarta. Di antara sekian banyak Selegram yang hadir, tampak

seorang anak muda, 23 tahun, yang selanjutnya dikenal bernama

Atta Halilintar.

Atta — begitu pria kelahiran Dumai, 20 November ini biasa disapa

—  memiliki saluran youtube bernama AttaHalilintar dan akun

Instagram @attahalilintar. Bersama selebgram dan youtuber lainnya

ia diberi pemahaman mengenai sosialisasi Empat Pilar MPR oleh

Ketua MPR, Zulkifli Hasan. Mereka diminta oleh Zulhasan untuk

memviralkan Sosialisasi Empat  ini kepada para pengikut atau fol-

lower masing-masing. “Saya memiliki 1,7 follower dari Gen Halilintar

dan 1,4 follower dari attahalilintar dalam waktu satu tahun,” kata

sulung dari 11 bersaudara dari keluarga Halilintar Anofial Asmid

dan Lenggogeni Faruk ini.

Pada saat Temu Selegram itu, lelaki yang dikenal sebagai keluarga

Gen Halilintar ini membuat vlog pertemuan dengan Zulhasan

tersebut. Melalui vlog, ia mengajak para pengikutnya agar cinta

Tanah Air, persatuan, kesatuan bangsa, Pancasila, Bhinneka Tunggal

Ika, dan UUD NRI Tahun 1945.  ❏

Promosi Kopi Kahayya
       Di Jerman

Andi Akmal Pasluddin

A
NGGOTA MPR RI Andi Akmal Pasluddin hadir pada acara

Conference of the Parties ke-23 (COP 23) di Bonn, Jerman,

11 November lalu.Di sana, dia ikut mempromosikan kopi In-

donesia asli Bulukumba, Sulawesi Selatan, kepada delegasi dan

pengunjung kegiatan pameran yang berlangsung di Paviliun Indo-

nesia itu.

“Kopi Kahayya ini asli produksi Bulukumba, kualitas dan rasanya

tidak kalah nikmat dibanding dengan kopi Toraja dari Sulawesi

Selatan,” ujar Akmal kepada para pengunjung. Ia menjelaskan,

kopi Kahayya merupakan kopi jenis Arabika yang tumbuh di

ketinggian 800-1800 mdpl.

Mengenai citarasanya, ia meyakinkan bahwa lidah tidak pernah

berbohong. “Lidah orang barat pun akan mengakui betapa

nikmatnya kopi Kahayya ini,” sekali lagi Akmal berpromosi.

Jadi , kalau selama ini dunia Internasional telah mengenal

kopi terbaik dari Indonesia, antara lain Kopi Jawa, Kopi Toraja,

Kopi Gayo, Kopi Sidikalang, Kopi Lintong, Kopi Wamena,  dan

Kopi Luwak maka untuk itu selanjutnya, Akmal berharap, kopi

Kahayya perlu pula masuk dalam daftar pencarian. ❏
FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Perkemahan Mandalawangi Cibodas
Jambore Persatuan di Bumi

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

M
EMPERINGATI Hari Sumpah Pemuda,

Forum Cipayung Plus yang terdiri dari

16 organisasi Kemahasiswa dan

Kepemudaan menyelenggarakan Jambore

Kebangsaan dan Wirausaha di Bumi

Perkemahan Mandalawangi Cibodas, yakni

sebuah lokasi yang berada di kawasan

lembah Gunung Gede Pangrango, Jawa

Barat, dari 24 hingga 29 Oktober 2017.

Jambore Kebangsaan dan Kewirausaha

tersebut termasuk jambore terbesar untuk

mahasiswa dan pemuda Indonesia sepanjang

sejarah Republik Indonesia yang didedikasikan

untuk menyatukan mahasiswa dan pemuda

Indonesia, serta menghadirkan kontribusi

kebangsaan mahasiswa dan pemuda Indo-

nesia dalam strategi perjuangan yang lebih

nyata, yakni melahirkan gelombang kesadaran

dan kader-kader wirausaha di kalangan

mahasiswa dan pemuda Indonesia.

Jambore angkatan pertama ini boleh dikata

bukan jambore biasa, melainkan jambore luar

biasa. Mengingat para pesertanya sangat

beragam, merepresentasikan keberagaman

yang ada di Indonesia. Para peserta berasal

dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI),

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indone-

sia (KAMMI),  Himpunan Mahasiswa Per-

satuan Islam (Hima Persis), Gerakan

Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI),

Perhimpunan Mahasiswa Kristen Republik

Indonesia (PMKRI), Pergerakan Mahasiswa

Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi

Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia

(KMDHI), Presidium Gerakan Mahasiswa

Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Pemuda

Islam Indonesia (GPII), Presidum

Hikmahbudhi, PP HIMMAH Al-Washliyah, PB

SEMMI, PB Pemuda Muslimin, PP IPTI, dan PP

GEMA Mathla’ul Anwar.

Para peserta yang berbeda suku, agama,

dan RAS di dalam jamboree ini bersatu

melakukan sesuatu hal sebara bersama-

sama.  Seluruh peserta melakukan banyak

kegiatan bersama, seperti Patriot Camp,

Booth Camp Wirausaha, Outbound, perlom-

baan, aksi sosial membentuk perpustakaan

rakyat, pelatihan skill dan expo, bazaar, serta

pentas seni.

Padatnya kegiatan selama lima hari

bersama dengan kawan baru se-Indonesia

menjadikan acara demi acara, kegiatan demi

kegiatan yang dilakukan bersama sungguh

begitu membahagiakan, sangat menenang-

kan. Bagaimana tidak, ribuan peserta

menyatu dan seakan melupakan berbagai

perbedaan, dan hanya fokus pada satu

tujuan, yakni kegiatan jambore. Kebersama-

an ini pantas dijadikan teladan nasional dan

menjadi contoh baik buat bangsa Indonesia

yang sangat beragam.

Ketua pelaksana Jambore Kebangsaan

Agus Harta mengungkapkan, kegiatan

jambore ini tidak berhenti hanya sampai di

sini, tetapi akan berlanjut di tahun-tahun

berikutnya. Agar para pemuda Indonesia

dapat bersatu demi membangun bangsa In-

donesia.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan berkesem-

patan mengunjungi area jambore sekaligus

menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR

RI.  Begitu mengetahui ribuan pesertanya,

beragam pula suku dan agamanya, Zulkifli

Hasan sangat mengapresiasi dan memberi-

kan dua jempolnya.

“Luar biasa, inilah Pancasila, inilah

realisasi Pancasila, kebersamaan, gotong

royong tanpa melihat perbedaan.  Saya

sangat apresiasi kegiatan yang menjadi

teladan ini,” katanya.

Di hadapan para peserta, Zulkifli Hasan

mengatakan bahwa di tengah ancaman

disintegrasi bangsa sebagai akibat

perbedaan politik maka untuk menghadapi
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itu kita tidak boleh jalan mundur. “Jika  jalan

mundur, rusak kita,” tegas Zulkifli Hasan.

Satu-satunya jalan, menurut Zulkifli Hasan,

kita harus terus maju,” ujar Zulkifli Hasan

seraya menjelaskan, jalan maju untuk

menjadikan Indonesia jaya dan hebat, tidak

kalah dengan bangsa lain. Apa itu jalannya?

“Jalannya adalah melalui Empat Konsesus

Dasar Berbangsa Bernegara, yakni

Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan

Bhinneka Tunggal Ika,” tandasnya.

Jika jalan Empat Pilar ditempuh, tegas

Zulkifli Hasan, kesepakatan yang harus

direalisasikan dalam kehidupan bermasya-

rakat adalah jangan ada lagi pertengkaran

karena perbedaan SARA.  Sebab itu sudah

selesai diperdebatan 72 tahun lalu. “Yang

perlu kita persiapkan sekarang adalah

bagaimana generasi muda bangsa mengu-

asai ilmu pengetahuan dan teknologi agar

muncul generasi yang kreatif, inovatif,

produktif sehingga Indonesia akan berjaya,”

imbuhnya.

Generasi muda, lanjut Zulkifli Hasan, harus

betul-betul memahami makna luar biasa dari

Sumpah Pemuda.  Karena, dalam Sumpah

Pemuda, para pendiri bangsa telah

menancapkan pondasi bahwa Indonesia

terbentuk karena perbedaan. Karena itu, kita

tidak perlu lagi mempersoalkan perbedaan.

Perbedaan bukan lagi menjadi hambatan, tapi

merupakan kekuatan luar biasa dengan

dasar saling menghormati dan menghargai.

“Oleh karena itu, sekali lagi, jangan lagi

ribut soal suku, agama, kelompok, atau

golongan. Apalagi mempolitikkan itu, karena

itu namanya jalan mundur, berbahaya.

Jangan mengorbankan persatuan, mengor-

bankan Indonesia hanya gara-gara beda

politik, beda pilihan pilkada. Jangaan…”

tegasnya.

Camping Ground Cibodas
Acara Jambore Kebangsaan berlangsung

lancar juga berkat  di dukung oleh alam di

lokasi itu yang sangat menyejukkan. Bumi

Perkemahan Mandalawangi atau Mandala-

wangi Camping Ground adalah bumi per-

kemahan yang berada di kawasan Wisata

Cibodas. Letaknya berdampingan atau

tepatnya di pintu keluar Kebun Raya Cibodas,

dan berada di kompleks Balai Besar Taman

Nasional Gunung Gede Pangrango.

Karena letaknya di kaki Gunung Gede

Pangrango maka nuansa alamnya terasa

begitu menyegarkan, sejuk dan indah. Tak

salah kalau Bumi Perkemahan Mandalawani

ini menjadi salah satu tempat favorit untuk

wisata berkemah bagi para petualang dan

penyuka kegiatan luar ruangan lainya (Out-

door Activities). Hal yang menarik dari

Mandalawangi Cibodas adalah dukungan

geografis yang terdiri dari sungai, danau,

tanah kerikil yang mudah menyerap air, tanah

rerumputan, semak, pepohonan, hutan dan

keadaan suhu yang relatif dingin.  Itulah

sebabnya, tempat ini dinilai baik dan juga

ideal untuk dijadikan tempat camping atau

perkemahan. Selain itu areal perkemahannya

memang luas dan beragam, sehingga

pengunjung bisa memilih sendiri lokasi

perkemahan yang ideal sesuai kebutuhan

dan selera.

Salah satu cirri khas dari lokasi ini, begitu

para pengunjung memasuki areal Mandala-

wangi Camping Ground akan dihadapkan

pada patung komodo yang mulutnya terbuka

dan berfungsi sebagai jalan atau terowong-

an. Karena itulah sebabnya sebagai

masyarakat menyebut Taman Mandalawangi

ini sebagai Taman Komodo.

Selain sebagai bumi perkemahan, di sini

juga terdapat beberapa objek wisata yang

tak kalah menarik untuk dinikmati. Di antaranya

Danau Mandalawangi Cibodas, sungai

Cikundul, jungle track, air terjun Rawa Gede,

perahu dayung, patung Dinosaurus, dan juga

fasilitas high rope seperti flying fox, lintas

danau, lintas tali pohon, dan spidet net. ❏

DER
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Santri, Aktivis Organisasi

D
IA berbasis sebagai seorang santri yang aktivis. Dia juga

berprofesi sebagai seorang pengajar yang kemudian

bermetamorfosa menjadi seorang politisi. Di lembaga legislatif

tidak banyak sosok seperti ini. Di antara yang sedikit itu tercatat

nama Drs. H.A. Mujib Rohmat, M.H., yang kini menjabat Sekretaris

Fraksi Partai Golkar di MPR RI.

Mujib, begitu ia biasa disapa, memang sempat mengenyam

pendidikan di pesantren, dan hafal Alquran 30 juz. Dia juga

menceburkan diri di berbagai organisasi kemasyarakat, dan sempat

menduduki jabatan sebagai ketua. Pernah menjalani profesi pengajar

yang katanya putus nyambung, tapi dia kini mantap sebagai seorang

politisi yang berkantor di Senayan, Jakarta.

Mujib lahir dan tumbuh di Desa Kranjankulon,  Kecamatan

Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Kaliwungu adalah sebuah daerah

yang memang dikenal sebagai Kota Santri, karena di wilayah itu

terdapat banyak pondok pesantren dengan ribuan santri yang

menuntut ilmu di sana. Karena itu, anak tunggal dari pasangan suami

istri, Rohmat dan Khomsiah, ini paham betul bagaimana kehidupan

Drs. H.A. Mujib Rohmat, MH

dan Politisi

pondok pesantren dan santrinya.

Meski bertempat tinggal di Kaliwungu, Mujib sendiri tidak sempat

mondok di pesantren yang ada di daerah tersebut. Justru pendidikan

dasarnya, ia selesaikan di SD Kaliwungu, dan kemudian melanjutkan

pendidikan di SLTP, yakni di  MIM Kaliwungu. Dan, justru Mujib sempat

mondok di pesantren tapi bukan di Kaliwungu, melainkan di Pondok

Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Kala itu, Mujib masih duduk di

bangku SLTA.

 “Mayoritas kiai di Kaliwungu berasal dari Lirboyo. Mungkin karena

itulah, saya juga terpengaruh ingin mondok di Lirboyo,” cerita Mujib

kepada Majalah Majelis yang menemuinya di ruang pimpinan Fraksi

Partai Golkar MPR beberapa waktu lalu.

Ayah dua anak dan kakek dua cucu ini  menghabiskan sebagian

usia mudanya untuk urusan organisasi. Ia terjun di berbagai organisasi

pelajar dan mahasiswa. Dia mulai aktif berorganisasi lewat  wadah

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU). Di organisasi ini, Mujib remaja

sempat mengikuti sejumlah kegiatan pengkaderan, salah satunya

Batra (basic training).

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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profil

Kemudian, saat mondok di Ponpes Lirboyo, pria kelahiran 21 No-

vember 1960, ini  dipercaya menjadi Rois Am Santri. Jabatan itu

mewajibkan dia menjadi tutor dalam berbagai diskusi di kalangan

para santri.  Semangat  berorganisasinya terus berlanjut saat dia

mengikuti kuliah di Pendidikan Tinggi Ilmu Alquran (PTIQ) Jakarta. Di

PTIQ ini, ia  aktif di Senat Mahasiswa merangkap di Pengurus Besar

(PB)  Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai

Sekretaris Jenderal.

Pengalaman organisasinya tak berhenti sampai di situ. Ayah yang

dikarunia dua anak ini juga sempat menjadi salah seorang Ketua

Pimpinan Pusat  Gerakan Pemuda Anshor (PP GP Anshor), dan juga

Sekjen DPP KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia).

“Aktif berorganisasi membuat saya memahami keberagaman,

termasuk   perbedaan pendapat. Oleh karena itu, saya bisa

menghargai pendapat orang lain,” ungkap Mujib tentang makna

berorganisasi. Lebih dari itu, kata Mujib, berorganisasi  juga

menjadikan kita makin terasah, dan semakin lihai dalam mem-

pertahankan pendapat di hadapan orang lain.

Hal yang tak dinyana oleh Mujib sebelumnya adalah dengan

berorganisasi ternyata dapat memberi kesempatan kepada

seseorang di mana kesempatan itu mungkin tak dimiliki orang lain.

Contonya, setelah aktif di PP GP Anshor dan DPP KNPI, pada 1997

Mujib mendapat kesempatan menjadi anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Waktu itu bak mendapat “durian

runtuh,” tanpa melalui pemilihan (Pileg), Mujib ditunjuk menjadi anggota

DPR RI mewakali Fraksi Partai Golkar dari daerah pemilihan Jawa

Tengah.

Sejak penunjukan itu, Mujib sempat dua tahun berkantor di Senayan

(1997-1999), tapi pada pemilu yang dipercepat pada 1999 Mujib

belum berhasil  meraih kursi di DPR RI. Tapi, lagi-lagi dewi fortuna

berpihak kepadanya, di tengah periode, yakni 2002,  dia menggantikan

Dr. Bambang Sadono, membuat dia kembali ke Senayan, hingga

akhir periode 2004. Tapi, dua periode berikutnya (2004-2009 dan

2009-2014) dia gagal meraih suara, dan baru periode 2014-2019

(sekarang) Mujib kembali berkantor di parlemen.

Meski absen di Senayan untuk beberapa periode, Mujib mengaku,

justru kesibukannya tak berkurang. Karena masa jeda itu, dia

mendapat kesempatan mengajar di dua tempat sekaligus, yaitu: di

Perguruan Tinggi Ilmu Alquran (PTIQ) yang tak lain almamater, dan

juga dosen di Institut Ilmu Alquran (IIQ).

Selama bertugas sebagai pengajar, suami  Dra H. Siti Marhamah,

MA.,  ini   tak pernah berhenti berkiprah dalam organisasi, yakni di

Partai Golkar.

Mujib yang kini tengah mengikuti program S-3 (doktor) di Universi-

tas Sultan Agung (Unisula) Semarang agaknya  makin diperhitungkan.

Dia sempat didaulat menjadi Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (PP)

Angkatan Muda Partai Golkar pada 2002.  Dan, saat  ini, Mujib

termasuk salah satu Ketua di jajaran kepengurusan DPP Partai

Golkar. “Bagi saya, berorganisasi juga menjadi ladang dakwah.

Karena itu saya tak pernah berfikir untuk berhenti berorganisasi,

selama saya masih dibutuhkan”, ujar Mujib.
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Mengapa Bukan PPP

Atas nikmat yang diperolehnya saat ini, Mujib menyatakan,

bersyukur. Dia merasa sudah cukup puas dengan jabatan sebagai

anggota legislatif. Karena menjadi anggota DPR, menurut Mujib,

merupakan salah satu cara untuk berbakti kepada bangsa dan negara.

Mujib mengaku tak ingin menjadi gubernur atau pun bupati/ walikota.

“Saya merasa lebih tepat berada di ranah legislatif ketimbang eksekutif,”

tegas Mujib. Apalagi di DPR, katanya, dia bisa berkontribusi membuat

undang-undang untuk membangun Indonesia.

Hanya saja, dalam kesempatan ini, Mujib menitip pesan kepada

mereka yang bermaksud menjadi kepala daerah. Setiap calon kepala

daerah hendaklah memperbaiki niatnya. “Untuk menjadi kepala

daerah, baiknya diniatkan menjadi waliyul wilayah atau pemimpin

wilayah,” begitu pesan Mujib. Jadi, kata Mujin, niatnya jangan menjadi

direktur utama, karena seorang direktur yang menjadi per-

timbangannya adalah hitung-hitungan atau kalkulasi. Padahal,

seorang pemimpin dituntut  memajukan daerah, bukan mencari

untung, apalagi kekayaan.

“Kalau mau kaya jangan jadi pejabat, kalau mau kaya jadilah

pengusaha. Karena menjadi pejabat tidak membuat seseorang menjadi

kaya,” kata Mujib mengingatkan.

Sebagai anak santri, Mujib sudah sepatutnya berterima kasih

kepada pondok pesantren. Karena di sana dia mengenal dan terbiasa

dengan keragaman. Pengalaman itu menjadi bekal yang amat penting

untuk mengarungi dunia politik nan dinamis. Lalu, saat berkecimpung

di organisasi, pengalaman yang diperoleh di pondok  dimatangkan

lagi, terlebih  saat dia berada di KNPI.  Karena  anggota KNPI berasal

dari ratusan organisasi.  “Saya bersyukur bisa melihat keragaman

Indonesia melalui keduanya, sehingga saat terjun ke politik saya

tinggal memetik hasilnya,” kata Mujib lagi.

Mujib mengaku, tidak pernah bercita-cita menjadi politisi, apalagi

anggota DPR RI. Sejak muda ia hanya kepingin menjadi guru, tetapi

cita-citanya itu sudah dia gapai semenjak  masih kuliah.  Sembari

kuliah, Mujib memiliki cukup waktu untuk mengajar di Daarul Saadah

Cipete, Jakarta Selatan. Lalu saat istirahat sebagai anggota DPR, ia

juga masih bisa mengajar di PTIQ dan IIQ.

Mujib sadar, pilihan politiknya jatuh pada Partai Golkar kerap

mengundang tanya. Sebagai santri dan warga Nahdliyin, arus politik

Mujib seharusnya lebih dekat pada PPP. Tetapi Mujib memiliki alasan

dan jawaban tersendiri terhadap pilihan politiknya itu. Di antara tiga

partai dan golongan yang ada saat itu —yaitu Golkar, PPP, dan PDI

— hanya Golkar merupakan miniatur Indonesia, karena Golkar tegak

lurus dengan pendiri bangsa. Kebetulan NU juga tegak lurus dengan

pendiri bangsa, karena di dalam BPUPKI dan juga PPKI ada orang

NU, yaitu KH.  Wahid Hasyim.  Dialah orang NU yang ikut merumuskan

Pancasila dan ikhlas menghilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta”,

katanya. ❏

MBO

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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D
EWASA ini persoalan yang harus kita kaji dan bahas

bersama bukan lagi untuk mempersoalkan kembali hal-hal

mendasar yang telah disepakati bersama (soal ideologi,

soal dasar negara, soal NKRI, soal kebhinnekaan, ataupun soal

hubungan negara dan agama), tetapi bagaimana pengamalan dan

implementasi Pancasila itu secara nyata di dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, utamanya dalam

mengelola pembangunan nasional dan menyelesaikan per-

masalahan bangsa yang dihadapi bersama.

Sebagai contoh dalam kehidupan nyata, pemuda bahkan

anak-anak saat ini, yaitu apa yang disebut kalangan milenial.

Jika membiarkan terus-menerus kalangan milenial yang

merupakan generasi estafet kepemimpinan bangsa menjadi

kering akan nilai-nilai dan substansi dari Pancasila, atau

kalangan milenial sengaja dibiarkan berjarak dengan dasar

negara Pancasila, maka pada suatu waktu di kemudian hari,

negara ini akan menjadi apa?

Kita mengakui Pancasila sebagai falsafah, dasar, ideologi bangsa

dan negara. Kita juga sepakat bahwa Pancasila adalah way of

life, jati diri, serta perekat dan pemersatu bangsa, tetapi kenyataan

memang menunjukkan bahwa kadang melupakan dan mengabaikan

kesepakatan akan nilai-nilai luhur yang dimiliki.

Salah satu tantangan ke depan adalah bagaimana mendudukkan

kembali Pancasila pada tempatnya yang terhormat sebagai sumber

segala sumber hukum, pencerahan, inspirasi, dan solusi atas

masalah-masalah yang kita hadapi.

Keberadaan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara sangat tergantung dari cara kita mengimple-

mentasikannya. Pancasila harus terus dipahami dan dimaknai

agar nilai-nilai fundamental itu dapat menjadi pemandu arah

penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian, pemaknaan Pancasila harus sampai pada

tahap bahwa nilai-nilai Pancasila dapat menjadi perangkat kritik

yang efektif dalam praktik kehidupan berbangsa dan

bernegara.

Menegaskan Pancasila sebagai dasar, ideologi bangsa dan

negara tidaklah tepat bila dipandang sebagai romantisme historis

terhadap masa lalu, tapi harus dipandang sebagai suatu fakta riil

akan kebutuhan dan pentingnya ideologi, dasar, instrumen

pemersatu dan identitas nasional untuk membingkai dinamika dan

tantangan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang

kompleks.

Sebagai usaha menegaskan Pancasila sebagai dasar, ideologi

bangsa dan negara, maka kita sebagai bagian dari elemen bangsa

memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama untuk menjaga,

mengawal, dan melestarikan ideologi negara agar tidak tergerus

oleh perubahan zaman atau bahkan tergantikan oleh ideologi

lainnya.

Oleh karena itu, menjadi penting bagi bangsa dan negara Indo-

nesia menjadikan Pancasila sebagai poros utama dalam

pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia, di antaranya dalam

hal pengaturan hubungan antarlembaga negara, upaya penegakan

hukum, pelaksanaan demokrasi, menjalankan tata pemerintahan

yang baik, maupun pengaturan ekonomi negara, serta etika moral

dalam kehidupan sosial budaya dan kemasyarakatan. Penegasan

posisi Pancasila penting untuk mendapatkan kepastian hukum atas

penjabaran nilai dan kedudukan Pancasila itu sendiri. ❏

Pengamalan dan

Implementasi Pancasila

Harus Nyata

Oleh:

E.E. Mangindaan
Wakil Ketua MPR RI
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12 Januari 2017: Pertemuan delegasi Parlemen Korea Selatan dan Pimpinan MPR RI

6 April 2017: Pertemuan delegasi Presiden Afghanistan dan Pimpinan MPR RI

24 Januari 2017: Kunjungan Dubes Aljazair 16 Juni 2017: Kunjungan Duta Besar Chile
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2 Maret 2017: Kunjungan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud ke Komplek Parlemen, Senayan

22 Agustus 2017: Kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam ke MPR RI

30 Agustus 2017: Kunjungan Delegasi Republik Kenya3 Februari 2017: Kunjungan Duta Besar Maroko
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Rapat-Rapat Gabungan
Pimpinan MPR dengan Fraksi dan Kelompok DPD
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28 - 30 Juli 2017 di Kota Malang, Jawa Timur

Wartawan Parlemen

Press Gathering

dengan Pimpinan MPR RI
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Peringatan Hari Lahir
  Pancasila

1 Juni 2017 di Gedung Pancasila, Jakarta
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TAHUN 2017

TAHUNANSIDANG

MPR
16 Agustus 2017
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PERINGATAN

HARI KONSTITUSI
18 Agustus 2017
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MPR Bersholawat dan Berdzikir

Peringatan HUT ke-72 MPR RI

29 Agustus 2017
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17 - 19 November 2017 di Tanjung Pinang, Kepri

Wartawan Parlemen

Press Gathering

dengan Pimpinan MPR RI


