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Penegakan
HAM Jalan Ditempat

S

ETIAP 10 Desember diperingati sebagai Hari
Hak Asasi Manusia (HAM). Banyak negara
di dunia, termasuk Indonesia, merayakan
Hari HAM itu. International Humanist and Ethical Union (IHEU) telah menetapkan tanggal 10
Desember sebagai hari resmi perayaan kaum
humanisme.
Sesungguhnya, penetapan 10 Desember
sebagai Hari HAM merujuk pada peristiwa yang
terjadi pada 10 Desember 1948. Pada hari itu
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) mengadopsi dan memproklamasikan
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sebuah
pernyataan global tentang hak asasi manusia.
Perayaan Hari HAM dimulai ketika Majelis
Umum mengundang semua negara di dunia dan
organisasi yang peduli HAM untuk merayakan
peringatan Deklarasi Universal HAM itu pada
1950. Setiap tahun, pemerintah Indonesia melalui
Kementerian Hukum dan HAM juga ikut menyelenggarakan acara peringatan Hari HAM.
Namun, bagaimana penegakan HAM itu
sendiri di Indonesia? Pasalnya, penegakan HAM
memang masih menjadi persoalan di setiap era
pemerintahan. Karena itu, Majalah Majelis edisi
Desember ini hendak mengangkat persoalan
penegakan HAM.
Kita bisa mengambil contoh penegakan HAM
selama kurun waktu empat tahun pemerintahan
Joko Widodo – Jusuf Kalla. Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat,
selama empat tahun (2014 – 2018), penegakan
HAM masih menjadi pekerjaaan rumah. Proses
penegakan HAM terkesan seperti berhenti di
tempat alias stagnan. Padahal, ketika kampanye
dulu, Joko Widodo berjanji akan memerhatikan
penegakan HAM. Bahkan, penegakan HAM
tertuang dalam Nawacita.
Laporan HAM pada 2017, misalnya, menyebutkan Indonesia gagal menyelesaikan kasus
pelanggaran HAM di masa lalu. Selain itu, hak
untuk berpendapat, berkumpul, dan berserikat
juga dengan sewenang-wenang dibatasi
pemerintah. Sedikitnya ada 30 orang yang
4

ditahan karena mengekspresikan opini,
keyakinan, dan agama secara damai. Aparatur
menggunakan kekuatan secara berlebihan
dalam merespon unjuk rasa.
Komnas HAM juga mencatat beberapa kasus
pelanggaran HAM sudah diserahkan kepada
Jaksa Agung, namun belum ada progres. Adapun
beberapa berkas yang telah diserahkan Komnas
HAM kepada Jaksa Agung, yaitu peristiwa 1965/
1966, peristiwa Penembakan Misterius (Petrus)
1982-1985, peristiwa penghilangan paksa aktivis
tahun 1997-1998, peristiwa Trisakti, Semanggi I
dan II tahun 1998, peristiwa Talangsari tahun
1989, peristiwa kerusuhan Mei 1998, dan
peristiwa Wasior Wamena 2000-2003.
Selain kasus pelanggaran HAM masa lalu,
Komnas HAM juga mencatat kasus pelanggaran
HAM yang terjadi saat ini, seperti konflik sumber
daya alam (konflik lahan di perkebunan, pertambangan, dan kehutanan). Komnas HAM masih
mendapat laporan terjadinya pelanggaran HAM
terkait dengan konflik sumber daya alam. Juga
pelanggaran HAM dalam kasus penggusuran
lahan berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Belakangan, Komnas HAM juga mencatat, maraknya kasus intoleransi dan pelanggaran atas hak kebebasan berekspresi, ditambah
kekerasan aparatur terhadap warga sipil.
Agaknya kasus-kasus pelanggaran HAM,
baik pelanggaran HAM pada masa lalu dan
sekarang, belum bisa dituntaskan pemerintahan saat ini. Apalagi, pada tahun ini semua
pihak disibukan dengan tahun politik. Karena
itu, penegakan HAM di tahun politik ini agak
semakin sulit dilakukan. Apalagi, sisa
pemerintahan tinggal sekitar satu tahun
sehingga sulit berharap persoalan HAM besar
bisa dituntaskan.
Setidaknya peringatan Hari HAM pada 10
Desember ini sebaiknya menjadi refleksi
penegakan masalah HAM. Apabila pemerintah
tidak bisa menuntaskan pelanggaran HAM
masa lalu, sebaiknya memang fokus pada
penyelesaian penegakan HAM saat ini. ❏
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Belajar dari Kasus Baiq Nuril

U

NDANG UNDANG Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
kembali memakan korban. Kali ini korbannya adalah seorang
perempuan bersahaja dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
(NTB). Namanya Baiq Nuril. Dia adalah mantan pegawai tata usaha
SMA Negeri 7 Mataram, NTB. Oleh oleh mantan Kepala SMA Negeri
7 Mataram, Muslim, Nuril dilaporkan melakukan perbuatan melawan
hukum, menyebar informasi terkait dengan pelecehan seksual.
Padahal Nuril adalah korban dari perbuatan pelecehan seksual yang
dilakukan oleh mantan atasannya itu.
Kasus Baiq Nuril ini bergulir di pengadilan. Nuril didakwa
melakukan penyebaran rekaman percakapan mesum Muslin. Atas
perbuatan tersebut Nuril dijerat dengan UU ITE, melanggar pasal
27. Namun, di Pengadilan Negeri Mataram, Nuril terbukti tidak
bersalah alias bebas murni. Anehnya, meski bebas murni, pihak
Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung
(MA). Hasilnya? MA menganulir keputusan Pengadilan Negeri
Mataram, dan menjatuhkan vonis bersalah terhadap Nuril. Oleh
MA, Ibu tiga anak itu divonis 6 bulan penjara dan denda Rp 500
juta. Bila denda tidak bisa dibayar, diganti pidana kurungan selama
3 bulan.
Keputusan MA inilah kemudian mengundang perdebatan di ranah
publik. Pertanyaannya, bagaimana bisa Baiq Nuril yang jelas-jelas
menjadi korban pelecehan dilakukan oleh mantan atasan (pelapor)
dijatuhi hukuman. Perdebatan soal ini ramai di ruang publik, di media
sosial, acara talkshow di media televisi, dan bahkan Presiden Joko
Widodo pun ikut memberi komentar.
Pakar hukum yang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr.
Mohammad Mahfud MD., menilai hakim MA dalam memutus perkara
Baiq Nuril ini hanya mengedepankan sisi formal semata, yakni
penegakan hukum. Vonis MA dalam perkara Nuril ini, menurut Mahfud
MD, tidak mempertimbangkan hal-hal yang substansial, yakni

ISTIMEWA

menegakkan keadilan.
Ketua Komnas Perempuan, Azriana, menyatakan bahwa Nuril
adalah mantan pegawai tata usaha SMA Negeri 7 Mataram, NTB,
yang mengalami pelecehan seksual secara verbal oleh eks kepala
sekolah, tempat dia bekerja. Kasus pelecehan yang dilakukan oleh
mantan atasannya, Muslim, dan direkam di ponselnya oleh Nuril.
Alih-alih mendapat perlindungan, Nuril malah diseret ke ranah hukum
karena dituduh menyebarluaskan rekaman percakapan mesum
antara Nuril dan Muslim. Padahal Nuril melakukan itu, untuk melindungi
dirinya dari tuduhan yang bukan-bukan, baik oleh rekan kerjanya
maupun keluarganya. Karena itulah Nuril tidak keberatan memberi
rekaman percakapan itu kepada seseorang, dan rekaman itu
kemudian menjadi viral.
Dukungan dan simpati yang cukup besar terhadap nasib yang
menimpanya, membuat Nuril termotivasi untuk melakukan
perlawanan. Kalau sebelumnya dia bungkam terhadap kasusnya,
kini dia seolah punya kekuatan untuk membeberkan kasus yang
terjadi. Dia pun melaporkan mantan bosnya, Muslim, ke Kepolisian
Daerah NTB dengan tuduhan melakukan pelanggaran Pasal 294
ayat 2 ke 1 KUHP tentang Pegawai Negeri yang melakukan perbuatan
cabul dengan orang yang di bawah perintahnya atau dengan orang
yang dipercaya atau diserahkan kepadanya untuk dijaga. Untuk
kasus ini dia didampingi 15 pengacara.
Upaya perlawanan Nuril tak hanya sampai di situ. Bersama kuasa
hukumnya, Nuril juga melayangkan upaya peninjauan kembali (PK)
ke Mahkamah Agung. Upaya PK ini dilakukan setelah salinan putusan
kasasi dari MA diterima oleh Nuril dan kuasa hukumnya . Hanya PK
yang bisa menyelamatkan Nuril dari jerat hukum. Dan, mudahmudahan di PK ini MA tak lagi memutuskan hanya berdasarkan hukum
formal, namun juga mempertimbangkan asas keadilan. ❏
DER

Rencana Kembalinya Mata Pelajaran PMP

D

I ZAMA Orde Baru ada salah satu mata pelajaran sekolah,
diajarkan mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah
Menangah Atas) yang sifatnya wajib. Mata pelajaran itu adalah
Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Kalau nilai rapot seorang pelajar
atau siswa untuk mata pelajaran PMP ini ‘merah’ maka otomatis si
pelajar atau siswa itu tidak naik kelas atau lulus. Mata pelajaran ini
menjadi sangat penting, sebab mengkaitkan antara pendidikan moral
dengan nilai-nilai Pancasila.

6
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Namun, begitu era reformasi bergulir hingga kini mata pelajaran
PMP ikut menghilang, menyusul terbitnya TAP MPR No. XVIII/MPR/
1998 tentang Pencabutan TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan Penegasan
Pancasila Dasar Negara. Sejak itu Pancasila tak lagi dibicarakan,
karena dinilai berbau Orde Baru. Kebutuhan akan Pancasila mulai
terasa setelah berkembangnya teknologi informasi, dan banyak
masalah bangsa mengancam keutuhan NKRI, dan mengancam
EDISI NO.12/TH.XII/DESEMBER 2018

generasi muda bangsa.
MPR sebagai salah satu lembaga Negara sangat getol
menyuarakan pentingnya kembali memahami Pancasila. Bahkan,
MPR tak bosan-bosan menyuarakan agar Pancasila kembali masuk
menjadi salah satu mata pelajaran penting dalam kurikulum
pendidikan nasional.
Suara-suara tersebut kini sepertinya akan membuahkan hasil.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui
Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Supriano,
berencana menghidupkan kembali mata pelajaran PMP yang sempat
hilang tersebut. Tujuannya adalah agar generasi muda bangsa
lebih memahami Pancasila sebagai dasar negara.
“Memang ada rencana, PMP akan kita kembalikan lagi ke kurikulum
pendidikan nasional. Harus diakui Pancasila luar biasa buat bangsa
kita, itu mungkin akan kita lakukan. Namun, saat ini rencana
penerapan dan pemberlakukan kembali PMP masih dalam tahap
pembahasan dan kajian dari Balitbang Kemendikbud,” katanya, di
Jakarta, Senin (26/11/2018).
Supriano tak menampik bahwa masalah radikalisme yang banyak
merugikan bangsa Indonesia adalah salah satu alasan utama
dihidupkannya kembali mata pelajaran PMP. Dia berharap, mata
pelajaran PMP nanti bisa meredam isu radikalisme yang dicurigai

Reuni Akbar 212 2018

R

EUNI Akbar 212 telah berlangsung 2 Desember 2018 di Monumen
Nasional (Monas). Acaranya berlangsung aman, tertib, dan
penuh kedamaian. Meski pada hari itu berkumpul jutaan umat
dalam waktu bersamaan dan di titik yang sama, tapi tak ada insiden
berarti. Bahkan, ada yang menyebut jumlahnya massa sampai 11
juta, tapi tak ada sampah yang tercecer dan tak pula ada rumput
taman yang terinjak. Bayangan sebelumnya akan terjadi kerusuhan
tak terjadi.
Menariknya, ternyata yang berkumpul massa di lapangan Monas
hari itu tidak semua umat muslim, banyak juga umat agama lain.
Bukan hanya itu, para penyandang disabilitas pun ikut serta. Luar
biasa. Mereka datang dengan sukarela, dan dengan biaya sendiri.
Meski sepi dari liputan media mainstreem tapi momen ini menjadi
perhatian dunia internasional.
Setelah Reuni 212 ini usai satu pertanyaan telah terjawab, bahwa
kekhawatiran akan terjadi kerusuhan tidak terbukti terjadi. Hanya,
tinggal perdebatan, apakah ada motif politik di balik Reuni 212 ini. Itu
pertanyaan wajar, karena peristiwa ini terjadi di tahun politik, di
mana beberapa bulan mendatang, tepatnya April 2018, akan
berlangsung pemilu Presiden 2019.
Tapi, Panitia Gabungan Reuni 212 yang juga Ketua GNPF Ulama,
Yusuf Martak, menegaskan bahwa Reuni 212 adalah acara
berkumpulnya umat Islam dengan rangkaian acara yang jauh dari
muatan politik, apalagi soal Pilpres 2019. Lalu dia menyebut rangkaian
acara Reuni 212 tersebut. Pada pukul 03.00 (2 Desember 2018)
EDISI NO.12/TH.XII/DESEMBER 2018

berkembang di Tanah Air, dan sudah semakin merasuk ke anak didik.
“Ini yang harus dipahami kembali oleh peserta didik. Kita ini punya
dasar, punya benteng, punya pondasi yang dinamakan Pancasila.
Ini yang harus disegarkan kepada anak-anak. Karena, dipelajari
semua, pendidikan karakter juga ada di situ,” tegasnya.
Rencana Kemendikbud tersebut mendapat respon positif dari
berbagai elemen bangsa, salah satu adalah MPR RI. Ketua MPR RI
Zulkifli Hasan sangat mengapresiasi dan mendukung rencana
menghidupkan kembali mata pelajaran PMP. “Pelajaran PMP sangat
penting,” ujar Zulkifli Hasan. Alasannya, setelah memasuki era
reformasi, pelajaran tentang pemahaman Pancasila dan moral hilang
dari kurikulum pendidikan Indonesia. Karena tidak disebut-sebut
lagi maka anak bangsa tak lagi peduli pada Pancasila sebagai ideologi
yang penuh nilai-nilai baik,” katanya.
Namun, Ketua MPR menyarankan, jika PMP benar terwujud menjadi
mata pelajaran di sekolah maka metodenya harus disesuaikan dengan
anak-anak muda zaman sekarang, atau era kekinian. Tidak bisa lagi
seperti dulu dengan doktrinasi, harus begini dan begitu. Anak muda
sekarang tidak bisa lagi seperti itu. Dan, PMP harus diajarkan secara
baik, terus-menerus, bahkan dimulai dari level pendidikan dasar
hingga perguruan tinggi. ❏
DER
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acara diawali Salat Tahajud, dilanjutkan Salat Subuh, kemudian rehat,
sarapan pagi, selanjutnya baca maulid dan tausiyah. Setelah itu,
jam 08.00 atau 09.00 pada 2 Desember baru ada sambutansambutan.
Yusuf mengungkapkan, massa yang datang dari Jabodetabek
dan luar daerah tergerak karena memiliki kesamaan komitmen dan
semangat perjuangan. “Kami tidak mengoordinir mereka, apalagi
mobilisasi, enggak mampulah kita segitu banyak orang,” ujarnya.
Kekhawatitan banyak pihak acara ini bermuatan politik, atau akan
menjadi rusuh karena dihadiri banyak massa menjadi satu
permakluman. Sebab, memang banyak sekali kegiatan yang melibatkan
banyak massa pasti meninggalkan kesan ‘amburadul’, sampah di manamana, taman-taman rusak, potensi konflik horizontal dan lainnya.
Namun, ternyata, setelah acara tersebut digelar sesuai rencana dan
jadwal hingga selesainya kekhawatiran tidak terbukti.
Bahkan, pasca acara Reuni 212, Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) DKI Jakarta tidak menemukan unsur pelanggaran pemilu
pada acara Reuni Akbar Alumni 212 di kawasan Monas tersebut.
“Acara itu adalah kegiatan keramaian yang telah mendapat izin dari
pihak kepolisian. Juga kehadiran calon presiden nomor urut 2
Prabowo Subianto pada acara itu bukan pula suatu pelanggaran.
Karena kehadiran Prabowo sebagai tamu undangan, bukan sebagai
capres yang akan melakukan kampanye,” ujar Komisioner Bawaslu
DKI Jakarta Puadi, di Jakarta. ❏
DER
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Baharuddin Aritonang
Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI

Presiden

B

tangkan lagi. Walau masih ada yang ragu tentang

banyaknya yang membicarakan Presiden RI

Sebelum Perubahan UUD 1945, melalui Penjelasan

dan Wakil Presiden RI. Walau sesungguhnya,

hal ini ditegaskan. Bahwa di samping Kepala

banyak pula pertanyaan tentang Presiden dan Wakil

Pemerintahan, Persiden adalah Kepala Negara.

Presiden sendiri.

Setelah Penjelasan tidak menjadi bagian dari UUD

ANYAK yang membicarakan calon Presien

dan calon Wakil Presiden. Tak kurang

kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara.

Mengulasnya lebih baik kita memulai dari Lembaga

NRI Tahun 1945 maka istilah Kepala Negara tidak

Negara yang tampaknya juga belum kelar. Meski di

ditemukan lagi. Akan tetapi, berdasar kewenangan-

dalam Sosialisasi 4 Pilar, selalu dijelaskan bila

nya sebagaimana yang dirumuskan di Pasal Pasal

Lembaga Lembaga Negara itu adalah lembaga yang

UUD NRI Tahun 1945, Presiden RI adalah Kepala

kewenangannya diatur langsung oleh Undang

Negara. Lihat kewenangan Presiden yang terkait

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

dengan legislasi, di antaranya Presiden berhak

1945. Secara tegas ditunjukkan dengan MPR, DPR,

mengajukan rancangan undang (Pasal 5) atau

DPD, Presiden, MA, MK, KY dan BPK. Meski ada

Presiden yang ikut membahas dan memutuskan

juga ahli hukum tatanegara yang menjelaskan bila

undang undang bersama DPR (Pasal 20 UUD NRI

KY itu adalah lembaga negara pendukung. Yang

Tahun 1945).

lainnya lembaga negara utama.

tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan

Pemerintahan Daerah, di mana kewenangan kepala

Angkatan Udara (Pasal 10). Melalui Pasal 11 Presiden

daerah juga ditegaskan. Bahkan ada yang

dengan persetujuan DPR menyatakan perang,

menunjukkan UU No.30 Tahun 2001 tentang

membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No.

lain. Presiden menyatakan keadaan bahaya (Pasal

32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang merumuskan

12). Mengangkat duta dan konsul serta menerima

bahwa KPK dan KPI sebagai lembaga negara.

duta negara lain (Pasal 13). Memberi gelar, tanda

Pemahaman lembaga negara ini kian meluas lagi

jasa, dan lain lain tanda kehormatan (Pasal 15). Dilain

dengan adanya istilah Lembaga Negara Independen,

pihak, Presiden juga memberi grasi, rehabilitasi,

Lembaga Non Struktural, serta istilah lainnya. Karena

amnesti dan abolisi (kewenangan ini menyangkut

itu perumusan tentang Lembaga Lembaga Negara

bidang judikatif, sebagaimana juga dengan bidang

itu terasa penting di kalangan perumus undang

legislasi diatas, berada diluar bidang pemerintahan).

undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan peran seperti itu maka Presiden mendapat

Dulu dikenal adanya TAP MPR No. III Tahun 1978

pengaturan yang lebih banyak dari lembaga negara

tentang Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi

lainnya. Dimulai dari Pasal 4 yang merumuskan

Negara. Kini TAP itu tidak berlaku lagi.

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan

Tentang posisi Presiden RI tak perlu diperten8

Sejalan dengan itu Presiden memegang kekuasaan

Tapi, seorang teman saya yang membuka Bab VI

pemerintahan menurut Undang Undang Dasar. Lebih
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lebih dengan lahirnya Pasal 6A yang memuat Presiden dan Wakil

Kementerian (LPNK). Juga di antara sesama Lembaga Pemerintah

Presiden dipilih dalam satu pasangan langsung oleh rakyat. Namun

Non Kementerian.

demikian, Presiden hanya boleh memegang masa jabatan selama 2

Dari klasifikasi menjalankan undang undang, baik berdasar Undang

periode. Dan itu dipertegas pada Pasal 7 Presiden dan Wakil Presiden

Undang maupun Peraturan Perundang-undangan lain, banyak sekali

memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih

dibentuk lembaga lembaga non struktural. Istilahnya pun amat

kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa

beragam. Mulai dari Lembaga Kuasi Negara (State Auxilliary Bod-

jabatan.

ies), Lembaga Negara Independen, Sampiran Lembaga Negara, dan

Bersamaan dengan itu persyaratannya pun semakin ketat.

lain lain. Dirasa perlu merumuskannya di dalam peraturan perundang-

Demikian juga pencalonan dan pemilihannya. Bahkan juga ketika

undangan. Tentang Pemerintahan Daerah telah banyak sekali dikaji.

kemungkinan berhenti di tengah masa jabatannya. Yang menarik,

Tapi kajian menarik, agar pemekaran daerah jangan hanya sekedar

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai

di moratorium (di berhentikan sementara), tapi distop sepenuhnya.

politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum

Persoalan utama memang terhadap efektifnya pemerintahan

pelaksanaan pemilihan umum. Sebagai hukum dasar maka setiap

negara guna tercapainya tujuan bernegara, sebagaimana yang

kata yang dirumuskan di UUD NRI Tahun 1945 memberi makna. Kata

dirumuskan di Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Secara langsung

sebelum pelaksanaan pemilihan umum pun dibicarakan. Apalagi

juga akan terkait dengan penganggaran negara. Kajian pemerintahan

dikaitkan dengan persentase jumlah suara partai atau gabungan

negara memang lebih lengkap lagi jika dikaitkan dengan penganggaran

partai politik yang boleh mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.

negara, baik sumber sumbernya maupun penggunaannya (baik

Disisi lain peranan partai politik menjadi amat penting. Dan akan

APBN, APBN-P maupun APBD). Keluhan lama yang selalu terdengar

semakin kompleks dengan banyaknya jumlah partai politik. Terjadi

adalah terbatasnya anggaran negara. Anggaran yang pada

tarik menarik yang amat nyata antara posisi Presiden dan Wakil

dasarnya dikuasakan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan

Presiden dengan partai politik. Bukan saja dalam proses pencalonan

diserahkan kepada daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) (lihat UU

dan pemilihannya, akan tetapi juga dalam menjalankan perannya.

No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara). Semakin banyak

Lebih lebih dikaitkan dengan pemerintahan yang efektif bekerja

yang dibagi maka akan semakin kecil bagiannya.

selama 5 tahun, sebagaimana makna sistem presidensil.

Ke depan, jumlah dan efektifitas Kementerian, Lembaga

Dalam kaitan pemerintahan negara ini, pembantu Presiden amat

Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Lembaga Non Struktural, serta

menentukan. Melalui Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 dirumuskan

Pemerintahan Daerah ini penting diperhatikan oleh Presiden. Karena

Menteri Negara. Semula diharapkan urusan pemerintahan negara

ujung tombak dari pemerintahan negara ini akan terletak pada

ini dibagi habis oleh menteri menteri yang sekarang jumlahnya

pengendalian dari Menteri/Pimpinan Lembaga, serta Pemerintah

mencapai 34 Menteri/Kementerian. Dalam praktiknya, Presiden juga

Daerah.

membentuk Lembaga Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

Bersamaan dengan itu dikaji pula Rencana Pembangunan

yang jumlah bertambah di setiap masa pemerintahan. Kini mencapai

Jangka Panjang. Tentu saja hubungan dengan lembaga lembaga

30 Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Bila dikaji lebih dalam,

negara lainnya, bahkan juga dengan partai politik yang

banyak tugas tugas Pemerintahan Negara ini yang tumpang tindih.

mendapatkan suara yang signifikan didalam Pemilu. Semoga

Baik antara Kementerian dengan Lembaga Pemerintah Non

semuanya berjalan dengan baik. ❏
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Hari HAM Sedunia

Penegakan HAM

Alami Disorientasi
Bahkan
Kemunduran
Pelaksanaan penuntasan kasus
pelanggaran HAM, jaminan
perlindungan, dan penegakan HAM
di Indonesia saat ini masih sebatas
normatif. Negara belum hadir
untuk menjamin terlaksananya
penegakan dan penuntasan kasus
pelanggaran HAM serta memberi
perlindungan HAM secara baik
dan memadai.
FOTO-FOTO: ISTIMEWA

S

UMARSIH masih berdiri di seberang Istana Merdeka, Jalan
Merdeka Selatan, Jakarta. Ia mengenakan pakaian hitam dan
payung hitam. Sudah ratusan kali Sumarsih melakukan aksi
setiap hari Kamis di depan istana itu.
Maria Catarina Sumarsih nama lengkapnya. Sampai hari ini, Kamis
(18/10/2018) dia masih mencari keadilan untuk puteranya,
Benardinus Realino Norma Irawan atau Wawan. Wawan adalah
salah satu dari 17 korban tewas dalam peristiwa Semanggi I pada
13 November 1998. Beberapa korban lainnya ialah Tedy Mardani
(Mahasiswa ITI terkena peluru tajam), Sigit Prasetyo (Mahasiswa
YAI terkena peluru tajam) dan Engkus Kusnaedi (Mahasiswa Unija
Pulo Mas juga terkena peluru tajam).
Untuk memperjuangkan keadilan atas kematian puteranya, setiap
Kamis, Sumarsih berdiri di depan Istana Merdeka. Ia berharap
pemerintah mau sedikit memerhatikan kasus anaknya. Perempuan
yang sempat bekerja di Sekretariat DPR RI ini menolak anggapan
bahwa Wawan tertembak secara tidak sengaja dalam bentrokan di
penghujung tahun 1998 itu.
Sampai Kamis, 18 Oktober 2018, Sumarsih sudah melakukan aksi
Kamisan yang ke-558 di depan Istana Merdeka. Aksi Kamisan adalah
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aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta, menuntut penyelesaian kasuskasus HAM yang digelar setiap Kamis. Aksi yang dilakukan oleh
keluarga korban, aktivis, dan masyarakat yang peduli terhadap
korban pelanggaran HAM itu sudah berlangsung sejak 2007 silam.
Pada 18 Januari 2007, Sumarsih bergabung dalam Jaringan
Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK). Ia dan Suciwati, istri
Pejuang HAM Munir Said Thalib, didampingi para aktivis berhasil
mengumpulkan para keluarga korban pelanggaran HAM. Mereka
menolak lupa atas berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan negara
pada warganya melalui aksi ‘Kamisan’. Aksi damai di seberang Istana
Merdeka itu terinspirasi aksi ibu-ibu Plaza de Mayo Argentina yang
menolak lupa pada kebengisan rezim junta militer.
Sumarsih kecewa karena pemerintah tidak kunjung tuntas
menyelesaikan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM. Sumarsih
kecewa tidak ada langkah konkret Jaksa Agung untuk menindaklanjuti
berkas penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas
HAM). Padahal, Komnas HAM sudah menyerahkan berkas
penyelidikan, antara lain Tragedi Semanggi I dan II. Berkas itu masih
berada di Kejaksaaan Agung.
Berdasarkan data Komnas HAM, sejauh ini setidaknya ada 7
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kasus pelanggaran HAM masa lalu yang
mengendap di Kejaksaan Agung. Kasuskasus itu adalah Talangsari (7 September
1989), kerusuhan sosial (Mei 1998),
penculikan aktivis (Mei 1998), Trisakti (Mei
1998), Semanggi I (13 November 1998),
Semanggi II (24 September 1999), dan
Kasus Abepura Papua (7 Desember 2000).
Kekecewaan serupa juga disampaikan
Suciwati. Ia menilai, janji penyelesaikan
kasus HAM yang diutarakan Presiden Joko
Widodo hanya kebohongan besar. Menurut
Suciwati, isu HAM hanya dijadikan dagangan politik. Isu HAM hanya digunakan untuk
berkuasa, bukan untuk memperjuangkan
nilai-nilai HAM itu sendiri.
Pada awalnya pemerintahan Joko Widodo
– Jusuf Kalla memang tampak serius untuk
menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa
lalu secara berkeadilan. Bahkan, janji
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Suciwati

menuntaskan kasus pelanggaran HAM itu
masuk dalam visi misi saat kampanye
pemilihan presiden 2014. Penuntasan kasus

pelanggaran HAM masuk dalam agenda
keempat Nawacita dan menjadi salah satu
dari 42 prioritas utama pemerintahan.
Suciwati menilai, program Nawacita,
khususnya penuntasan kasus pelanggaran
HAM, tidak berjalan sesuai janji.
Kini, dalam visi-misinya pada Pilpres 2019,
Joko Widodo yang berpasangan dengan KH
Ma’ruf Amin kembali memasang ulang janji
penuntasan kasus pelanggaran HAM berat
di masa lalu. Hal ini tertuang dalam poin 6.4
terkait penghormatan, perlindungan, dan
pemenuhan HAM. Dalam poin yang sama
tertulis: meningkatkan kinerja dan kerja sama
efektif dan produktif berbagai institusi dalam
rangka perlindungan dan penegakan HAM.
Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil,
mengakui bahwa penegakan HAM seperti
dijanjikan pemerintahan Joko Widodo – Jusuf
Kalla tidak terbukti. “Jika merujuk pada janji
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Nawacita pada saat kampanye pemilihan
presiden 2014, hope alias harapan itu seolah
ada. Namun, empat tahun berjalan penegakan HAM tak seindah yang diucapkan.
Pemerintah saat ini nampak lebih fokus pada
pembangunan infrastruktur, sehingga atas
nama pembangunan hal-hal lain yang mendasar diabaikan,” katanya kepada Majelis.
Nasir menjelaskan, ada tiga tanggungjawab negara terhadap HAM, yaitu respect
(menghormati), protect (melindungi), dan
fulfill (memenuhi). “Dari acuan tiga tanggung
jawab itu, saya ingin menyimpulkan bahwa
penegakan HAM telah mengalami
disorientasi, bahkan kemunduran,” kata
politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Menurut Nasir, disorientasi itu terjadi

Abdurrahman Wahid, Megawati, dan pemerintahan Susilo Bambang Yudhyono juga ada
proses penegakan HAM.
“Tetapi presiden-presiden yang lalu tidak
berjanji akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM. Tapi, Joko Widodo berjanji menuntaskan kasus pelanggaran HAM seperti
pada visi misi ketika kampanye pemilihan
presiden. Dalam kasus Munir, misalnya, janji
itu tidak ditepati. Persiden terlalu banyak
janji, tetapi realisasinya tidak ada,” kata
aktivis tahun 1998 ini.
“Saya yang juga korban pelanggaran HAM
semula berharap dengan pemerintahan saat
ini, tapi sudah tidak berharap lagi. Bagaimana
dengan pencari keadilan lain dalam kasus
HAM? Pasti tidak akan mendapatkan apa-

pada ekonomi untuk kesejahteraan memang
wajib dilakukan, tapi hanya mengurusi
ekonomi dan infrastruktur bukanlah pilihan
yang bijak,” ucapnya.
Dia meminta pemerintah juga fokus pada
penegakan HAM. Bahkan, penegakan HAM
juga harus menjadi salah satu orientasi
prioritas. “Persoalan HAM adalah persoalan
mendasar. Karena itu, penegakan HAM
harus menjadi salah satu prioritas,” katanya.
Nasir menyebutkan, model rekonsiliasi bisa
menjadi titik temu ketimbang penegakan HAM
melalui pengadilan HAM. Karena itu, perlu
dasar hukum untuk rekonsiliasi itu, seperti
UU KKR. “Kita harus selesaikan UU KKR serta
mempersiapkan elemen-elemen yang terlibat
untuk memproses pelanggaran HAM berat

Nasir Djamil

Desmond Junaidi Mahesa

Didik Mukrianto

karena dua hal. Pertama, akibat pemerintah
terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur. Kedua, ada beban pendukung
pemerintah saat ini yang diduga terlibat
pelanggaran HAM berat pada masa lalu.
“Bagaimana mau membersihan dan menegakkan HAM jika sapu yang digunakan itu
kotor? Jadi, ini persoalan serius. Karena itu
kita mengalami kemandekan, bahkan kemunduran penegakan HAM,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond
Junaidi Mahesa, juga berpendapat sama. Dia
melihat penegakan HAM dari parameter
kasus Munir. Janji Joko Widodo kepada
Suciwati, istri almarhum Munir, untuk
menuntaskan kasus Munir sampai hari ini
tidak terbukti. “Jadi, kalau bicara soal
penegakan HAM dalam konteks pemerintah,
saya tidak percaya dan tidak mungkin
diselesaikan dengan baik,” kata Desmond
kepada Majelis.
Dalam penanganan kasus HAM, Desmond
mengakui, terjadi fluktuasi pada setiap
pemerintahan. Pada masa pemerintahan BJ
Habibie, penegakan HAM berproses. Begitu
pula pada masa pemerintahan KH.

apa. Apalagi penyelesaian kasus 1965, itu
hanya menjadi konsumsi biasa. Dalam
konteks aksi payung hitam di depan istana
saja, Presiden tidak merespon dengan baik,”
imbuh Desmond.

masa lalu dengan cara yang wajar, objektif,
rasional, dan tidak emosional,” ujarnya.
Lebih tegas lagi, Desmond menilai,
pemerintah tidak menjalankan undangundang dengan baik. “Itulah intinya dalam
proses menuntaskan pelanggaran HAM hari
ini. Kasus-kasus pelanggaran HAM
menguap begitu saja sampai periode
kepemimpinan ini berakhir tahun depan. Ini
sejarah buruk dalam konteks penanganan
pelanggaran HAM. Pada Hari HAM 10
Desember menjadi catatan khusus bahwa
pemerintahan Jokowi tidak memenuhi janjijanji menuntaskan kasus pelanggaran HAM
di negeri ini. Inilah catatan empat tahun
Jokowi berkuasa,” tandas politisi Partai
Gerindra ini.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai
Demokrat, Didik Mukrianto, juga menegaskan
bahwa pelaksanaan jaminan perlindungan
dan penegakan HAM di Indonesia saat ini
masih sebatas normatif. Negara belum hadir
untuk menjamin terlaksananya perlindungan
HAM secara baik dan memadai. Negara
seharusnya mempunyai kepentingan besar
dalam pelaksanaan konstitusi, khususnya
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Penegakan HAM
Nasir juga melihat agak sulit mengharapkan pemerintahan Jokowi – JK akan menyelesaikan dan menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Apalagi
periode pemerintahan hanya tersisa satu
tahun lagi, karena akan berakhir pada
Oktober 2019. Selain mengalami disorientasi,
pemerintah sekarang pun sedang fokus
menghadapi pemilihan umum serentak
(Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden)
pada April 2019. “Jadi, agak sulit mengharapkan pemerintah bisa menuntaskan kasus
pelanggaran HAM berat masa lalu,” tuturnya.
Untuk menuntaskan pelanggaran HAM
berat masa lalu dan menegakkan HAM, Nasir
menyarankan agar pemerintah mengembalikan orientasi secara berimbang. Artinya,
tidak hanya mengurus ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga sektor lainnya. “Fokus
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Pasal 28 tentang HAM.
“Namun, faktanya, negara masih menganggap pemenuhan HAM justru merupakan
semacam beban. Belum lagi dugaan-dugaan
pelanggaran dari berbagai institusi negara,
khususnya aparatur keamanan yang kurang
professional dan proporsional terkait
perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia,” katanya kepada Majelis.
Didik Mukrianto mengungkapkan beberapa
faktor yang membuat banyak pelanggaran
HAM berat di Indonesia pada masa lalu tidak
pernah dituntaskan. Pertama, tidak adanya
komitmen dan keteguhan pemerintah
memenuhi janjinya menuntaskan kasus
pelanggaran HAM berat masa lalu secara
nyata, dan bukan hanya kampanye untuk
mempertahankan kekuasaan.
“Saya melihat pemerintah terkesan sulit
menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu
karena pemerintah mengedepankan naluri
untuk mempertahankan kekuasaan. Dugaan
saya, mungkin pemerintah menganggap
penyelesaian HAM yang berat di masa lalu
berpotensi merongrong kelangsungan
pemerintahan. Hal ini terjadi karena pihak
yang merasa jadi korban biasanya akan

menekan pemerintah yang berusaha
menyelesaikan masalah,” papar Didik.
Kedua, penyelesaian melalui pengadilan
HAM belum bisa berjalan, karena adanya
perbedaan pendapat antara Komnas HAM
dengan Kejaksaan Agung. Komnas HAM
telah menyerahkan hasil penyelidikan kasus
pelanggaran HAM berat masa lalu ke
Kejaksaan Agung untuk diteruskan dalam ke
tingkat penyidikan dan membawa ke
pengadilan. Tapi, Kejaksaan Agung
berpendapat, penyelidikan oleh Komnas HAM
tidak kuat karena penyelidikan bukanlah buktibukti hukum (pro justicia).
Ketiga, tidak adanya UU yang menjadi
payung hukum untuk penyelesaian kasus
pelanggaran HAM berat masa lalu, setelah
Mahkamah Konstitusi membatalkan UndangUndang Nomor 27 Tahun 2004 tentang
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU
KKR). Keempat, pendekatan judicial perlu
proses dan tahapan yang tidak mudah,
karena membutuhkan fakta, data, saksi, alat
bukti yang valid dan terukur. Karena itu,
aparatur penegak hukum perlu arif dan
serius untuk mengungkap setiap temuan
secara transparan dan akuntabel, serta

membuka seluas-luasnya kepada publik.
Sambil memperingati Hari HAM pada 10
Desember ini, Didik meminta pemerintah untuk
segera melakukan evaluasi dan introspeksi.
Pemerintah harus segera memenuhi
komitmen dan janji-janji secara nyata. Karena
itu, Didik menyarankan beberapa hal dalam
penegakan HAM. Pertama, pemerintah perlu
membuat kerangka kebijakan yang jelas
untuk menegakan dan memberi perlindungan
HAM di Indonesia. Kedua, kita mengawasi
dan mendorong pemerintah untuk memenuhi
kerangka hukum tentang HAM tersebut.
Ketiga, membangun kesadaran simpul-simpul
masyarakat sipil agar bisa berbicara dan
bersuara tentang pelanggaran HAM yang
dialami dan dirasakan. Keempat, pemerintah
mengoptimalkan perangkat atau institusi
negara untuk menegakkan HAM dan
mencegah terjadinya pelanggaran HAM,
seperti Komnas HAM, Ombudsman, dan
lainnya.
“Apabila semua bisa dilakukan dengan
baik dan benar, seharusnya kondisi HAM di
Indonesia bisa lebih baik lagi di tahun 2019,”
kata Didik. ❏
Tim Majelis

Potret Empat Tahun Penegakan HAM
Kontras menilai, pemerintahan Jokowi – JK gagal memenuhi penegakan HAM dan menyelesaikan
kasus HAM warga selama empat tahun belakangan ini.

B

ERTEPATAN dengan empat tahun
pemerintahan Presiden Joko Widodo
dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
memberi catatan-catatan. Pemerintahan
selama empat tahun belakangan ini (Oktober
2014 – Oktober 2018) tidak lepas dari catatan
Komnas HAM, khususnya terkait isu
penegakan HAM. Komnas HAM melihat
masih ada beberapa kasus yang belum
diselesaikan dalam penegakan HAM di Indonesia.
Catatan itu, antara lain: Pertama,
pelanggaran HAM berat masa lalu belum
terselesaikan. Persoalan HAM berat masa lalu
menjadi Pekerjaan Rumah (PR) pemerintahan
saat ini. Padahal, Komnas HAM sudah
menyerahkan berkas kasus pelanggaran
HAM kepada Jaksa Agung sejak awal 2002.
Namun, belum ada langkah konkret penanang
EDISI NO.12/TH.XII/DESEMBER 2018
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kasus-kasus yang berkasnya sudah
diserahkan Komnas HAM tersebut.
Artinya, belum ada langkah konkret dari
Jaksa Agung menindaklanjutinya ke tahap
penyidikan dan penuntutan sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang No. 26
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Adapun beberapa berkas yang telah
diserahkan Komnas HAM kepada Jaksa
Agung adalah: Peristiwa 1965/1966,

peristiwa penembakan misterius (Petrus)
1982-1985, peristiwa penghilangan paksa
aktivis tahun 1997-1998, peristiwa Trisakti,
Semanggi I dan II tahun 1998, Talangsari
tahun 1989, kerusuhan Mei 1998, dan
peristiwa Wasior Wamena 2000-2003.
Komnas HAM juga menambah tiga berkas
pelanggaran HAM berat dari Aceh, yakni:
kasus Jambu Kepok, kasus Simpang KKA,
dan yang paling akhir kasus Rumah Gedong
13
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yang diserahkan ke Jaksa Agung pada 20172018.
Catatan kedua, berkaitan dengan sumber
daya alam. Masyarakat menyampaikan
banyak pengaduan ke Komnas HAM
berkaitan dengan konflik sumber daya alam.
Berbagai isu dan konflik sumber daya alam
masih mewarnai jalannya pemerintahan
empat tahun belakangan ini. Jika beberapa
tahun lalu konflik sumber daya alam masih
didominasi isu perkebunan, pertambangan,
dan kehutanan, maka seiring berjalannya
waktu, konflik juga terkait dengan
pembangunan infrastruktur.
Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah dalam empat tahun
terakhir juga menyisakan masalah. Masyarakat menyampaikan beberapa pengaduan
terkait pembangunan infrastruktur, terdiri dari
pembangunan jalan tol, revitalisasi jalur dan

peristiwa penyerangan terhadap Jamaah
Ahmadiyah di NTB, dan peristiwa-peristiwa
serupa lainnya yang terjadi di beberapa
wilayah di Indonesia. Upaya hukum yang
dilakukan dalam setiap peristiwa intoleransi
tidak pernah menyeret aktor pelaku utama
ke pengadilan.
Dalam waktu bersamaan, Komnas HAM
juga mencatat muncul tindakan-tindakan
persekusi yang dilakukan oleh berbagai
Ormas atau kelompok massa. Tindakan
persekusi tersebut terjadi karena di latarbelakangi adanya perbedaan pandangan.
Media sosial digunakan sebagai sarana yang
ampuh untuk memobilisasi massa dalam
melakukan persekusi.
Lembaga yang concern dengan HAM,
Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan
Korban Tindak Kekerasan) juga mengeluarkan catatan evaluasi tentang empat tahun

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

stasiun kereta api, pembangunan bandara,
pembangunan waduk, dan lain-lain. Masyarakat juga masih melaporkan konflik di lahan
perkebunan, pertambangan dan kehutanan.
Komnas HAM mengapresiasi upaya
pemerintah yang telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang
Reforma Agraria. Tetapi, tidak bisa dipungkiri,
di satu sisi masih terjadi tindakan kriminalisasi
kepada warga yang melakukan upaya untuk
memperoleh hak atas tanah. Komnas HAM
juga menyayangkan tidak diaturnya
pembentukan lembaga penyelesaian konflik
agraria dalam Perpres tersebut. Sedangkan
bentuk konflik sumber daya alam lainnya
adalah sengketa lahan antara warga dengan
TNI dan Polri berupa rumah dinas maupun
tanah.
Catatan ketiga atau terakhir dari Komnas
HAM adalah tentang maraknya kasus
intoleransi dan pelanggaran atas kebebasan
berekspresi. Peristiwa intoleransi masih
mewarnai jalannya pemerintahan empat
tahun belakangan ini. Sebagai contoh
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penegakan HAM di bawah pemerintahan
Jokowi – JK. Dalam laporannya, Kontras
menilai bahwa pemerintahan Jokowi – JK
gagal memenuhi penegakan HAM dan
menyelesaikan kasus HAM warga selama
empat tahun belakangan ini. Laporan
Kontras itu tertuang dalam paparan “Laporan
Evaluasi Empat Tahun Kinerja Pemerintahan
Joko Widodo – Jusuf Kalla, Kabinet Indonesia Kerja: Sektor Hak Asasi Manusia”.
Menurut Kontras, pemerintahan Jokowi
gagal memenuhi penegakan isu HAM yang
menjadi perhatian nasional dan internasional.
Dari seluruh hasil evaluasi, Kontras
menyimpulkan, pemerintah gagal memenuhi
janji menyelesaikan kasus HAM. Kontras juga
menilai pemerintah masih stagnan dalam
penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu,
pembebasan berekspresi dan media di
Papua, juga kasus HAM masa lalu di Aceh.
Kontras juga menyuguhkan berbagai data
dan fakta yang dilampirkan dalam laporan
evaluasi penegakan HAM selama empat
tahun belakangan ini. Kontras menyebutkan,

pemerintahan masih menerapkan hukuman
mati secara masif. Kendati saat ini tren
internasional secara progresif ingin
menghapus penerapan hukuman mati,
ternyata Indonesia justru sebaliknya, malah
semakin agresif. Ini bisa dilihat dari masih
adanya 151 vonis hukuman mati yang
dilakukan pengadilan (negara).
Belum lagi pelanggaran HAM berupa
praktik penyiksaan. Menurut Kontras, praktik
penyiksaan merupakan salah satu kasus
yang kerap dilakukan oleh pihak kepolisian.
Misalnya, pada 2014, Kontras mencatat
terdapat 64 kasus. Berikutnya, pada 2015
terjadi 54 kasus, 2016 sebanyak 122 kasus,
dan pada 2017 terdapat 88 kasus. Sedangkan 2018 ini terjadi 45 kasus praktik
penyiksaan oleh pihak kepolisian. “Kepolisian
juga masih menjadi salah satu pihak yang
kerap membubarkan dan melarang kebebasan berkumpul dan berekspresi,” sebut
Kontras.
Dalam soal kebebasan ini, Kontras
mencatat dari 2014 hingga 2018 terjadi
peristiwa pelanggaran kebebasan beribadah dan berkeyakinan sebanyak 488
kasus. Jumlah korban pelanggaran kebebasan beribadah dan berkeyakinan ini mencapai
896 orang, di antaranya 408 korban individu
dan 488 korban dalam bentuk kelompok.
Kontras juga mencatat banyak pelanggaran hak atas sektor sumber daya alam yang
terjadi selama empat tahun belakangan ini.
Setidaknya hingga 2018 terjadi 702 konflik
agraria. Dari kasus-kasus itu, seluas 1,6 juta
hektar lahan dikorbankan, 455 petani
dikriminalisasi, 229 petani mengalami
kekerasan, dan 18 orang tewas dalam
konflik hak atas sumber daya alam.
Masih dalam hak atas sektor sumber daya
alam, khususnya dalam ranah pesisir,
setidaknya terdapat 28 titik area pesisir
direklamasi, 20 titik area pesisir ditambang
dan menimbulkan konflik horizontal, 40 kasus
kriminalisasi nelayan, dan 107.361 KK
tersingkir akibat reklamasi.
Selain itu, Kontras juga mencatat pemerintahan saat ini masih bermasalah terhadap
kebijakan-kebijakan yang tidak ramah HAM,
seperti UU No. 16 tahun 2017 tentang Ormas,
belum merevisi RKUHP, UU No. 5 tahun 2018
tentang Terorisme, PP No. 43 tahun 2018,
dan Reforma Peradilan Militer. ❏
BSC
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Dr. Ahmad Basarah, MH. Wakil Ketua MPR RI

Penegakan HAM Terus Bergerak Maju

T

ANGGAL 10 Desember diperingati
oleh dunia internasional sebagai Hari
Hak Asasi Manusia (HAM). Banyak
negara di dunia, termasuk Indonesia, turut
merayakan Hari HAM itu. Namun, bagaimana penegakan HAM itu di Indonesia?
Untuk mencari jawaban mengenai hal ini,
Majelis mewawancarai Wakil Ketua MPR,
Dr. Ahmad Basarah, MH. Petikannya:
Bagaimana Bapak melihat penegakan HAM di Indonesia selama ini (refleksi peringatan Hari HAM)?
Salah satu dari enam tuntutan reformasi
1998 adalah penegakan hukum, Hak Asasi
Manusia dan pemberantasan KKN. Memasuki
usia reformasi ke-20, saya melihat penegakan HAM terus bergerak maju dari pemerintahan yang satu ke pemerintahan
selanjutnya, meskipun ada beberapa yang
masih butuh perbaikan dan penyelesaian,
termasuk pelanggaran HAM di masa lalu.
Kemajuan-kemajuan itu misalnya dilihat dari
sisi regulasi, UUD NRI Tahun 1945 (hasil
amandemen) memasukkan banyak sekali
pengaturan baru mengenai HAM sesuai
dinamika dan perkembangan masyarakat.
Ketentuan HAM secara eksplisit termaktub
dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia
yang dijabarkan oleh Pasal 28A sampai Pasal
28J.
Pada masa pemerintahan Presiden
BJ.Habibie, lahir sebuah produk undangEDISI NO.12/TH.XII/DESEMBER 2018

undang khusus tentang HAM, yakni UU No.
39 Tahun 1999 yang di dalamnya menyebut
Komnas HAM sebagai lembaga mandiri. Pada
era pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus
Gur), beberapa warisan pentingnya adalah
kebebasan pers lewat penghapusan
Kementerian Penerangan dan mencabut
diskriminasi terhadap etnis Tionghoa lewat
Instruksi Presiden No. 6 tahun 2000 tentang
Pencabutan Instruksi Presiden No.14 tahun
1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan
Adat Istiadat Cina, di mana dalam aturan itu,
Presiden Soeharto menginstruksikan agar
etnis Tionghoa yang merayakan pesta
agama atau adat istiadat “tidak mencolok di
depan umum, melainkan dilakukan dalam
lingkungan keluarga”. Inpres No. 6 tahun
2000 itulah yang menjadi dasar etnis
Tionghoa dapat merayakan Imlek. Selain itu,
di masa pemerintahan Gus Dur dan Ibu Mega
lahir UU No. 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Berlanjut pada masa pemerintahan Ibu
Megawati, terbitlah Kepres No. 96 tahun
2001 tentang Perubahan atas Kepres No.
53 tahun 2001 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat. Kepres tersebut menyebut
kewenangan pengadilan ad hoc untuk
mengadili dua perkara dugaan pelanggaran
HAM Berat di Timor-Timor tahun 1999 dan
Tanjung Priok tahun 1984. Berturut-turut
setahun kemudian terbit Peraturan Peme-

rintah No. 2 tahun 2002 tentang Kompensasi,
Restitusi, dan Rehabilitasi Korban Pelanggaran HAM Berat. Masih di tahun yang sama,
Presiden Megawati menandatangani UU No.
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
yang juga awal terbentuknya Komisi
Perlindungan Anak Indonesia yang tugasnya
melindungi dan memenuhi hak anak
Indonesia.
Lalu, di masa pemerintahan Susilo
Bambang Yudhoyono, konflik Aceh dapat
terselesaikan. Kemudian juga lahirnya UU
No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban. Juga terbit UU No. 40
tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi, Ras, dan Etnis.
Saat ini pemerintahan Presiden Joko
Widodo juga terus bergerak maju untuk
memenuhi, melindungi, serta menegakkan
HAM dalam arti yang lebih luas. Maksudnya,
tidak hanya upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, tetapi upaya pemenuhan
hak politik, ekonomi, hukum, sosial, dan
budaya di masa kini dan masa depan.
Misalnya saja kebijakan pembangunan
insfrastruktur, kebijakan BBM satu harga dan
pembagian sertifikat tanah dapat dipandang
dalam rangka pemenuhan hak di bidang
ekonomi. Kebijakan Kartu Indonesia Pintar
dan Kartu Indonesia Sehat harus dilihat dari
upaya pemenuhan hak di bidang sosial dan
budaya.
Tidak mudah menyelesaikan kasuskasus HAM yang diwariskan pemerintahan
se-belumnya. Namun, kita bisa merasakan
langkah maju Presiden Jokowi untuk fokus
pada pemenuhan hak dasar warga negara,
seiring penyelesaian kasus-kasus HAM di
masa lalu. Oleh karena itu, kita harus
menjadi bangsa yang optimistis dan
bersama semua elemen bangsa ikut
mendukung dan meng-ingatkan pemerintah
dalam penegakan HAM, baik pelanggaran
HAM masa lalu maupun penegakan dan
pemenuhan HAM bagi warga Negara yang
masih hidup saat ini.
Mengapa pemerintah tidak menuntaskan pelanggaran HAM pada masa
lalu, padahal salah satu Nawacita adalah
penuntasan pelanggaran HAM?
Pemerintah bukan tidak mau menuntaskan.
Pidato kenegaraan Presiden Jokowi pada
Sidang Tahunan 16 Agustus 2018 di gedung
DPR/MPR kembali memperkuat komitmennya
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pada upaya penghormatan, perlindungan,
pemenuhan, dan penegakan Hak Asasi
Manusia. Jokowi menegaskan, pemerintah
berupaya mempercepat penyelesaian
kasus-kasus HAM masa lalu. Namun, upaya
penuntasan kasus-kasus HAM masa lalu,
seperti kasus-kasus sebelum tahun 1998,
tentu memiliki kendala yang tidak mudah.
Pihak-pihak terkait banyak yang sudah
meninggal dan sulitnya mengumpulkan buktibukti dan muncul pertentangan dari berbagai
pihak. Tentu diperlukan kesabaran dan
kearifan dari semua pihak.
Dalam penyelesaian kasus HAM masa lalu,
pemerintah juga sudah bekerja, misalnya
pemerintah saat ini sedang memfinalkan

agama dan beribadat dan lain-lain bagi
segenap warga negara Indonesia.
Era ini tentu lebih baik dari sebelum
reformasi, khususnya dalam hal pemenuhan
dan perlindungan HAM. Kita bisa lihat saat
ini tidak ada pembredelan media, tidak ada
pembungkaman atas kebebasan berekspresi
dan berpendapat, hak merayakan hari besar
keagamaan bagi kelompok minoritas diakui
negara, tidak ada penculikan aktifis, partaipartai dapat tumbuh dan hidup dan diseleksi
lewat pilihan rakyat dan bukan dengan “hak
prerogatif” Presiden, dan banyak hal positif
lainnya.
Ada kesan penuntasan pelanggaran
HAM masa lalu itu terkendala pada

Bersama Presiden Jokowi dan KH. Maimun Zubair

konsep Dewan Kerukunan Nasional untuk
penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu
lewat proses non yudisial dan beberapa
solusi alternatif lainnya. Hendaknya kita
sama-sama mengawal prosesnya. Sehingga, jangan karena ada yang belum
selesai kita menggeneralisir pemerintah
gagal dalam penegakan HAM.
Sebagaimana saya katakan di awal,
pemerintah saat ini fokus memenuhi hak-hak
dasar manusia Indonesia yang juga penting
untuk dilaksanakan, namun tetap beriringan
dengan upaya memformulasikan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Pemerintah
saat ini berupaya menjamin hak atas hidup
layak, hak atas pekerjaan dan mendapat
imbalan yang adil, hak atas pendidikan, hak
jaminan kesehatan, hak berserikat, berkumpul dan berpendapat, hak atas memeluk
16

sosok tertentu, pendapat Bapak?
Kalau ada kesan penuntasan pelanggaran HAM masa lalu disebabkan kendala orang
per orang, saya rasa tidak benar. Dalam
penuntasan pelanggaran HAM banyak pihak
yang terlibat. Ini harus dipahami bahwa bukan
hanya eksekutif melainkan juga yudikatif dan
Komnas HAM, serta faktor regulasi yang ada.
Misalnya, dalam kasus pelanggaran HAM
berat, Pasal 18 Ayat (1) UU No. 26 tahun
2000 tentang Pengadilan HAM menyebut
“penyelidikan terhadap pelanggaran hak
asasi manusia yang berat dilakukan oleh
Komnas HAM” . Sedangkan kewenangan
penyidikan perkara pelanggaran HAM berat
dilakukan oleh Jaksa Agung. Perkembangan
terakhir hasil penyelidikan Komnas HAM
menemukan adanya bukti permulaan yang
cukup atas beberapa kasus pelanggaran

HAM berat. Namun, Jaksa Agung menyatakan, temuan Komnas HAM tersebut belum
dapat dinaikkan ke tahap penyidikan karena
bukti-bukti yang kurang lengkap. Dalam hal
ini, Presiden Jokowi tentu tidak mungkin
mencampuri proses penegakan hukum.
Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya
membentuk Tim Gabungan Penuntasan
Kasus Pelanggaran HAM masa lalu yang
melibatkan semua pihak agar terdapat
kesamaan pandangan. Mana saja kasuskasus yang dapat diselesaikan dengan
pendekatan yudisial, mana yang masuk
kategori non yudisial. Hal ini perlu, karena
selain untuk memberikan kepastian hukum
juga bertujuan memutus dosa waris dan
dendam sejarah yang tidak kunjung selesai
sehingga tidak membebani generasi muda
bangsa yang tidak tahu menahu dan tidak
terlibat peristiwa masa lalu.
Saat ini banyak terjadi pelanggaran
HAM, misalnya kekerasan aparatur terhadap warga sipil, pembatasan kebebasan berpendapat, dan berserikat.
Apa tanggapan Bapak ?
Kita sama-sama memahami bahwa tidak
ada negara yang bisa menjamin 100%
terhadap pemenuhan dan perlindungan HAM
warganya. Apalagi Indonesia yang dapat
dikategorikan negara yang baru dalam hal
berdemokrasi di mana pemahaman akan
HAM juga dapat dikatakan masih belum
membudaya. Namun, yang perlu dilihat
adalah bagaimana pemerintah berupaya
memenuhi dan melindungi hak asasi warganya semaksimal mungkin.
Mengenai masih adanya kekerasan atas
warga sipil tentu ini menjadi pekerjaan rumah
kita bersama. Watak otoritarianisme yang
pernah hadir di negara kita masih harus
terus-menerus kita kikis agar cara-cara
security approach berubah menjadi pendekatan hukum berbasis HAM. Namun, publik
juga harus bisa memahami ada tahapan dan
mekanisme yang harus diambil aparatur
penegak hukum ketika melakukan sebuah
tindakan sesuai situasi dan kondisi lapangannya. Selama tindakan tersebut
dibenarkan oleh aturan hukum, memang
harus dilakukan. Namun sebaliknya, kita tidak
boleh membenarkan kesewenang-wenangan aparatur kita.
Sementara itu, terkait dengan pembatasan kebebasan berpendapat dan berserikat
EDISI NO.12/TH.XII/DESEMBER 2018

di era Jokowi, saya rasa pembatasan dalam
kebebasan memang harus dilakukan.
Kebebasan harus dibatasi oleh aturan
hukum. Negara kita adalah negara demokrasi
yang berdasar atas hukum. Dalam pasal 28J
UUD NRI Tahun 1945 dikatakan: “Dalam
menjalankan hak dan kebebasannya, setiap
orang wajib tunduk kepada pembatasan
yang ditetapkan dengan undang-undang”.
Norma konstitusi pembatasan HAM warga
negara kita tersebut juga diatur dalam
regulasi beberapa Undang-undang kita,
misalnya UU Penghapusan Diskrimasi Ras
dan Etnis, UU ITE dan lain-lain.
Dalam kasus pembubaran HTI, pemerintah
sudah tepat, mengingat aktivitas HTI
mengusung konsep khilafah dan secara
garis besar bersifat transnasional, bertentangan dengan sila Persatuan Indonesia,
serta berorientasi meniadakan eksistensi
NKRI yang berarti melanggar kewajiban
ormas sebagaimana diatur dalam Pasal 21
huruf b UU Ormas, yaitu ormas berkewajiban
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
serta keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Keputusan pembubaran HTI juga

sudah ditetapkan oleh Pengadilan yang
merupakan lembaga yudikatif yang independen dan mandiri.
Dalam era ini, kita bisa menyaksikan
hampir tiap hari ada demonstrasi di seluruh
penjuru tanah air. Namun, aksi-aksi kecil
sampai aksi besar yang mengkritik pemerintah tidak pernah dihadapi secara berlebihan, apalagi lewat penculikan atau pembunuhan. Propaganda hitam yang menuduh
Presiden dengan tuduhan-tuduhan keji pun
tetap diproses berdasar hukum yang
berlaku, bukan lewat tangan besi.
Apa yang bisa dilakukan MPR untuk
membantu penegakan HAM di Indonesia?
Sesuai Pasal 3 ayat (1) UUD NRI Tahun
1945, MPR adalah lembaga yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan
UUD. Dalam kapasitas tersebut maka
berbagai ketentuan HAM yang ada dalam
konstitusi saat ini adalah buah kerja dari
lembaga MPR. Pengaturan HAM dalam UUD
NRI Tahun 1945 sudah lengkap saat ini, yang
proses kelahirannya merupakan ikhtiar MPR
dalam rangka memenuhi pengakuan, jamin-
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an, dan perlindungan atas HAM di Indonesia.
Adapun mengenai penegakan HAM maka
sesuai Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun
1945 merupakan tanggung jawab pemerintah. Lengkapnya, Pasal 28I ayat (4)
menyebutkan: Perlindungan, pemajuan,
penegakan, dan pemenuhan hak asasi
manusia adalah tanggung jawab negara,
terutama pemerintah.
Meskipun penegakan HAM merupakan
tugas pemerintah, dalam hal ini Presiden dan
jajaran di bawahnya, namun bukan berarti
MPR berdiam diri. Selama ini MPR melalui alat
kelengkapannya, seperti Badan Pengkajian
maupun Lembaga Pengkajian, senantiasa
menyerap aspirasi terkait penegakan HAM
di berbagai wilayah untuk kemudian dibuat
rekomendasi yang ditujukan kepada pihakpihak terkait. Merujuk kepada Pasal 6 huruf
d Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014
tentang Tata Tertib MPR RI dijelaskan salah
satu tugas dari MPR RI adalah: “Menyerap
aspirasi masyarakat, daerah dan lembaga
negara dengan pelaksanaan UndangUndang Dasar Negera Republik Indonesia
Tahun 1945”.
MPR dapat meneruskan hasil serap
aspirasi tersebut kepada Presiden dan atau
pimpinan lembaga negara lain sesuai kewenangan Pimpinan MPR di pasal 28 huruf
(a) Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014
ten-tang Tata Tertib MPR RI, yang menjelaskan bahwa pimpinan MPR berwenang
“Mengadakan konsultasi dan koordinasi
dengan Presiden dan atau pimpinan lembaga
negara lainnya untuk pemasyarakatan dan
pelaksanaan Pancasila, Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Bhinneka Tunggal Ika”.
Selain itu, MPR melalui program Sosialisasi
4 Pilar MPR yang telah berjalan sejak masa
kepemimpinan Hidayat Nur Wahid dan
HM.Taufiq Kiemas juga melakukan upaya
sosialisasi pasal-pasal tentang HAM dalam
UUD kepada aparatur pemerintah, sehingga
diharapkan setelah memahami mengenai
HAM dalam UUD maka mereka akan dapat
menegakkannya dengan baik.
Intinya, penegakan HAM di Indonesia
harus berbasis pada keluhuran nilai-nilai
Pancasila dan dalam koridor menjaga
keutuhan NKRI agar dapat hidup, lestari dan
jaya selama-lamanya. ❏
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Berkunjung ke Museum Nasional

Menengok

Peradaban Masa Lalu
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Museum Nasional menyimpan benda-benda peninggalan masa silam yang mencerminkan peradaban
bangsa Indonesia
I SELA-SELA kegiatannya dimasa reses anggota DPR, Wakil

D

Hidayat merupakan satu-satunya pimpinan negara yang pernah

Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengunungi Museum

mengunjungi Museum Nasional. Siswanto berharap, ke depan akan

Nasional, di Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa

ada pimpinan lembaga negara lain yang mengunjungi Museum

(13/11). Mengenakan kemeja batik merah kuning dipadupadan celana

Nasional. Dengan begitu, Siswanto berharap, minat masyarakat

kain hitam, dengan mengenakan peci, Hidayat datang tepat pada

mengunjungi museum akan semakin besar.

pukul 10.00 WIB di museum tersebut. Kedatangan mantan santri
Gontor itu disambut Kepala Museum Nasional Siswanto.

Mengomentarai sanjungan Kepala Museum Nasional itu, Hidayat
mengakui kalau dirinya gemar berkunjung ke museum. Bahkan tiap

Mengikuti ajakan tuan rumah, Hidayat Nur Wahid langsung menuju

kali mendapat kesempatan ke luar negeri, Hidayat Nur Wahid hampir

ruang tamu museum. Di tempat itu Wakil Ketua MPR mendapat

pasti selalu membuat salah satu agendanya adalah mengunjungi

penjelasan seputar kondisi Museum Nasional, salah satu museum

museum.

terbesar di Indonesia. Menurut Siswanto, museum yang dipimpinnya

Karena itu, Hidayat mengajak semua lapisan masyarakat untuk

menyimpan dan menjaga 6500 benda peninggalan. Karena itu, Mu-

gemar mengunjungi museum. Karena museum merupakan tempat

seum Nasional banyak mendapat apresiasi dari museum lainnya,

untuk menyimpan jejak peradaban bangsa. Dan, dengan

termasuk dari luar negeri.

mengunjungi museum bisa membangkitkan rasa cinta dan bangga

Dalam kesempatan itu, Siswanto memberi apresiasi serta
sanjungan kepada Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Pasalnya,
18

terhadap bangsa.
“Seluruh peninggalan yang disimpan di museum, bisa
EDISI NO.12/TH.XII/DESEMBER 2018

membangkitkan inspirasi dan membangun

hadirannya di museum merupakan salah

itu terlihat ada telapak kaki salah satu raja

kreatifitas. Karena itu, mari kita me-

satu bentuk apresiasi terhadap kinerja Mu-

termasyhur dari Kerajaan Kutai, yaitu

ngunjungi museum,” begitu ajakan Hidayat

seum Nasional dalam menjaga dan meles-

Mulawarman. Selain itu, Hidayat juga

Nur Wahid.

tarikan benda-benda bersejarah. Ini sesuai

kelihatan kaget saat mendapati prasasti

Segala peninggalan suatu bangsa,

Amanat Undang-Undang Dasar Negara

Candi Prambanan. Demikian kagumnya

menurut Hidayat Nur Wahid, akan kelihatan

Republik Indonesia Tahun 1945 untuk

terhadap prasasti Prambanan, Hidayat

hebat jika ada museumnya. “Karena

melindungi kebudayaan.

bahkan meminta juru foto untuk meng-

kehebatan itulah suatu bangsa bisa dihargai

Pada kesempatan itu, Hidayat berke-

dan disegani bangsa-bangsa lain di dunia,”

sempatan menyaksikan benda-benda

katanya.

peninggalan masa lalu yang tersimpan di

Kekaguman Hidayat tak sampai di situ.

abadikan saat dia berdiri bersebelahan
dengan prasasti Prambanan.

“Bagi bangsa Indonesia, kata Hidayat

Museum Nasional. Mulai dari Ruang Manusia

Hidayat juga tampak terpana saat masuk dan

lebih lanjut, museum sangat penting, karena

Purba dan Benda-Benda Purbakala, Ruang

melihat dari dekat benda-benda bersejarah

kita adalah bangsa yang besar dan memiliki

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Ruang

yang terbuat dari emas, yang tersimpan di

sejarah yang sangat panjang,” ungkap

penyimpanan Emas dan yang terakhir Taman

ruang penyimpanan emas. Di tempat itu

Hidayat Nur Wahid. Maka, dengan adanya

Arca.

terdapat berbagai benda bersejarah ber-

museum, kata Hidayat Nurc Wahid, kita bisa

Hidayat tampak terkagum-kagum me-

bahan emas. Mulai dari mahkota, pedang,

memperlihatkan dan mengajarkan peradaban

nyaksikan berbagai batu prasasti. Salah

hingga uang emas peninggalan kerajaan-

masa lalu kepada generasi muda.

satunya adalah prasasti dari kerajaan

keraan nusantara. ❏

Selanjutnya, Hidayat menyatakan, keEDISI NO.12/TH.XII/DESEMBER 2018

Kutai Kartanegara. Karena di atas batu
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Diskusi Empat Pilar

Maknai Perjuangan Pahlawan dalam Koridor
Empat Pilar
Memaknai perjuangan para pahlawan adalah bagaimana melanjutkan dan menjaga apa yang diwariskan
para pahlawan, baik Pancasila, UUD, NKRI, maupun Bhinneka Tunggal Ika.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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AKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid
menyebutkan, tantangan yang
dihadapi bangsa Indonesia saat ini
sangat beragam dalam memaknai perjuangan para pahlawan. Tapi, dalam konteks Indonesia, memaknai perjuangan para pahlawan
harus merujuk pada Empat Pilar, yaitu Pancasila,
UUD, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Memaknai perjuangan para pahlawan
adalah bagaimana melanjutkan dan menjaga
apa yang diwariskan para pahlawan, baik
Pancasila, UUD, NKRI, maupun Bhinneka
Tunggal Ika. Itulah Empat Pilar MPR RI. Artinya,
tantangan yang dihadapi saat ini memang
sangat beragam. Tapi dalam konteks Indonesia, tantangan itu merujuk pada Empat Pilar,”
katanya dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan
tema “Memaknai Perjuangan Para Pahlawan”
di Media Center MPR/DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/11). Diskusi yang
diselenggarakan Biro Humas MPR bekerjasama dengan Koordinatoriat Wartawan
Parlemen ini menghadirkan pembicara Wakil
Ketua MPR Ahmad Basarah dan pengamat
politik Siti Zuhro.
Menurut Hidayat Nur Wahid, masa lalu dan
masa kini bisa berbeda. Namun, dalam
konteks kepahlawanan tetap dalam koridor
Empat Pilar. “Prinsip yang telah diwariskan
para pahlawan tetap menjadi tantangan.
Untuk menghadirkan pahlawan-pahlawan di
20

era milenial tetaplah harus merujuk pada
Empat Pilar yang menjadi program dari MPR
RI,” katanya.
Soal tantangan tersebut, dia memberi
contoh, apakah Pancasila bisa tetap eksis
atau tidak, apakah Indonesia bisa tetap
menjadi NKRI atau terbelah. “Tantangannya
apakah Pancasila bisa tetap eksis atau
tidak. Pancasila untuk tetap dilaksanakan
agar bisa membingkai bangsa dan negara.
UUD tetap membingkai konstitusi kita.
Tantangan apakah Indonesia tetap menjadi
NKRI atau terbelah karena munculnya
separatis. Bhinneka Tunggal Ika, dulu
beragam, sekarang pun beragam. Sekarang
bertambah dengan adanya media sosial,
globalisasi,” jelasnya.
Sementara itu, Ahmad Basarah
mengatakan, hikmah yang bisa diambil dari
Hari Pahlawan adalah mewaspadai adanya
politik divide et impera pada masa sekarang.
Pada masa lalu, Indonesia dijajah oleh lima
bangsa. Salah satu penjajah, Belanda,
menggunakan strategi politik pecah belah
atau divide et impera. Antar kesultanan dan
kerajaan diadu domba agar kekuatan
nusantara menjadi lemah.
Menurut Basarah, saat ini, strategi divide
et impera itu berubah bentuk menjadi sistem
yang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, yaitu sistem demokrasi liberal. Sistem

demokrasi liberal ini cenderung menimbulkan
suasana kurang kondusif ketika ruang publik
diwarnai dengan saling fitnah, saling
menghina di antara elit politik. “Kita harus
menyadari adanya politik divide et impera
pada masa sekarang melalui teknologi
informasi seperti gadget, untuk menyebarkan
fitnah, hoax, dan permusuhan,” ujarnya.
Basarah menambahkan, tantangan yang
dihadapi bangsa Indonesia bukan
peperangan konvensional, melainkan
peperangan yang menggunakan strategi
proxy war. Peperangan yang tujuannya
memecah belah bangsa Indonesia,
mengadu-domba komponen bangsa Indonesia. “Sekarang ada tuduhan golongan Islam
tidak nasionalis, dan kelompok nasionalis
tidak relijius. Menurut fakta sejarah, dan suri
tauladan kepahlawanan kita, tuduhan itu
tidak berdasar,” tuturnya memberi contoh.
Basarah mengingatkan bahwa para
syuhada pejuang bangsa telah menitipkan
negeri ini dengan seperangkat ideologi yang
menjadi pemersatu bangsa. “Negeri inilah
yang kita serahkan kepada anak cucu di
kemudian hari agar mereka bisa hidup di alam
kemerdekaan yang di dalamnya ada
masyarakat yang terdiri atas suku, agama,
etnis, dan warna kulit dalam identitas keIndonesiaan,” ucapnya. ❏
BSC
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Kabupaten Berau, Kalimantan Timur

Media Berharap MPR Beri Kesejukan Kepada
Masyarakat
Awak media berharap, jelang kontestasi politik saat ini, pimpinan hendaknya memberikan pernyataanpernyataan menyejukkan dan memperkuat persatuan.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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IRO Humas MPR menggelar Media Ex
pert Meeting untuk mendapatkan
masukan dari kalangan awak media
bagi evaluasi pemberitaan publikasi kegiatan
MPR. Media Expert Meeting diikuti 33 media,
baik cetak, online, dan elektronik (TV dan
radio) berlangsung di Kabupaten Berau,
Kalimantan Timur, Jumat petang (9/11/2018).
Pertemuan Biro Humas dan awak media
ini dihadiri Kepala Biro Humas MPR Siti
Fauziah, Kepala Bagian Pemberitaan dan

Layanan Informasi Muhamad Jaya dan
Kasubag Pemberitaan Budi Muliawan. Setiap
awak media diberikan kesempatan berbicara
untuk memberi usulan dan masukan bagi
pelayanan pemberitaan MPR yang lebih baik.
“Pertemuan ini untuk berdiskusi dan kita
ingin mendapatkan masukan. Kita perlu
masukan dari media karena media adalah
partner MPR. Ini untuk kemajuan MPR dan
juga media,” tutur Siti Fauziah.
Dari diskusi dan masukan media, sebagian

besar awak media mengharapkan peran
MPR di tengah kondisi masyarakat yang saat
ini seolah-olah terbelah jelang kontestasi
politik pemilihan legislatif dan pemilihan
presiden. Ini bisa dilakukan dengan
pernyataan-pernyataan pimpinan MPR yang
menyejukkan dan memperkuat persatuan.
Para awak media berpendapat bahwa
situasi masyarakat saat ini menjadi momentum bagi MPR mengimplementasikan Empat
Pilar MPR dengan menyampaikan nilai-nilai
Empat Pilar yang menyejukkan dan
mempersatukan masyarakat.
“Pimpinan MPR bisa ikut meredakan
suasana panas menjelang Pemilu dan
Pilpres. Masyarakat saat ini sudah terbelah,”
ujar salah satu peserta.
Peserta media expert lainnya juga berpendapat, masyarakat saat ini sudah terkotakkotak dan terbelah. Dalam situasi seperti ini,
MPR bisa tampil dengan pernyataan persatuan
dan berpegang pada nilai-nilai Pancasila.
Masukan lainnya adalah harapan kepada
MPR untuk menyasar kalangan milenial
dalam sosialisasi Empat Pilar MPR. Banyak
milenial yang belum banyak mengetahui
tentang Empat Pilar MPR dan kondisi negara
saat ini.
Kalangan milenial ini sangat aktif di media
sosial. Karena itu, peserta media expert
meminta MPR untuk menggarap secara
serius media sosial seperti facebook, twitter, instragram, youtube. Pesan Empat Pilar
bisa disiasati melalui plarform media sosial.
Media sosial menjadi wahana yang tepat
bagi MPR untuk menyosialisasikan Empat Pilar
yang disesuaikan dengan kalangan milenial.
Penyampaian pesan Empat Pilar melalui media sosial itu dikemas dengan bahasa
kekinian atau milenial.
Penggunaan media sosial dengan bahasa
kekinian dan milenial membuat sosialisasi
Empat Pilar lebih efektif. ❏
BSC
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Forum Koordinasi Protokoler

Untuk Menyatukan Visi Protokoler
Ratusan protokoler dari berbagai lembaga negara, kementerian, lembaga non-kementerian, serta
pemerintahan provinsi berkumpul di Gedung Parlemen. Menyatukan visi.
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ESJEN MPR Ma’ruf Cahyono
mengucapkan selamat datang kepada
125 protokoler yang datang dari
berbagai lembaga negara, kementerian,
instansi non-kementerian, dan pemerintah
daerah. “Selamat datang di Ruang Delegasi,
Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/
DPD Senayan”, ujarnya (15/11/ 2018).
Mereka, para protokoler, berkumpul di rungan
delegasi MPR itu guna mengikuti ‘Forum
Koordinasi Protokoler Tahun 2018’.
Dalam acara yang berlangsung 15 hingga
16 November 2018, Ma’ruf Cahyono
menggambarkan para protokoler sebagai
insan-insan yang serba tahu, sehingga saat
ditanya apa saja bisa menjawab. “Mereka
adalah sosok yang sangat luar biasa”,
ucapnya.
Sesjen MPR menyebutkan forum yang
pertama kali diselenggarakan itu sebagai
kegiatan yang sangat penting. Koordinasi
dan komunikasi, menurut pria asal
Banyumas, Jawa Tengah, itu merupakan
tindakan yang membuat kita mempunyai
makna. “Komunikasi dan koordinasi membuat
hidup kita menjadi tersambung dengan yang
lain”, tuturnya. Ia tak bisa membayangkan
22

bagaimana kalau dalam satu keluarga,
antara suami dan istri, orangtua dan anak,
tidak terjalin komunikasi.
Sebagai acara yang menghimpun bagian
protokol dari berbagai lembaga, Ma’ruf
Cahyono mengharapkan, dalam pertemuan
tersebut terjadi sharing mengenai
keprotokolan. Meski ada aturan umum
mengenai keprotokolan, namun masingmasing lembaga memiliki keprotokolan
tersendiri dengan karakteristik yang ada. Di
sinilah perlu ada sharing, sebab ada aturan
keprotokolan yang belum dipahami pihak lain.
Dia lalu mencontohkan perbedaan yang
masih bisa terjadi. Sebelum era reformasi,
MPR merupakan lembaga tertinggi. Sebagai
lembaga tertinggi maka segala hal yang
terkait MPR selalu ditempatkan nomer satu,
mulai dari posisi duduk hingga nomer surat.
Hal inilah yang menurut Ma’ruf bisa menjadi
bahan diskusi dalam forum tersebut, yakni
membahas keprotokolan antarlembaga
negara selepas reformasi. “Sebab MPR
sekarang menjadi lembaga negara yang
setara dengan lembaga negara lainnya”,
ungkapnya.
Keprotokolan diatur dalam regulasi yang

bertujuan untuk menempatkan orang pada
posisi dan rasa hormat. Di MPR sendiri
keprotokolan termaktub dalam UU. No. 17
Tahun 2014 dan Tata Tertib MPR. Sementara
lembaga lain punya aturan protokol sendiri.
Dari semua aturan yang dimiliki masingmasing lembaga, menurut Ma’ruf Cahyono,
maka perlu disinergikan sehingga bisa
mengakomodir semua tanpa menimbulkan
masalah di lapangan.
Hal seperti inilah perlu dibicarakan dan
dibahas sehingga selepas forum ini
menghasilkan rekomendasi keprotokolan
yang mampu memberi layanan yang bisa
memuaskan semua pihak. Untuk itulah maka
keprotokolan harus di-back up dengan
regulasi yang dipahami semua sehingga
perlu komunikasi antarprotokoler.
Selepas acara itu Ma’ruf Cahyono juga
berharap agar rekomendasi atau keputusan
bersama bisa ditindaklanjuti dengan
pertemuan selanjutnya secara intensif untuk
menyinergikan semua yang terlibat dalam
keprotokolan.
Ketua Panitia Acara Dyastasita WB saat
diwawancarai mengatakan, forum ini
merupakan kegiatan yang kali pertama
EDISI NO.12/TH.XII/DESEMBER 2018

diadakan. Forum-forum yang lain sudah ada,
seperti Forum Bakohumas. “Protokoler kan
nge-lead setiap kegiatan yang ada”, ujarnya.
Acara ini, menurut Dyastasita, untuk
mengawali forum protokoler di samping
untuk sharing bagaimana kita melakukan
tugas keprotokolan. “Misalnya kita menjadi
tahu bahwa tempat duduk ketua partai

ditempatkan di belakang menteri”, ujarnya.
Dinamika yang ada dalam forum disebut akan
menjadi aspirasi untuk membuat aturan yang
lebih bagus lagi untuk ke depan. Dia
berharap acara ini bisa mempertemukan
protokoler dari berbagai lembaga dan
membuat mereka bisa menjalin komunikasi
dengan lebih lancar. “Inilah tujuan kita bikin

acara”, tuturnya.
Selepas acara ini, Dyastasita
mengharap, ada semacam rekomendasi
untuk diteruskan ke forum yang lebih
produktif lagi ke depannya. “Forum ini masih
embrio, belum seformal Forum Bakohumas”,
terangnya. ❏
AWG

Diskusi Empat Pilar MPR

Segera Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan
Seksual
Data Komnas Perempuan 2001-2011, setiap hari terjadi kekerasan seksual terhadap 35 perempuan.
Artinya, setiap dua jam terjadi kekerasan seksual terhadap tiga perempuan.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

B

AIQ NURIL, pegawai honorer di SMA

hadir dalam Diskusi Empat Pilar MPR di Me-

an Baiq Nuril menyita perhatian wartawan

Negeri 7 Nusa Tenggara Barat (NTB),

dia Center MPR/DPR, Kompleks Parlemen

parlemen yang mengikuti diskusi dengan

yang ramai diperbincangkan saat ini

Jakarta, Rabu, 21 November 2018. Kehadir-

tema “Perlindungan Perempuan dan Ancam-
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an Kekerasan Seksual”.
Dalam diskusi ini, Baiq Nuril menyatakan,

Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo dan Askari

mengungkapkan, setiap hari setidaknya

Razak.

terjadi kekerasan seksual terhadap 35

akan berjuang bersama perempuan lain yang

Rieke Diah Pitaloka mengungkapkan

perempuan. Artinya, setiap dua jam terjadi

mengalami kekerasan seksual, namun tidak

bahwa Komnas Perempuan sudah

kekerasan seksual terhadap tiga

mampu bersuara. “Saya akan berjuang untuk

menyatakan bahwa Indonesia saat ini dalam

perempuan. Data itu ibarat gunung es, karena

wanita-wanita dan perempuan-perempuan

keadaan darurat kekerasan seksual. Dalam

banyak korban yang lebih memilih diam dan

di Indonesia agar tidak ada lagi kekerasan

kasus Baiq Nuril, Rieke menyebutkan,

tidak melaporkan kekerasan seksual yang

seksual terjadi pada perempuan. Segera

penegak hukum seharusnya menggunakan

dialami.

sahkan RUU Penghapusan Kekerasan

prinsip kausalitas, sebab-akibat. Artinya,

“RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Seksual,” katanya.

bukan hanya dilihat dari sisi akibat, tetapi

penting dibahas sesegera mungkin, karena
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Baiq Nuril adalah pegawai honorer di

juga harus melihat sebabnya. “Seharusnya

kasus pelecehan seksual meskipun tidak

SMA Negeri 7 NTB yang divonis Mahkamah

MA melihat apakah benar terjadi kekerasan

bersentuhan fisik dalam kasus Baiq Nuril,

Agung (MA) dengan hukuman enam bulan

seksual terhadap korban Baiq Nuril,”

namun kekerasan verbal termasuk ke-

penjara dan denda Rp 500 juta. Nuril

ujarnya.

kerasan seksual. Kalau sudah ada UU

dianggap bersalah melanggar UU ITE

Komisioner Komnas Perempuan

Penghapusan Kekerasan Seksual maka

karena menyebarluaskan konten elektronik

Masruchah sependapat dengan Rieke Diah

perlindungan terhadap korban dan pe-

yang bemuatan asusila. Dokumen elek-

Pitaloka. Menurut Masruchah, saat ini banyak

menjaraan bagi pelaku memiliki pijakan

tronik itu adalah rekaman percakapan

kasus kekerasan seksual yang menimpa

hukum,” demikian Masruchah.

telepon dari Kepala Sekolah SMA Negeri 7

perempuan di negeri ini. Karena itu, Komnas

Dalam kesempatan itu, Lembaga Per-

kepada Baiq Nuril yang dianggap berisi

Perempuan dan gerakan masyarakat sipil

lindungan Saksi dan Korban (LPSK)

muatan pornografi. Baiq Nuril menyimpan

telah mendorong RUU Penghapusan Ke-

memberi perlindungan bagi Baiq Nuril, baik

rekaman percakapan itu karena meng-

kerasan Seksual sejak 2015.

sebagai saksi maupun korban. Baiq Nuril

anggap telah mengalami pelecehan

“Kami meminta RUU itu menjadi RUU

menandatangani surat pernyataan per-

prioritas. Sejak April 2017, Komisi VIII sudah

lindungan itu di depan Wakil Ketua LPSK

Selain Baiq Nuril, diskusi Empat Pilar MPR

ditugaskan untuk membahas RUU Peng-

dan disaksikan para wartawan parlemen.

menghadirkan narasumber anggota Fraksi

hapusan Kekerasan Seksual. Karena,

Dengan per-lindungan itu, Baiq Nuril

PDI Perjuangan MPR Rieke Diah Pitaloka,

faktanya, kekerasan seksual di Indonesia

mendapat hak-hak perlindungan sebagai

Kuasa Hukum Baiq Nuril yaitu Joko Jumadi,

sudah tidak bisa ditolerir lagi,” ujarnya.

saksi dan korban. ❏

seksual dari kepala sekolah.

Komisioner Komnas Perempuan Masruchah,
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Data Komnas Perempuan 2001-2011
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Media Expert MPR

Meningkatkan Kemitraan Antara MPR dan
Media Massa
Untuk meningkatkan mutu publikasi, MPR perlu masukan dan kritik dari awak media massa. Kerjasama
MPR dan media massa terjalin dengan baik dan perlu dilanjutkan.
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UA puluh sembilan perwakilan media
massa, baik cetak, online, televisi,
radio menghadiri Media Expert Meeting, 30 November 2018. Kegiatan yang
digelar di Benoa, Bali, itu diselenggarakan
untuk mengevaluasi kinerja publikasi dan
diseminasi informas yang telah dilakukan oleh
Biro Humas Setjen MPR selama satu tahun.
Kepala Biro Humas Siti Fauziah di hadapan
29 perwakilan perusahaan media massa
menyebut pertemuan yang digelar di Pulau
Dewata itu selain untuk mengevaluasi kinerja
yang telah dilakukan juga untuk meminta
masukan, saran, koreksi, serta tukar pikiran
demi perbaikan ke depan. “Tak ada manusia
yang sempurna, tak ada gading yang tak
retak dalam menjalankan tugas, untuk itulah
kami meminta saran, pendapat, dan
evaluasi”, paparnya.
Apa yang disampaikan oleh perwakilan
media massa, menurut perempuan yang
akrab dipanggil Bu Titik itu diperlukan guna
untuk melakukan perbaikan konten publikasi
yang diproduksi oleh Humas MPR. Dia
berharap, kerja sama antara media massa
dengan biro yang dipimpinnya bisa terus
dilakukan.
Kasubag Pemberitaan dan Informasi, Budi
Muliawan, yang mendampingi Siti Fauziah,
EDISI NO.12/TH.XII/DESEMBER 2018

dalam kesempatan yang sama menuturkan,
jalinan kerja sama antara Biro Humas dengan
media massa, dalam tingkatan yang sama.
“Biro Humas memandang media massa
adalah mitra”, ujarnya. “Baik Biro Humas
maupun media massa partner adalah satu
tim”, tambahnya. Untuk itu, Budi Muliawan
berharap, agar kerja sama yang telah
dilakukan bisa saling mendukung dan
menguatkan.
Dalam sesi evaluasi, saran, dan masukan,
satu persatu perwakilan media massa
memberi pendapatnya. Semua mengatakan
bahwa kerja sama yang telah dilakukan
berjalan lancar. “Terima kasih kepada Bu Titik,
kerja sama yang telah kami lakukan berjalan
lancar”, ujar Rina. “Kerja sama berjalan baik,
berita dari MPR sudah kami sebar baik lewat
online maupun media sosial”, papar Lara dari
Antara. “Kerja sama lancar”, tambah Tika.
Selain mengapresiasi kerja sama, mereka
berharap agar produksi media massa dari
Humas MPR tak hanya berita, namun juga
perlu dikemas dalam bentuk yang lain, seperti
video, foto, iklan layanan masyarakat, media sosial, interaktif, dan bentuk kreatif
lainnya. “Berita sosialisasi dikemas lebih
beragam”, ujar Gembong. “Tak hanya
kegiatan pimpinan MPR, namun juga berita

soft dari MPR lainnya juga penting”, tambah
Tika.
Aneka rupa berita perlu dikreatifkan agar
masyarakat tak monoton ketika mendapat
berita kegiatan pimpinan MPR. Apalagi bila
sasarannya generasi milenial. Sama seperti
harapan dari Siti Fauziah, mereka juga
berharap agar kerja sama yang telah terjalin
bisa dilanjutkan.
Menanggapi saran, pendapat, masukan,
dan kritik, Siti Fauziah menyatakan gembira.
Bu Titi berharap, semua pendapat tadi tak
hanya diberikan pada acara seperti ini,
namun bisa kapan saja, baik formal maupun
informal. “Bisa kok saya ditelepon”, ujarnya
dengan riang. “Silahkan dalam forum apa
saja”, tambahnya.
Perempuan asal Bandung, Jawa Barat,
itu mengucapkan terima kasih atas semua
yang disampaikan. Masukan yang menginginkan agar MPR memproduksi berita dalam
bentuk video, Siti Fauziah berharap, dapat
segera direalisasikan. “Kami siap membuat
berita video kalau ini memang diminati oleh
generasi milineal”, ungkapnya. Kemudian dia
menyampaikan permintaan maaf bila ada
harapan dan keinginan dalam kerja sama ini
belum dapat direalisasikan. ❏
AWG
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Marwan Dasopang,

Wakil Ketua Komisi VIII DPR

Kita Sedang Matangkan RUU PKS Ini
OMISI Nasional (Komnas) Perem-

K

Untuk mengetahui bagaimana perkem-

pembahasan RUU PKS ini berjalan

puan menyatakan bahwa Indonesia

bangan pembahasan RUU ini, Majelis

lambat sehingga banyak kalangan

saat ini dalam keadaan darurat

mewawancarai Ketua Panja RUU PKS,

mendesak agar DPR segera menge-

kekerasan seksual terhadap perempuan

Marwan Dasopang. Berikut wawancara

sahkan RUU PKS. Apalagi setelah ada

dan anak. Saat ini banyak kasus kekerasan

dengan Marwan Dasopang yang juga Wakil

kasus Baiq Nuril, pegawai honorer

seksual menimpa perem-puan dan anak di

Ketua Komisi VIII dan politisi dari Partai

sebuah SMAN di Nusa Tenggara Barat

negeri ini. Data Komnas Perempuan

Kebangkitan Bangsa (PKB). Petikannya:

(NTB), yang mengalami pelecehan
seksual secara verbal dari kepala

menyebutkan, pada 2001 – 2011, setiap dua
jam terjadi kekerasan seksual terhadap

RUU

Penghapusan

Kekerasan

sekolah. Bagaimana pendapat Bapak?

tiga perempuan. Data itu ibarat fenomena

Seksual (PKS) sudah dibahas sejak

Sebenarnya pembahasan RUU ini tidak

puncak gunung es karena banyak korban

April 2017. Bagaimana perkembangan

berjalan lambat. Saya sendiri baru di DPR

yang memilih diam dan tidak melaporkan

terakhir RUU ini?

pada Februari 2018 ini dan langsung

kekerasan seksual yang dialaminya.

RUU PKS ini masih dalam pembahasan di

ditugaskan menjadi Ketua Panja. Saya sudah

Kekerasan seksual terhadap perempuan

Panja. Kami mengakui bahwa Panja belum

kebut pembahasan RUU ini. Kita berkali-kali

dan anak sudah tidak dapat ditolerir lagi.

membahas DIM (daftar inventaris masalah)

mengadakan rapat Panja.

Karena itu, sejak tahun 2015, Komnas

dari RUU ini. Kami masih membutuhkan

Tapi, kenapa seolah masih tertunda-

Perempuan dan Gerakan Masyarakat Sipil

masukan pemikiran dari para ahli, baik ahli

tunda, karena ada satu persoalan dalam

telah mendorong lahirnya RUU Peng-

pidana, ahli sosiologi, ahli agama. Kita masih

RUU ini, yaitu soal tata cara polisi bertanya

hapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

membutuhkan pemikiran dari para ahli,

kepada korban untuk mengungkap fakta

Pada April 2017, Komisi VIII DPR sudah

termasuk ahli bahasa. Frasa “Penghapusan

terjadinya kekerasan seksual. Untuk

ditugaskan untuk membahas RUU ini.

Kekerasan Seksual” pun dibicarakan. Kita

melihat apakah terjadi kekerasan seksual,

Dengan adanya UU PKS ini maka pence-

ingin nanti nama RUU ini bisa mencakup

polisi selalu bertanya kepada korban,

gahan, perlindungan, dan penanganan

persoalan kekerasan seksual terhadap

“Apakah Anda menikmati atau tidak?”

terhadap korban, serta pemenjaraan bagi

perempuan dan anak.

Pertanyaan ini tentu menyakitkan. Tapi,

pelaku memiliki pijakan hukum.
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Ada yang menyebutkan proses

kalau tidak terjadi kekerasan seksual maka
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tidak ada persoalan. Bagaimana kalau

cara untuk memberi warning sebelum

pelaku kekerasan seksual itu menyatakan

terjadinya kekerasan seksual itu. Dan, kita

suka sama suka?

akan atur siapa yang bisa mengeluarkan

Karena itu, kita mengharapkan pem-

warning itu.

buktian terjadinya pelecehan seksual,

Pencegahan dilakukan agar tidak terjadi

kekerasan seksual, harus melalui visum.

kekerasan seksual terhadap perempuan dan

Setelah ada visum dan bukti, polisi tidak boleh

anak. Misalnya, ketika kasus kekerasan

lagi bertanya apakah korban menikmati atau

seksual terhadap anak terungkap, biasanya

tidak, tetapi kekerasan seksual itu langsung

korbannya tidak satu orang, tetapi muncul

diproses karena sudah ada korban. Cukup

korban-korban sebelumnya. Karena itu, kita

satu bukti pembuktian saja untuk kasus

memerlukan warning agar tidak terjadi

kekerasan seksual yang dilakukan

kekerasan seksual. RUU ini juga mengatur

berulangkali oleh pelaku. Artinya, Panja

bagaimana warning pencegahan itu dan

melihat masih ada persoalan di hilir. Yaitu,

siapa yang berwenang mengeluarkan

soal definisi pelecehan seksual, kekerasan

warning itu.

seksual.

Kita juga tidak ingin pelaku kekerasan

Ada yang menyebutkan partai-partai

seksual berlindung di balik UU ini. Misalnya,

tidak serius membahas RUU PKS ini?

UU Perkawinan. Kita tidak mengakui dan

Tidak. Semua fraksi serius. Justru terjadi

Jadi, bukan karena tidak ada UU PKS maka

mengatur soal perkawinan sejenis. Tetapi

perdebatan di definisi tadi. Saya sebagai

selalu terjadi kekerasan seksual terhadap

pelaku hubungan sejenis misalnya, mengaku

Ketua Panja membuka ruang bagi per-

perempuan dan anak. Bukan seperti itu,

tidak ada kekerasan seksual yang terjadi.

debatan. Kita masih akan rapat dengan pakar,

karena sudah ada UU yang lain terkait

Nah, pelaku itu bisa berlindung dengan UU

termasuk dari kepolisian.

dengan kekerasan terhadap perempuan dan

ini. Karena itu, kita menginginkan adanya

Apakah RUU PKS ini memang urgen

anak. RUU PKS ini akan menjadi payung

definisi yang pas dalam RUU PKS ini.

sehingga banyak kalangan, termasuk

hukum untuk pencegahan, perlindungan,

Jadi, mohon jangan dipolitisir kita mem-

Komnas Perempuan dan organisasi

penanganan korban kekerasan seksual pada

perlambat pengesahan UU PKS ini. Kita tidak

lain mendesak RUU PKS ini untuk

perempuan dan anak. Jadi memang tidak

mau UU ini jika sudah disahkan malah di-

segera disahkan?

mudah.

judicial-review. Kita juga tidak ingin pelaku

Memang kita belum mempunyai UU yang

Misalnya soal partisipasi masyarakat

kejahatan justru berlindung di balik UU PKS.

spesifik dan komprehensif tentang ke-

untuk mencegah terjadinya kekerasan

Kita matangkan RUU ini, supaya UU PKS ini

kerasan seksual terhadap perempuan dan

seksual. Masyarakat biasanya tidak peduli

bisa merangkum apa yang dibutuhkan terkait

anak. Misalnya, bagaimana cara pe-

terhadap lingkungannya. Baru ketika

persoalan kekerasan seksual pada perem-

nanganan korban. UU yang lain, misalnya

kekerasan seksual terungkap, masyarakat

puan dan anak, dan apa yang bisa kita cegah

UU Perlindungan Anak, UU Perkawinan, tidak

baru memberi informasi. Kita harus punya

bila orang memanfaatkan UU ini.

mengatur soal cara penanganan korban

Jika belum disahkan pada periode

kekerasan seksual. Misalnya, siapa yang

persidangan ini sampai akhir masa

merehabilitasi korban kekerasan seksual dan

jabatan DPR, maka pembahasan RUU ini

siapa bisa merehabilitasi korban.

dimulai dari nol lagi?

Kalau melihat dari sisi korban kekerasan

Iya harus dari awal lagi. Karena itu kami

seksual, penanganan korban kekerasan

di Panja ini mulai membahas DIM. Tapi perlu

seksual memang urgen. Tapi bukan berarti

dicatat, UU KUHP tentang pasal kekerasan

tidak ada UU lain yang menangani persoalan

seksual ini juga belum selesai. UU KUHP juga

ini. Misalnya, UU Perdagangan Manusia, UU

masih buntu. Kita tidak mungkin menge-

Perlindungan Anak, UU Perkawinan. Yang

sahkan RUU PKS kalau RUU KUHP-nya juga

jadi persoalan adalah penanganan korban

belum disahkan. RUU KUHP itu menjadi

kekerasan seksual itu. Ini belum diatur UU

induknya. RUU PKS hanya mengikuti RUU

yang ada. Saya memandang RUU ini penting,

KUHP. Jadi, kita tidak mungkin lebih dulu

karena selama ini belum ada UU yang

mengesahkan RUU PKS sebelum RUU KUHP

mengatur penanganan korban kekerasan

disahkan. RUU PKS harus disinkronkan

seksual.

dengan RUU KUHP. ❏
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OSIALISASI

Temu Tokoh Nasional

Hidayat:

Indonesia Harus Bangga
Memiliki Banyak Keunggulan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

S

EJAK siang hingga sore, Kamis (22/11), hujan membasahi
beberapa kawasan di Jakarta. Bahkan, di sebagian wilayah,
seperti di Jl. Thamrin dan Jl. Sudirman hujan turun disertai
butiran es. Sedangkan di Tebet dan sekitarnya hujan disertai angin
ribut, menyapu beberapa kios dan baliho yang terpasang di pinggir
jalan.
Beruntung kondisi itu tidak berlangsung lama. Saat matahari sudah
tergelincir di ufuk barat, situasi berjalan normal. Hanya gerimis kecil
yang masih turun di beberapa tempat di sekitar Jakarta. Salah satunya
di bilangan Cilandak, Jakarta Selatan. Tetapi, itupun tidak berlangsung
lama. Sebelum waktu Magrib tiba, hujan sudah benar-benar reda.
Seolah memberi kesempatan agar peserta Dialog Kebangsaan dan
Temu Tokoh Nasional di lapangan tenis tertututup, Jl. Cipete Raya
No. 12, Cilandak, Jakarta Selatan, bisa datang tepat waktu tanpa
halangan apapun.
Cuaca yang begitu bersahabat akhirnya benar-benr mendukung
jalannya acara tersebut. Terbukti, pada pukul 19.15 WIB seluruh
permukaan lapangan tenis sudah beralih fungsi menjadi tempat duduk
peserta temu tokoh nasional. Sembari menikmati hidangan yang
disajikan, sekitar 400 peserta Dialog Kebangsaan bersabar menanti
kedatangan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di tempat acara.
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Tidak berselang lama, Hidayat pun hadir di tengah massa yang
sudah menunggu kedatangannya. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan memanjatkan doa, Wakil Ketua MPR berkesempatan
menyampaikan sambutannya. Kepada warga Jakarta Hidayat Nur
Wahid menyampaikan beberapa pesannnya. Antara lain, di samping
jas merah (jangan melupakan sejarah) seperti pesan Presiden
Soekarno, Hidayat juga mempopulerkan jas hijau (jangan sekali-kali
melupakan jasa ulama). Karena, jasa ulama dalam perjalanan bangsa
Indonesia, menurut Hidayat Nur Wahid, terlalu besar. “Munculnya
Hari Santri pada 22 Oktober adalah salah satu bukti peran serta
ulama dalam perjuangan bangsa Indonesia”, ujar Hidayat.
Selain itu, kiprah ulama dalam perjuangan bisa dilihat dari sosok
seorang Habib Muhamad Ibnu Husen Al Muntahar atau yang familiar
disebut H. Muntahar, pencipta lagu Hari Merdeka. Karena itu, kata
Hidayat, bangsa Indonesia harus terus mengingat jasa para ulama.
Jangan sampai dilupakan atau malah disakiti dan dipersekusi.
Selain itu, seluruh masyarakat harus mampu berjuang
mempertahankan bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia lahir
berkat perjuangan para ulama dan harus diwariskan kepada generasi
yang akan datang.
Salah satu yang menarik pada acara itu adalah munculnya Siti
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Hadiyah, seorang perempuan warga
kelurahan Pondok Labu, Jakarta Selatan.
Kepada Wakil Ketua MPR RI Hadiyah
menyampaikan keluhannya. Dengan nada
yang parau, dia mengaku prihatin menghadapi kondisi yang berkembang belakangan ini. Saling tuding dan fitnah
dilakukan tanpa rasa bersalah. Ia juga
mengatakan, kalau dia bingung menghadapi zaman yang berubah-ubah dengan
cepat.
Kepada Hidayat Nur Wahid, Hadiyah
mengajukan pertanyaan, bagaimana cara
menanamkan rasa nasionalisme kepada
anaknya. Sebagai warga negara, dia
mengaku, tak ingin melihat anaknya tumbuh
tanpa rasa nasionalisme. Karena itu, “Mohon
Bapak berkenan mengajarkan saya bagaimana mendidik rasa nasionalisme kepada
anak. Saya percaya, Bapak sebagai
pimpinan MPR adalah orang yang tepat
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menjawab pertanyaan ini,” ungkap Hadiyah
kepada Wakil Ketua MPR, saat sesi tanya
jawab.
Menjawab pertanyaan tersebut, Wakil
Ketua MPR Hidayat Nur Wahid antara lain
mengatakan, Indonesia adalah bangsa yang
memiliki banyak keunggulan. Karena itu,
seluruh masyarakat Indonesia harus
senantiasa bersyukur atas segala karunia
yang diberikan Allah SWT.
Alam Indonesia, kata Hidayat, memiliki
banyak keunggulan dibanding negaranegara lain di dunia. Dibandingkan benua
Afrika misalnya. Di padang pasir Afrika udara
sangat terik. Suhunya sangat panas.
Sedangkan di negara-negara Eropa, saat
salju turun hawanya sangat dingin. Sehingga harus mengenakan pakaian berlapislapis.
“Kita bisa tinggal di Indonesia dengan
nyaman. Tidak perlu pendingin yang ekstra

atau pakaian berhelai-helai. Saat kemarau,
panasnya jauh di bawah padang pasir. Dan,
waktu hujan, tidak membuat dingin seekstrim
negara-negara kawasan Eropa”, kata
Hidayat. Di Indonesia, umat Islam biasa
berpuasa antara 12-13 jam. Tapi di kutub,
waktu Subuh bisa tiba pada pukul 02.00
dinihari. Dan Isya jam 24.00. Artinya,
masyarakat kutub harus berpuasa jauh lebih
lama dibanding Indonesia.
Terlebih lagi soal makanan. Soto misalnya,
kita memiliki banyak makanan jenis ini. Soto
Betawi, soto Kudus, Coto Makasar, soto
Madura, dan lainnya. Juga krupuk, kita jauh
lebih beragam dibanding India yang katanya
memiliki beragam makanan. Semua itu harus
kita kenali dan kita banggakan sehingga
membantu kita untuk memiliki rasa
nasionalisme serta cinta tanah air”, tutur
Hidayat. ❏
MBO
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SOSIALISASI
Qini Nasional dan Maulid Nabi

Zulkifli Hasan: Islam Harus Bersatu Agar Kuat

G

ERIMIS baru saja berhenti, saat Ketua

MPR RI Zulkifli Hasan menginjakkan
kakinya di Kompleks Pondok Pesantren

Tarekat Idrisiyyah Tasikmalaya, Jawa Barat.
Ribuan pasang mata para santri mengamati
kedatangan Ketua MPR di kampus, tempat
mereka belajar. Mereka tampak punya
keinginan untuk menyambut dan menyalami
Ketua MPR Zulkifli Hasan, tetapi keinginan
itu tak kesampaian lantaran ketatnya
penjagaan.
Zulkifli tak langsung menuju ke tempat
acara, dan istirahat sejenak di tempat transit yang telah disediakan. Ketua MPR
menunggu beberapa saat di sana sembari
bersilaturahim dengan para pengasuh
pondok pesantren. Tak berapa lama
kemudian, azan Isya pun berkumandang.
Ketua MPR segera menuju masjid yang
FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

hanya berjarak puluhan meter saja dari sana.
Dan, suasana pondok pun tiba-tiba menjadi

bimbingan Islam. Qini Nasional pertama kali

dalam Pidato Kebangsaan mengingatkan,

lengang. Semua warga pesantren menikmati

dilaksanakan pada 1978 dan berlangsung

hidup di dunia berlaku hukum alam. Siapa

kekhusyukan melaksanakan salat Isya

pada bulan Maulud.

yang kuat akan menjadi raja. Yang kuat akan

Untuk Qini Nasional ke-139 tahun dihadiri

menguasai yang lemah. Karena itu, umat

Setelah salat Isya berakhir, satu persatu

Mursyid Tarekat Idrisiyyah Tasikmalaya

Islam harus bersatu, jangan terpecah belah

prosesi acara Qini Nasional ke-139

sekaligus pengasuh ponpes Tarekat

agar tidak mudah dikalahkan. “Perpecahan

sekaligus peringatan Maulid Nabi SAW

Idrisiyyah Syekh Muhammad Fathurahman

membuat kita lemah sehingga mudah

berlangsung. Qini Nasional adalah even

M. Ag. Acara berlangsung di masjid Al

dikalahkan. Sejarah telah memberikan

tarekat dilaksanakan setahun tiga kali,

Fattah, Komplek Pesantren Tarekat

pelajaran. Penjajah Belanda bisa me-

masing-masing pada bulan Maulid, Rajab,

Idrisiyyah Tasikmalaya, Sabtu (24/11)

madamkan aksi perlawanan para pejuang

dan Zulhijjah. Tujuannya untuk menyambung

malam, dan juga dihadiri tamu kehormatan,

karena kita mau dipecah belah”, katanya.

silaturahim antara Mursyid Tarekat dengan

Ketua MPR Zulkifli Hasan.

berjamaah.

murid, agar para murid bisa terus mendapat
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Di hadapan ribuan santri, Zulkifli Hasan

Selain menjaga persatuan agar tidak
menjadi bangsa yang kalah, menurut Ketua
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MPR, para santri pada khususnya dan

nesia itu mengalah. Sudah panjang

sama. Maka, setelah itu, gelar Al Amin yang

generasi muda pada umumnya juga harus

sejarahnya santri dan ulama menjadi pejuang

diberikan kepada Muhammad makin diyakini

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

terdepan demi bangsa dan negara Indone-

kebenarannya”, kata Syekh Muhammad.

Karena hanya dengan menguasai ilmu

sia. Karena itu, jangan pernah sakiti para

Kisah lain terjadi pada perjanjian

pengetahuan dan teknologi sajalah bangsa

ulama. Jangan pernah menzalimi umat Is-

Hudaibiyah. Pada perjanjian itu, Nabi

Indonesia bisa bersaing dengan bangsa-

lam, karena jasa mereka terhadap bangsa

Muhammad SAW dan para sahabat me-

bangsa lain di dunia.

dan negara sangat besar.

ngalah untuk menerima isi perjanjian, yang

Saat ini, kata Zulkifli Hasan, kualitas

Apa yang disampaikan oleh Ketua MPR

antara lain menyebutkan tidak boleh me-

sumber daya manusia (SDM) kita tertinggal

diperkuat lagi oleh Mursyid Tarekat

laksanakan umrah. Ibadah umrah baru bisa

jauh dibanding negara lain, dan hanya berada

Idrisiyyah, Syekh Muhammad Fathurahman,

dilaksanakan tahun berikutnya. Itupun umat

pada urutan ke-62 di dunia. “Butuh

M.Ag. Sejak sebelum Muhammad diangkat

Islam tidak boleh membawa senjata.

perjuangan keras agar bisa sejajarkan

menjadi Rasul, Dia sudah sering mencontoh-

Semula semua sahabat menolak, tetapi

dengan bangsa lain. Karena itu banyaklah

kan bagaimana mengutamakan sikap tole-

Nabi Muhammad SAW menerimanya dengan

belajar dan membaca buku”, pinta Zulkifli

ransi dan saling menghormati.

lapang dada. Saat kembali, Allah menurunkan

Hasan.

Syekh Muhammad Fathurahman men-

Surah Al Fattah (kemenangan). Isinya,

ceritakan, saat para pemimpin Arab berdebat

pekabaran akan kemenangan kaum muslimin

dan berebut untuk memindahkan Hajar

terhadap kaum Quraisy. Janji Allah itu mutlak,

“Kalau bicara persoalan toleransi dan

Aswad maka kepada Muhammad diminta

setelah perjanjian itu semakin banyak kaum

saling menghormati, umat Islam Indonesia

pendapatnya guna memutuskan sengketa

Quraisy yang memeluk agama Islam.

sudah khatam, dan jangan diajari lagi. Kalau

tersebut. Itu dilakukan karena Muhammad

Sehingga keberadaan Quraisy di Makkah pun

masih ada orang yang bilang umat Islam

SAW sudah mendapat gelar Al Amin, yang

makin lemah.

itu intoleran maka dia mesti baca sejarah.

artinya jujur dan amanah.

Islam Toleran

“Jadi, sikap toleransi dan saling hormat

Kalau sekarang masih ada orang yang

“Kalau saja Muhammad bilang bahwa dialah

itu sudah diperlihatkan sejak dahulu. Bukan

takut terhadap agama dan umat Islam, dia

yang paling berhak memindahkan pastilah

hanya oleh pemimpin Islam Indonesia saja.

itu mesti baca sejarah”, ungkap Zulkifli

semua pemimpin Quraisy setuju. Tetapi itu

Karena itu, tugas kitalah yang harus

Hasan.

tidak dilakukan. Muhammad malah meminta

meneruskan risalah ini”, katanya. ❏

Sudah banyak buktinya umat Islam IndoEDISI NO.12/TH.XII/DESEMBER 2018

Hajar Aswad dipindahkan secara bersama-

MBO
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SOSIALISASI
Kuantan Singingi, Riau

Menanamkan Nilai-nilai Empat Pilar
di Masyarakat Kuansing

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Taluk Kuantan ibukota Kuantan Singingi
Ada dendang, ada Rarak Celempong
dan Randai
Datang ke Kenegerian Kari ini
Sangatlah berkesan bagi kita hadir di sini

I

TULAH sebuah pantun yang dikarang
spontan oleh anggota MPR Fraksi Partai
Golkar asal Riau, Ir. Idris Laena, ketika hadir
dan membuka Pagelaran Seni Budaya
Melayu Kuantan Singingi (Kaunsing) di Desa
Pintu Gobang, Kecamatan Kuantan Tengah,
Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau, Selasa
malam (6/11/2018). Pintu Gobang adalah
sebuah desa yang letaknya sekitar 170 km
dari Kota Pekanbaru. Atau dengan jarak
tempuh kurang lebih empat jam dari
Pekanbaru menggunakan kenderaan roda
empat.
Kehadiran Idris Laena yang juga Ketua
Badan Penganggaran MPR di Bumi Kuansing
itu adalah dalam rangka sosialisasi Empat Pilar MPR dengan metode Pagelaran Seni
Budaya Nusantara. Atas dukungan Idris
Laena, pagelaran seni budaya yang
diselenggarakan di salah satu dari enam desa
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yang tergabung dalam wilayah Masyarakat
Adat Kenegerian Kari itu menampilkan seni
budaya tradisional Kuansing, yakni Dendang,
Rarak Godang, dan Randai.
Kepala Biro Administrasi dan Pengawasan
Setjen MPR, Suryani, SH., selaku ketua
panitia pelaksana pagelaran seni budaya di
Kuansing ini mengungkapkan rasa
bangganya menyaksikan seni budaya dan
adat istiadat masyarakat Melayu Kuansing
yang begitu luar biasa. Begitu pula partisipasi
masya-rakat setempat begitu besar,
membuat pertunjukan begitu meriah. Menurut
Suryani, ini membuktikan bahwa upaya MPR
untuk mengangkat dan melestarikan
kebudayaan tradisional daerah sudah
menemui sasarannya.
Lebih lanjut Suryani menjelaskan, MPR
melaksanakan sosialisasi Empat Pilar sudah
dimulai sejak 2005, di awali sosialisasi
Putusan MPR hasil amandemen, yaitu: UUD
NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR. Namun,
setelah kegiatan sosialisasi ini kemudian
berkembang menjadi Sosialisasi Empat Pilar
MPR maka kegiatan sosialisasi dilaksanakan
dengan berbagai metode. Antara lain semi-

nar, outbound, lomba cerdas cermat (LCC)
Empat Pilar, dan masih banyak metode
lainnya.
Sosialisasi yang dilakukan di Kuansing ini
adalah sebuah kegiatan sosialisasi Empat
Pilar yang dikemas dalam bentuk Pagelaran
Seni Budaya. MPR telah melakukan kegiatan
ini di berbagai daerah di Indonesia dengan
menampilkan seni budaya tradisional daerah
masing-masing. “Jadi, pagelaran seni
budaya ini selain untuk sarana sosialisasi
Empat Pilar MPR juga untuk mengangkat seni
budaya dan juga adat istiadat masyarakat
setempat,” ujar Suryani, perempuan asal
Nganjuk, Jawa Tmur, ini.
Idris Laena juga mengungkapkan hal yang
sama. Dalam sambutannya, Ketua Badan
Penganggaran MPR ini memaparkan bahwa
kegiatan yang dikemas dalam bentuk Pagelaran
Seni Budaya ini merupakan salah satu metode
sosialisasi Empat Pilar MPR. “Kita bersyukur
Taluk Kuantan, khususnya Kenegerian Kari,
memiliki kesenian
yang sangat
membanggakan,” ungkap Idris, politisi Golkar
kelahiran Indragiri Hilir, Riau, ini. Seni budaya
yang dimaksud adalah Dendang, Randai, Rarak
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Godang atau Rarak Celempong.
Idris Laena mengungkapkan, sempat
bertanya tentang perbedaan dari ketiga jenis
seni budaya itu. “Hasilnya cukup menambah
ilmu pengetahuan buat saya,” ujar Idris Laena
tanpa menjelaskan apa saja perbedaannya.
Kesenian Randai, misalnya. Berdasarkan
keterangan penduduk setempat, Randai di
Kuansing tak sama dengan Randai yang
terdapat di Ranah Minang. Kalau Randai
Minang didukung oleh cerita, sedang Randai
Kuansing hanya berupa musik dengan lagulagu tradisional, diikuti gerak atau goyangan
para pendengarnya.
Jadi apapun metodenya, lanjut Idris Laena,
sosialisasi Empat Pilar MPR menjadi sangat
penting. “Sosialisasi Empat Pilar MPR adalah
sebuah keinginan untuk memberi
kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk dapat memahami nilai-nilia
kebangsaan yang kita miliki,” jelas Idris
Laena. Ada empat nilai kebangsaan yang
perlu dipahami oleh rakyat Indonesia.
Pertama, sebagai bangsa, Indonesia memiliki
ideologi, falsafah, dan dasar negara yang
disebut Pancasila.
Kedua, UUD NRI Tahun 1945 sebetulnya
mengatur hak dan kewajiban setiap warga

negara, dan oleh karenanya wajib hukumnya
bagi seluruh rakyat Indonesia untuk
memahaminya. Ketiga, kita adalah negara
besar, berada pada urutan ke-empat terbesar
dari 180 negara di dunia dari segi jumlah
penduduk, setelah RRT, India, dan Amerika
Serikat. Jadi, menurut Idris Laena, secara
demografis bisa bayangkan bagaimana
negara yang penduduknya 255 juta ini harus
kita jaga.
Jadi, lanjut Idris Laena, adalah penting
pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai
kebangsaan yang kita miliki itu. “Kita tidak ingin
negara kita menjadi negara gagal, negara
yang terpecah-pecah. Karenanya bagi kita
NKRI adalah harga mati,” ujar Idrsi Laena.
Dan, nilai keempat, Bhinneka Tunggal Ika.
Indonesia selalu memberi gambaran bahwa
kita punya suku yang berbeda, agama
berbeda, tapi karena kita punya Bhinneka
Tunggal Ika sebagai semboyan negara maka
negara kira selalu menjadi negara yang aman,
terteram dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika.
“Maknanya, biarpun kita berbeda-beda, tapi
kita tetap satu,” katanya.
Selanjunya, Idris Laena juga menyinggung
soal pemilu yang sebentar lagi dilaksanakan.
Sebetulnya, menurut Idris Laena, pemilu

adalah proses demokrasi yang diatur di
dalam Pancasila. Sila ke-empat berbunyi:
Kerakyatan yang dipimpin oleh khikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan. Itu artinya, negara kita adalah
negara demokrasi, makanya harus kita jaga.
Untuk itu, Idris Laena berharap, biarpun
berbeda pilihan, berbeda pandangan,
berbeda suku, dan lainnya maka perbedaan
itu tidak boleh membuat kita saling terpecah
belah satu dengan lainnya.
“Kita bersyukur, Indonesia adalah satu
dari tidak banyak negara di dunia, meskipun
begitu banyak suku dan bahasa, tapi kita
tetap bisa bersatu dalam benteng Negara
Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.
Sosialisasi Empat Pilar MPR di Bumi
Kuansing, selain dihadiri oleh Idris Laena juga
dihadiri Kepala Bagian Pemberitaan,
Hubungan Antarlembaga dan Layanan
Informasi Biro Huma MPR, Muhamad Jaya;
Ketua Masyarakat Adat Kenegerian Kari,
Yulizar; Kepala Desa Pintu Gobang, M. Seni,
bersama para kepala desa yang tergabung
dalam Kenegerian Kari, para pemuka agama,
para datuk, para pemuda Kenegerian Kari,
dan tamu undangan lainnya.
Salah satu pemandangan yang menarik
dalam pagelaran seni di Kenegerian Kari
malam itu adalah tampilnya para tokoh
masyarakat dan kaum ibu, termasuk Idris
Laena dan Suryani, dalam satu lingkaran di
lapangan rumput di depan panggung. Lagu
Lamak dek awak, kelayu dek urang
didendangkan oleh biduan diiring grup
Dendang Kamari Jadi, dan para tokoh itu
pun sontak bergerak maju tapi tetap dalam
lingkaran sembari bergoyang dalam tarian
Randai. Suana pun menjadi hangat, meski
malam itu udara mendung diselingi gerimis
kecil. Semua bergembira. ❏
SCH
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Diskusi Kebangsaan

Pemilu Harus Menghasilkan Pemimpin
Berkualitas

W

AKIL Ketua MPR, Mahyudin,
menyebut, diskusi yang digelar di
Press Room, Kamis 22 November
2018, dengan tema: ‘MPR Rumah Kebangsaan Pengawal Ideologi Pancasila dan
Kedaulatan Rakyat’, merupakan acara yang
menarik. Bila kita melihat MPR sebelum
perubahan UUD Tahun 1945, jelas Mahyudin,
lembaga ini merupakan representasi dari
seluruh rakyat Indonesia. Di lembaga
tertinggi tersebut selain ada calon yang
dipilih lewat pemilu, juga ada anggota yang
diangkat untuk mewakili utusan daerah dan
golongan. “Di lembaga ini anggota MPR
melakukan musyawarah”, tuturnya.
Selepas perubahan UUD Tahun 1945 hal
demikian tak terjadi lagi. MPR, kata Mahyudin,
menjadi lembaga negara setara dengan
DPR, DPD, MK, KY, MA, BPK, dan
Kepresidenan. Anggota yang diangkat, yakni
utusan daerah dan golongan pun tak ada.
“Sekarang semua anggota MPR dipilih lewat
pemilu”, ungkapnya. Hal demikian bisa terjadi,
karena anggota MPR adalah gabungan
anggota DPR dan DPD, di mana di kedua
lembaga negara itu semua anggotanya dipilih
lewat Pemilu.
Dengan sistem pemilu seperti sekarang
ini, Mahyudin menyebutkan, ada kelompok,
golongan, dan komunitas masyarakat lain
yang tak terwakili di MPR. “Sekarang kita tak
lagi melihat representasi semua masyarakat
di MPR”, ucapnya.
Pria asal Kalimantan itu mengakui, sistem
pemilu ada nilai positif dan negatifnya. Dari
segi positif, sebut Mahyudin, rakyat bisa
memilih atau menentukan siapa saja wakil
rakyat atau pemimpin yang dikehendaki.
Namun, di sisi lain, orang yang tidak pantas
pun bisa menjadi wakil rakyat bila ia
memperoleh suara yang cukup.
Lebih lanjut Mahyudin menjelaskan, bila
kondisi masyarakat sudah cerdas dan
perekonomian telah mapan maka pemilu
yang terjadi menghasilkan sesuatu yang
ideal. ‘Namun ketika di lapangan kondisi
masyarakat yang terjadi sebaliknya,
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terjadinya praktik money politic, pembagian
sembako, dan praktik lain yang serupa. Hal
ini akan menyebabkan hanya orang-orang
bermodal yang bisa menjadi wakil rakyat.
“Banyak kader yang berkualitas tak terpilih
karena tak punya modal”, ungkapnya.
Kondisi demikian, di mana hanya orang
yang bermodal berpeluang besar menjadi
wakil rakyat, menurut mantan Bupati Kutai
Timur, itu menyebabkan terjadinya penurunan kualitas parlemen. Dia mencontohkan
sering dalam Rapat Paripurna DPR, banyak
kursi yang kosong. Itu terjadi karena banyak
anggota DPR berpendapat tak ada hubungan
antara rajin menghadiri rapat atau sidang
dengan keterpilihan saat pemilu. “Menyedihkan bila saat rapat-rapat komisi tak ada orang”, tuturnya. Untuk itu, perlu dipikirkan
bagaimana sistem pemilu yang ada diubah
dengan lebih mengedepankan terpilihnya
sosok-sosok yang berkualitas.
Dalam kesempatan tersebut, Mahyudin
menyebut, UU MD3 mengamanatkan kepada
lembaga ini untuk Sosialisasi Empat Pilar.
Dalam sosialisasi MPR tidak melakukan
doktrinisasi. Saat ini, dia mendengar dari
hasil survei bahwa ada potensi munculnya

radikalisme di tengah masyarakat. Menyikapi
yang demikian, Mahyudin mengatakan,
dengan sosialisasi diharap jumlah potensi
radikalisme tidak meningkat, dan yang belum
terkena dampak radikalisme perlu dibentengi.
“Untuk pemerintah juga harus ikut melakukan
sosialisasi”, ucapnya.
Irmanputra Sidin, pakar Hukum Tata
Negara, yang dalam kesempatan itu juga
menjadi pembicara, berharap agar MPR
menjadi rumah kebangsaan. Menurut Irman,
tugas lembaga ini berat, seperti mengubah
dan menetapkan UUD, bisa memakzulkan
Presiden, dan bisa memilih Presiden dan
Wakil Presiden. Tugas berat inilah yang
membuat MPR tak bisa disamakan dengan
lembaga negara lain, apalagi dengan
kementerian.
Dengan anggota mencapai 692 orang,
lanjut Irman, tak mudah mengumpulkan orang sebanyak itu. “Beda dengan hakim MK
yang jumlahnya sembilan”, tuturnya. Dia
mengandaikan MPR bisa memantau kinerja
Presiden. Namun, diakui hal demikian sulit
sebab struktur hukum yang ada sudah
membatasi MPR. “MPR ke depan
kehadirannya harus bisa dirasakan publik”,
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harapnya.
UUD hasil amandemen sudah berjalan 20
tahun. Dalam rentang waktu yang ada sudah
terlihat banyak perubahan. Namun, dalam
perubahan itu ada hal-hal yang membuat
rakyat merasa tak nyaman dengan sistem

yang berjalan. “Antartetangga jadi bermusuhan gara-gara beda pilihan menjelang
Pemilu Presiden”, ujarnya. Dari sinilah
akhirnya ada yang membenarkan sistem
Pemilu zaman dahulu, sebelum UUD diamandemen. Sistem sebelumnya dirasa

benar, sehingga ada wacana untuk kembali
ke UUD Tahun 1945. Irman menyebut, perlu
dipikirkan kembali apa yang perlu diperbaiki.
Meski demikian, dia mengingatkan, tak ada
UUD yang sempurna. ❏
AWG

Seminar di UNHAS Makassar

Ma’ruf Cahyono: Internalisasi Jatidiri Bangsa
Tak Boleh Berhenti

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

J

ELANG akhir tahun 2019 ini Sesjen MPR
RI Dr. Ma’ruf Cahyono, SH., MH., terlihat
makin sering hadir di berbagai seminar
dan forum kajian ketatanegaraan. Salah
satunya hadir pada acara seminar yang
diselenggarakan oleh MPR RI bekerjsama
dengan Fakultas Fisip Universitas
Hasanuddin Makassar. Acara tersebut
berlangsung di Auditorium Prof. A. Amirudin
Fakultas Kedokteran Unhas Makassar, Ahad
(21/10).
Saat menyampaikan sambutan kunci pada
sosialisasi Empat Pilar dan seminar dengan
tema ‘Membangun Pamahaman Agama Yang
Konstruktif Terhadap NKRI,’ di hadapan civitas akademika Universitas Hasanudin
Makassar, Sesjen MPR RI Ma’ruf Cahyono
meminta seluruh mahasiswa tak henti-henti
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menginternalisasi dan melaksanakan jatidiri
bangsa Indonesia, seperti yang tercantum
dalam Pancasila. Karena sesungguhnya
internalisasi jatidiri dan karakter bangsa itu
harus terus berlangsung, dan tidak boleh
berhenti sampai kapanpun.
“Sebentar saja kita lalai, tidak menginternalisasi dan mengaktualisasikan jatidiri
bangsa niscaya pada saat itu juga karakter
bangsa asing akan masuk menggantikannya.
Padahal, nilai-nilai asing itu belum tentu
sesuai dengan jatidiri bangsa kita”, kata
Ma’ruf Cahyono.
Kalau bangsa Indonesia berhenti merealisasikan sikap gotong royong dan tolongmenolong, kata Ma’ruf, jangan kaget kalau
satu hari nanti akan muncul generasi yang
individualis dan mengutamakan kepentingan

diri sendiri. Dan, kalau saat ini sopan santun
itu dilupakan maka suatu hari nanti bangsa
Indonesia tidak akan memiliki tata krama dan
saling hormat-menghormati satu dengan
sesama.
Karena itu, menurut Ma’ruf, upaya menginternalisasi jatidiri bangsa Indonesia, seperti
yang tercantum dalam sila-sila Pancasila,
harus terus dilakukan. Apalagi, lanjut Ma’ruf,
banyak negara di dunia yang kagum dan iri
terhadap jatidiri dan karakter bangsa Indonesia. Bahkan, banyak negara yang ingin
menerapkan nilai-nilai, seperti gotong
royong, saling hormat-menghormati, tolongmenolong, dan sopan santun yang selama
ini menjadi ciri bangsa Indonesia itu di negara
mereka sendiri.
“Tidak ada kata lain bagi generasi muda,
kecuali terus mempertahankan dan melaksanakan jatidiri bangsa itu dalam kehidupan sehari-hari, terus-menerus, never ending”, kata Ma’ruf lagi.
Pada kesempatan itu Ma’ruf juga menyampaikan kondisi terkaini menyangkut tuntutan
masyarakat yang menghendaki kembalinya
sistem perencanaan pembangunan model
garis besar haluan negara (GBHN) ke dalam
sistem ketatanegaraam Indonbesia.
Menurutnya, MPR sudah menerima berbagai
aspirasi masyarakat terkait GBHN. Bahkan,
MPR juga sudah membentuk panitia Ad Hock
yang akan membahas dan mendalami
aspirasi tersebut. Karena itu, Ma’ruf
mengajak civitas academika Unhas untuk
berkontribusi memberikan sumbangsih
pemikiran untuk memperkuat aspirasi yang
sudah masuk ke MPR. ❏
MBO
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Perlu Menjamin Keamanan dan Kenyamanan
Penerbangan
Kegembiraan terpancar pada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Melalui cuitan akun twitter-nya, dia menulis pesan
berbunyi: “Uni Eropa mencabut larangan terbang semua maskapai penerbangan Indonesia... Selamat Indonesia!” Cuitan
yang diunggah pada Juni 2018 itu menunjukkan berakhirnya larangan terbang untuk maskapai Indonesia ke Eropa. Selanjutnya,
maskapai Indonesia diizinkan kembali membuka rute ke negara-negara di Eropa.
Larangan terbang ke Benua Putih itu ditetapkan Uni Eropa sebab sebelumnya banyak kecelakaan transportasi udara di
Indonesia. Uni Eropa melihat standar keamanan yang dilakukan maskapai di negeri ini tidak maksimal dan atau mengabaikan
hal-hal yang seharusnya tetap perlu diperhatikan. Sebenarnya, Indonesia bukan satu-satunya negara yang dicekal. Beberapa
negara seperti Iran, Irak, Suriname, Nigeria, dan Zimbabwe juga mengalami nasib serupa dengan Indonesia, tak boleh
terbang ke Eropa.
Berakhirnya larangan terbang ke Eropa merupakan peluang yang baik dari segi perekonomian, di samping menunjukkan
bahwa perusahaan penerbangan telah memenuhi standar keamanan dan kenyamanan. Namun kejadian jatuhnya Lion Air
JT 610 di Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat, beberapa bulan lalu membuat dunia penerbangan kita kembali menjadi
sorotan. Ada problem apa yang terjadi pada dunia penerbangan Indonesia? Berikut pendapat anggota MPR mengenal
masalah itu:

Fary Djemy Francis, Anggota MPR Fraksi Partai Gerindra

Perlu Kesadaran untuk Meningkatkan Keselamatan

K

ECELAKAAN pesawat Lion Air JT 610

beberapa waktu lalu telah menambah
deretan tragedi kecelakaan pener-

bangan di Tanah Air. Ironisnya, pemerintah,
dalam hal ini Kementerian Perhubungan, juga
memiliki andil karena telah mengabaikan
sejumlah rekomendasi keselamatan penerbangan.
Perlu diketahui, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dalam 5
(lima) tahun terakhir ini telah memberikan
rekomendasi keselamatan penerbangan.
Selain KNKT, DPR juga di tahun 2015
membentuk Panitia Kerja (Panja) Keselamatan Penerbangan. Kebetulan saat itu
saya menjadi Ketua Panja.
FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Dari 157 rekomendasi yang diberikan
KNKT kepada Dirjen Perhubungan Udara, baik

Secara total kecelakaan penerbangan

sudah menjadi awareness (kesadaran) bagi

tentang kebandaraan, kenavigasian, mau-

yang berkategori serius adalah insiden untuk

pemerintah dan pemangku kepentingan

pun persoalan operator penerbangan,

Pesawat AOC 121 (pesawat mengangkut

terkait untuk lebih meningkatkan peng-

sampai saat ini baru 20 rekomendasi yang

penumpang) dari 2016 hingga 2018 terus

awasan keselamatan dan keamanan

ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan ketidak-

meningkat, dari 11 kejadian di 2106 menjadi

penerbangan nasional.

seriusan pemerintah dalam melindungi

15 kejadian pada 2017 dan pada 2018

Padahal, perhubungan udara di 2018 dan

keselamatan penerbangan.

menjadi 18 kejadian. Seharusnya hal ini

tahun-tahun sebelumnya telah mengguna-
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kan anggaran negara sebesar kurang lebih

dasi keselamatan penerbangan dari KNKT.

telah bekerja keras menemukan jasad

Rp 250 miliar untuk mendanai pembinaan dan

Jangan sampai musibah kembali terjadi

korban dan puing-puing pesawat di lokasi

kelaikan udara. Seharusnya, pemerintah

disebabkan karena persoalan operasioal

kejadian. Saya juga berdoa semoga para

sudah bisa memenuhi rekomendasi KNKT

pengelolaan penerbangan yang tidak

korban diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa,

untuk meminimalisir kecelakaan udara.

memenuhi standar, atau karena persoalan

dan semoga tidak ada lagi kecelakaan

kelaikan pesawat udara.

penerbangan yang menimpa maskapai

Karena itu, saya meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Per-

Dalam kesempatan ini, saya juga ingin

hubungan, agar segera memenuhi rekomen-

memberikan apresiasi kepada Tim SAR yang

penerbangan kita. ❏
AWG

Charles Simaremare, anggota MPR dari Kelompok DPD

Perlu Adanya Pengawasan dalam Penerbangan
ERISTIWA jatuhnya pesawat Lion Air

P

Oleh karena itu, Dewan Perwakilan

dalam melakukan pencarian dan per-

JT610 tersebut harus mendapatkan

Daerah (DPD) melakukan pertemuan dengan

tolongan. Setelah ribut-ribut baru Lion Air

perhatian khusus bagi semua pihak.

berbagai pihak guna mendapatkan informasi

menghubungi keluarga. Padahal keluarga

Apalagi saat ini jumlah masyarakat yang

dan bisa menghasilkan rekomendasi terkait

saat itu membutuhkan pendampingan. Harus

menggunakan jasa penerbangan dalam

dengan keselamatan penerbangan di Indo-

selalu ada komunikasi yang baik dengan

transportasi sangatlah tinggi. Sehingga

nesia dalam rangka pelaksanaan Undang-

keluarga korban.

musibah jatuhnya pesawat Lion Air JT-610
pada 29 Oktober lalu kr depannya tidak lagi
terjadi.
Mengingat Indonesia merupakan negara
kepulauan yang disatukan oleh wilayah
perairan dan udara, sehingga sangat
membutuhkan penyelenggaraan penerbangan sebagai bagian dari sistem transportasi
yang melayani masyarakat dengan tertib,
teratur, selamat, aman, nyaman, dengan
harga yang wajar, dan menghindari praktik
persaingan usaha yang tidak sehat.
Industri penerbangan mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Di
mana sektor perhubungan udara mengalami
pertumbuhan sebesar 17,99% selama 20142017 dan dengan jumlah penumpang yang
meningkat dari 72 juta di 2014 menjadi 109
juta di 2017. Tetapi Charles menganggap
perkembangan tersebut tidak disertai

Undang No.1 tahun 2009 tentang Pe-

dengan peningkatan jaminan keselamatan

nerbangan.

Dalam penerbangan harus menggunakan
atau ada Standar Operating Procedure

Apa yang dikatakan oleh Charles

(SOP) yang harus dilaksanakan oleh setiap

Sayangnya, perkembangan yang signifi-

Simaremare itu juga disampaikan oleh

perusahaan penerbangan atau maskapai.

kan itu kurang diimbangi jaminan keselamatan

anggota DPD lainnya. Menurut rekannya,

SOP yang ada, seperti adanya pelatihan

dan keamanan. Hal ini tercermin dari jumlah

pihak terkait perlu membuka diri atas

buat pilot, teknisi, dan crew yang terlibat

kecelakaan penerbangan. Dalam 4 tahun

informasi mengenai penyebab jatuhnya

dalam rantai penerbangan. SOP inilah yang

terakhir ada tiga musibah penerbangan yang

pesawat itu. Maskapai penerbangan di-

perlu dikontrol oleh pihak terkait agar

terjadi di Indonesia, dan terakhir Lion Air JT

harapkan juga memberikan pendampingan

penumpang merasa aman dan tenang. Ini

610 yang hingga saat ini masih meninggalkan

kepada keluarga korban. Lebih lanjut

yang perlu dijamin maskapai. ❏

duka bagi para keluarga.

dikatakan, dia mengapresiasi kerja Basarnas

dan keamanan.
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Wayang Kulit Muara Enim

Menghibur dan Menanamkan Nilai-nilai Empat Pilar

M

ASYARAKAT Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan,
17 November 2018, men-dapat
hiburan yang tak biasanya. Sabtu malam itu
di Lapangan Air Paku digelar pertunjukan
wayang kulit semalam suntuk. Pertunjukan
kesenian tradisional Jawa itu memang
diperuntukkan bagi masyarakat setempat.
Diselenggarakan oleh MPR dalam rangka
Sosialisasikan Empat Pilar MPR, yaitu
Pancasila sebagai ideologi dan dasar
negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai
konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk
negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai

menyukai wayang kulit”, ungkap Edhy
Prabowo. Bahkan, bukan hanya wayang
kulit, masyarakat di di sini juga menggemari
kesenian lainnya, seperti Reog Ponorogo.
“Saya telah bertemu dengan banyak Paguyuban Reog Ponorogo di Sumatera Selatan”,
ungkap pria kelahiran Muara Enim ini.
Paling penting bagi Edhy Prabowo, melalui
pertujukan seni budaya dalam rangka
sosialisasi Empat Pilar ini terjalin silaturahim
antarwarga masyarakat. Lebih dari itu,
melalui kegiatan ini, masyarakat juga diberi
pemahaman akan nilai-nilai luhur bangsa.
Jadi, menurut Edhy Prabowo, masyarakat

selaku panitia penyelenggara melaporkan
bahwa sosialisasi Empat Pilar dengan
metode pertunjukan wayang kulit menunjukkan MPR mencintai kebudayaan yang ada di
masyarakat Indonesia. Menurut Muhamad
Jaya, seni budaya tak hanya sekadar
sebagai hiburan, namun juga mempunyai
nilai-nilai persatuan. Penggunaan wayang
kulit untuk menyosialisasikan Empat Pilar
karena harus diakui kesenian tradisional ini
paling dekat dengan masyarakat.
Usai menyampaikan sambutan dan
sekaligus pemaparan materi sosialisasi
Empat Pilar, Adhy Prabwo selanjutnya

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

semboyan negara.
Pagelaran wayang kulit ini dibuka oleh
anggota MPR RI Fraksi Partai Gerindra, Edhy
Prabowo, mewakili pimpinan MPR. Hadir dalam
kesempatan itu Kepala Bagian Pemberitaan,
Hubungan Antar Lembaga dan Layanan
Informasi Biro Humas MPR Muhamad Jaya;
Kepala Kesbangpol Kabupaten Muara Enim,
Andi Wijaya; dan Wakil Ketua DPRD Provinsi
Sumatera Selatan Kartika Sandra Desi.
Dalam sambutannya, Edhy Prabowo
mengakui, meski wayang kulit bukanlah
kesenian asli dari Muara Enim, namun tak
menjadi masalah karena tujuannya adalah
untuk menghibur, dan sekaligus menyosialisasikan Empat Pilar kepada masyarakat
setempat. “Warga di sini banyak kok yang
38

perlu disegarkan kembali bahwa pemahaman
terhadap nilai-nilai luhur bangsa (Pancasila)
penting, karena tantangan dan ancaman
yang menghadang bangsa Indonesia di
depan tidaklah ringan.
Itulah sebabnya, menurut Edhy Prabowo,
MPR secara rutin dan masif melakukan
sosialisasi Empat Pilar dengan berbagai
metode. Salah satunya melalui metode
pagelaran seni budaya nusantara, seperti
pertunjukan seni budaya wayang kulit ini.
“Agar nilai-nilai Empat Pilar tak hanya diingat,
namun juga diimplementasikan dalam
kehidupan sehari-hari,” tegas Edhy Prabowo.
Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan,
Hubungan Antar Lembaga, dan Layanan
Informasi Humas MPR, Muhamad Jaya,

menyerahkankan tokoh wayang kepada
dalang Ki Purwoko Purwo Pandoyo. Segera
setelah itu, dalang dari Lubuk Linggau ini
memainkan tokoh-tokoh wayang dalam lakon
(cerita) ‘Sekar Mbangun Jiwo.’ Dan, para
penonton pun menyambutnya tepuk tangan
yang meriah.
‘Sekar Mbhangun Jiwo’ adalah sebuah
lakon yang menceritakan perebutan kekuasaan di Kerajaan Astina, antara Pandawa
dan Kurawa. Perebutan ini bahkan melibatkan sosok-sosok besar, seperti Semar dan
Brahmana. Berkat nasihat dan pitutur Semar,
akhirnya kelompok yang memperjuangkan
kebenaran dan keadilan, yakni Pandawa,
dapat meraih kemenangan. ❏
EFP
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Laut yang mampu memberi nilai ekonomi dan
sosial kepada umat manusia saat ini dihadapkan
dengan berbagai ancaman, seperti pencurian
ikan, sampah plastik, dan kerusakan terumbu
karang. Tak hanya itu, banyak kejadian menimpa laut
kita. Di perairan yang tak terpantau penegak hukum
bisa terjadi perompakan, perdagangan manusia, transaksi
narkoba, penyelundupan barang, dan kejahatan manusia
lainnya.
Untuk menghadapi ancaman yang demikian, ribuan delegasi dan
ratusan negara hadir di Pulau Dewata, Bali, untuk membahas masa depan
laut. Mereka ingin ilegal, unreported, dan unregulated fishing tak diberi ruang.
Tak hanya itu, laut lestari bebas dari sampah dan kerusakan lingkungan juga mereka inginkan.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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L

AUT bagi bangsa-bangsa di dunia

kebaikan dan kelestarian laut. Buktinya,

sebuah kehormatan. Hal demikian

merupakan wahana yang penting

setiap tahun mereka ajeg menggelar

menunjukkan Indonesia sebagai negara

sehingga beberapa tokoh dunia seperti

konferensi. Di tahun kedua, 2015, acara

yang penting dan layak ditempati untuk

John Kerry — yang saat itu menjadi Menteri

tahunan tetap digelar di Amerika Serikat. Baru

menggelar acara. Untuk menyukseskan

Luar Negeri Amerika Serikat — menggagas

pada tahun ketiga, 2016, kegiatan

kegiatan, berbagai persiapan dilakukan.

kerja sama antarbangsa untuk mengurus laut

diselenggarakan di Chili. Dari sinilah, kegiatan

Sekitar pertengahan Oktober 2018, Presiden

dengan berpijak pada aturan hukum yang

OCC selanjutnya digelar di tempat-tempat

Joko Widodo, di Istana Bogor, Jawa Barat,

dibuat dan disepakati bersama. Dari sinilah

yang jauh dari Amerika Serikat. Pada 2017

menggelar Rapat Terbatas membahas

pada 2014 lahir Our Ocean Conference

ganti diadakan di Malta dan 2018 di Indonesia.

persiapan penyelenggaraan OOC yang

(OOC).

Indonesia dipilih menjadi tuan rumah pada

dilaksanakan di Nusa Dua Bali pada 29 hingga

Desember 2017 saat pertemuan European

30 Oktober 2018.

Kali pertama dibentuk, OOC langsung
menggelar konferensi di negeri Paman Sam.
Rupanya organisasi ini serius berbuat untuk

Commission, di Brussels, Belgia.
Menjadi tuan rumah OOC V merupakan

Seperti yang termuat dalam media massa,
dalam Rapat Terbatas itu Joko Widodo
meminta laporan secara detil dari panitia
mengenai persiapan acara. Ini penting,
sebab OOC yang digelar di kawasan elit
wisata itu merupakan bukti kepercayaan
internasional kepada Indonesia dalam
menyelenggarakan acara kelas dunia.
Sebagai tuan rumah, pemerintah ingin
menunjukkan Indonesia adalah negara
besar. “Saya ingin acara OOC dimanfaatkan
sebesar-besarnya untuk kepentingan
nasional,” ujarnya. Menko Kemaritiman Luhut
Binsar Pandjaitan salah satu sosok penting
dalam acara itu mengatakan, ia sudah
mengadakan pertemuan dengan pihak terkait
mengenai persiapan OOC.
Sebelum OOC dibuka secara resmi
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mereka tetapi isu kita”, paparnya.
Selanjutnya diuraikan alasan-alasan yang
lebih detil tentang OOC. Pertama, untuk
memperkuat kebijakan maritime fulchrum,
suatu kebijakan yang berkaitan dengan
kelautan. Menurut alumni Jurusan Hubungan
Internasional UGM itu, masalah kelautan
merupakan sektor prioritas yang dijalankan
Presiden. Kedua, keinginan Indonesia untuk
menjadi negara terdepan dalam masalah isu
kelautan. Untuk itu pemerintah menunjukkan
aksi nyata dalam acara ini. Aksi nyata itu
diwujudkan dalam bentuk apa yang
dilakukan dan dikomitmenkan, misalnya
dalam aksi marine plastic debris.
Ketiga, OOC sebagai ajang untuk
menunjukkan keberpihakan Indonesia
berbagai persiapan dan acara digelar oleh

Kepemimpinan dalam isu kelautan sebagai

kepada negara-negara kepulauan kecil.

panitia. Dalam konferensi pers, Menteri Luar

salah satu bentuk diplomasi Indonesia dalam

Menurutnya, banyak negara kepulauan kecil

Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia

dunia internasional. Indonesia dibilang sudah

yang rentan dengan dampak perubahan iklim.

siap menyelenggarakan OOC tahun 2018.

pop up dengan kadar tinggi dalam diplomasi

“Ini janji kita di hadapan Dewan Keamanaan

Dipaparkan, Indonesia sudi menjadi

perdamaian dan kemanusiaan. “Orang sudah

untuk menyuarakan kepentingan negara-

penyelenggara karena acara itu sesuai

paham apa yang dikerjakan Indonesia dalam

negara pulau kecil”, ungkapnya.

dengan visi dan misi pemerintah yang

diplomasi kemanusiaan dan perdamaian”,

Ditambahkan kegiatan OOC juga dijadikan

tertuang dalam Nawacita.

tuturnya. “Untuk itu kita juga ingin unggul

oleh Indonesia untuk membahas masalah-

dalam diplomasi kelautan”, tambahnya.

masalah pelanggaran hukum di laut, seperti

“Menjadi negara poros maritim dunia, kita
harus menunjukkan kepemimpinannya”,

Unggul dalam diplomasi kelautan bagi

Illegal, Unreported and Unregulated (IUU)

ujarnya. Lebih lanjut Retno Marsudi

perempuan asal Semarang, Jawa Tengah,

Fishing atau IUU Fishing. “Ini juga menjadi

menyatakan, menjadi tuan rumah

itu penting sebab wilayah Indonesia dua

masalah dunia”, paparnya. Baginya isu

menunjukkan bukti Indonesia bisa menjadi

pertiganya adalah perairan. Sehingga masa

kelautan harus menjadi isu global.

leader. “Selain menjadi tuan rumah, kita

depan bangsa ini ditentukan bagaimana bisa

Sementara itu bagi Menteri Kelautan dan

sekaligus menunjukkan leadership Indonesia

mengelola laut dan samudera secara

Perikanan, Susi Pudjiastuti, kesempatan ini

untuk ocean-related issues”, paparnya.

berkesinambungan. “Jadi OOC bukan isu

merupakan ruang terbuka bagi Indonesia
untuk lebih menyuarakan masalah yang
dihadapi. “Masalah kita akan didengar
negara lain karena porsi kepentingan dan
bicara diatur sesuai keinginan tuan rumah”,
paparnya. Sehingga OOC bisa dimanfaatkan
untuk keuntungannya Indonesia.
Dalam pembukaan konferensi, Joko
Widodo mengungkapkan laut yang memberi
kehidupan sosial dan ekonomi pada umat
manusia saat ini menghadapi masalah dan
tantangan. “Untuk itu semua pihak perlu
melakukan kerja sama”, ujarnya. “Bila
dilakukan pemerintah saja itu tidak mungkin”,
tambahnya.
Di hadapan ribuan delegasi dari berbagai
negara, pria asal Solo, Jawa Tengah, itu

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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menuturkan, di atas 90% perdagangan
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dunia dilakukan melalui laut. Di atas 40% pula

penyelesaian klaim maritim.

transportasi, dan rekreasi lewat laut.

nilai perdagangan dunia juga dilakukan

Menghadapi masalah yang mengancam

Selepas OOC V digelar disebutkan, acara

melalui laut. Pun demikian kisaran 61% total

laut, Joko Widodo mengajak semua untuk

itu berhasil mengumpulkan 287 komitmen

produksi minyak mentah dunia disebar juga

menyikapi dan mencari solusi. Peliknya

senilai US$ 10 miliar, serta menghasilkan

melalui laut. “Dari sinilah kekayaan laut

masalah diharap tak membuat kita terlambat

penciptaan 14 juta kilometer persegi

diperkirakan senilai US$ 24 triliun”, paparnya.

untuk menyelematkan laut. Untuk mengatasi

kawasan konservasi. Susi Pudjiastuti

Kelebihan laut tak hanya itu. Dari laut ada

masalah yang ada, menurut Joko Widodo,

menyebut, capaian konferensi melebih

sekitar 3,2 miliar manusia hidupnya bertumpu

tak bisa diselesaikan satu negara. Satu

target yang diinginkan. Ia mengucapkan

pada laut. Di antara miliaran manusia itu,

negara pun juga tak bisa memanfaatkan

matur suwun kepada semua pihak yang

ratusan juta di antaranya bergantung pada

potensi yang ada. “Perlu kerja sama lintas

peduli untuk menjaga laut dan isinya agar

sektor perikanan dan rantai-rantai

aktor dan global”, ucapnya. Dari sinilah OOC

lestari dan berkesinambungan.

perdagangannya. “Itulah pentingnya arti laut

harus menjadi penggerak merawat laut.

bagi kehidupan umat manusia,” ujarnya.

Susi Pudjiastuti mengkhawatirkan, ber-

Memanfaatkan laut agar lestari dan sesuai

serakannya plastik di laut bisa menjadi

Besarnya potensi sosial dan ekonomi dari

aturan hukum juga menjadi perhatian

pencemar. Sebab, sampah di laut menjadi

laut, menurut Joko Widodo, menghadapi

pewaris tahta Kerajaan Inggris, Pangeran

mikro yang membahayakan habitat organis-

masalah dan tantangan. Ada 26 juta ton ikan

Charles. Meski tidak hadir dalam acara itu

me laut. “Ikan yang tercemar mikroplastik

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

diambil secara ilegal. Nilai pengambilan ikan

namun lewat video, mantan suami Lady Di,

membahayakan bila dikonsumsi”, ungkapnya.

secara tak sah itu nilainya mencapai US$ 10

itu menyampaikan pesan agar semua pihak

Tak hanya menyoal sampak plastic, masalah

hingga 23 miliar tiap tahun. Di laut orang tak

mengintensifkan perlindungan laut untuk

pencurian ikan juga merupakan tindakan

hanya mencuri ikan, namun di sini pula ada

mengatasi dampak perubahan iklim,

yang membahayakan laut, sama seperti

tindak criminal, seperti perompakan,

pencurian ikan, dan sampah plastik.

plastik. Karena, 93% ikan dieksploitasi

perdagangan manusia, penyelundupan

Terkait pencurian ikan, pria yang sudah

obat-obatan, perbudakan, dan kejahatan

berambut putih itu menegaskan agar

manusia lainnya. Hal-hal demikian bisa

tindakan itu jangan diberi tempat. “Perangi

Untuk itu, sebagai menteri terkait, dia

mengakibatkan kerusakan lingkungan,

pencurian ikan”, tegasnya. Dia menegaskan,

berusaha terus memberantas pencurian

seperti sampah plastik, polusi, rusaknya

pencurian ikan tak boleh terjadi baik di laut,

ikan. Selama menjadi menteri, Susi

terumbu karang, pemanasan suhu laut, dan

di pelabuhan, bahkan di piring.

menyebutkan, telah menenggelamkan

naiknya permukaan laut.

dengan cara yang tidak ramah lingkungan,
secara ilegal pula.

Di videonya, Charles juga mengungkapkan

sebanyak 488 kapal yang melakukan

Masalah yang ada di laut tak hanya antara

kekhawatirannya terhadap perubahan iklim

pencurian ikan. Tak hanya itu, perempuan

negara dengan kelompok criminal, namun

yang berdampak pada laut. Pemanasan

tamatan SMP ini juga melakukan moratorium

juga bisa terjadi antarnegara. Dikatakan,

global yang naik dari 1,5 hingga 2 derajat

terhadap kapal asing yang sebelumnya

tumpang tindih klaim wilayah laut yang tidak

Celsius bisa berpengaruh besar pada laut.

bisa beroperasi di laut Indonesia. “Saya

bisa diselesaikan melalui perundingan dapat

Untuk itu, perlindungan laut harus diperluas.

juga melarang alat tangkap cantrang”,

mengancam stabilitas. Untuk itu, hukum

Perlindungan laut disebut penting sebab dari

ucapnya. ❏

internasional harus menjadi pemandu bagi

wahana inilah mulai dari makanan,
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Mengenalkan Laut Pada Generasi Milineal
Mengenalkan masalah laut pada generasi muda sangat penting. Merekalah selanjutnya yang akan mengelola laut. Untuk
itu, dalam OOC ada ruang tersendiri buat anak muda yang datang dari berbagai negara. Mereka dibekali soal laut dan
masalahnya.
harus mengikuti seleksi. Tercatat 500 peserta
dari 65 negara yang berminat mengikuti acara
tersebut, namun setelah diseleksi yang lolos
hanya 189 peserta dari 52 negara. Dari
ratusan peserta, empat di antaranya adalah
mahasiswa Universitas Udayana, Bukit
Jimbaran, Bali. Mereka itu adalah Tama dari
jurusan Hubungan Internasional, Janis dari
jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan, Nara
dari jurusan Pariwisata, dan I Gede Yudi
Arsawan dari jurusan Hukum.
Pertemuan setingkat KTT itu bisa
terselenggara juga karena berkat kerja sama
dengan berbagai pihak, seperti Sustainable
Ocean Alliance (SOA) dan Divers Clean
Action. Acara yang berlangsung di Bali Nusa
FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Dua Convention Center (BNDCC) itu digelar

I SELA-SELA kesibukan ‘bapak-bapak’,

D

Panitia OOC dalam kesempatan itu juga

berbagai kegiatan, seperti seminar dan

delegasi dari berbagai negara,

menggelar kegiatan buat mereka, Our

diskusi dengan tema ekonomi kelautan

mengikuti Our Ocean Conference

Ocean Youth Leadership Summit 2018.

berkelanjutan, pencemaran laut, kawasan

(OOC) yang diselenggarakan di Nusa Dua,

Peserta yang datang dari 52 negara hadir di

konservasi laut, keamanan maritim, perikanan

Bali, 29 - 30 Oktober 2018, terdapat 189 anak

sana untuk ditumbuhkembangkan dan

berkelanjutan, dan perubahan iklim.

muda, generasi milineal. Anak muda berusia

dikenalkan pada apa yang terjadi di laut

Sebagai acara yang penting dan bertaraf

17 hingga 35 tahun ini berada di sana bukan

sehingga mereka menjadi masyarakat yang

internasional maka hadir sebagai pembicara

untuk mengikuti Bapaknya yang sedang

peduli dan menjaga kelestarian ekosistem

tokoh dan pakar terkemuka, seperti

berada di Pulau Dewata, namun mereka

yang ada.

managing editor World Ocean Charles

memiliki agenda tersendiri.

Untuk bisa mengikuti acara itu, peserta

Goddard dari The Economist dan United
Nations diwakili Peter Thomson. Di sela
seminar dan diskusi juga diadakan pameran
Youth Start Up Booths. Di stan yang ada
dipamerkan teknologi dan inovasi karya anak
muda. Kreasi itu diciptakan untuk mendukung
kesehatan laut.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi
Pudjiastuti berpesan, kehadiran peserta
Our Ocean Youth Leadership Summit
dalam acara ini untuk menunjukkan bahwa
negara yang terhimpun dalam OOC sangat
mencintai dan melestarikan laut. Untuk itu,
anggota OOC ingin mengenalkan masalah
yang ada pada generasi muda agar mereka
paham mengenai kelautan. “Anda adalah
pemimpin masa depan,” ujar Susi saat
membuka acara itu.
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Selain memberi wejangan, Susi juga
menceritakan tentang dirinya yang terjun

“Kemampuan dan kepercayaan diri untuk

kemauan yang kuat untuk melanjutkan apa

menghadapi tantangan,” ungkapnya.

yang telah diprakarsai oleh pendahulu.

dalam usaha perikanan yang dirintis sejak

Bagi perempuan yang mempunyai

Sehingga dari pertemuan itu diharap bisa

muda. Dia mengatakan, untuk menekuni

kegemaran berenang, kreativitas, keahlian,

menjadi bekal bagi anak-anak muda itu ketika

usaha yang membuat dirinya bisa menempati

dan pendidikan yang hebat tak ada nilainya

mereka berada di masyarakat. “OOC V di

posisi seperti sekarang, semua dimulai dari

bila tidak dibarengi dengan kerja keras.

Bali menjadi aset untuk Anda di masa depan”,

mimpi. “Dimulai dari mimpi”, tuturnya.

“Untuk itu kalian harus kerja keras bila ingin

sebutnya.

Tantangan pasti ada dalam mengembangkan

sukses”, paparnya.

usaha, untuk itu perempuan asal

Pesan intinya dalam acara itu, Susi

Pangandaran, Jawa Barat, itu menggunakan

menegaskan, dunia kelautan membutuhkan

semua potensi yang ada pada dirinya.

pemimpin muda dengan kemampuan dan

Tahun depan, 2019, kegiatan ini digelar di
Norwegia pada 24 - 25 Oktober. Negara ini
ditunjuk sebagai tuan rumah OOC VI. ❏
AW/dari berbagai sumber

Memanfaatkan Laut Untuk Energi Kehidupan
Laut mempunyai potensi besar sebagai penyedia energi kehidupan. Sayang kebijakan dan teknologi yang ada masih
menjadi tantangan. Akademisi dan kelompok masyarakat yang terkait dengan kelautan membentuk OTEC.
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ELAMA satu hari, 14 November 2018,

Indonesia, Tidal Brigde BV Indonesia,

Dr. Mukhtasor, mengatakan, pengembangan

alumni Fakultas Teknologi Kelautan

Kementerian Koordinator Maritim, Akuo

energi terbarukan di Indonesia berada di

Institut Teknologi Sepuluh November

Energy Indonesia, dan DPR.

persimpangan jalan. Di satu sisi ada amanat

(Alfatekelits) mengadakan Marine

Dalam acara itu dibahas mengenai potensi

untuk meningkatkan pemanfaatannya dalam

Technical Discussion Forum di Jakarta

laut, terutama energi yang tersimpan di

proporsi yang signifikan, namun kebijakan

Utara. Dalam acara itu, selain dihadiri para

dalamnya. Ketua panitia, Heru Hermawan,

Kementerian ESDM tidak memberi medan

akademisi dan guru besar dari ITS, juga

dalam kesempatan itu menyatakan,

bisnis yang rasional dan adil bagi energi

diikuti oleh lembaga dan instansi terkait,

Indonesia memiliki potensi OTEC (Ocean

terbarukan, khususnya energi laut.

seperti Kementerian Energi dan Sumber

Thermal Energy Conversion) yang sangat

Mukhtasor mengungkapkan, salah satu

Daya Mineral (ESDM), Badan Pengkajian dan

besar, sekitar 50 GW, namun belum

lokasi potensi energi gelombang laut yang

Penerapan Teknologi (BPPT), Masyarakat

dimanfaatkan. “Oleh karena itu perlu

besar itu dari Samudera Indonesia. Kalau itu

Energi Terbarukan (METI), Center of

dipikirkan bersama mengelola sumber daya

dimanfaatkan

Excellence for Energy Innovations and

yang besar tersebut”, ujarnya.

berdasarkan Peraturan Menteri ESDM, harga

Technology Studies (CENITS), Klasifikasi
44

Menanggapi hal itu, Guru Besar ITS, Prof.

untuk

Pulau

Jawa,

energi laut yang dapat diambil oleh PLN paling
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tinggi adalah 85% dari biaya pokok produksi

pasar/industri nasional, perguruan tinggi/

yang berlaku di Pulau Jawa. Padahal,

lembaga riset, komunitas termasuk

pasokan listrik di Jawa mayoritas dari energi

perorangan).

fosil, utamanya batu bara dan gas. Artinya,

Wakil Ketua Komisi VII DPR Ridwan Hisjam

energi gelombang laut yang lebih bersih dan

mengakui, terdapat beberapa tantangan

berkelanjutan dipatok pada harga yang lebih

pengembangan energi laut, antara lain biaya

rendah daripada harga energi fosil.

produksi energi laut relatif lebih mahal,

Dia menyayangkan tidak ada pembelaan

teknologi energi laut masih banyak yang

memadai untuk energi baru yang berpotensi

harus diimpor, kurangnya pendanaan, SDM

besar dan berkelanjutan di Indonesia.

masih terbatas baik kuantitas maupun

Padahal energi gelombang laut bukan hanya

kualitas, masih nyaman dengan penggunaan

energi yang terbarukan, namun juga energi

energi fosil di mana mayoritas sektor

yang baru dan potensial. Energi gelombang

pembangkit lebih memilih PLTU batubara.

laut relatif lebih stabil daripada energi angin,

Ridwan Hisjam menyampaikan, agar semua

arus pasang surut, maupun surya. Dalam

pihak melakukan gotong royong atau

aplikasinya, energi laut sudah semakin
matang dan beberapa dunia telah mulai
mengadopsi untuk aplikasi.

kolaborasi agar tantangan pengembangan
Ridwan Hisjam

Untuk itu, mereka yang hadir dalam acara

energi laut dapat teratasi, dan bangsa
Indonesia dapat memanfaatkan sebagai

Namun, diakui pada kenyataannya

itu meluncurkan inisiatif pembentukan

perlakuan pada energi laut tidak adil.

Indonesia OTEC Center (IOTEC). OTEC

Misalnya, Peraturan ESDM yang berlaku

adalah sistem pembangkit listrik bersumber

mengemukakan, saat ini eranya melakukan

menetapkan bahwa harga energi hidro dapat

dari panas laut, yang memanfaatkan

kolaborasi semua pihak melalui konsep

dibeli sampai angka 100% dari biaya pokok

perbedaan suhu air di permukaan laut

Quintuple Helix, dengan pelaku pemerintah,

produksi, sementara energi laut dibatasi

dengan suhu pada kedalaman kurang lebih

industri, perguruan tinggi, dan masyarakat.

maksimal 85% biaya pokok produksi. Artinya,

1000 meter di dalam air. Dalam rilis yang

Oleh sebab itu, Soni menyatakan, turut andil

energi yang dibangun di lautan dihargai lebih

disebar menyebutkan, Indonesia memiliki

agar IOTEC menjadi wadah semua pemangku

murah daripada energi yang dibangun di

kemampuan secara mandiri dalam

kepentingan. Apa yang disampaikan itu

sungai. Padahal membangun di laut tentu

mengembangkan, memproduksi, dan

didukung Ridwan Hisjam. Menurutnya,

membutuhkan usaha yang lebih sulit dan

memanfaatkan EBT (energi baru terbarukan)

IOTEC sepatutnya diberikan kesempatan

konstruksi yang lebih mahal. “Pemerintah,

melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan

untuk berkontribusi sebesar-besarnya

dalam hal ini Kementrian ESDM, harus

teknologi. Upaya ini dilakukan dengan cara

dalam pengelolaan dan pengembangan

memperbaiki kebijakan energi yang tidak

mengerahkan seluruh sumberdaya nasional

energi laut, khususnya OTEC. ❏

rasional dan tidak adil ini”, ujarnya.

yang bekerja secara kolaboratif (pemerintah,

berkah dan kesejahteraan bersama.
Soni

Fahruri,

pendiri

CENITS,

AW/dari berbagai sumber

Nenek Moyang Kita Penguasa Laut
Bagi bangsa Indonesia, masalah laut bukan hal baru. Sejak masa Sriwijaya dan Majapahit, laut sudah dikuasai. Teknologi
perkapalan yang ada membuat bangsa Eropa belajar pada orang Jawa. Kapal Jung disebut sebagai kapal tercanggih di
tahun 1500-an. Penguasaan laut para pendahulu menjadi kendur dan mundur setelah nusantara satu persatu ditaklukan
bangsa Eropa.

S

UDAH banyak yang menceritakan

Tenggara, Madagaskar, India, sampai Afrika

Kehebatan bangsa kita sebagai bangsa

bangsa kita adalah bangsa pelaut. Itu

Selatan.

pelaut terlihat dari kecanggihan, kehebatan,

dibuktikan bagaimana Sriwijaya,

Menjadi bangsa pelaut tidak hanya

Majapahit, dan kesultanan-kesultanan Islam

bermodal keberanian menerjang ombak,

Menurut catatan sejarah yang ada, di

bisa berjaya karena mereka menguasai

namun juga karena sumber daya manusia

awal tahun 1500-an, saat pelaut Portugis

wilayah laut. Bahkan penguasaan wilayah

yang ada saat itu sangat mumpuni, bahkan

memasuki perairan Asia Tenggara, mereka

laut oleh Majapahit hampir mencakup Asia

lebih di atas bangsa-bangsa yang lain.

menyaksikan Jung hilir mudik di perairan itu.
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dan kebesaran Kapal Jung.
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SELINGAN

Jung sudah ada pada masa Majapahit dengan
sebutan Jong. Kerajaan yang berpusat di
Jawa Timur ini memiliki 400 Jong.
Adapun ciri Jung adalah memiliki empat tiang
layar dengan badan tersusun papan berlapis
empat, serta panjang 70 meter. Tebalnya
lapisan inilah yang membuat Jung kebal dari
tembakan meriam kapal Portugis. Bobot kapal
ini mencapai 600 ton. Bila ingin melihat Jung
yang lebih besar, itu ada pada Jung milik
Angkatan Laut Demak, dengan bobot
mencapai 1000 ton. Kapal inilah yang
digunakan untuk mengangkut pasukan Demak
saat menyerang Portugis di Malaka pada 1513.
Besar dan beratnya bobot Jung inilah yang
membuat kapal-kapal Eropa, khususnya
Kapal Jung Jawa

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Portugis, tak ada artinya bila bersanding
dengan Jung. Contohnya, kapal Anunciada,

Kapal itu dinakhodai serta diawaki oleh

mengalami kerusakan. Tentu tak efektif bila

kapal milik Portugis yang berada di Malaka

orang-orang Jawa. Mereka di sana untuk

kerusakan di Malaka, namun untuk

pada 1511, tampak bukan seperti kapal ketika

melakukan perdagangan komoditas rempah-

memperbaiki harus berlayar ke Jawa. Untuk

berjejer dengan Jung.

rempah yang saat itu merupakan hasil bumi

itu, di sana mereka juga membangun

yang harganya sangat tinggi. Saking

galangan kapal. Di galangan yang ada,

Eropa. Pelaut Portugis menyebut juncos,

banyaknya, Jung yang dinakhodai dan

tukang kayu dari Jawa yang terampil dalam

sedang pelaut Italia mengatakan zonchi.

diawaki serta ditumpangi oleh pedagang dari

soal Jung, tidak hanya memperbaiki kapal

Konon nama Jung tercatat dalam pelayaran

Jawa membuat Malaka sebagai pelabuhan

bila ada yang mengalami kerusakan, namun

yang dilakukan Rahib Odrico, Jonhan de

terbesar di perairan Asia Tenggara disesaki

juga memproduksi bila ada pesanan dari

Marignolli, dan Ibn Battutah saat mereka

atau didominasi oleh orang Jawa.

pedagang yang membutuhkan. Saat itu, Jung

berlayar ke nusantara awal Abad XIV. Para

Sebagai alat transportasi untuk melakukan

tidak hanya digunakan oleh pedagang,

pelaut tangguh itu mengagumi dan memuji

aktivitas perdagangan antarpulau maka Jung

namun juga dipakai oleh tentara angkatan

Jung. Dari sinilah mereka belajar teknologi

yang ada perlu dirawat dan diperbaiki bila

laut Kesultanan Demak. Menurut sejarahnya,

yang ada padanya. Sebelumnya, kapal-kapal

Kehebatan Jung ini diakui oleh para pelaut

Eropa, misalnya Kapal Gracedieu buatan
Inggris pada 1418 dengan panjang 54 meter
hanya bisa mengapung di laut. Kapal yang
dinakhodai Christoporus Columbus pada
1492 dan Vasco da Gama 1497 pun hanya
diawaki 88 dan 171 penumpang, sedang
Jung sampai 600 penumpang. Setelah pelaut
Eropa belajar pada orang Jawa, kapal Eropa
menjadi kapal yang canggih dan besarbesar.
Namun, dari kehebatan Jung, menurut
pelaut Portugis Tom Pires dalam buku Suma
Orientel tahun 1511, kapal ini mempunyai
kelemahan yakni lamban bergerak.
Akibatnya, pasukan Demak saat bertempur
dengan pasukan Portugis kalah. Itu bisa
terjadi karena pasukan Portugis memiliki kapal
yang lebih ramping dan lincah. ❏
Christoporus Columbus
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Keadilan

Sosial Bagi A Cin

Novel karya Mya Ye tentang dampak kemiskinan menarik perhatian Wakil Ketua MPR. Kemiskinan bisa mengakibatkan
pengantin pesanan, seperti nasib dialami A Cin.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

K

EMISKINAN tidak pandang bulu. Kemiskinan bisa menimpa siapa
saja tanpa melihat suku, agama, dan asal-usul. Kemiskinan
yang mendera bisa membuat hidup seseorang menderita,
terhina, dan takluk, serta tunduk pada orang yang punya kuasa dan
harta.
Banyak contoh kemiskinan yang hinggap pada sebuah keluarga
sehingga orangtua melakukan hal yang patut kita renungkan dan
prihatinkan, seperti mempercepat perkawinan anak perempuan.
Bahkan orangtua memaksa anaknya kawin dengan orang lain agar
terentas dari kemiskinan tanpa mereka memahami perasaan dan
masa depan anaknya sendiri.
Fenonema seperti di atas banyak terjadi di berbagai daerah.
Alasannya, pastinya salah satunya adalah karena kemiskinan yang
mereka alami. Salah satu daerah yang banyak terjadi praktik yang
demikian ada di Singkawang, Kalimantan Barat.
Kita menjadi tahu bahwa kota yang disebut Sepetak Hong Kong
di Indonesia itu masyarakat banyak melakukan praktik pernikahan
dengan motif agar lepas dari kemiskinan. Novel setebal 336 halaman
karya Mya Ye berjudul Pengantin Pesanan mengisahkan seorang
perempuan bernama A Cin. Setelah bercerai dengan suaminya, A
Cin kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan
menjadi seorang pemabuk. A Cin harus menanggung kehidupan
putrinya yang masih kecil, ibu, dan adiknya. Bagi A Cin, beban itu
terasa berat, sebab ibu dan adiknya adalah penggangguran.
Pada suatu hari ada pria Taiwan yang mencari amoi di Singkawang.
A Cin merupakan salah satu sasaran yang dicari oleh pria yang
datang dari jauh itu. Mendapat kabar ini, ibunya mendesak agar A
Cin mau dipersunting oleh pria Taiwan tersebut. “Ini satu-satunya
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kesempatan untuk terbebas dari lingkaran setan (kemiskinan)”, ujar
ibunya. Ibunya meratap, sebagai orang miskin, kita tidak punya
banyak pilihan seperti orang kaya.
Di sinilah kegalauan A Cin muncul, apakah dirinya ingin lepas dari
lingkaran setan dengan dinikahi orang kaya, namun hal itu membuat
hidup dan kebahagiaan dirinya tergadai pada orang lain.
Alumni Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Moestopo Jakarta
itu bisa mengangkat kisah sedih itu setelah ia traveling ke
Singkawang. Di kota yang sekarang dipimpin Walikota Tjhai Chui Mie
itu, dia berkenalan dengan banyak orang. Dari perkenalan itulah ia
menemukan fenonema apa yang dialami A Cin. Untuk membuat novel
yang diterbitkan Gramedia itu bagi perempuan kelahiran Sukabumi,
Jawa Barat, itu tidaklah mudah. Karena, “Kisah seperti ini tertutup
bagi orang luar”, ungkapnya.
Novel kesembilan karya Mya Ye ini menarik untuk dibaca.
Pertengahan November 2018 novel karya Mya Ye ini dibedah dalam
acara Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat, di Ruang Presentasi
Perpustakaan MPR, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta. Hadir
dalam acara yang rutin digelar di MPR itu, selain para penikmat
sastra dan novel juga Wakil Ketua MPR Mahyudin.
Menanggapi novel karya perempuan yang memiliki hobi berenang
ini, Mahyudin mengatakan, kemiskinan memang sangat
mengkhawatirkan semua. Fenomena kisah yang tertuang dalam novel
dengan editor Raya Fitrah, menurut Mahyudin, bukan budaya
Singkawang atau daerah lainnya di Indonesia, namun semua itu
terjadi karena kemiskinan. “Kemiskinan dan minimnya pendidikan
merupakan masalah besar bagi kita”, tutur pria asal Kalimantan itu.
Untuk itu, dia mengapresiasi dan mendukung karya Mya Ye. “Saya
mendukung karya tulis yang mengangkat kehidupan nyata”, ujarnya.
Agar fenomena pengantin pesanan, kawin kontrak, atau
perkawinan lainnya yang tidak memenuhi aturan hukum agama dan
negara tak terjadi, Mahyudin menegaskan, pemerintah harus
melaksanakan tujuan bangsa ini didirikan, yakni mencerdaskan
kehidupan bangsa dan menegakkan keadilan sosial. Mencerdaskan
kehidupan bangsa lewat pendidikan merupakan jalan untuk lepas
dari kemiskinan dan kebodohan. “Pendidikan selain membuat kita
berkembang, juga akan meningkatkan keterampilan”, tuturnya.
“Pendidikan juga menanamkan kesadaran pentingnya martabat
manusia”, tambahnya.
Agar nasib A Cin dan yang lain tak terulang, Mahyudin menyebut,
kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat harus diminimalkan,
bahkan dihilangkan. “Untuk mewujudkan Sila V Pancasila, Keadilan
Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, tegasnya. ❏
AWG
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Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz

Perempuan Pemberani
Menapak Kariernya
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AK kata orang bijak, keberhasilan itu tidak diperoleh secara

di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Ayah Neng adalah KH.

kebetulan. Tetapi keberhasilan hanya bisa diraih dengan kerja

Hizbullah Manshur, sosok seorang “kyai kampung”. Suami dari Hj.

keras, pantang menyerah, doa istiqamah mengejar mimpi,

Umi Ronasiah ini juga dikenal sebagai pengasuh, sekaligus pendiri

dan pemberani. Pemberani di sini, termasuk berani

meloncat

meninggalkan keluarga serta orang-orang yang menyayanginya.

Pondok Pesantren Cibadak. Nama Cibadak diambil dari nama kampung
tempat pesantren itu berada.

Juga berani meninggalkan nilai-nilai dan tradisi yang ada di sekitarnya,

Sewaktu kecil, perempuan kelahiran Cianjur, 8 Mei 1979, ini nyaris

untuk kemudian mengambil dan mengikuti nilai-nilai yang baik yang

terkungkung dalam peraturan yang super ketat. Ia harus mengikuti

ada di luar sana.

peraturan yang diterapkan oleh ayahnya, sekaligus juga gurunya.

Itulah secuil proses yang mengiringi sekaligus menjadi pondasi

Seperti tujuh saudaranya yang lain, Eem harus belajar ilmu agama

bagi keberhasilan seorang Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Sekretaris

sedari kecil. Di usianya yang masih belia kala itu, ia juga wajib

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) MPR RI. Neng Eem adalah

mempelajari kitab-kitab kuning. Dan, Neng Eem pun sempat hafal

seorang perempuan dengan tradisi pondok pesantren yang sangat

beberapa kitab kuning yang memang lumrah dipelajari di pesantren.

kuat. Pelajaran dan nilai-nilai salafiah menjadi bagian dari hidupnya

Seperti Jurumiyah dan Safinah.

sejak lahir hingga ia besar.
Neng Eem, begitu ia biasa disapa, lahir di sebuah desa terpencil,

48

“Beliau adalah Kiai Kampung, anaknya delapan. Kami semua hidup
bersahaja dari hasil keringat ayah sebagai petani. Semua kakak

EDISI NO.12/TH.XII/DESEMBER 2018

saya yang keluar dari rumah harus tinggal di pesantren”, cerita
Neng tentang kehidupan keluarga.
Karena itu sejak kecil Neng Eem pun terbiasa menjalani hidup
dengan kesederhanaan. Makan dengan lauk seadanya sudah

“Beliau kiai, jadi kalau ada hajatan, seperti selamatan atau nikahan,
pulangnya sering dikasih nasi berkat dalam jumlah yang lebih
banyak. Baru pada saat itu kami, anak-anaknya, bisa menikmati
makan enak”, kata istri dari Muhammad Suryanata Putra itu.

menjadi kebiasaan dalam kehidupannya sehari-hari. Sementara

Sebagai orangtua yang taat memegang nilai-nilai agama, ayah

menu dengan bahan dasar daging, telur, dan ikan, hanya diperoleh

Eem mempercayakan pendidikan anak-anaknya hanya kepada

saat ayahnya pulang dari hajatan dengan membawa “besek” berupa

pondok pesantren. Alasannya, karena sekolah umum tidak menjamin

nasi berkat.

akhlak seseorang menjadi baik. Selain itu, pendidikan di pesantren
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profil
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dinilai lebih murah dibanding sekolah umum. Karena itu, semua

Eem secara maksimal. Saat masih duduk di MAN Kandangan Kediri,

anaknya, tak terkecuali Neng Eem, mengenyam pendidikan di pondok

ia menjadi pengurus OSIS. Sedangkan saat kuliah SATI Negeri Kediri,

pesantren.

ia menjabat sebagai ketua MPM-REMA STAIN atau Ketua MPR-nya

Padahal, Eem saat itu begitu ingin mengenyam pendidikan di sekolah

mahasiswa. Selain itu, ia juga menjadi Ketua PC PMII Kediri.

umum. Ia merasa iri melihat teman-teman sebayanya mengikuti

Kiprahnya di PMII berlanjut hingga ia didaulat menjadi Pengurus

pendidikan di sekolah umum, di saat pagi. Karena itu, tanpa

Besar (PB) PMII sampai akhirnya menjadi Ketua Umum PB PMII KOPRI.

sepengetahuan sepengetahuan orangtuanya, Neng Eem

Sejak itu, Eem mondar mandir di berbagai organisasi. Mulai dari

mendaftarkan diri di sekolah umum. Tetapi karena keterbatasan biaya,

KOWANI, PP. Muslimat NU, hingga Wakil Bendahara Umum DPP PKB.

akhirnya semua kandas di tengah jalan.
Kesempatan untuk belajar di sekolah umum dia peroleh saat Neng

Politik Riang Gembira

Eem dikirim ke pesantren di Kediri. Sembari belajar di pondok, Eem

Sejak meninggalkan Cianjur untuk kemudian pindah ke Kediri, dan

menimba ilmu di jurusan IPS Madrasah Aliyah Negeri (MAN)

seterusnya ke Jakarta kehidupan Eeng seolah senantiasa dinaungi

Kandangan Kediri. Setelah lulus MAN, juga tanpa sepengetahuan

berbagai kesuksesan. Selepas dari PMII misalnya, ia menjadi Tenaga

orangtuanya, Eem kuliah di jurusan Tafsir Hadits SATI Negeri Kediri.

Ahli (TA) di Fraksi PKB DPR RI. Lima tahun menjadi TA, tepatnya

Kesempatan belajar di luar pondok pesantren dimanfaatkan oleh

2014, Ibu dua anak ini mencalonkan diri menjadi wakil rakyat. Di luar
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ternyata tidaklah gampang. Dulu, saat berkampanye untuk Pileg 2014
banyak orang yang dengan sukarela menolong. Tetapi kini, sebagai
incumben, pandangan masyarakat kepada calon legislatif menjadi
serba materialistis.
“Semua diukur dengan materi. Orang sakit, anak sekolah, bangun
rumah, cicilan motor, semua mengharap bantuan materi dari kita. Ini
yang amat disayangkan bahwa takarannya bukanlah prestasi, tapi
apa yang bisa diberikan”, tutur Eem.
Tidak itu saja, ada sebagian masyarakat menganggap anggota
dewan itu sebagai malaikat, harus bisa menyelesaikan semua
persoalan. Padahal, kerja dewan itu sesuai komisinya masingdugaan, dalam kontestasi pemilihan umum legislatif (Pileg) pada 2014

masing. Tetapi tidak semua masyarakat bisa memahami keterbatasan

itu, Neng Eem terpilih menjadi anggota DPR RI dari dapil Jabar III.

tersebut. Mereka menganggap semua anggota dewan bisa bagi-

Tidak cukup sampai di situ, sejak awal 2018, Eem diperacaya
partainya menjadi Sekretaris Fraksi PKB di MPR RI. Baginya, jabatan

bagi program, seperti yang dilakukan anggota tertentu.
Menghadapi polah seperti itu, Eem harus sadar diri bahwa dia

tersebut adalah sebuah kepercayaan yang harus dijawab dengan
kinerja. Terutama, ikut melaksanakan kerja MPR yang selalu
mengedepankan politik kebangsaan. Apalagi, saat ini, politik
kebangsaan yang didorong MPR tengah menghadapi tantangan berat.
Saling menghujat, mencibir, dan mencemooh lawan politik, tergambar
jelas di media sosial dan itu berpotensi menyebabkan perpecahan.
Sikap yang gampang menyalahkan orang lain adalah gambaran
mental yang tidak baik, dan mudah menggerus nasionalisme. Saling
menyalahkan juga berpotensi membuat rasa persaudaraan menjadi
keropos, bahkan menghilangkan kegotong royongan.
“Sebagai sekretaris, saya merasa harus menjawab semua
persoalan itu agar tidak berkembang, dan semakin merugikan bangsa
dan negara. Karena itu, saya harus mengumandangkan kembali
cita-cita para ulama pendiri PKB. Yaitu, toleransi dan menjunjung
tinggi kebhinnekaan, menebar kedamaian dengan Politik Kebangsaan

tidak boleh marah. Termasuk kepada orang-orang yang sudah

Riang Gembira,” ujar Neng Eem.

menghujat lantaran keinginannya mendapat bantuan tidak semuanya

Kini, sebagai politisi, Eem tengah berusaha mempertahankan kursi

bisa direalisasikan. Eem juga sadar, ia tidak mungkin memenuhi semua

yang sudah didudukinya sejak 2014. Namun, tidak seperti yang

keinginan masyarakat. Beberapa aspirasi yang sesuai dengan

diharapkan, perjuangan untuk kembali menjadi anggota legislatif

komisinya tetap diperjuangkan.
“Yang belum bisa kita lakukan sekarang tetap akan saya ingat.
Siapa tahu, saya masih ditempatkan di komisi tersebut. Dan, kalau
waktu itu tiba, pasti akan saya usahakan dengan sungguh-sungguh,”
begitu tekad Neng Eem.
Kini, Pileg 2019 sudah semakin dekat. Eem berusaha untuk tidak
stress, seperti kejadian yang menimpa beberapa caleg. Ia tetap
tenang menghadapi keadaan dan fokus terhadap rencana-rencana
yang sudah disusun. Yang pasti, kata Neng Een, ia sudah berusaha
melakukan kewajibannya, baik sebagi pribadi maupun anggota
dewan. Kini terpulang ke masyarakat yang akan menentukan, dan
keputusan ada pada Yang Maha Kuasa, Allah SWT. ❏
MBO
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Tetap Bersatu Meski

Beda Pilihan

Mulan Jameela & Fivey Rachmawati

D

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

I TAHUN politik ini, kalau kurang hatihati, beda pilihan jadi

sampai menghina, mencaci, dan menghujat. Mari kita jaga

bermusuhan. Tapi tidak buat Mulan Jameela dan Fivey

kebhinnekaan,” kata Five Vi, nama artis dari Fivey Rahmawati. Artis

Rachmawati. Di panggung politik, terutama dalam pemilu

sinetron ini berharap agar semua menjaga kebhinnekaan kita,

presiden, Mulan menjagokan Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto,

menjaga dan mengawal kedamaian dan persaudaraan, serta menjaga

sedangkan Fivey menjagokan capres nomor urut 01, Joko Widodo.

Pancasila.

Dalam posisi sebagai calon anggota legislatif, keduanya juga

Mulan juga punya pendapat sama. “Udah gak jamannya kali ya

berbeda pilihan. Mulan memilih Partai Gerakan Indonesia Raya

berkonflik. Kalo memang kita memilih salah satu capres ya jangan

(Gerindra) sebagai “kendaraannya,” sementara Fivey dari Partai

juga menghina capres lainnya. Dukung saja dengan apa yang kita

Nasional Demokrat (Nasdem). Walau pun berbeda pilihan, namun

bisa, jangan malah menambah keruh suasana,” timpal istri pentolan

Mulan dan Fivey sepakat untuk tidak saling membenci.

grup band Dewa 19, Mulan Jameela, belum lama. ❏

“Mari sama-sama jagokan pilihan masing-masing, tapi jangan
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Simposium

Nasional MPR

“Menghormati Keberagaman, Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa”
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Simposium Nasional
“Pembangunan Negara Kesejahteraan Pancasila Visi 2045”
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9 Maret 2018: Kunjungan Parlemen Iran
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13 Maret 2018: Kunjungan Ketua Senat Republik Kazakstan

EDISI NO.12/TH.XII/DESEMBER 2018

57

K

ALEIDOSKOP
2018

14 Maret 2018: Pertemuan Pimpinan MPR dan UKP PIP
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Sidang Paripurna MPR
26 Maret 2018
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Pelantikan Tiga Pimpinan Baru
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11 April 2018: Audiensi Dubes Uni Eropa

13 April 2018: Audiensi Dubes Korea Selatan

2 Mei 2018: Audiensi Ketua Global Council Tolerance and Peace (GCTP)
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Press Gathering

Wartawan

Parlemen

dengan Pimpinan MPR RI

13 – 15 April 2018 di Manado, Sulawesi Utara
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8 Mei 2018: Peringatan 20 Tahun Reformasi
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15 Mei 2018: Sarasehan Nasional Kebudayaan
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6 Juni 2018: Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Setjen MPR RI

26 Juni 2018: Rapat Pleno ke-34 Lembaga Pengkajian MPR
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29 Juni 2018: Kunjungan PM Malaysia
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Nobar Final Piala Dunia

di Parlemen

15 Juli 2018

66

EDISI NO.12/TH.XII/DESEMBER 2018

Rapat-Rapat

Gabungan

Pimpinan MPR dengan Fraksi dan Kelompok DPD
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Sidang Tahunan MPR
Tahun

2018

16 Agustus 2018
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5 Agustus 2018: Kontingen MPR Ikut Memecahkan Rekor Dunia Senam Poco Poco
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PERINGATAN

HARI KONSTITUSI
18 Agustus 2018

EDISI NO.12/TH.XII/DESEMBER 2018

73

K

ALEIDOSKOP
2018

74

EDISI NO.12/TH.XII/DESEMBER 2018

Peringatan HUT ke-73 MPR RI

MPR Syukuran dan Doa Bersama
29 Agustus 2018
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17 September 2018: Kunjungan Ketua Senat Republik Ceko
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Pimpinan Parlemen

Peduli Korban Gempa dan Tsunami Palu

29 September 2018
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4 Oktober 2018: Kunjungan Ketua Parlemen (Dewan Rakyat) Malaysia

4 Oktober 2018: Audiensi Dubes Kerajaan Belanda
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Press Gathering

Wartawan

Parlemen

dengan Pimpinan MPR RI
19 – 21 Oktober 2018 di DI. Jogjakarta
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10 November 2018: Ketua MPR Pimpin Upacara Tabur Bunga di Teluk Jakarta

19 November 2018: Audiensi Dubes Bosnia
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Mahyudin
Wakil Ketua MPR RI

Ada Dinamika dalam

Menyikapi UUD

Bangsa Indonesia yang tadinya hidup rukun, damai, penuh
keramahtamahan telah berubah secara drastis dalam waktu yang
relatif singkat menjadi penuh konflik, anarkhi, tawuran, dan amuk
massa. Tentunya kondisi tersebut patut menjadi perhatian kita sebagai
anak bangsa untuk bersama, bahu-membahu mengonsolidasikan
pikiran dan gagasan demi tetap tegak berdirinya rumah yang telah

D

kita huni bersama “Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Presiden, pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat

guna menyosialisasikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI,

menimbulkan multitafsir, kewenangan pada Presiden untuk

dan Bhinneka Tunggal Ika sekaligus dimaksudkan untuk menyelami

mengatur hal-hal penting dengan undang-undang, dan rumusan

persoalan-persoalan mendasar kebangsaan, serta menyerap

UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup

aspirasi dan pemikiran yang berkembang di tengah-tengah

di dukung ketentuan konstitusi.

masyarakat.

ASAR pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya

perubahan UUD Tahun 1945, antara lain: struktur kekuasaan

Untuk itulah maka MPR dengan tidak kenal lelah melakukan tatap

tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada

muka dengan setiap elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke

Tujuan melakukan perubahan UUD Tahun 1945 dimaksudkan

Belakangan ini santer terdengar keinginan berbagai pihak untuk

untuk menyempurnakan aturan dasar, mengenai: tatanan negara,

melakukan perubahan kelima UUD NRI Tahun 1945, muncul pula

kedaulatan rakyat, hak asasi manusia (HAM), pembagian

keinginan untuk kembali kepada naskah UUD Tahun 1945 sebelum

kekuasaan, kesejahteraan sosial, eksistensi negara demokrasi,

perubahan. Hal semacam ini bagi MPR adalah merupakan dinamika

dan negara hokum, serta hal-hal lain sesuai dengan perkembangan

dalam kehidupan kebangsaan yang sangat majemuk, dan harus disikapi

aspirasi dan kebutuhan bangsa.

dengan penuh kehati-hatian, karena tentu saja dalam pandangan dan

Dalam melakukan perubahan terhadap UUD Tahun 1945 terdapat
beberapa hal yang disepakati untuk tidak diubah, yakni tidak

suasana kebatinan mereka masih terdapat kekurangan dan kelemahan
dalam perubahan UUD Tahun 1945 sebelumnya.

mengubah Pembukaan, tetap mempertahankan Negara Kesatuan

Melakukan perubahan ke-lima, kembali ke naskah asli UUD Tahun

Republik Indonesia, mempertegas sistem presidensiil, penjelasan

1945 ataupun tetap dengan hasil perubahan yang sekarang, tentu

yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-

saja kembali kepada suasana kebatinan rakyat, karena rakyat

pasal, dan perubahan dilakukan dengan cara “adendum”.

pemegang kedaulatan rakyat yang sesungguhnya.

Dengan perubahan yang dilakukan pada tahun 1999-2002 maka

Salah satu contoh yang perlu menjadi perhatian kita untuk dikaji

dalam UUD NRI Tahun 1945 memuat, antara lain pengaturan prinsip

adalah pemilihan Presiden secara langsung. Apa dampak positif

checks and balances system, penegasan otonomi daerah,

dan negatif terhadap pemilihan langsung? Apakah pemilihan

penyelenggaraan pemilihan umum, penyelenggaraan kekuasaan

Presiden secara langsung itu sudah sesuai keinginan rakyat

kehakiman yang merdeka, dan pengaturan istitusi lain terkait

ataukah sebaliknya? Menurut kami pribadi, pemilihan Presiden

dengan hal keuangan.

secara langsung sudah merupakan pilihan yang tepat karena lebih

Terkait dengan perubahan UUD Tahun 1945 yang telah dilakukan

demokratis, karena kita sendiri yang akan menentukan siapa yang

sebanyak empat kali pada era reformasi oleh sebagian pihak dianggap

akan menjadi pemimpin kita sehingga memberikan rasa keadilan

belum mampu menjawab dan memberi solusi pada permasalahan

bagi masyarakat Indonesia. Namun, yang perlu kita ubah adalah

kebangsaan dan ketatanegaraan yang kita hadapi. Justru yang hadir

undang-undang turunan untuk melaksanakan pemilu itu sendiri,

di tengah-tengah kehidupan berbangsa saat ini adalah semakin

misalnya terkait perubahan mengenai electoral votes (bobot suara

merebaknya sifat individualisme, materialisme, hedonisme,

elektoral per provinsi di Indonesia) sehingga unsur premodial dapat

konsumtivisme, fanatisme sempit, radikalisme bahkan terorisme.

kita minimalisasi. ❏
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