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Budi Muliawan
Koordinator Reportase

Negara Harus
Melindungi Pekerja Migran

T

UTI Tursilawati, pekerja migran Indonesia
(PMI) secara diam-diam telah menjalani
eksekusi hukuman mati di Arab Saudi.
Perempuan asal Majalengka, Jawa Barat, itu
dihukum pancung di Kota Tha’if pada Senin (29/
10/2018) pukul 09.00 waktu setempat. Pelaksanaan eksekusi mati itu dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dulu kepada perwakilan negara
Indonesia. Pemerintah Indonesia pun melayangkan
surat protes ke pemerintah Arab Saudi. Menteri
Luar Negeri Indonesia juga sudah meminta keterangan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia.
Sebelumnya, pada Maret 2018, pekerja
migran asal Madura, Zaini Misrin, juga dihukum
pancung di Arab Saudi tanpa notifikasi kepada
pemerintah Indonesia. Hal yang sama dialami
dua pekerja migran Indonesia lainnya, yaitu Siti
Zaenab dan Karni, yang dihukum mati pada 2015.
Sejak eksekusi hukuman mati kepada warga
negara Indonesia (WNI) pertama kali pada 2011,
pemerintah Arab Saudi memang tak pernah
menyampaikan notifikasi sebelumnya kepada
pemerintah Indonesia.
Kasus Tuti Tursilawati bukanlah kasus
pertama yang dialami pekerja migran Indonesia
di luar negeri. Kerapkali, hukuman mati yang
dijatuhkan kepada tenaga kerja perempuan Indonesia didasarkan pada kasus pembunuhan
terhadap majikan. Namun, di balik tindakan itu,
alasan mereka sebenarnya adalah untuk
membela diri dari tindak kekerasan dan
pelecehan seksual yang sering dilakukan
majikan mereka.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mencatat
ada 103 WNI yang terancam hukuman mati di
Arab Saudi pada 2011 – 2018. Sebanyak 85
WNI di antaranya berhasil lolos dari hukuman
itu. Lima orang WNI sudah menjalani hukuman
mati. Saat ini masih ada 13 WNI yang terancam
hukuman mati di Arab Saudi.
Tentu saja, eksekusi mati menimpa pekerja
migran Indonedia, Tuti Tursilawati, ini menjadi
ironi bagi pekerja migran Indonesia. Jumlah
penempatan tenaga kerja Indonesia di luar
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negeri sepanjang tahun 2017 mencapai
261.820 orang. Data dari Badan Nasional
Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat Arab Saudi masuk
dalam 10 besar negara tujuan para pekerja
migran Indonesia dengan jumlah penempatan
sebanyak 6.471 orang sepanjang 2017.
Indonesia sendiri sebenarnya memiliki aturan
perlindungan pekerja migran, yakni UndangUndang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. UU ini
menggantikan UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN). UU pekerja
migran yang baru ini memiliki sanksi yang lebih
berat ketimbang UU lama bagi pelanggarnya.
Selain itu, para pekerja migran Indonesia juga
menerima jaminan sosial sebagai bentuk
perlindungan. Hanya saja, UU ini belum berlaku
efektif karena belum ada satu pun aturan
turunannya. Tidak adanya peraturan-peraturan
turunan UU itu menjadi salah satu penghambat
untuk implementasi dari UU Nomor 18 Tahun 2017.
Persoalan pekerja migran Indonesia adalah
persoalan serius. Selama ini pekerja migran
seolah-olah dibiarkan begitu saja bekerja dan
mengabdi di negeri orang tanpa adanya jaminan
perlindungan dari negara. Kasus buruh migran
terancam hukuman mati dan juga kasus buruh
migran disiksa majikannya memperlihatkan
negara belum mengambil peran melindungi
warga negaranya. Pahlawan devisa negara
itu masih kerap mendapatkan perlakuan tidak
semestinya di negara tempat mereka bekerja.
Melihat nasib pekerja migran Indonesia,
seperti Tuti Tursilawati, apakah kita masih
berdiam diri dan terus mengirim pekerja migran
ke sana? Masih belum cukupkah tragedi yang
dialami pekerja migran kita di luar negeri?
Apakah ini memang sudah menjadi nasib pekerja
migran Indonesia di luar negeri? Entahlah. Tapi,
yang jelas, tragedi yang menimpa Tuti besar
kemungkinan akan dialami pekerja migran
lainnya. ❏
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Kaget, Tuti Tursilawati Dieksekusi Mati di Arab Saudi
ISTIMEWA

K

ABAR ini cukup mengejutkan. Seorang pekerja migran Indone
sia asal Desa Cikeusik, Majalengka, Jawa Barat, dieksekusi
mati di Arab Saudi. Namanya Tuti Tursilawati telah dieksekusi
mati pada 29 Oktober 2018 di Kota Ta’if. Ia divonis mati oleh
pengadilan di Arab Saudi pada Juni 2011 karena terbukti bersalah
membunuh majikannya.
Persoalannya sekarang kenapa pelaksanaan hukuman mati
dilaksanakan tanpa memberi tahu pemerintah Indonesia. Kenapa
pula perwakilan pemerintah Indonesia di Arab Saudi bisa kecolongan
kalau ada pekerja migran Indonesia dieksekusi mati. Itulah persoalan
yang mungkin perlu dicari jawabannya. Tapi, kabarnya, pihak
Pemerintah Arab Saudi telah memberi tahu pihak keluarga Tuti
Tursilawati mengenai pelaksanaan eksekusi mati ini.
Terlepas dari persoalan itu, yang jelas, kasus Tuti ini menambah
panjang daftar pekerja migran yang dieksekusi mati di luar negeri.
Berkaca dari kasus teranyar ini mengingatkan kembali tentang
perlunya moratorium pengiriman pekerja migran. Tidak hanya
sementara, melainkan muncul usulan agar dilakukan secara
permanen. Khususnya, untuk pekerja migran yang bekerja di sektor
non formal, seperti asisten rumah tangga – kata lain dari pembantu.
Pada 2009, karena berbagai kasus menimpa pekerja migran Indonesia di Malaysia, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan
moratorium penempatan pekerja migran Indonesia – sebelumnya
bernama Tenaga Kerja Indonesia (TKI) – untuk tujuan Malaysia.
Berikutnya, pada 2015, moratorium juga diberlakukan untuk tujuan
Arab Saudi. Dan, 2015, melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.
260 Tahun 2015, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan

penghentian pengiriman pekerja migran, khususnya PRT, ke-21
negara di Timur Tengah.
Nah, sehubungan dengan kasus menimpa Tuti ini maka muncul
suara-suara yang menghendaki agar moratorium itu tidak dicabut,
atau kalau perlu dipermanenkan. Termasuk yang berpendapat
demikian adalah Wakil Ketua MPR Dr. Mahyudin, ST., MM. Menurut
Mahyudin, moratorium pengiriman pekerja migran di sektor non formal, khususnya asisten rumah tangga, sebaiknya dipermanenkan
saja. Selanjutnya, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri sebaiknya
hanya diberikan kepada pekerja migran yang memiliki keahlian atau
skill.
Pendapat senada juga disampaikan oleh anggota Komisi I dari
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta. “Kasus Tuti ini
semakin menguatkan alasan agar pemerintah tidak mencabut moratorium pengiriman pekerja migran ke Timur Tengah, termasuk ke
Arab Saudi. Apalagi beberapa saat lalu ada rencana pengiriman 30
ribu pekerja migran ke Timur Tengah,” katanya, dalam pers rilis yang
dikeluarkannya pada Rabu (31/10/2018).
Selanjutnya, ungkap Sukamta, pemerintah mesti menjamin
terpenuhinya parameter pengiriman pekerja migran seperti diatur
dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang
Perlindungan Tenaga Migran. Pasal tersebut menyebutkan, negara
tujuan pengiriman pekerja migran harus memenuhi beberapa syarat,
yakni: memiliki hukum yang melindungi tenaga kerja asing, memiliki
perjanjian bilateral tertulis, dan memiliki sistem jaminan sosial.
Nah, sekarang keputusan ada di tangan pemerintah. ❏
DER

e-TLE Berlaku November 2018
ISTIMEWA

K

EMAJUAN dan modernisasi teknologi informasi saat ini
merambah ke berbagai sektor, antara lain meliputi pendidikan,
bisnis, investasi, pemertintahan, hukum, sosial dan masyarakat.
Karena itu, mau tak mau semua harus beradaptasi dengan
kecanggihan teknologi tersebut.
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Kecanggihan teknologi yang diterapkan secara benar akan sangat
membantu dan mempercepat proses dari suatu aktifitas. Polri, dalam
hal ini Polda Metro Jaya, adalah salah satu elemen yang saat ini
kerap memanfaatkan kemajuan teknologi. Pada November 2018 ini
Polda Metro Jaya, memberlakukan Sistem Tilang Ellektronik atau eEDISI NO.11/TH.XII/NOVEMBER 2018

TLE (electronic Traffic Law Enforcement).
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf, dalam siaran persnya
di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (1/11/2018), menjelaskan,
mekanisme e-TLE menggunakan CCTV yang disebar di seluruh titik
strategis, antara lain di titik-titik persimpangan jalan. Pengendara
yang melanggar akan tercapture CCTV atau kamera pengintai, lantas
hasilnya akan diverifikasi anggota.
Selanjutnya, petugas memiliki waktu tiga hari untuk memverifikasi
data dan mengirimkan surat konfirmasi ke pemilik kendaraan,
sekaligus akan terlampir bukti pelanggaran yang dilakukan. Dalam
tenggat waktu yang sudah ditentukan, pemilik kendaraan wajib
melakukan konfirmasi. Jika tidak maka kendaraan akan dilakukan
pemblokiran nomor polisi dan STNK.
Namun, sebelum penindakan dimulai, terlebih dulu dilakukan
sosialisasi kepada para pengguna jalan. Caranya, dengan
membagikan brosur kepada pengendara dan memasang spanduk
selama sepekan. Tujuannya, agar masyarakat mengetahui sistem
tilang yang baru ini. Kombes Yusuf memastikan, sasaran dipastikan
tidak akan tebang pilih. “Kendaraan anggota Polri, pejabat pemerintah,

dan TNI kalau melakukan pelanggaran tetap diproses sesuai aturan,”
katanya.
Pemberlakukan e-TLE ini mendapatkan respon kalangan
masyarakat. Salah satunya dari Indonesia Police watch (IPW). Bahwa
IPW dukungan penuhnya rencana Polri memberlakukan e-TLE
tersebut. Namun, IPW berharap, agar nantinya, pemberlakukan
secara menyeluruh di seluruh kota-kota besar di Indonesia, dan
pada akhirnya di seluruh wilayah hukum Indonesia.
Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane, akhir Oktober lalu, menyatakan.
program e-TLE harus sudah dilakukan Polri. Karena, banyak hal
positif yang bisa diraih Polri. Pertama, Polri akan membiasakan diri
dengan sistem IT. Sebab di era polisi modern rasio yang digunakan
Polri selama ini sudah ketinggalan zaman dan tidak rasional lagi.
Juga, kata Neta, kekurangan SDM dalam sistem rasio Polri sudah
saatnya ditutupi dengan teknologi, yakni IT. e-TLE bagian dari
perkembangan sistem IT harus dimanfaatkan untuk menumbuhkembangkan budaya IT di Polri. Tentunya, dengan sistem e-TLE ini,
tidak ada lagi istilah polisi cepek. Semoga. ❏
DER

Nilai Tukar Rp 15.000 di RAPBN 2019
ISTIMEWA

M

ENGUATNYA mata uang dolar AS sejak awal 2018 hingga kini
sangat mempengaruhi, tidak hanya mata uang di negaranegara berkembang tapi juga di negara-negara maju. Indonesia adalah salah satu negara yang sangat terdampak oleh makin
melemahnya mata uang Rupiah terhadap dolar AS, terutama sejak
akhir Februari dan awal Maret 2018.
Dari data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) USD-IDR
Bank Indonesia, pertama kali rupiah menyentuh level Rp 13.602
tepatnya pada 8 Februari 2018. Sempat turun ke level Rp 13.541
pada 19 Februari 2018, namun selepas itu nilai tukar Rupiah terhadap
dolar AS secara bertahap terus menukik naik. Dan, pada 15 November 2018, berada di level Rp 14.764 .
Makin melemahnya mata uang Rupiah terhadap dolar AS
dikhawatirkan oleh berbagai elemen masyarakat Indonesia, terutama
dunia investasi di dalam negeri. Makin menguatnya dolar AS dan
melemahnya Rupiah berdampak kepada terkatrolnya harga berbagai
barang di pasar domestik, dan juga mengakibatkan menurunnya
daya beli masyarakat.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengakui bahwa berdasarkan
perkembangan terkini, rupiah mengalami tekanan cukup dalam.
Tekanan kurs mata uang Rupiah itu, di antaranya disebabkan masih
berlanjutnya ketidakpastian global, meski sekarang tekanannya
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sudah mulai berkurang. Perry menjelaskan, berkurangnya kondisi
ketidakpastian global sebagai akibat arah moneter normalisasi di
negara maju berlangsung secara gradual.
Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani
Indrawati segera merespon makin meruncingnya pelemahan Rupiah. Sebagai solusi untuk ke depan, Sri Mulyani mengusulkan pada
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)
2019 perubahan asumsi dasar ekonomi makro 2019 pada proyeksi
nilai tukar menjadi Rp15.000 (pada pembahasan RAPBN 2019
sebelumnya, proyeksi nilai tukar diputuskan sebesar Rp14.500).
“Berdasarkan usulan Gubernur Bank Indonesia (BI) mengenai
range nilai tukar. Kami mengusulkan angka tengahnya di Rp15.000
untuk nilai tukar di 2019,” ucap Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks MPR/DPR/DPD
Senayan, Jakarta, Senin (15/10/2018).
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa banyak bank sentral
negara lain yang mengalami posisi harus melakukan penyesuaian
atau adjusment, seperti Bank Sentral AS atau The Fed sudah
melakukan komunikasi beberapa kali. Turki, Argentina, juga
melakukan perubahan dari sisi policy moneternya juga dalam rangka
untuk menjaga nilai tukar. ❏
DER
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Baharuddin Aritonang
Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI

Pekerja Migran dan Diaspora
APORAN menyedihkan tentang pekerja migran

L

pernah muncul usulan agar pengiriman tenaga kerja

sudah berulangkali terdengar. Terutama yang

keluar negeri itu sementara dihentikan saja dulu.

bekerja di luar negeri. Walau derita pekerja di

Walau dampaknya tidak sederhana. Tentu itu tidak

dalam negeri juga tak kurang banyaknya. Mungkin

sejalan dengan rumusan di UUD NRI Tahun 1945. Di

karena terlalu banyak, dianggap biasa saja.

Pasal 27 ayat (2) ditegaskan: “tiap-tiap warga negara

Kasus terbaru menyangkut Tuti Tursilawati,

berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

pekerja migran asal Majalengka yang baru saja

bagi kemanusiaan.” Pasal itu diulang lagi di Bab XA

dieksekusi mati di Arab Saudi. Almarhumah Tuti

Hak Asasi Manusia. Bukankah para pekerja migran

didakwa membunuh majikannya di tahun 2010 lalu.

itu membutuhkan penghidupan yang layak. Ketika

Eksekusi itu dibarengi berita, kenapa pemerintah

langkah itu tidak tersedia di kampungnya, langkah

Indonesia tidak diberitahu? Tapi oleh pihak Arab

terbaik adalah melakukan migrasi, berpindah ke

Saudi telah memberitahu keluarganya.

tempat lain untuk mendapatkan pekerjaan. Di

Kasus Tuti menambah kasus lain yang dihadapi
pekerja migran. Baik yang berada di Malaysia,

tersedia di luar negeri.

Hongkong, Singapura, Taiwan, dan Negara-negara

Tapi memang negara (khususnya pemerintah) memiliki

lain. Menurut Badan Nasional Penempatan dan

tanggungjawab untuk meningkatkan kualitas pekerja

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di

migran. Yang utama adalah pendidikan. Baru ke-

tahun 2018 ini saja Indonesia telah mengirimkan tidak

trampilannya untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan

kurang dari 200.000 tenaga kerja ke luar negeri.

profesinya. Kalaupun bekerja di sektor rumah tangga

Jumlah seluruhnya mencapai 4,5 juta pekerja migran.

perlu dilengkapi pengetahuan agar bisa hidup lebih aman

Menariknya, sebagian besar berupa pekerja rumah

dan berusaha meningkatkan kesejahteraannya.

tangga (jika tidak disebut pembantu rumah tangga

Mengetahui hak-hak dan kewajibannya.

alias PRT). Tujuh puluh persen di antaranya

Pelan tapi pasti kualitasnya harus ditingkatkan.

merupakan perempuan alias kaum yang diempukan.

Pendidikan dan ketrampilannya harus meningkat. Dari

Dalam kelompok itulah terdapat almarhumah Tuti

pembantu rumahtangga meningkat menjadi perawat,

Tursilawati di atas. Juga banyak pekerja migran

pekerja di sektor formal, serta pekerjaan lain dengan

yang mengalami kisah sedih. Mereka rentan atas

tingkat keamanan dan kesejahteraan yang lebih baik.

perlakuan kekerasan fisik, termasuk di antaranya

Jika kualitasnya lebih meningkat maka sesungguhnya

kekerasan seksual. Laporan di tahun 2018 ini tidak

pekerja migran tidak hanya dilakukan oleh perusahaan

kurang dari 18 pengaduan kekerasan fisik dan

pengerah tenaga kerja. Dalam hal ini jumlahnya juga

pelecehan seks. Jumlah itu menurun dari kasus di

akan terbatas. Bandingkan jumlah pekerja migran yang

tahun 2017 yang mencapai 55 pengaduan. Tuti

“hanya” 4,5 juta orang dibandingkan penduduk Indone-

sendiri membunuh majikannya karena dilecehkan.

sia yang mencapai 265 juta. Perlu dorongan agar lebih

Jika mau dicatat selengkapnya, tentulah akan
banyak kasus sejenis yang bisa dijelaskan. Hingga
8

antaranya mengikuti tawaran pekerjaan yang

banyak pekerja Indonesia mencari penghidupan yang
layak atau lebih layak di negara lain.
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Tentu saja banyak pekerja migran yang bersifat spontan. Bukankah

pernah memudar.

masih segar dalam ingatan tentang pertemuan “Diaspora Indonesia”

Rasanya perlu diperbanyak para perantau seperti itu. Melakukan

atau orang-orang Indonesia di perantauan di tahun 2012 lalu.

migrasi spontan. Mungkin mulanya untuk mencari pekerjaan dan

Berkumpulnya orang-orang Indonesia yang memiliki keahlian dan

penghidupan yang lebih layak. Istilah di kampung saya, “pabolak

bekerja di luar negeri. Konon jumlahnya mencapai 7 hingga 8 juta

pinggan panganan” yang artinya melebarkan piring tempat makan.

orang. Saya tidak tahu apa termasuk 4,5 juta pekerja migran yang

Orang-orang Indonesia yang menyebar ke seluruh dunia. Pada

dikirim pemerintah di atas.

akhirnya akan mempertemukan kepentingan “ke-Indonesiaan”.

Orang-orang Indonesia perantauan seperti itu merupakan pekerja

Dalam hal ini saya terkesan dengan orang-orang Cina dan orang-

migran spontan. Tidak diatur oleh pemerintah. Berusaha sendiri.

orang India. Konon jumlahnya mencapai 70 juta dan 60 juta orang. Di
banyak kota dunia selalu ditemukan Chinatown. RM Cina malah
menyebar di mana-mana. Kini dilengkapi RM Thailand. Jika produk
Thailand kini merambah ke banyak negara, umumnya dipasarkan
orang-orang Thai. Sesungguhnya telah lama menerapkan “dimana
tanah dipijak maka disitulah langit di junjung”. Mereka membentuk
masyarakat dunia. Ketika perkonomian negerinya akan dikembangkan
maka pemasar dan ahli ahlinya sudah menyebar di seluruh dunia.
Tinggal mempertautkannya saja.
Tapi untuk itu memang perlu meretas budaya yang kurang
mendukung. Misalnya, ikatan yang terlalu kuat dengan keluarga dan
kampung halaman. Perlu menggugat “mangan ora mangan asal
ngumpul”. Bagaimana mungkin kita pertahankan tanah yang kian
terbatas, serta semakin banyaknya mulut yang menganga? Saatnya
melihat keluar. Melahirkan lebih banyak jago-jago kelas dunia. Tidak
lagi sekedar jago kandang. Persaingan di tingkat dunia harus

Sebagian bekerja di sektor swasta, sebagian lain lagi di lembaga

dimenangkan.

lembaga internasional. Saya teringat dengan pak Padang, yang lama

Pemerintahan baru ke depan harus mengantisipasi semua ini.

hidup di New York dan bekerja di PBB. Ketika pensiun, beliau kembali

Bahkan dimulai dari kelembagaannya. Di samping menyatukan

ke Jawa Timur. Tapi kembali lagi ke New York. Di situ juga bermukim

BNP2TKI dengan Kemenaker, sekaligus diberi beban baru dengan

pak Syamsi Ali, yang menjadi pendakwah terkemuka. Masih banyak

tugas baru mengembangkan orang-orang Indonesia di perantauan

tokoh lainnya, seperti pak Sehat Sutardja yang menjadi Ceo di

alias diaspora tadi. Termasuk mengirimkan lebih banyak pekerja

perusahaan besar.

migran. Serta menciptakan iklim dan membuka peluang mengalirnya

Begitu juga dengan teman saya Sjaiful Rangkuti yang ahli jantung

“migrasi spontan”. Biarlah mereka bekerja di berbagai negara. Akan

dan tinggal di Fulda, dekat Frankfurt, Jerman. Karena sekolah di

tetapi tetap menjalin ke-Indonesiaan. Saatnya untuk pergi ke Afrika,

sana beliau menikah dengan orang Jerman kulit putih. Hingga

ke Amerika Latin, Australia, serta tempat lain. Resiko memang akan

sekarang masih tinggal di sana. Tapi rasa ke-Indonesiaannya tidak

dihadapi. Tak ada hidup tanpa resiko. ❏
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Pekerja Migran Indonesia

Perlindungan

Terhadap Pekerja Migran
Tidak Maksimal
Persoalan pekerja migran
sesungguhnya adalah
persoalan serius.
Banyaknya persoalan yang
dihadapi pekerja migran
Indonesia menunjukkan
ketidakseriusan dan
ketidakmampuan negara
memberikan perlindungan
kepada pekerja migran.
FOTO-FOTO: ISTIMEWA

“Janganlah kalian sampai menjadi bangsa kuli yang menjadi kuli

data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga

di antara bangsa-bangsa”

Kerja Indonesia (BNP2TKI), total penempatan pekerja migran Indo-

B

EGITULAH pesan Presiden Pertama Indonesia, Soekarno.

nesia sejak Januari hingga September 2018 sebanyak 204.836 orang. Mereka tersebar di 20 negara.

Dalam pesan itu, Bung Karno ingin agar negara Indonesia ini

Hasil riset Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), sebanyak

menjadi negara yang mandiri, sebuah negara berdiri di atas

62% dari total pekerja migran Indonesia adalah perempuan. Mereka

kaki sendiri, dan menjadi bangsa yang benar-benar merdeka.

menjadi kelompok yang rentan terdiskriminasi dan tereksploitasi

Namun, cita-cita para pendiri bangsa itu masih jauh dari

karena mayoritas pekerja migran itu berpendidikan rendah. Sebagian

kenyataan. Masih banyak warga masyarakat yang makin sulit

besar bekerja dengan keterampilan rendah dan hanya di sektor

mencari penghidupan yang baik. Mereka mencari solusi, di antaranya

jasa, seperti menjadi pengasuh manula dan asisten rumah tangga.

dengan memilih bekerja di luar negeri, menjadi pekerja migran—

Sampai saat ini, data dari World Bank mencatat pada akhir 2017

yang sebelumnya dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesi (TKI).

ini sebanyak 9 juta warga Indonesia bekerja di luar negeri. Sebagian

Tengok saja, sejak tahun 1970-an, seiring dengan menjamurnya

besar menjadi pekerja migran di Malaysia. Lalu, sekitar 13% pekerja

perusahaan jasa pengerah tenaga kerja tidak sedikit warga Indone-

migran di Arab Saudi, 10% ada di Taiwan, dan negara-negara lain.

sia memilih bekerja di luar negeri (lihat bagian kedua, Sejarah Panjang

Dari jumlah pekerja migran Indonesia di luar negeri tercatat pula

Pekerja Migran Indonesia).

pengiriman uang ke Indonesia (remitansi). Dari BNP2TKI dengan

Sekadar catatan, jumlah penempatan pekerja migran Indonesia
sepanjang 2017 mencapai 261.820 orang. Angka ini meningkat 11,7%
dari tahun sebelumnya yang mencapai 234.452 orang. Berdasarkan
10

Bank Indonesia diperoleh data remitasi hingga periode November
2017 mencapai sebesar US$ 8 miliar atau setara Rp 108,3 triliun.
Remitansi pekerja migran Indonesia yang terbesar berasal dari
EDISI NO.11/TH.XII/NOVEMBER 2018

Arab Saudi, yaitu US$ 2,78 miliar atau sekitar

tindak kekerasan, penganiayaan, pelecehan

Siti Zaenab dan Karni—juga dihukum

Rp 36,9 triliun (data tahun 2016). Jumlah itu

seksual, deportasi, tidak mendapat gaji, dan

pancung. Sejak eksekusi hukuman mati

merupakan 31% dari total remitansi pekerja

yang paling mengenaskan hukuman mati.

kepada WNI pertama kali pada 2011,

migran Indonesia. Jumlah ini pun mengalahkan

Terakhir, cerita memilukan menimpa pekerja

pemerintah Arab Saudi memang tidak pernah

remitansi pekerja migran Indonesia di Malay-

migran Indonesia asal Majalengka, Tuti

me-nyampaikan notifikasi sebelumnya

sia, Taiwan, maupun Hongkong. Khu-sus

Tursilawati (33 tahun). Ia menjalani eksekusi

kepada pemerintah Indonesia.

untuk Arab Saudi, jumlah penempatan pekerja

hukuman pancung pada pada pukul 09.00

Lebih mencengangkan lagi, Kementerian

migran Indonesia pada 2016 se-banyak

waktu setempat, Senin, 29 Oktober 2018, di

Luar Negeri (Kemenlu) mencatat masih ada

13.538 orang. Pada tahun 2017 turun menjadi

KotaTha’if.

103 WNI yang terancam hukuman mati di

6.471 orang. Pada 2018 hingga September

Pemerintah dan rakyat Indonesia terkejut

Arab Saudi pada 2011 – 2018. Dari jumlah

penempatan pekerja migran Indonesia di Arab

menerima kabar buruk itu, karena eksekusi

itu 85 WNI berhasil dibebaskan. Lima orang

Saudi tercatat 4.524 orang.

hukuman itu tanpa notifikasi dari pemerintah

sudah dieksekusi mati. Saat ini masih ada

Namun, cerita sukses pekerja migran In-

Arab Saudi. Pihak Arab Saudi terkesan

13 WNI lagi terancam hukuman mati baik di

donesia masih diwarnai potret buram akibat

melakukan eksekusi hukuman pancung atas

wilayah Jeddah maupun Riyadh.

tercoreng oleh kasus-kasus yang menimpa

warga negara Indonesia secara diam-diam.

Wakil Ketua MPR Mahyudidn mengakui

mereka. Tidak sedikit pekerja migran Indo-

Eksekusi itu bukanlah yang pertama kali.

bahwa tidak ada keharusan bagi sebuah

nesia, terutama yang bekerja di sektor in-

Pada Maret 2018, pekerja migran asal

negara untuk menyampaikan pemberitahuan

formal seperti asisten rumah tangga, buruh

Madura, Zaini Misrin, juga dihukum pancung.

pelaksanaan hukuman mati kepada negara

perkebunan, sopir, dan lainnya, mengalami

Pada 2015, dua pekerja migran Indonesia—

asal terpidana hukuman mati itu. Justru

EDISI NO.11/TH.XII/NOVEMBER 2018
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buruk dari majikan, seperti tidak mendapat
gaji, pelecehan seksual, dan penyiksaan.
Berbagai fenomena kekerasan yang diterima
pekerja migran Indonesia merupakan sebuah
ironi.
Persoalan pekerja migran Indonesia
sesungguhnya adalah persoalan serius.
Banyaknya persoalan yang dihadapai
pekerja migran Indonesia menunjukkan
ketidakseriusan dan ketidakmampuan
negara memberikan perlindungan kepada
pekerja migran. Pekerja migran seolah-olah
dibiarkan begitu saja bekerja dan mengabdi
di negeri orang tanpa adanya jaminan
perlindungan dari negara. Dalam kasus

Ichsan Firdaus

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

ancaman hukuman mati, negara belum

Mahyudin mengingatkan agar pemerintah

melakukan langkah-langkah agar WNI bisa

mengambil peran melindungi warga negara-

sigap ketika ada WNI yang terancam

lolos dari ancaman hukuman mati.

nya. Juga kasus pekerja migran yang disiksa

hukuman mati. “Justru pemerintah kita yang

Anggota MPR dari Fraksi PAN, Yandri

oleh majikannya, negara hanya diam saja.

seharusnya sigap. Sebab, seorang yang

Susanto, juga sependapat. Pemerintah tidak

Bagaimana perlindungan pekerja migran kita?

dihukum mati pasti melalui proses

bisa berdiam diri. Selain 13 WNI di Arab Saudi

Menurut Ichsan, negara sebagai sebuah

persidangan, proses menunggu eksekusi,”

masih ada puluhan WNI yang terancam

entitas seharusnya wajib melindungi warga

katanya kepada Majelis.

hukuman berat di Malaysia dan beberapa

negara di mana pun berada. Ini sesuai

Mahyudin cukup heran ketika eksekusi

negara lain. “Kita jangan hanya konsentrasi

dengan amanat Pembukaan UUD NRI Tahun

hukuman mati sudah terjadi barulah menjadi

di Arab Saudi saja,” ujarnya dalam diskusi

1945. Selain itu kita juga sudah meratifikasi

isu nasional di Tanah Air. “Kenapa ketika ada

Empat Pilar di Media Center MPR/DPR, pada

berbagai konvensi internasional berkaitan

warga negara kita tiba-tiba menjalani

Senin, 5 Nopember 2018.

dengan hak asasi manusia. Dan, sudah ada

hukuman pancung, kita justru tidak tahu.

Dalam kasus ancaman hukuman mati

juga UU yang secara khusus mengatur

Menurut saya, ini adalah kelalaian kita dalam

terhadap WNI, Yandri berharap, pemerintah

perlindungan bagi pekerja migran, yaitu UU

mengawasi warga negara kita di luar

bisa menaikkan bargaining position (daya

No. 18 Tahun 2017.

negeri,” tegas politisi Partai Golkar ini.

tawar) melalui Government to Government

“Jadi, dengan segala perangkat hukum itu,

Wakil Ketua Komisi IX, Ichsan Firdaus,

(G to G). “Kita akui ada juga beberapa

kehadiran negara dalam memberikan

menyesalkan terjadinya eksekusi hukuman

pekerja migran kita yang berhasil lolos dari

perlindungan kepada pekerja migran masih

mati pekerja migran Indonesia tanpa

ancaman hukuman mati. Contohnya, pekerja

notifikasi. Padahal pemerintah Indonesia dan

migran asal NTT, Wilfrida, yang terancam

Arab Saudi telah menandatatangani ke-

hukuman mati bisa lolos atas upaya Prabowo

sepahaman agar pemerintah Arab Saudi

Subianto,” katanya.

menyampaikan notifikasi sebelum pelaksanaan hukuman mati. “Namun, memang

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

perlu dipahami bahwa kesepahaman

Terlepas dari polemik notifikasi dari

tersebut tidak mewajibkan pemerintah Arab

pemerintah Arab Saudi, fokus perhatian

Saudi menyampaikan notifikasi secara resmi

sesungguhnya adalah persoalan perlin-

kepada pemerintah Indonesia. Namun, ini

dungan pekerja migran Indonesia. Bukan

sudah melanggar etika diplomat antarkedua

rahasia lagi, di balik cerita sukses pekerja

negara,” katanya kepada Majelis.

migran Indonesia yang bisa mengirim triliunan

Ichsan berharap, pemerintah Indonesia

rupiah (remittance) masih ada pekerja

bisa tanggap terhadap kasus yang menimpa

migran yang bernasib malang, terutama

pekerja migran Indonesia. Apalagi, masih ada

pekerja migran di sektor informal, seperti

13 WNI yang menghadapi ancaman hukuman

asisten rumah tangga. Banyak kasus pekerja

mati di Arab Saudi. Pemerintah Indonesia bisa

migran Indonesia yang menerima perlakuan

12
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pekerja migran bekerja, tetapi juga perlindungan sejak di Tanah Air, seperti rekrutmen,
pelatihan, pemondokan, dan lainnya.
Namun, Mahyudin menekankan, pekerja
migran Indonesia harus mengerti dan
memahami hukum yang berlaku di negara
tempatnya bekerja. Bukan tidak mungkin
pekerja migran Indonesia justru tidak
memahami aturan hukum di negara tempat
mereka bekerja. Selain itu, pekerja migran
Indonesia harus memiliki keterampilan dan
skill. Untuk itu, Mahyudin setuju pemerintah
menerapkan kebijakan moratorium untuk
pengiriman pekerja migran Indonesia bagi
para pekerja di sektor informal, seperti
Dede Yusuf

asisten rumah tangga dengan skill yang

perlu dipertanyakan. Sejauh mana

perlu koordinasi antara Kementerian Tenaga

pendampingan hukum dari negara kepada

Kerja, Kementerian Luar Negeri, dan

pekerja migran Indonesia yang sedang

lembaga terkait lainnya.

rendah.
Dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 260 Tahun 2015, pemerintah

terancam hukuman di negara tempat mereka

Dede menyebutkan, untuk produk turunan

menghentikan dan melarang penempatan

bekerja,” kata alumni IPB ini. Persoalannya,

dari UU No. 18 Tahun 2017 ini sedikitnya

pekerja migran pada pengguna perseorang-

pekerja migran Indonesia justru tidak

pemerintah perlu menyiapkan tiga peraturan

an di 19 negara kawasan Timur Tengah,

mendapatkan akses hukum, bantuan hukum,

pemerintah (PP), dua peraturan presiden

seperti Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Irak,

bantuan penerjemah, bahkan diskriminasi.

(Perpres), empat peraturan menteri

Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mesir,

Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf, juga

(Perment), dan tiga peraturan kepala badan

Oman, Qatar, Sudan, Uni Emirat Arab.

menyoroti perlindungan negara terhadap

(BNP2TKI). “Di tahun politik ini, pemerintah

Keputusan pemerintah ini merupakan upaya

pekerja migran Indonesia di luar negeri. Dede

tampaknya sangat berhati-hati mengeluar-

untuk memberi perlindungan terhadap

mengungkapkan, perlindungan pekerja

kan aturan baru. Apalagi Ketua BNP2TKI juga

pekerja migran.

migran mempunyai landasan hukum UU No.

dari partai politik dan ikut menjadi calon

“Seharusnya memang tidak perlu ada

18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja

legislatif,” imbuh politisi Partai Demokrat ini.

kebijakan buka tutup moratorium untuk

Migran Indonesia. UU itu merupakan revisi

Produk turunan dari UU No. 18 Tahun 2017

pekerja dengan skill yang rendah atau di

dari UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang

ini menjadi urgen. Dede pun sudah meng-

sektor informasl. Semestinya kita berlakukan

Penempatan dan Perllindungan Tenaga Kerja

ingatkan kepada pemerintah untuk menerbit-

saja moratorium secara permanen

Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN). Revisi

kan aturan pelaksanaan dari UU itu. “Tidak

(dihentikan sama sekali) untuk pengiriman

UU ini sempat mandek lama di DPR.

adanya aturan turunan dari UU itu semakin

pekerja migran di sektor informal. Ke depan

“Ketika saya masuk di Komisi IX, dalam

memperumit berbagai persoalan menyangkut

kita hanya mengirim tenaga kerja yang memiliki

waktu 8 bulan akhirnya bisa disahkan

perlindungan pekerja migran kita. BNP2TKI

ketrampilan atau skill ke luar negeri. Itu pun

menjadi UU No. 18 Tahun 2017. UU baru ini

tidak bisa bebas bergerak menjalankan

harus dilakukan dengan pengawasan yang

mengawal atau melindungi pekerja migran

tugasnya mulai dari penempatan sampai

sangat ketat,” paparnya.

Indonesia sehingga masalah-masalah yang

pada perlindungan pekerja migran kita,”

dihadapi para pekerja migran kita bisa

tuturnya.

dieliminir dengan UU ini,” katanya kepada

Ichsan juga sepakat, pola pengiriman
tenaga kerja harus mulai diubah dari unskill

Mahyudin juga sependapat. Menurut

manpower seperti asisten rumah tangga

Mahyudin, UU No. 18 Tahun 2017 menjadi

menjadi skill manpower. Seperti yang

Namun, Dede mengakui bahwa UU untuk

landasan hukum untuk memberi perlindungan

dilakukan untuk Korea Selatan dan Austra-

perlindungan pekerja migran itu belum efektif.

bagi pekerja migran Indonesia. Meski tidak

lia, kita mengirim tenaga perawat, pekerja

Pasalnya, pemerintah belum membuat aturan

mengetahui secara detil isi dari UU itu,

yang memiliki skill di pelabuhan dan kapal.

turuan dari UU itu. Tidak adanya produk

Mahyudin berkeyakinan bahwa UU itu berisi

“Jadi kita perlu mengubah pengiriman tenaga

turunan dari UU itu membuat UU No. 18 Tahun

aturan-aturan yang akan memberi per-

kerja kita dari unskill manpower menjadi skill

2017 ini belum bisa berjalan dengan baik.

lindungan bagi pekerja migran Indonesia.

manpower,” katanya. ❏

Untuk membuat produk turunan dari UU itu

Perlindungan bukan hanya di negara tempat

Majelis.
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Sejarah Panjang Pekerja Migran Indonesia
Permasalahan yang dihadapi pekerja migran Indonesia memang sangat kompleks karena banyak
faktor yang terkait. Namun, bukan berarti pemerintah boleh mengabaikan aspek perlindungan
terhadap pekerja migran Indonesia.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Kapal SS Koningin Emma

B

AGAIMANA awal mula atau sejarah
orang Indonesia bekerja di luar negeri
sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI)—
sekarang istilahnya pekerja migran Indonesia (PMI). Ternyata, pengiriman pekerja
migran Indonesia ke luar negeri memiliki
sejarah panjang. Dimulai sekitar tahun 1890an, jauh sebelum republik ini berdiri. Kala itu
pemerintah Hindia Belanda mengirim buruh
kontrak ke negara Suriname, Amerika
Selatan, yang juga merupakan koloni
Belanda. Para kuli kontrak yang ditempatkan
pemerintah Hindia Belanda itu umumnya
berasal dari Pulau Jawa dan Madura.
Gelombang pertama, pekerja migran Indonesia diberangkatkan dari Batavia pada
21 Mei 1890 dengan Kapal SS Koningin
Emma. Setelah sempat singgah di Belanda,
pekerja migran Indonesia ini tiba di Suriname
pada 9 Agustus 1890. Jumlah pekerja
gelombang pertama ini 94 orang, terdiri dari
61 pria dan 31 perempuan. Mereka
dipekerjakan di perkebunan tebu dan pabrik
gula Marienburg, Suriname. Hingga kini,
tanggal kedatangan pekerja migran asal Indonesia di Suriname selalu dikenang dan
diperingati sebagai momentum bersejarah
oleh para penduduk Suriname, terutama
14

asal Jawa.
Sejak saat itu pemerintah Hindia Belanda
secara reguler mengirim pekerja migran asal
Indonesia ke Suriname. Pengiriman terus
berjalan sepanjang waktu hingga sampai
pengiriman terakhir pada 1939. Saat itu,
tepatnya 13 Desember 1939, sebanyak 990
orang tiba di Suriname. Jadi, dalam kurun
waktu 1890 – 1939 itu jumlah pekerja migran
Indonesia yang dikirim ke Suriname totalnya
mencapai 32.986 orang.
Setelah Indonesia merdeka, pengiriman
pekerja migran masih berlanjut. Pada masa
kemerdekaan hingga akhir 1960-an, pekerja
migran di luar negeri hanya perorangan,
berdasarkan hubungan agama dan ikatan
kekerabatan. Negara tujuan adalah Arab
Saudi dan Malaysia. Mereka yang bekerja
di Arab Saudi karena diajak oleh orang Indonesia yang sudah lama menetap di sana.
Banyak orang Indonesia yang melaksanakan
ibadah haji, kemudian menikah dengan
warga lokal Arab, dan menetap di sana.
Mereka mengajak kerabatnya ke Arab Saudi
untuk bekerja. Karena itu, banyak
perantauan asal Indonesia yang secara
diam-diam bekerja sekaligus menunaikan
ibadah haji atau umroh.

Adapun warga negara Indonesia yang
melancong ke Malaysia, sebagian besar
datang begitu saja tanpa membawa dokumen
apapun. Sebab, sejak dahulu memang telah
terjadi lintas batas tradisional antara dua
negara tersebut. Secara geografi, Indonesia berbatasan dengan Malaysia. Hanya
pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia,
di era Orde Lama (1962 – 1966), kegiatan
pelintas batas asal Indonesia terhenti, tapi
bukan berarti hilang sama sekali. Sampai
tahun 1980-an, pekerja migran Indonesia di
Malaysia lebih banyak karena hubungan
kekerabatan dan perorangan.
Pemerintah baru mengeluarkan secara
resmi kebijakan pengiriman pekerja migran
Indonesia di luar negeri pada tahun 1970.
Pengiriman dilakukan Departemen Tenaga
Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi dengan
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 4/
1970 melalui Program Antarkerja Antardaerah
(AKAD) dan Antarkerja Antarnegara (AKAN).
Sejak itu pengerahan pekerja migran ke luar
negeri melibatkan pihak swasta (perusahaan
jasa pengerah TKI).
Itulah sebabnya pada era 1970-an juga
sudah muncul geliat perusahaan jasa
pengerah TKI. Geliat ini didorong masa
EDISI NO.11/TH.XII/NOVEMBER 2018

keemasan minyak atau booming minyak (oil
boom) dengan ditemukannya cadangan
minyak dan eksplorasi minyak secara besarbesaran. Ini membuat negara-negara di
jazirah Arab, terutama Arab Saudi,
mendadak kaya raya. Orang-orang kaya
baru di Arab membuka lapangan kerja. Maka
berbondong-bondong pengiriman TKI ke
Arab Saudi. Namun, sayangnya,
perusahaan jasa pengerah TKI hanya
menempatkan pada pekerja informal, asisten
rumah tangga atau PRT.
Pada tahun 1999, pemerintah membentuk
Badan Koordinasi Penempatan TKI (BKPTKI)
dengan anggota sembilan instansi terkait
lintas sektoral pelayanan TKI di tingkat
pemerintah pusat. Badan ini memang
dirancang untuk meningkatkan program

kemudian, jumlahnya membengkak mencapai
158.750 orang. Pada 2017, jumlah
penempatan pekerja migran Indonesia
mencapai 261.820 orang. Sedangkan pada
tahun sebelumnya (2016), tercatat 234.451
orang pekerja migran.
Khusus untuk Arab Saudi, jumlah
penempatkan pekerja migran Indonesia pada
2016 sebanyak 13.538, dan 2017 turun
menjadi 6.471. Sedangkan untuk 2018,
hingga September, ditempatkan sebanyak
4.524 pekerja migran Indonesia. Arab Saudi
hanyalah salah satu negara tujuan pekerja
migran Indonesia. Selain Arab Saudi, banyak
pula pekerja migran memilih bekerja di
negara-negara, seperti Malaysia, Singapura,
Hongkong, Korea Selatan, serta negara di
Amerika, Eropa, dan Australia.

Indonesia di luar negeri. Kasus-kasus yang
menimpa pekerja migran Indonesia lebih
banyak bersumber pada berita di media
massa. Artinya, kasus-kasus itu terekspose
media massa. Pada umumnya, pekerja
migran Indonesia mengalami berbagai bentuk
kekerasan, baik fisik maupun non fisik,
seperti penganiayaan, gaji yang tidak
dibayar, pelecehan, kekerasan seksual,
deportasi, dan bahkan sampai pembunuhan.
Masih banyak kasus lain yang dialami,
terutama terhadap pekerja migran perempuan. Potret buram pekerja migran Indonesia hanyalah puncak dari gunung es.
Nasib buram yang menimpa pekerja
migran dapat dilihat dari pengaduan yang
disampaikan para pekerja. Dalam kurun
waktu 2013 – 2017 tercatat 6.915

penempatan dan perlindungan tenaga kerja
di luar negeri. Sayangnya, setelah dibentuk,
badan ini tidak efektif dan tidak terdengar
kiprahnya.
Pada tahun 2004 lahir Undang-Undang No.
39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar
Negeri. Pasal 94 ayat (1) dan (2) UU ini
mengamatkan pembentukan Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BNP2TKI). Pemerintah kemudian
mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres)
No. 81/2006 tentang Pembentukan BNP2TKI.
Badan ini melibatkan unsur terkait pelayanan
TKI, antara lain Kemenlu, Kemenhub,
Kemenakertrans, Kemendagri, Kemensos,
Kemendiknas, Kemenkes, Imigrasi (Kemenhukam), Sesneg, dan Kepolisian.
Jumlah TKI yang tercatat pertama kali pada
1983 sebanyak 27.671 orang. Sepuluh tahun

Pengiriman uang dari pekerja migran Indonesia (remitansi) sangat besar. Hingga
periode November 2017 mencapai US$
8.015.885.120,00 atau setara Rp
108.326.671.517.984,00. Data remitansi ini
diperoleh dari kolaborasi antara BNP2TKI
dengan Bank Indonesia (Divisi Statistik
Neraca Pembayaran Indonesia dan Posisi
Investasi Internasional Indonesia).
Data remitansi tenaga kerja Indonesia (TKI)
pada 2016 terbesar berasal dari Arab Saudi
mencapai US$ 2,78 miliar atau sekitar Rp
36,9 triliun atau sekitar 31% dari total
remitansi TKI. Jumlah ini mengalahkan
remintansi TKI di Malaysia, Taiwan maupun
Hong Kong.
Lalu, kapan mulai terjadi kekerasan
menimpa pekerja migran di luar negeri? Tidak
ada catatan resmi kapan awal mulanya
terjadi kekerasan terhadap pekerja migran

pengaduan dari pekerja migran Indonesia
yang bekerja di Malaysia. Sementara Arab
Saudi menempati urutan kedua dengan 6.295
pengaduan. Tenaganita, sebuah lembaga
swadaya masyarakat (LSM) di Malaysia
yang bergerak di bidang perlindungan
pekerja migran mencatat, sejak Juni hingga
Desember 2017 ada 120 kasus
penganiayaan terhadap asisten rumah yang
tanggil di Malaysia.
Permasalahan yang dihadapi pekerja
migran Indonesia memang sangat kompleks,
karena terkait dengan banyak faktor. Sebut
saja soal pendidikan, keterampilan,
rekrutmen, regulasi di negara tujuan, kultural,
bahasa, dan lain sebagainya. Namun, ini
bukan berarti pemerintah boleh mengabaikan
aspek perlindungan terhadap pekerja migran
Indonesia. ❏
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Dr. H. Mahyudin ST., MM. Wakil Ketua MPR RI

Permanenkan Moratoium Pengiriman Pekerja
Migran Non Formal

P

EKERJA migran Indonesia (PMI), Tuti
Tursilawati, sudah menjalani hukuman
mati di Arab Saudi pada Senin, 29
Oktober 2018. Pemerintah Indonesia
melalui Kementerian Luar Negeri melayangkan surat protes kepada pemerintah
Arab Saudi karena eksekusi warga negara
Indonesia itu tanpa pemberitahuan terlebih
dulu kepada perwakilan pemerintah
Indonesia. Berita eksekusi pekerja migran
asal Majalengka, Jawa Barat, pun menjadi
isu nasional.
Eksekusi hukuman mati Tuti Tursilawati
di Arab Saudi bukanlah yang pertama kali.
Pada Maret 2018, pemerintah Arab Saudi
juga menjatuhkan hukuman mati pada Zaini
Misrin, pekerja migran asal Madura. Pada
tahun 2015, dua pekerja migran Indonesia
lainnya, yaitu Siti Zaenab dan Karni, juga
dihukum pancung. Sejak eksekusi hukuman mati terhadap warga negara Indonesia
pertama kali pada 2011, pemerintah Arab
Saudi memang tidak pernah menyampaikan
notifikasi kepada pemerintah Indonesia.
Saat ini masih ada 13 warga negara
Indonesia (WNI) yang terancam hukuman
16

mati di Arab Saudi. Melihat nasib pekerja
migran Indonesia seperti Tuti Tursilawati,
Zaini Misrin, Siti Zaenab, dan Karni, serta
13 WNI lainnya yang terancam hukuman
mati, maka bagaimana perlindungan
terhadap pekerja migran Indonesia di luar
negeri menjadi persoalan penting dan
krusial. Sampai kapan tragedi kemanusiaan menimpa para pekerja migran Indonesia
yang bekerja di luar negeri?
Untuk mengupas masalah itu, Majelis
mewawancarai Wakil Ketua MPR Dr.
Mahyudin ST., MM. Berikut petikan wawancara yang dilakukan usai pelantikan dan
pengambilan sumpah anggota MPR
Pergantian Antar Waktu (PAW) beberapa
waktu lalu.
Pemerintah Arab Saudi mengeksekusi hukuman mati seorang pekerja
migran Indonesia, Tuti Tursilawati,
pada akhir Oktober 2018. Saat ini masih
ada 13 WNI lagi yang terancam hukuman mati di Arab Saudi. Bagaimana Bapak
melihat hal ini?
Eksekusi hukuman mati di Arab Saudi

menjadi ranah hukum di sana. Kita tidak bisa
mengintervensi hukum di negara itu. Memang
pelaksanaan hukuman mati dilakukan pemerintah Arab Saudi tanpa memberitahukan
atau menyampaikan notifikasi kepada
pemerintah Indonesia. Sedangkan Kementerian Luar Negeri Indonesia hanya bisa
mengirimkan nota keberatan dan protes.
Tetapi, pelaksanaan hukuman terhadap
warga negara Indonesia itu tetap berada
pada otoritas hukum Arab Saudi.
Karena itu, saya melihat warga negara
Indonesia yang menjadi pekerja migran di Arab
Saudi, dan juga di negara-negara lain, harus
memahami aspek hukum yang berlaku di
masing-masing tempat bekerja. Mungkin saja
pekerja migran kita tidak mengetahui aturan
hukum yang berlaku di negara itu. Mungkin
pekerja migran kita berpikir bahwa hukum
yang berlaku di negara itu sama seperti di
Indonesia. Dengan mengetahui hukum di
negara tempat mereka bekerja, kita harapkan
peristiwa adanya WNI dihukum mati di Arab
Saudi atau negara lain tidak lagi terjadi.
Tetapi saya kira, jauh lebih penting adalah
membenahi masalah internal pekerja migran
EDISI NO.11/TH.XII/NOVEMBER 2018

Indonesia itu sendiri. Misalnya, ke depan
Indonesia harus mengirimkan pekerjapekerja migran yang benar-benar menguasai
dan memiliki keterampilan atau skill. Jadi, kita
tidak lagi mengirimkan pekerja-pekerja migran
yang hanya bekerja sebagai asisten rumah
tangga atau pelaksana rumah tangga.
Keterampilan dan skill ini harus diperkuat
pada pekerja-pekerja migran kita.
Banyak kalangan menyesalkan
terjadinya eksekusi hukuman mati
terhadap pekerja migran Indonesia itu
karena tidak ada pemberitahuan
sebelumnya dari pemerintah Arab
Saudi sehingga pemerintah Indonesia
tidak bisa berbuat apa-apa. Apa
tanggapan Bapak?
Saya kira memang tidak ada keharusan
dari pemerintah sebuah negara untuk
menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan
atau eksekusi hukuman mati kepada
pemerintah negara asal terhukum itu. Justru
seharusnya pemerintah Indonesia yang
harus sigap. Sebab, pelaksanaan hukuman
mati itu sudah melalui proses di pengadilan.
Tentu, hukuman mati setelah melalui berkalikali proses persidangan. Selain itu masih ada
jeda waktu sambil menunggu hari eksekusi.
Nah, saya tidak tahu mengapa pemerintah
Indonesia tidak bisa mengetahui ada
warganya yang akan menjalani hukuman
mati. Menurut saya, ketidaktahuan
pelaksanaan eksekusi hukuman mati itu
merupakan satu kelalaian pemerintah
Indonesia dalam mengawasi warga negara
kita yang ada di luar negeri.
Bukankah ketidaktahuan itu juga
menunjukkan kurangnya perlindungan
hukum kepada pekerja migran Indonesia di luar negeri? Pada kasus yang
lain, banyak juga pekerja migran
Indonesia mengalami kasus kekerasan dan penyiksaan?
Saya tidak mengetahui persis di mana
duduk masalahnya, di mana letak kesalahan
atau kealpaannya. Saya kira nanti bisa
didalami kembali dan dilihat dari berbagai sisi
dan faktor. Seharusnya dalam kasus-kasus
seperti itu (adanya pekerja migran Indonesia
yang terkena kasus hukum dan terancam
hukuman mati) pemerintah Indonesia sudah
mengetahui dan mengikuti terus
perkembangan kasus hukum itu. Apalagi
pemerintah bisa melakukan langkah seperti
EDISI NO.11/TH.XII/NOVEMBER 2018

bantuan hukum atau pendekatan antarpemerintah. Saya kira pemerintah mengetahui kasus-kasus yang menimpa warga kita
di luar negeri. Tetapi pemerintah Indonesia
pun tidak bisa melakukan intervensi (hukum)
di negara lain.
Melihat banyaknya kasus kekerasan
dan penyiksaan yang dialami pekerja
migran Indonesia, terutama pekerja
migran wanita yang bekerja di sektor
informal, apakah pengiriman pekerja
migran Indonesia perlu dihentikan
secara total?
Kalau dari pandangan saya, moratorium
itu harus dilaksanakan secara permanen.
Artinya, pengiriman pekerja migran Indonesia
ke luar negeri khususnya untuk bekerja di
sektor informal, seperti asisten rumah
tangga, pekerja perkebunan, sopir, buruh,

Indonesia masih sulit sedangkan di luar
negeri terbuka kesempatan bidang
pekerjaan yang tidak membutuhkan
keterampilan. Karena itu, banyak
pekerja migran Indonesia illegal.
Bagaimana Bapak melihat hal ini?
Kalau untuk pekerja migran yang masuk
ke negara lain secara illegal, kita tidak bisa
menyalahkan pemerintah Indonesia. Sebab,
banyak juga orang yang berangkat ke Arab
Saudi, misalnya, dengan visa haji. Mereka
tidak kembali ke tanah air melainkan bekerja
di negara itu. Dalam kasus pekerja migran
illegal ini kita tidak bisa menyalahkan
pemerintah. Sebaliknya, pihak berwenang
dan aparatur seharusnya mencari agenagen atau makelar pekerja migran illegal itu.
Pemerintah bisa melakukan pencegahan
pengiriman pekerja migran illegal.

itu seharusnya dihentikan. Tetapi kita bisa
mengirim tenaga kerja yang memiliki
keterampilan dan skill. Jadi pekerja migran
Indonesia bisa mengisi pekerjaan yang
memang membutuhkan keterampilan dan skill
di luar negeri.
Di dalam negeri pun sebenarnya kita
sudah melakukan kebijakan itu, yakni
menerima pekerja asing yang memiliki
keterampilan. Kita memberi pekerjaan
kepada tenaga kerja asing pada pekerjaanpekerjaan yang membutuhkan skill tinggi dan
belum ada pekerja lokal yang bisa melakukan
pekerjaan itu. Karena itu, saya berpendapat,
tidak perlu ada kebijakan buka tutup untuk
pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar
negeri. Kita bisa berlakukan moratorium
secara permanen saja untuk pekerja migran
di sektor informal tadi.
Persoalannya, lapangan kerja di

Pemerintah dan DPR sudah melahirkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Secara umum, dengan UU ini
pekerja migran telah mendapat perlindungan. Bagaimana menurut Bapak?
Secara detail saya tidak mendalami isi UU
tersebut. Tetapi saya yakin UU itu telah
mengatur berbagai hal yang intinya memberi
perlindungan kepada pekerja migran
Indonesia, baik sejak masih di dalam negeri
maupun ketika bekerja di negara tujuan.
Tetapi saya cenderung mengatakan bahwa
ke depan kita memang harus mengirim
pekerja-pekerja yang memiliki keterampilan
dan skill. Pengiriman pekerja migran
Indonesia ke luar negeri juga harus dilakukan
dengan pengawasan yang ketat dan selalu
memonitor keberadaan pekerja kita di luar
negeri. ❏
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Press Gathering Wartawan Parlemen

Mahyudin

Kita Perlu Demokrasi
Ala Indonesia

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Idealnya tiap negara memiliki ciri demokrasinya sendiri. Kita pun seharusnya punya demokrasi
sendiri sesuai dengan kultur Indonesia.

U

NTUK kedua kali dalam tahun 2018 ini MPR mengadakan press

hotel Eastparc pada Jumat malam (19/10). Hadir Wakil Ketua MPR

gathering bersama wartawan parlemen. Setelah sebelumnya

Mahyudin dan Ahmad Muzani, dan Gubernur Daerah Istimewa

press gathering diadakan di Manado, Sulawesi Utara, kali ini

Jogjakarta (DI Jogjakarta) Sultan Hamengku Buwono X, serta

press gathering Pimpinan MPR bersama wartawan parlemen

sejumlah pimpinan fraksi di MPR di antaranya Fary Djemi Francis

diadakan di Kota Gudeg, Jogjakarta, pada 19 – 21 November 2018.

(Ketua Fraksi Gerindra), Arwani Thomafi (Ketua Fraksi PPP), Capt

Sekitar 90 jurnalis media cetak, online, dan elektronik yang biasa

Jhoni Rolindrawan (Ketua Fraksi Hanura), Ayub Khan (Sekretaris

meliput kegiatan di lembaga legislatif (MPR, DPR, dan DPD) mengikuti

Fraksi Demokrat), Agathi Sulie (Fraksi Partai Golkar), El Nino (Fraksi

press gathering ini.

Partai Gerindra). Juga tampak hadir Sesjen MPR Ma’ruf Cahyono,

Kegiatan diawali acara pembukaan press gathering di ballroom
18

serta Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah.
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Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal

sialisasikan Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD

“Karena itu, wartawan parlemen semakin

MPR Dr. Ma’ruf Cahyono menilai, wartawan

NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka

paham dengan perkembangan demokrasi di

parlemen semakin paham dengan per-

Tunggal Ika) dan melakukan kajian sistem

Indonesia. Dalam konteks MPR, wartawan

kembangan demokrasi di Indonesia. Sebab

ketatanegaraan serta menyerap aspirasi

parlemen juga semakin paham dengan

tugas wartawan parlemen sehari-hari

masyarakat.

ketatanegaraan,” katanya.

adalah mengikuti kegiatan-kegiatan di

Untuk itu Ma’ruf mengucapkan terimakasih

Ma’ruf menyebutkan, tujuan dari press

parlemen, baik MPR, DPR, maupun DPD. “Itu

kepada wartawan parlemen yang telah

gathering ini adalah untuk merekatkan tali

merupakan pendidikan politik dan demo-

mendukung tugas-tugas MPR tersebut dalam

persaudaraan dan silaturahim antara

krasi,” ujarnya.

bentuk penyebaran informasi melalui media.

keluarga besar MPR dan keluarga besar

Ma’ruf mengungkapkan, MPR memiliki

Karena tugas sehari-hari wartawan par-

wartawan parlemen. Hampir setiap hari

tugas sesuai amanat UU tentang MPR, DPR,

lemen adalah mengikuti kegiatan di tiga

MPR bekerjasama dengan wartawan di

DPD, dan DPRD (UU MD3), yaitu menyo-

lembaga parlemen, yaitu MPR, DPR, dan DPD.

parlemen.

EDISI NO.11/TH.XII/NOVEMBER 2018
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Sementara itu, Ketua Koordinatoriat

perjalanan bangsa ini apakah sesuai dengan

ala Korea Utara. Negara Tiongkok menga-

Wartawan Parlemen Romdhony Setiawan

tujuan para founding father ketika mendirikan

takan, demokrasi ala Tiongkok. Amerika

mengungkapkan, wartawan parlemen selalu

negara ini?” katanya.

mengatakan demokrasinya ala Amerika.

menjaga hubungan baik dengan Humas di

Sultan memberi contoh dalam penerapan

tiga lembaga parlemen. Komunikasi yang

demokrasi. Korea Utara punya demokrasi

“Mengapa kita tidak bisa mengatakan
demokrasi ala Indonesia?” tanya Sultan.

berjalan selama ini sudah cukup baik.
“Wartawan parlemen mendapatkan sinergi
yang baik dengan lembaga di parlemen,”
ujarnya. Dia berharap sinergitas itu terus
berjalan baik di masa yang akan datang.
Romdhony mengungkapkan press gathering dengan pimpinan MPR ini adalah press
gathering terakhir untuk pengurus koordinatoriat wartawan parlemen periode 2016
- 2018. “Wartawan parlemen seluruhnya
berjumlah 150 orang. Seluruhnya memenuhi
syarat verifikasi dewan pers,” ucapnya.

Demokrasi Ala Indonesia
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku
Buwono dalam sambutannya mengulas
tentang demokrasi di hadapan peserta press
gathering MPR. “MPR agar merenung dan
mengevaluasi 73 tahun Indonesia merdeka,
20
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Misalnya, melibatkan oposisi dalam

ujarnya memberi contoh.

untuk membangun republik dengan keber-

kabinet. “Jika ada orang di oposisi yang

“Kalau dasarnya kebersamaan, bukan

punya potensi, kenapa tidak masuk

pemerintah dan oposisi, maka potensi or-

“Dengan kebersamaan dan tepo seliro,

kabinet? Tidak ada yang dilanggar,”

ang-orang dalam oposisi bisa dimanfaatkan

pemimpin harus memberi pelayanan tanpa

samaan,” imbuhnya.

diskriminasi. Memberi ruang bagi minoritas.
Bukan demokrasi barat yang memberi batas
mayoritas dan minoritas,” ucapnya.
Pembahasan demokrasi dari Sri Sultan
Hamengku Buwono X mendapat tanggapan
dari Wakil Ketua MPR Mahyudin yang
menyampaikan kata pengantar, sekaligus
membuka secara resmi kegiatan Press
Gatehering Pimpinan MPR dengan
Wartawan Parlemen.
Mahyudin mengakui, demokrasi kita
adalah demokrasi yang berbiaya mahal.
“Jika dikaitkan banyak kepala daerah
berurusan dengan hukum karena kasus
korupsi, kita akui bahwa demokrasi kita
mahal,” katanya.
Mahyudin mencontohkan, ketika ditawari
maju menjadi gubernur Kaltim, dia menghitung
sedikitnya perlu Rp 50 miliar untuk menjadi
EDISI NO.11/TH.XII/NOVEMBER 2018
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calon gubernur. Dia berujar uang sebesar
itu lebih baik untuk membuat kebun sawit.
Menurut Mahyudin, idealnya tiap negara
memiliki ciri demokrasinya sendiri yang
berbeda dengan negara lainnya. Amerika,
Inggris dengan demokrasinya sendiri. “Kita
pun seharusnya punya demokrasi sendiri
sesuai dengan kultur Indonesia,” ujar politisi
Partai Golkar ini.
“Menurut saya, demokrasi langsung
seperti sekarang ini tidak bisa berjalan efektif
karena rakyat kita masih banyak yang
miskin,” imbuhnya.
“Kita pakai demokrasi ala Indonesia saja
yang tidak copy paste dari Barat. Kalau
kita mengedepankan musyawarah mufakat
FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Waspadai Kecurangan dalam Pemilu
dan potensi tersendiri. Salah satunya
potensi kecurangan-kecurangan dalam
Pemilu yang harus diwaspadai.
Para pembicara mengakui bahwa
pemilu serentak (Pileg dan Pilpres)
secara bersamaan telah membawa
potensi dan dinamika tersendiri. Persoalannya, Indonesia belum mempunyai
pengalaman menyelenggarakan Pileg
dan Pilpres secara bersamaan. “Kita
tidak punya pengalaman dalam Pemilu
serentak. Kalau terjadi keteganganketegangan, hal itu biasa-biasa saja,”
kata Arwani Thomafi.
Ayub Khan dan Rolindrawan juga

U

SAI seremoni pembukaan Press Gathering Pimpinan MPR

terjadi menjelang Pemilu 2019. Ini terlihat dari perang isu di

dengan Wartawan Parlemen di tempat yang sama digelar

masyarakat. Parpol pun menghadapi persoalan tersendiri, yaitu

diskusi bertema: “Konsolidasi Nasional Menjelang Pemilu

dilema partai politik antara mengutamakan perolehan kursi di legislatif

Tahun 2019”. Pembicara diskusi ini adalah Arwani Thomafi (Ketua
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mengakui, potensi dan dinamika yang

atau memenangkan calon presiden.

Fraksi PPP MPR RI), Fary Djemi Francis (Ketua Fraksi Gerindra),

Menurut Arwani, parpol lebih berkonsentrasi bagaimana meraih

Ayub Khan (Sekretaris Fraksi Demokrat), dan Capt Jhoni

kursi sebanyak-banyaknya di legislatif. Pendapat ini pun disetujui

Rolindrawan (Ketua Fraksi Hanura MPR RI).

Ayub Khan dan Rolindrawan. Keinginan parpol itu pun dinilai wajar.

Salah satu benang merah dalam diskusi itu adalah Indonesia

Arwani dan Fary Djemi justru mengkhawatirkan adanya

baru melakukan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara

kecurangan-kecurangan yang akan terjadi dalam penyelenggaraan

serentak pada 17 April 2019. Pemilu serentak membawa dinamika

pemilu serentak. “Yang kita khawatirkan adalah kecurangan yang
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itu lebih baik daripada harus melakukan
voting yang menimbulkan luka bagi yang
kalah, dan jumawa bagi yang menang,”
sambungnya.
Mahyudin setuju dengan apa yang
dikatakan Sri Sultan bahwa perlu dikaji ulang
pemikiran mau dibawa kemana bangsa ini
ketika kepala daerah bahkan anggota dewan
ditangkap KPK.
“Saya berharap, pemilihan gubernur,
bupati, walikota dilaksanakan secara
musyawarah mufakat di DPRD saja. Itu lebih
murah dan bisa menjamin pemimpin
berkualitas. Kita harus punya demokrasi
sendiri ala Indonesia,” tegasnya. ❏
BSC
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tidak diantisipasi penyelenggara pemilu,” kata Arwani.

perang isu di media. “Sehingga kita perlu memperkuat TPS. Jangan

“Penyelenggara pemilu harus adil, jujur, dan tidak korup. Yang

sampai ada kecurangan-kecurangan di TPS, baik pada saat

terjadi selama ini adalah ada oknum KPU dan Bawaslu main curang

perhitungan, penetapan, dan sebagainya. Kita fokus di TPS,”

dengan oknum caleg dan parpol. Ini yang membuat suasana menjadi

katanya.

tegang,” imbuhnya.
Tak jauh berbeda, Fary Djemi mengungkapkan bahwa perang
sesungguhnya ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), bukan
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Untuk itu, baik Arwani maupun Fary Djemi sepakat untuk
memperkuat saksi. Keduanya juga setuju agar pemerintah
mengalokasikan anggaran untuk saksi-saksi di TPS. ❏
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Audiensi Dubes Kerajaan Belanda

Indonesia dan Belanda Harus Lupakan
Sejarah Kelam
Indonesia dan Belanda memiliki sejarah kelam di masa lalu. Namun, saat ini hubungan kedua
negara lebih banyak untuk kemajuan bersama.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

D

ULU, ketika mendengar kata-kata
Belanda maka di benak rakyat Indo
nesia otomatis terbersit nuansa
ketidaksukaan, bahkan kebencian. Mind set
yang tertanam saat itu adalah Belanda adalah
penjajah yang sangat jahat. Mind set
tersebut diakui Ketua MPR RI Zulkifli Hasan
(Zulhasan) sempat pula tertanam dalam
dirinya selama puluhan tahun.
Tapi, diakui Zulhasan, seiring berjalan
waktu, terutama saat berkunjung pertama
kali ke Belanda pada 2011, mind set tersebut
berkurang, pandangannya tentang Belanda
yang jahat jauh berkurang. Ternyata, di
Belanda banyak orang-orang baik.
Hubungan negara Indonesia dan Belanda
dalam era modern saat ini juga sangat baik
dan menguntungkan.
Dan, lagi, di era generasi milenial saat ini
sangat open minded, mind set kebencian
yang dipelihara terus-menerus sepertinya
24

malah akan terlihat seperti ketinggalan zaman.
Seperti diungkapkannya di hadapan Duta
Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia Rob
Swartbol, di Ruang Kerja Ketua MPR RI,
Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/
DPD Senayan, Jakarta, Kamis (4/10/2018).
“Kita harus memiliki pola pikir positif
terhadap masa lalu jangan terlalu dendam
juga harus berpikiran fair harus bisa move
on demi kemajuan bersama. Saya rasa
banyak orang Indonesia berpikiran seperti
saya. Saya juga berharap Belanda pun
memiliki open minded dalam sejarah kedua
bangsa dan saya rasa hubungan yang
saling menguntungkan antara kedua negara
ini bisa terus dijaga dan ditingkatkan lagi,”
ujar Zulhasan.
Pandangan Zulhasan diamini Rob
Swartbol. “Sudut pandang orang-orang
Belanda terhadap Indonesia pun sama, tidak
lagi berpatokan kepada sejarah kelam masa

lalu tapi bagaimana menjalin hubungan baik
antarbangsa dan antarrakyat,” katanya.
“Seperti Anda ketahui bahwa di Belanda
detailnya di kampung halaman saya, di Den
Haag, banyak juga orang Indonesia dan kami
sudah lama terjalin ikatan yang kuat, bahkan
banyak yang terjalin ikatan keluarga. Banyak
blasteran Belanda Indonesia, para seniman,
artis, penyanyi banyak berdarah Indonesia,
bahkan di Belanda banyak toko-toko yang
menjual makanan Indonesia dan sangat laris.
Dan, saya setuju kita harus tidak larut pada
masa lalu yang kelam, kita harus berpikir
untuk ke depan untuk masa depan kedua
negara,” ungkapnya.
Untuk menunjukkan keprihatinan sebagai
negara sahabat, kepada Zulhasan, mewakili
Kerajaan Belanda, Rob, menyampaikan bela
sungkawa sedalam-dalamnya atas musibah
yang dialami rakyat Indonesia, terutama di kota
Palu, Donggala, yang menjadi korban bencana
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besar gempa bumi dan tsunami beberapa
waktu lalu yang mengakibatkan korban jiwa,
luka dan materi yang sangat besar.
“Terimalah rasa duka kami, simpati kami yang

dalam. Rasa duka kami juga kami sampaikan
dalam bentuk bantuan donasi sekitar 1 juta
Euro untuk korban bencana. Jangan melihat
besar kecilnya jumlahnya, tapi rasa simpati,

rasa persaudaraan kita sehingga kami
merasakan apa yang dirasakan para korban
bencana,” katanya. ❏
DER

Audiensi Parlemen Malaysia

Ingin Pelajari Sistem Ketatanegaraan
Indonesia
Sistem ketatanegaraan Indonesia sangat dikagumi negara-negara sahabat, termasuk Malaysia
terutama soal sistem alat kelengkapan parlemen.

K

ETUA Parlemen (Dewan Rakyat) Ma
laysia Dato’Mohamad Arif Md.Yusof
mengungkapkan bahwa Parlemen Malaysia sangat tertarik dengan sistem
parlemen di Indonesia, terutama seputar
tugas-tugas dan wewenang MPR RI dan
sistem alat kelengkapan DPR RI (komisi).
“Lawatan kami ke Indonesia dan
mengunjungi Parlemen Indonesia bermaksud:
Pertama, bersilaturahim, dan kedua, untuk
belajar sistem ketatanegaraan Indonesia,
terutama MPR RI dan Komisi di DPR RI.
Menurut menurut kami sangat bagus,”
katanya dalam perbincangan dengan Ketua
MPR RI Zulkifli Hasan (Zulhasan), Wakil
Ketua MPR RI Evert Ernest Mangindaan, dan
Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono,
di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Gedung
Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD
Senayan, Jakarta, Kamis (4/10/2018).
Yusof mengakui, sistem di Parlemen MaEDISI NO.11/TH.XII/NOVEMBER 2018
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laysia, yakni Jawatankuasa Dewan tidak
sebagus sistem komisi di Indonesia. “Ada
perbedaan sistem antara Parlemen Malaysia dan Indonesia, dan kami rasa sistem di

Indonesia sangat bagus. Satu lagi, kami
salut dengan demokrasi di Indonesia yang
sangat terbuka pasca reformasi,” ujarnya.
Kepada delegasi Parlemen Malaysia,
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Zulhasan menjelaskan tentang MPR, DPR dan
DPD pasca reformasi bergulir. Menurut
Zulhasan, MPR, DPR dan DPD adalah 3
lembaga dari 8 lembaga negara pasca
reformasi yang setara. Khusus MPR RI,
katanya, sebelum reformasi adalah lembaga
tertinggi negara, namun setelah reformasi
menjadi lembaga negara namun fungsinya
tetap yang tertinggi, yakni bisa mengubah
konstitusi Negara, serta melantik dan
memberhentikan Presiden RI. “Sedangkan
komposisi anggota MPR RI terdiri dari
gabungan anggota DPR RI dan anggota DPD
RI,” jelas Zulhasan.
Komisi, lanjut Zulhasan, adalah alat
kelengkapan DPR RI yang dibagi menjadi 11
komisi dan masing-masing komisi membidangi
bidang-bidang tertentu, seperti keamanan,
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hukum sampai hak asasi manusia, serta
salah satu fungsi dan kewenangan DPR RI
adalah legislasi atau membuat undangundang (UU) bersama pemerintah atau atas
inisiatif sendiri (Hak Inisiatif).
“Perumusan UU sendiri harus melalui
berbagai pembahasan di DPR RI sebagai
representasi seluruh rakyat Indonesia dan
disetujui oleh DPR sehingga UU bisa
diberlakukan. Bukan hanya UU, pemilihan
Kepala Polisi RI atau Panglima TNI atas usulan
Presiden RI juga harus melalui proses fit
and proper test di DPR, dan DPR bisa
menolak atau menerima usulan tersebut.
Jadi, kekuasaan di Indonesia ini bukan hanya
milik satu pihak tapi terbagi. Itulah demokrasi
Indonesia,” terang Zulhasan.
Intinya, kata Zulhasan, pasca reformasi

di mana Indonesia memasuki era keterbukaan yang seluas-luasnya, transparansi dalam segala bidang sangat
dinomer satukan. Pasca reformasi, rakyat
Indonesia juga memiliki tingkat kritik yang
sangat keras luar biasa Luar biasa,
bahkan anggota parlemen yang tidur saat
sidang saja bisa menjadi sorotan dan dibully habis-habisan oleh rakyat, apalagi
yang tersandung korupsi.
Selain rakyat, instrumen hokum, terutama
KPK, sangatlah kuat. Siapapun bisa
ditangkap dan ditahan karena melakukan
korupsi, terutama para pemegang jabatan
publik seperti para kepala daerah dan para
pejabat negara bahkan pejabat lembaga
tinggi negara. ❏
DER
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Kunjungan PD KAMMI Jakarta Selatan

Belajar dan Berorganisasi Harus Berjalan Seirama
Pimpinan Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia ( PD KAMMI) Jakarta Selatan, belum
lama, bersilaturahim dengan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Banyak petuah disampaikan
Hidayat untuk anak-anak muda ini.
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S

EPERTI orangtua bertemu anakanaknya, itulah kesan yang muncul
saat Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur
Wahid menerima kunjungan Pimpinan Daerah
(PD) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Jakarta Selatan, Jumat
(26/10/2018).
Hidayat selaku orangtua, dengan tenang
melayani tamunya seolah menjaga anakanaknya sendiri. Sedangkan PD KAMMI
Jakarta Selatan tampak nyaman berada di
samping Hidayat, seakan seperti orangtua
sendiri. Dalam pertemuan itu, berbagai
pertanyaan disampaikan, mulai dari persoalan kuliah hingga masalah organisasi.
Pertemuan antara Wakil Ketua MPR dan
PD KAMMI Jakarta Selatan itu berlangsung
di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung
Nusantara III, lantai 9, Kompleks Parlemen
Jakarta, Jumat (26/10). Pada kesempatan
itu delegasi KAMMI Jakarta Selatan dipimpin
ketuanya, Muhammad Bahrudin.
Pada kesempatan itu, Bahrudin mengundang Hidayat untuk menjadi pembicara
pada acara Kumpul Kader yang akan
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diselenggarakan pada 17 November.
Undangan terhadap Hidayat disampaikan
dengan alasan, Wakil Ketua MPR adalah
sosok yang sangat langka dalam dunia politik
Indonesia. Karena selain politisi, Hidayat
dikenal sebagai da’i dan juga ilmuan.
“Semoga ustad berkenan hadir untuk tukar
menukan pemikiran, serta memberi masukan.
Saran dari ustad sangat diharapkan oleh
kawan-kawan yang kadang merasa gamang
dalam menentukan apakah kuliah atau
berorganisasi”, ujar Muhammad Bahrudin.
Selain menyampaikan undangan, KAMMI
Jakarta Selatan juga memanfaatkan pertemuan
itu untuk berdiskusi dan meminta nasihat
seputar tantangan aktifis dalam menyelesaikan
tugas belajar. Juga untuk mendengar kiat-kiat
Wakil Ketua MPR dalam mencapai sukses
seperti yang diraih saat ini.
Menjawab pertanyaan tamunya, Hidayat
antara lain mengatakan, setiap perjuangan
pasti membutuhkan pengorbanan. Tetapi
pengorbanan tersebut tidak akan terasa
berat jika niatnya adalah karena Allah.
“Kalau niatnya baik, jalannya juga pasti

akan baik. Asal kita bisa menerima semua
tugas itu sebagai amanah maka kita pasti
akan melaksanakannya dengan perasaan
senang dan ikhlas” katanya.
Menurut Hidayat, dia tidak pernah merencanakan untuk bisa menjadi seperti
sekarang ini. Satu-satunya cita-cita yang
pernah tebersit di benak adalah ingin masuk
Fakultas Kedokteran UGM, agar bisa menjadi
dokter. Namun nasib berkata lain, ia harus
masuk pondok pesantren Gontor, lantas
melanjutkan pendidikan ke Madinah.
“Saya tidak pernah mengeluh terhadap apa
yang saya peroleh. Boleh punya cita cita,
tapi kerjakan saja yang terbaik, dan terima
saja hasilnya yang terbaik”, papar Hidayat.
Hidayat berpesan kepada tamunya ini
agar memanfaatkan masa kuliah untuk
mencari bekal ilmu sebanyak-banyaknya. Ini
penting, karena saat kuliah itu adalah masa
emas untuk belajar dan membaca. Pasalnya,
setelah bekerja, kesenangan belajar dan
membaca itu tidak bisa dilaksanakan
sebebas seperti saat jadi mahasiswa.
Karena itu, Hidayat menyarankan agar
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banyak-banyaklah membaca, banyakbanyaklah menuntut ilmu, selama masih
menjadi mahasiswa.
“Kalau sudah bekerja, kita tidak bisa
membaca sebaik saat kuliah. Karena itu
mereka yang telah bekerja memiliki trik dan

tip sendiri, yaitu membaca pada halamanhalaman penting saja. Tidak bisa dibaca
seluruhnya”, katanya.
Bagi mahasiswa, kata Hidayat, tuntutan
menyelesaikan tugas belajar tepat pada
waktunya tidak bisa diganggu dengan alasan

aktif di organisasi. Karena itu, setiap aktifis
harus bisa mengatur waktu dan berdisplin.
Artinya, kapan ia harus berorganisasi dan
kapan pula mesti belajar. Yang penting
keduanya harus berjalan seirama. ❏
MBO

Universitas Negeri Padang

Ketua MPR Puji Eksistensi Politik Anwar Ibrahim
Ketua MPR turut prihatin terhadap kecelakaan Lion Air JT-610, dan menyampaikan belasungkawa
kepada seluruh keluarga korban.

P

ADA hari pesawat Lion Air JT-610
Rute Jakarta-Pangkal Pinang
mengalami kecelakaan, Senin (29/10),
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan sedang
melakukan kunjungan ke Kota Padang,
Sumatera Barat. Kunjungannya ke Ranah
Minang itu dalam rangka Temu Tokoh, Ulama,
dan Cendekiawan. Selain itu, di sana, Zulkifli
Hasan juga hadir dalam Penganugrahan
Gelar Doktor Kehormatan bidang pendidikan
politik dari Universitas Negeri Padang kepada
Datuk Seri Anwar Ibrahim, anggota Parlemen
Nasional Malaysia.
Kepada koleganya dari negeri jiran itu,
Zulkifli Hasan menyampaikan ucapan
selamat dan apresiasi atas penganuegarahan Gelar Doktor Kehormatan di bidang
pendidikan politik dari Universitas Negeri
Padang tersebut. Pemberian gelar
kehormatan itu, menurut Hidayat, sangat
tepat karena Anwar Ibrahim adalah seorang
istiqamah dalam menjalani profesi politiknya.
Bayangkan, selama belasan tahun menjadi
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seorang politikus, ia berkali-kali keluar masuk
penjara.
“Kalau politisi lain, umumnya sudah
menyerah, karena tak tahan keluar masuk
penjara dan dihujani tuduhan yang tidak
ringan. Tetapi beliau tabah dan tahan
menghadapi cobaan tersebut, dan telah
membuktikan dirinya bersih, tidak seperti
yang dituduhkan lawan-lawan politiknya”,
kata politisi Partai Amanat Nasional ini.
Pernyataan itu dikemukakan Ketua MPR
RI Zulkifli Hasan saat menyampaikan
testimoni atas penganugerahan gelar Doktor
Honoris Causa (Doktor HC) kepada Anwar
Ibrahim di Gedung Auditorium Universitas
Negeri Padang. Ikut hadir pada acara
tersebut, Presiden ke-5 Megawati Soekarno
Putri, dan Ketua DPD RI Oesman Sapta.
Anwar Ibrahim, menurut Ketua MPR,
adalah sosok politikus idealis. Dia juga
memiliki banyak gagasan cemerlang, salah
satunya adalah ide tentang masyarakat
Madani. Dengan kondisi seperti itu, Anwar

tidak pernah merasa takut dalam memperjuangkan ide-idenya. Sebaliknya, dia malah
membuat segan lawan politiknya.
“Beliau adalah sosok yang sederhana.
Kesederhanaannya bersifat alami, bukan
karena pencitraan. Tetapi, kesederhanaannya itu tidak menghilangkan keaslian dirinya
sebagai politikus yang mewah dan berkelas”,
ungkap politisi asal Lampung ini.
Selain itu, kata Zulkifli Hasan, Anwar
Ibrahim adalah seorang pemaaf. Meski
berkali-kali dizolimi tetapi Anwar Ibrahim tidak
pernah dendam. Ia memiliki keluarga yang
luar biasa. Istrinya siap mendukung karir
suaminya, baik dalam keadaan senang
maupun susah. Karena itu, kata Zulkifli,
tidaklah salah jika Datuk Seri Anwar Ibrahim
dikatakan sebagai politisi yang sangat
langka.
“Indonesia, Sumatera Barat khususnya,
tidak pernah kekurangan Hero. Ada Bung
Hatta, dan juga KH. Agus Salim. Saat ini
Anwar Ibrahim berlaku seperti mereka,
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semoga itu membuat hubungan Indonesia
Malaysia makin baik, dan Anwar Ibrahim
segera dilantik menjadi Perdana Menteri
Malaysia”, harap Zulkifli Hasan.
Saat hendak meninggalkan acara penganugeraahan gelar Doktor, Zulkifli sudah
ditunggu puluhan wartawan yang spesial
hendak meminta komentaranya terkait
pesawat Lion Air Air JT-610 rute JakartaPangkal Pinang yang mengalami kecelakaan
dan jatuh di kawasan Tanjung Karawang,
Jawa Barat. Pesawat berpenumpang sekitar
189 itu terbang dari Bandara Soekarno Hatta
dan jatuh sekitar pukul 06.20 WIB.
Menjawab pertanyaan wartawan, Ketua
MPR RI Zulkifli Hasan pertama-tama menyampaikan rasa belasungkawa yang
mendalam dan keprihatinan atas terjadinya
musibah kecelakaan yang menimpa
Pesawat Lion Air JT-610 Rute JakartaPangkal Pinang.
“Kecelakaan ini membuat kita semua
berduka, seluruh bangsa Indonesia turut
berduka. Tolong sampaikan kepada para
korban, kami semua bangsa Indonesia ikut
berbela sungkawa”, ujar Zulkifli Hasan.
Kepada seluruh instansi terkait, Ketua
MPR berharap bisa segera melakukan upaya
pencarian dan pertolongan kepada para
korban. Dan, sesegera mungkin memberikan
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penjelasan kepada keluarga korban dengan
sejelas-jelasnya, serta segala sesuatu yang
berhubungan dengan kecelakaan dan upaya
pertolongan.

Pemilihan Yang Friendly
Ibarat peribahasa mengatakan: Sambil
menyelam minum air. Itulah yang dilakukan
Ketua MPR Zulkifli Hasan saat berkunjung
ke Kota Padang itu. Selain hadir pada acara
penganugerahan gelar Doktor untuk Anwar
Ibrahim, dia juga hadir di acara Temu Tokoh,
Ulama, dan Cendekiawan yang berlangsung
di Hotel Mercure Kota Padang, Sumatera
Barat.
Di hadapan ratusan ulama, cendekiawan,
dan tokoh masyarakat, politisi asal Lampung
itu mengingatkan bahwa pemilihan presiden
pada 17 April 2019 bukan semata persoalan
Joko Widodo dan Prabowo, tetapi pilpres
adalah persoalan seluruh rakyat Indonesia.
Karena itu, seluruh bangsa Indonesia harus
terlibat dalam pemilihan presiden, tanpa
terkecuali.
“Kita sudah sepakat memilih demokrasi
sebagai cara dalam menentukan pemimpin.
Karena itu, seluruh masyarakat harus ikut andil
dalam menentukan pemimpinnya. Tidak boleh
ada satu orangpun yang melewatkan
kesempatan itu, karena pilihan kita menentukan

wajah Indonesia ke depan”, ujar Zulkifli Hasan.
Untuk memilih pemimpin yang baik kuncinya, menurut Zulkifli Hasan, adalah rakyat
harus paham. Rakyat harus mengerti bahwa
dalam negara demokrasi, sesungguhnya
rakyatlah yang berdaulat dan berkuasa.
Karena itu rakyat bebas memilih dan
menentukan pemimpinnya.
“Dalam kehidupan kita, semua terkait
dengan keputusan politik. Di Turki dulu tidak
boleh melaksanakan salat Jumat, sehingga
banyak masjid yang tutup, itu karena
keputusan politik. Demikian juga kaum
perempuan Turki sempat mengalami kesulitan mengenakan hijab, itu juga keputusan
politik. Intinya, tidak ada yang tidak bisa lepas
dari keputusan politik. Memilih presiden,
gubernur, bupati, dan walikota semua adalah
keputusan politik. Karena itu tentukanlah dan
pilihlah pemimpinmu dengan bijaksana,”
ungkap Zulkifli Hasan.
Pada kesempatan itu, Zulkifli juga mengingatkan, pemilihan presiden sesungguhnya
adalah pilihan di antara sesama teman.
Karena itu, tidak perlu ada pertikaian,
perselisihan, dan keributan. Tetapi lakukanlah
pemilihan dengan cara-cara pertemanan,
perdamaian, dan perkawanan. Pokonya,
pemilihan politik yang friendly. ❏
MBO
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Lemkaji MPR undang Ketua DPR

Membahas Masalah Pemerintahan Negara
Ketua DPR, Bambang Soesatyo, hadir di Sidang Pleno ke-48 Lemkaji. Di forum itu, Bambang
Soesatyo diminta masukan mengenai sistem hubungan antarlembaga negara.

B

ERTEMPAT di Ruang GBHN Gedung
Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD
Senayan, Jakarta, 16 Oktober 2018,
Lembaga Pengkajian MPR menggelar Rapat
Pleno ke-48. Dalam pleno itu, Ketua Lemkaji
Rully Chairul Azwar mengatakan, mengundang Ketua DPR Bambang Soesatyo untuk
memberi pemaparan materi mengenai
‘Pemerintahan Negara’. Dari Bambang
diharapkan ada dinamika bagi anggota
Lemkaji untuk mengeksplore sistem tata
negara Indonesia.
Di depan anggota Lemkaji, sebelum
menyampaikan pemaparan, Bambang mengungkapkan dirinya merasa grogi karena di
samping kanan, depan, dan kiri para pakar
ahli tata negara. “Semua adalah guru,”
ujarnya sambil tersenyum. Dia menyatakan,
saat masih di bangku SMA, semua yang
berada di ruang itu sudah menjadi anggota
DPR/MPR.
Menurut Bambang, kalau bicara sistem
tata negara, bila kita menggunakan sistem
presidential, sistem itu dirasa kok tidak kuat.
Pun demikian kalau menggunakan sistem
parlementer, sistem ini tidak heavy. “Akibat
yang demikian kita menggunakan sistem yang
ada tergantung kepentingan yang sedang
dialami”, ungkapnya.
Pria kelahiran Jakarta itu bersyukur
pemerintahan saat ini merangkul sebagian
besar partai politik di parlemen. Merangkul
partai-partai yang ada untuk mengurangi
kegaduhan di parlemen ataupun di dunia
politik. “Kita sering gaduh karena sistem kita
saling kunci”, paparnya.
Selanjutnya dia menjelaskan mengenai
saling kunci, DPR tak bisa membuat undangundang tanpa pemerintah. “Proses pembuatan undang-undang bisa terhenti karena
pemerintah tak hadir dalam rapat”,
ungkapnya. Pun demikian, dalam soal
anggaran yang tak tuntas-tuntas bila
pemerintah tak hadir dalam pembahasan.
“Akibatnya kita pernah didekte oleh
pemerintah soal anggaran”, ujarnya.
“Akhirnya kita memakai anggaran yang
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sudah dirancang oleh pemerintah”,
tambahnya. Dirinya bertanya, apakah ini
disebut pembagian atau pemisahan
kekuasaan.
Masalah yang demikian disebut Bambang
Soesatyo sebagai pekerjaan rumah bagi
Lembaga Pengkajian untuk mencari
solusinya. Saat ini ada lembaga yang
kekuasaannya bisa melebihi kekuasaan
pemerintah dan DPR. “Kadang 560 anggota
DPR dikalahkan oleh MK yang jumlah

anggotanya 9 orang”, ungkapnya. Hal seperti
itu, menurut Bambang, perlu diperbaiki agar
sesuai dengan yang diharapkan.
Bembang menjelaskan, DPR mempunyai
3 fungsi yakni legislatif, anggaran, dan
pengawasan. Hubungan DPR dan pemerintah dalam undang-undang disebutkan
seperti membahas dan menyetujui undangundang; menyetujui banyak hal seperti
Perppu, perdamaian dan perjanjian internasional, pengangkatan duta besar, dan
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menerima duta besar dari negara lain. DPR
juga mempunyai peran lain terkait KY, MA,
dan lembaga negara lainnya. “Bersama
dengan pemerintah, kita membuat kebijakan
umum yang sifatnya mengikat, yakni
membuat undang-undang”, jelasnya. “Jadi,
kalau pemerintah menjalankan undangundang maka kita mendukungnya”,
tambahnya.
Menanggapi problem kekuasaan yang
demikian, anggota Lemkaji, Valina Singka,
mengatakan, sistem presidential efektif bila
didukung sistem kepartaian yang sederhana.
“Seperti di Amerika Serikat ada dua partai,
Demokrat dan Republik”, tuturnya. Di Amerika
ada partai yang lain, namun partai-partai kecil
itu akhirnya menghimpun diri pada dua partai
besar tadi.
Dia khawatir bila presiden bukan berasal
dari partai mayoritas di parlemen. Untuk itu
diperlukan koalisi mendukung presiden.
Alumni Universitas Indonesia itu mengakui

sejak Pemilu Presiden 2004, 2009, dan 2014,
terjadi koalisi partai, namun sayangnya
koalisi yang dibangun tak efektif. Ini bisa
terjadi karena anggota koalisi bergerak bebas
sesuai dengan kondisi politik yang terjadi.
“Ini terjadi karena koalisi yang dibangun
bukan berdasarkan nilai, tetapi karena
kepentingan”, paparnya.
Ada usulan untuk mengurangi jumlah
partai politik, caranya dengan meningkatkan
parliament threshold. Namun hal yang
demikian lagi-lagi belum berhasil
menyederhanakan jumlah partai politik.
“Solusi mengurangi partai, bisa memperkecil
distric magnitude”, ujarnya.
Bukhori Yusuf, anggota Lemkaji lainnya,
mengatakan, tak ada satu sistem pemerintahan di sebuah negara yang
sempurna. “Üntuk itu tak relevan bila kita
meniru seratus persen sistem negara lain”,
paparnya. “Tak ada sistem yang mutlak”,
tambahnya. Dirinya menyadari saat belajar

tentang demokrasi, saat kuliah, ternyata apa
yang dipelajari itu berbeda saat menjadi
anggota DPR. “Berbeda antara teks dan
lapangan”, akunya.
Bagi Bukhori dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara, kunci sebenarnya adalah
kesepakatan. Sehingga ia menyatakan tak
perlu bertele-tele dalam masalah kekuasaan.
Menurutnya, kualitas berbangsa dan
bernegara tak ditentukan oleh sistemnya
namun oleh manusianya. Bila ada masalah
antara MK dan DPR, menurut Bukhori, itu
karena kesalahan DPR sendiri. Sebab syarat
untuk menjadi anggota MK adalah seorang
yang masuk dalam kriteria negarawan. “Nah
DPR memilih orang yang sedang atau
mempunyai masalah menjadi hakim MK”,
tuturnya. “Bukan negarawan tetapi dipaksa
menjadi hakim MK”, tambahnya. Akibatnya,
MK membuat turbulensi sendiri. “Jadi bukan
sistemnya tetapi orangnya”, tegasnya. ❏
AWG

Diskusi Empat Pilar MPR RI

Menangkal Budaya Radikalisme
Pertarungan bebas antara politik kebangsaan, politik Pancasila, dan politik konservatif akan terasa
dalam penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019.

W

AJAH dan arah demokrasi Indone
sia akan sangat terlihat jelas pasca
Pilpres 2019. Namun saat ini
mendekati penyelenggaraan Pileg dan
Pilpres 2019 sinyal atau tanda-tanda
perwujudan wajah dan arah demokrasi Indonesia sudah mulai telihat.
Pakar Komunikasi Politik Univeristas Indonesia, Boni Hargen, melihat bahwa gerakan
radikalisme dan fundamentalisme yang
kemudian mencapai titik paling ekstrim, yakni
aksi terorisme sudah mulai mewarnai proses
politik dan demokrasi di Indonesia.
“Belakangan sejak 2016, kami punya data
cukup banyak tentang gerakan radikalisasi
dan fundamentalisme, dan titik paling ekstrim
terjadi setelah 2016 atau menjelang Pilkada
DKI Jakarta,” katanya dalam Diskusi Empat
Pilar MPR RI dengan tema ‘Nilai-Nilai Kebangsaan Menangkal Budaya Radikalisme’ di
Ruang Diskusi Media Centre Parlemen,
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Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta,
Senin, pekan pertama Oktober 2018.
Lebih jauh Boni mengungkapkan, gelom-

bang radikalisasi sudah ada jauh sebelum
1983. Namun, di era Orde Baru ternyata
upaya meredam dan menahan kekuatan

31

NASIONAL

radikalisme ini cukup kuat. Tetapi, setelah
1998, kita berada di era eforia keterbukaan
dan kebebasan yang sangat luas sehingga
memungkinkan ‘kelompok radikal’ hidup.
Namun, Boni melihat memang tidak ada
ancaman yang serius dari kelompok radikalisme pada era 1998-2004. Tapi, dalam kurun
waktu 2004-2014 sebenarnya menjadi masa
inkubasi yang sangat efektif buat kelompok
radikal. Kala itu, pemerintah tidak banyak
memberi perhatian untuk menangkal perkembangbiakan kelompok-kelompok radikal
tersebut dan akhirnya selama 10 tahun
mereka (kelompok radikal) berkembang dan
masuk ke berbagai institusi.

Amerika Serikat, terutama kemenangan
Donald Trumph dalam perebutan kursi
Presiden Amerika Serikat. Trumph membawa
isu conservative politics atau politik
konservatif. Dari situlah, mulai ada tren
pergeseran dunia politik dari modern politics ke concervative politics, dan tren
tersebut masuk juga ke Indonesia,” katanya.
Politik konservatif, lanjut Satya, memang
membawa isu perbedaan, termasuk ras dan
agama. Intinya, mengentalkan perbedaan
yang ada dan dijadikan konsumsi politik, itulah
konservatif. Capres Amerika Serikat (AS)
Hillary Clinton pada waktu berkampanye juga
memakai isu konservatif.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

“Ganjalan demokrasi Indonesia selain
radikalisme adalah komunisme yang tidak bisa
dipandang remeh. Apalagi sejak peristiwa
pemberontakan G 30 S/PKI komunisme menjadi
momok kelam sejarah bangsa. Tapi, antara
radikalisme dan komunisme dalam konteks
kekinian kembali hidupnya PKI menurut saya
banyak ilusinya, sedangkan radikalisme
sampai mengarah ke terorisme adalah fakta
yang harus diwaspadai,” ujarnya.
Gonjang-ganjing perpolitikan Indonesia
juga mendapat perhatian anggota MPR RI
Fraksi Golkar Satya Widya Yudha. Satya
mengungkapkan, isu perpolitikan dunia juga
sangat berpengaruh di dunia perpolitikan
Indonesia.
“Dalam dunia perpolitikan global saat ini,
ada satu tren yang muncul bermula dari
32

Dengan isu konservatif, Hillary mampu
meraih mayoritas suara rakyat (popular
vote) di angka 62.318.079 juta suara,
sementara rivalnya Donald Trump
memperoleh 61.166.063 suara. Namun, AS
bukan penganut sistem pemilu langsung.
Penentu kemenangan Pilpres AS adalah
electoral college. Artinya, walaupun Hillary
mampu memenangkan popular vote belum
tentu menjadi presiden terpilih.
Intinya, baik Trumph dan Hillary sukses
menggunakan politik konservatif dan tren
tersebut kemudian masuk ke Indonesia, dan
menjadi kekhawatiran semua pihak. Sebab,
perbedaan di Indonesia luar biasa luas dan
besar.
Namun, sayangnya dalam implementasinya politik konservatif sangat banyak

digunakan para politikus, dan beberapa
ormas di Indonesia untuk menjaring suara,
seperti memakai isu agama dan suku.
Padahal, di Indonesia sudah ada nilai-nilai
luhur bangsa, salah satunya Pancasila yang
tepat dijadikan acuan dalam berbagai bidang
kehidupan, termasuk politik.
“Politik konservatif sangat tidak cocok dan
berisiko jika diterapkan di Indonesia. Sebab,
politik konservatif sangat bertolak belakang
dengan nilai-nilai dalam Empat Pilar, bahkan
akan mengobrak-abrik nilai-nilai dalam Empat
Pilar,” tegasnya.
Pastinya, jika seluruh acuan politik Indonesia dikembalikan kepada nilai-nilai dalam
Empat Pilar maka selesai sudah berbagai
gejolak dan potensi konflik yang sekarang
sedang hangat pra Pileg dan Pilpres 2019.
“Jadi, jika kita konsisten dengan semangat
para founding father bangsa yang telah
selesai membicarakan perbedaan maka isu
konservatif menjadi tidak relevan lagi
dibicarakan, apalagi digunakan,” tandasnya.
Di kesempatan yang sama, anggota MPR
RI Fraksi Gerindra Sodik Mujahid dalam
menyikapi persoalan radikalisme dalam politik
Indonesia mengajak seluruh rakyat Indonesia agar tidak terburu-buru mencap satu
pihak sebagai radikal atau radikalisme, hanya
karena berbeda pendapat atau pandangan.
“Catat ini, Pancasila juga tidak akan ada
kalau Bung Karno tidak berpikir secara
radikal di antara dua pilihan sulit, yakni
memilih kapitalisme atau komunisme. Tanggal
28 Oktober1928 juga tidak akan ada Sumpah
Pemuda jika para pemuda tidak berpikir dan
memutuskan secara radikal dalam memilih
bahasa Indonesia sebagai bahasa
persatuan,” ujarnya.
Jadi, lanjut Sodik, harus jelas ukuran
radikalisme itu apa. Semua harus hati-hati
dan waspada serta cermat dalam soal apa
dan bagaimana ukuran radikal, apa langkahlangkahnya. Bisa jadi mereka katakanlah
oknum-oknum yang di lapangan (pelaku
radikalisme) itu sebenarnya bukan
merupakan bagian dari mainstream pikiranpikiran radikal yang menjadi solusi. Dan
pemikiran mereka juga tidak punya acuan
yang kuat. Pemikiran radikal yang harus kuat
dilawan adalah jika sampai ingin mengganti
Pancasila. Sekali lagi itu yang tidak boleh
dan harus dilawan. ❏
DER
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Pargantian Antar Waktu (PAW)

Diminta Jaga Persatuan di Tahun Politik
Sembilan anggota baru MPR dilantik oleh Zulkifli Hasan. Lima dari sembilan orang itu berasal dari
Partai Gerindra.
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EMBILAN anggota baru MPR
Pergantian Antar Waktu (PAW), yakni:
M. Irwan Zulfikar dan Muhammad
Hanafi dari Fraksi PAN; Salomo Parlindungan
Hutabarat, Sumarjati Arjoso, Ahmad Yudhi
Wahyuni, Faisal M. Saragih, dan Steven
Abraham dari Fraksi Partai Gerindra; Nova
Riyanti Yusuf dari Fraksi Demokrat, dan Lena
Maryana dari Fraksi PPP. Anggta baru MPR
ini dilantik oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan di
Ruang Delegasi, Kompleks MPR/DPR/DPD
Senayan, Jakarta, 18 Oktber 2018.
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“Selamat datang dan selamat melaksanakan tugas di MPR”, ujar Zulkifli Hasan
di awal sambutannya. Pelantikan anggota
baru MPR itu merupakan amanat dan
ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan MPR
No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR.
Sesuai peraturan itu, anggota pengganti
antarwaktu mengucapkan sumpah/janji
dipandu oleh Pimpinan MPR paling lambat 30
hari setelah dilantik sebagai anggota DPR
atau anggota DPD.
Kepada anggota MPR yang baru ini, Zulkifli

Hasan menjelaskan bahwa visi MPR adalah
menjadi rumah kebangsaan, pengawal
ideologi Pancasila, dan kedaulatan rakyat.
Dengan visi tersebut, sebagai anggota MPR
harus senantiasa berperan aktif mengajak
seluruh komponen bangsa untuk bersinergi
dalam memperkokoh ideologi bangsa,
mewujudkan kedaulatan rakyat, dan
menegakkan demokrasi konstitusional.
MPR merupakan lembaga perwakilan
yang mengemban aspirasi rakyat dan
daerah. Sebagai lembaga yang merepresen-
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tasikan keterwakilan rakyat dan daerah,
idealnya dapat menjalankan perannya dalam
mewujudkan kehidupan berbangsa dan
bernegara yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai luhur bangsa.
Untuk itu, menjadi kewajiban anggota
MPR, wakil rakyat dan daerah, untuk
mencurahkan seluruh perhatiannya
mengawal agar bangsa ini tetap damai
dalam keberagaman, tetap berpegang teguh
pada nilai-nilai luhur bangsa dalam era
globalisasi dan arus media massa yang
mengalir begitu cepat, serta senantiasa
berjuang untuk mewujudkan tercapainya
tujuan bangsa sebagaimana termaktub

dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli
Hasan mengingatkan bahwa di tahun politik
ini tensi di masyarakat meningkat. Untuk
itu, dia berharap, tugas sebagai anggota
MPR seperti yang selama ini dilakukan
adalah menyosialisasikan Pancasila, UUD
NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka
Tunggal IKa. “Sebagai anggota MPR tugas
kita adalah menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa, apalagi di tahun politik”,
ujarnya.
Bagi Zulkifli Hasan, soal calon presiden,
kita boleh beda. Soal partai politik kita tak
sama, demikian pula agama, bahasa, dan

suku pun beragam. Menanggapi perbedaan
politik dan keragaman yang ada, Zulkifli
Hasan mengajak semua untuk tetap
mengedepankan kepentingan bangsa dan
negara. “Pilihan politik boleh berbeda tetapi
Merah Putih tetap sama”, tegasnya.
Zulkifli Hasan berharap, dalam Pemilu
Presiden dan Pemilu Legislatif, kompetisi
yang terjadi seperti friendly match. “Yang
kita hadapi teman dan sahabat sendiri bukan
orang lain”, paparnya, seraya menjelaskan
bahwa tujuan bangsa ini merdeka adalah
bersatu tak membedakan asal usul, suku,
bahasa, dan agama. ❏
AWG

Audiensi Ojek Online

Ini Kata Ketua MPR Soal Ojek Online
Puluhan pengojek ojek online menemui Ketua MPR Zulkifli Hasan. Mereka menyampaikan keluhan
mengenai persoalan yang membelit pengojek online.

S

ENGKARUT persoalan yang melilit
usaha ojek online (ojol) akhirnya sampai
ke meja Ketua MPR RI Zulkifli Hasan.
Pada Kamis (25/10) puluhan pengojek yang
tergabung dalam Masyarakat Ojek Online
Seluruh Indonesia (MOSI) berkunjung dan
beraudiensi dengan Ketua MPR RI Zulkifli
Hasan. Pertemuan berlangsung di Ruang
Kerja Ketua MPR, Gedung Nusantara III,
Lantai 9, Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta. Rombongan MOSI dipimpin
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koordinatornya Denny Stepanus.
Kepada Ketua MPR, Denny Stepanus
menyampaikan berbagai keluhan yang
dirasakan teman-temannya sesama pengojek
online. Mulai dari persoalan tarif yang tak
berpihak pada pengojek, penarikan potongan
oleh operator, penerapan pajak, hingga
ketiadaan aturan main mengenai ojek online.
Menyangkut tarif, kata Denny, dari waktu
ke waktu ongkos yang diperoleh pengojek
semakin kecil. Dulu pada saat awal, tiap kilo

meternya mencapai Rp 4000, lalu turun
menjadi Rp 3000, turun lagi dan kini menjadi
Rp 1.300/Km. Penurunan tarif ini, kata Denny,
membuat penghasilan para pengojek semakin tipis. Belum lagi setiap saat pihak operator memberikan bonus kepada penumpang
yang makin menghimpit para pengojek.
“Kami ini benar-benar merasa diperas.
Keberadaan kami telah membantu
masyarakat, penghasilan kami dikenakan
potongan dan pajak, tapi negara tidak

EDISI NO.11/TH.XII/NOVEMBER 2018

memberi perlindungan sama sekali. Bahkan,
negara juga tidak mengakui keberadaan
kami,” ujar Denny berapi-api. Karena itu, dia
bersama kawan-kawan pengojek sengaja
meminta waktu untuk bertemu Ketua MPR
dengan harapan bisa menyampaikan
aspirasi, sekaligus mendapat dukungan demi
memperbaiki nasib para pengojek. Pasalnya,
lanjut Denny, sudah sejak lama para pengojek
menyampaikan keluhannya kepada berbagai
pihak, tetapi belum ada satupun yang
membuahkan hasil.
“Kami akan terus berusaha mendapatkan
hak kami. Kami juga tak akan bosan berdemontrasi menuntut keadilan. Pada 15
Januari nanti, kami akan kembali turun ke
jalan menuntut hak, sembari memperingati

peristiwa Malari,” kata Denny lagi.
Menjawab keluhan tamunya, Ketua MPR
Zulkifli Hasan menyatakan, turut prihatin
karena keluhan tersebut sudah disampaikan
keberbagai pihak, mulai dari presiden,
menteri, hingga DPR, namun belum mendapat
respon sesuai dengan yang diharapkan.
Menyakut soal tarif, Zulkifli Hasan
menyatakan, setuju ojek online harus masuk
dalam kategori transportasi. Karena itu, tarif
ojol tidak boleh ditentukan sepihak, hanya
oleh pihak operator. Tetapi harus ditentukan
oleh kementerian perhubungan, sebagaimana sarana transportasi lainnya.
Negara harus hadir dalam persoalan ini.
Karena itu, menurut Zulkifli, harus ada
peraturan yang memayungi. Kalau saat ini

belum ada undang-undang maka seharusnya ada peraturan lain yang bisa digunakan.
“Jangan sampai dibiarkan lepas tanpa aturan
seperti sekarang ini,” katanya.
Kepada operator ojek online, Ketua MPR
mengingatkan bahwa tidak mudah untuk
mengeluarkan para pengojek yang bersuara
kritis, terutama para pengojek yang selama
ini berani menyampaikan suara hatinya untuk
menuntut keadilan. Karena, bagaimanapun
mereka yang kritis itu tidak hanya memperjuangkan kepentingan sendiri, tetapi juga
untuk teman-temannya. Selain itu, selama
ini mereka sudah banyak membantu masyarakat mendapatkan sarana transportasi yang
murah dan memadai. ❏
MBO

Hidayat Nur Wahid:

Kebhinnekaan Indonesia Tetap Tunggal Ika
Dalam menjaga bhinneka tunggal ika, bangsa Indonesia telah melalui berbagai ujian dan kekhawatiran.

B

IRO Humas MPR secara rutin
mengadakan diskusi bersama
wartawan parlemen di media center
MPR/DPR, Kompleks Parlemen Senayan,
Jakarta. Diskusi pada Jumat (2/11/2018)
membahas tema “Kebhinnekaan dalam Bingkai
NKRI” dengan narasumber Wakil Ketua MPR
Hidayat Nur Wahid, Ketua Fraksi PPP MPR
Arwani Thomafi, dan pengamat komunikasi
politik, Maksimus Ramses Lalongkoe.
Dalam diskusi itu, Hidayat mengatakan,
dalam menjaga bhinneka tunggal ika, bangsa
Indonesia telah melalui berbagai ujian dan hal
yang mengkhawatirkan. Kebhinnekaan Indonesia tetap tunggal ika dan Indonesia tetap
NKRI. “Kita mempunyai landasan ideologis
yang sangat kuat untuk tetap kokohnya NKRI
EDISI NO.11/TH.XII/NOVEMBER 2018
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dalam kebhinnekaan atau bhinneka tunggal
ika yang menguatkan NKRI. Beragam ujian
telah dilalui dan NKRI tetap eksis dalam konteks

bhinneka tunggal ika,” katanya.
Hidayat mengungkapkan bahwa bhinneka
tunggal ika dalam bingkai NKRI adalah ibarat
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dua sisi mata uang. NKRI tanpa bhinneka
tunggal ika tidak mungkin, sebaliknya
bhinneka tunggal ika tanpa NKRI bukanlah
Indonesia. “Bhinneka tunggal ika menjadi
bagian yang memperkokoh NKRI,” ujarnya.
Menurut Hidayat, dalam hal bhinneka
tunggal ika, bangsa Indonesia telah lolos dari
berbagai ujian, baik ujian dalam bentuk
separatisme (seperti GAM di Aceh atau OPM
di Papua) maupun ancaman bubarnya Indonesia. Ketika pemerintahan Soeharto jatuh
banyak yang memperkirakan Indonesia bisa
bubar. Begitu pula ketika KH Abdurrahman
Wahid di-impeach, banyak yang mengkhawatirkan Indonesia bisa pecah karena Madura
saat itu sudah menyatakan ingin merdeka.
“Tetapi itu semua tidak terbukti,” katanya.
Indonesia, lanjut Hidayat, tidak mengikuti
jejak Uni Soviet dan Yugoslavia yang bubar
tanpa peperangan. Uni Soviet dan Yugoslavia adalah negara daratan yang sudah
pecah menjadi beberapa negara. “Kedua
negara itu tidak sekompleks Indonesia dalam

hal latar belakang suku, agama, budaya. Tapi
Indonesia tetap bertahan,” imbuhnya.
“Kita telah melalui beragam ujian dan
kekhawatiran tetapi kebhinnekaan Indonesia tetap tunggal ika. Indonesia kita tetap
NKRI,” sambungnya.
Hidayat mengatakan, menjadi tanggungjawab semua pihak untuk menjaga NKRI
dengan bhinneka tunggal ika. Dalam hal ini
diperlukan peran negara untuk membuat
kebijakan politik dan regulasi politik yang
menguatkan NKRI dalam bhinneka tunggal
ika. Juga peran tokoh masyarakat dan
agama, termasuk Ormas.
“Di era informasi, masyarakat informasi
termasuk media juga menjadi bagian penting
untuk memperkuat bhinneka untuk memperkokoh tunggal ika. Masyarakat mudah
mendapatkan informasi dari media. Karena
itu, jika ada informasi yang bersifat provokasi, memecah belah, dan menimbulkan
konflik bisa menjadi faktor pemecah belah
masyarakat, dan itu sangat berbahaya bagi

masa depan NKRI dan bhinneka tunggal ika,”
jelasnya.
Sementara itu, Arwani Thomafi sependapat bahwa untuk membangun dan
memperkokoh NKRI dengan bhinneka tunggal
ika diperlukan keterlibatan tokoh-tokoh agama
dan tokoh masyarakat. “Kultur dan tradisi kita
memang sudah melewati ujian dalam kebhinnekaan yang cukup panjang sampai era
reformasi. Era reformasi ketika keran
kebebasan dan keterbukaan dibuka menjadi
tantangan tersendiri bagi menjaga kebhinnekaan tunggal ika Indonesia,” katanya.
“Selama reformasi berjalan 18 tahun
dengan empat kali melaksanakan Pemilu, dari
tahun 1999 sampai 2014, berjalan dengan
aman. Sehingga kebhinnekaan dalam
konteks tahun politik tidak perlu dirisaukan,
karena kita sudah melalui empat kali Pemilu
di era reformasi. Masyarakat sudah cukup
cerdas dan dewasa untuk ber-bhinneka
dalam NKRI,” sebutnya. ❏
BSC

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid

Ulama Bisa Berperan Melalui Parlemen
Ulama berperan dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui peran serta di
lembaga perwakilan seperti MPR dan DPR.

S
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EBANYAK 50 peserta program

Dalam pertemuan yang berlangsung di

Pendidikan Kaderisasi Ulama (PKU)

Ruang GBHN Gedung Nusantara Kompleks

Dalam pertemuan itu, Hidayat menjelaskan

ke- 12 Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis petang

tentang peran ulama dalam menjaga Negara

Kabupaten Bogor melakukan audiensi

(2/11/2018), Hidayat Nur Wahid didampingi

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui

dengan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.

Pimpinan Fraksi PKS MPR Soenmandjaja

peran serta di lembaga perwakilan, seperti
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Rukmandis.
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MPR dan DPR. Keberadaan NKRI sebagai

dinamakan Mosi Integral. Natsir menolak In-

perubahan yang mengarah pada ke-

harga mati, salah satunya adalah karena

donesia dibagi dalam 16 negara RIS. Natsir

unggulan-keunggulan.

peran parlemen. Misalnya, Pasal 1 ayat 1

mengusulkan kembali pada integralnya In-

“Saya sampaikan bahwa Islam wasathi-

dari UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan

donesia, yaitu NKRI. Pemerintah Indonesia

yah adalah juga Islam yang menghadirkan

bahwa negara Indonesia adalah negara

melalui Bung Karno dan Bung Hatta setuju

keberanian untuk berperan serta supaya jika

kesatuan berbentuk republik.

dengan Mosi Integral M. Natsir.

ada yang salah agar dikoreksi, jika benar

Hidayat menceritakan, usia Indonesia

“Pada tanggal 17 Agustus 1950 di-

dan perlu dukungan maka perlu didukung.

setelah merdeka tidak lama. Sebab, pada 15

proklamasikan NKRI. Kita mengenal dua kali

Jangan para ulama dan komunitas agama

November 1946, Belanda hanya mengakui

proklamasi. Jadi 17 Agustus 1945 adalah

hanya menjadi penonton saja. Tapi menjadi

negara Indonesia adalah Jawa, Sumatera,

proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanggal

wasathiyah adalah keberanian untuk

dan Madura. Pada September 1948, sudah

17 Agustus 1950 adalah proklamasi NKRI.

menghadirkan kebaikan, kebenaran, dan

berdiri negara Republik Soviet Indonesia

Di situlah makna penting dari hadirnya

berani memberikan koreksi, masukan, dan

dengan ibukota Madiun. Lalu, pada 27

seorang ulama,” jelas Hidayat.

dukungan kalau benar. Itu adalah salah satu

Desember 1949, melalui Konferensi Meja

Kehadiran ulama, lanjut politisi PKS ini,

Bundar, Belanda mengakui Republik Indone-

memberi makna pada Islam wasathiyah.

sia Serikat (RIS) dengan UUD RIS dan 16

Dengan Islam wasathiyah ini, para ulama

Hidayat mengharapkan peserta PKU bisa

negara bagian (salah satu negara bagian

melakukan perannya agar umat berada di

menyelesaikan program pendidikan ini

adalah Republik Indonesia dengan ibukota

tengah, tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim

dengan baik dan berhasil, serta me-

di Jogjakarta).

kanan atau menjadi liberalis.

nyebarluaskan pengetahuan dan amanah

dari wasathiyah sebagaimana dicontohkan
Rasulullah,” tambahnya.

Pada waktu itu parlemen berperan

Lebih jauh Hidayat menguraikan, Islam

sebagai ulama. “Untuk memastikan bahwa

mengembalikan Indonesia menjadi NKRI. Ini

wasathiyah adalah Islam di mana para ulama

umat Islam Indonesia semakin baik lagi,”

tidak lepas dari peran ulama. Saat sidang

dan umat betul-betul menghadirkan ke-

katanya sekaligus mengingatkan peran

DPR RIS, tampil seorang santri, tokoh ulama,

hidupan yang menghasilkan khasanah

ulama seperti Natsir yang mengembalikan

dan ketua fraksi partai Masyumi DPR RIS,

kebaikan, bukan hanya di akhirat tapi juga di

pada cita-cita Indonesia merdeka, yaitu

yaitu M. Natsir. Dalam pidato di depan sidang

dunia. Bukan hanya kebaikan bersama, tapi

NKRI. ❏

DPR RIS, Natsir menyampaikan pidato yang

juga kebaikan yang membawa perubahan-
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Pancasila

Dalam Tanjakan

Seribu Janji
Puisi karya Heryus menoreh pesan-pesan Pancasila. Kumpulan puisi berjudul Tanjakan Seribu Janji
menceritakan tentang budaya dan keindahan Indonesia.

R

UANG Presentasi Perpustakaan MPR, Kompleks Parlemen,

budaya dan keindahan alam Indonesia, sehingga puisi yang hadir

Jakarta, pada Selasa, 23 Oktober 2018, ibarat gedung

penuh dengan rasa nasionalisme dan religius yang tinggi.

kesenian. Pasalnya, ratusan orang yang terdiri dari para

“Puisi yang penuh unsur rasa nasionalisme dan religius”, ujarnya.

seniman dan penikmat sastra berkumpul di sana. Mereka pada hari

Lebih lanjut dikatakan, bila ditarik dalam konteks yang lebih luas,

itu menyimak dan merasakan keindahan puisi-puisi karya Heryus

pada masalah bangsa dan negara, apa yang disampaikan Heryus

Saputro Samanhudi yang dikemas dalam sebuah buku kumpulan

lewat puisi tentang nasionalisme dan religius, merupakan dua hal

berjudul Tanjakan Seribu Janji.

yang dibutuhkan bangsa Indonesia. “Sekarang dan masa yang akan

Buku itu berisi puisi yang menghadirkan pencapaian nilai-nilai

datang”, tuturnya.

Pancasila yang hidup di tengah masyarakat. Dalam puisinya, Heryus

Indonesia saat ini, lanjut Mahyudin, butuh pemimpin yang memiliki

mengungkapkan perasaannya tentang Pancasila dengan bahasa

dua hal seperti di atas, apalagi di saat kita sering terjebak kepada

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

nan apik dan memukau.
Karya Heryus dipuji oleh Wakil Ketua MPR Mahyudin. Pria asal
Kalimantan yang hadir dalam kesempatan itu mengapresiasi,

hal yang sifatnya klise atau dalam bahasa politiknya disebut
pencitraan, serta korupsi yang sering melibatkan banyak pejabat
publik. “Hal demikian membuat rakyat bosan”, ungkapnya.

mendukung, dan menghargai puisi karya para sastrawan dan

Untuk menjawab persoalan itu, rasa nasionalisme dan religius

seniman. “Saya apresiasi Heryus”, ujarnya saat memberi sambutan

penting tertanam pada calon pemimpin bangsa. Menurut Mahyudin,

dalam acara Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat itu.

rakyat sudah muak dan bosan menyaksikan para pemimpinnya, baik

Dunia sastra, bagi alumni Universitas Lambung Mangkurat,

di pusat dan daerah yang selalu tersandung kasus korupsi. “Rakyat

Samarinda, Kalimantan Timur, itu tak asing lagi sebab sejak dia masih

tidak bisa menemukan keteladanan dari pemimpin seperti itu,” ujarnya.

di SMA Negeri 2 Tanjung, Kalimantan Selatan, ia sudah gemar

Terkait dengan puisi-puisi yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila

membaca puisi, terutama karya Khalil Gibran. “Saya bukan ahli puisi

maka acara yang rutin digelar di Perpustakaan MPR itu disebut

tetapi kagum pada puisi”, ungkapnya.

sebagai salah satu metoda Sosialisasi Empat Pilar MPR. Selain

Dia memaparkan, karya puisi karya sastrawan Indonesia memiliki
kualitas yang hebat sehingga semesti dihargai dan diapresiasi.

Mahyduin, hadir dalam acara itu anggota MPR RI Fraksi Partai Golkar
Popong Otje Djundjunan. ❏

Tanjakan Seribu Janji disebut karya sastra yang menghadirkan
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Para pahlawan tidak minta dimakamkan di
Taman Makam Pahlawan (TMP), namun
pemerintah dan rakyat harus menempatkan
mereka di tempat yang layak sesuai dengan
keikhlasan perjuangan mereka. TMP dibangun di
setiap kabupaten dan kota. Sebagai TMPN Utama, di
Kalibata bersemayam para tokoh besar bangsa.
Kini, dengan berjalannya waktu, Taman Makam Pahlawan
Kalibata yang dibangun oleh Presiden Soekarno ini semakin padat.
Pemerintah Kota Jakarta pun sudah menyiapkan lahan untuk
membangun taman makam pahlawan baru.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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I TAHUN 1500-an, pantai utara

D

pemakaman itu bernama Ereveld dalam

Singaparna, Tasikmalaya, yang menentang

Jakarta, tergolong daerah strategis.

bahasa Belanda, yang artinya ladang

penjajahan, baik masa Belanda maupun

Di sini, di tepi Laut Jawa, itu terdapat

kehormatan. Pemakaman ini sebagai tempat

Jepang. Saat pendudukan Jepang, tepatnya

Pelabuhan Sunda Kelapa, di mana ratusan

persemayaman tentara dan sipil Belanda

25 Oktober 1944, ia bersama para santrinya

kapal dari berbagai benua dan negara

yang gugur akibat Perang Dunia II, akibat

dieksekusi, dan jenasahnya di makamkan di

melakukan beragam aktivitas, mulai dari

serangan Jepang ke Asia Tenggara. Di

Ereveld.

berdagang rempah-rempah hingga kegiatan

antara makam-makam orang Belanda itu ada

Tempat ini resmi menjadi Ereveld Ancol

politik. Selain itu, pantai utara Jakarta juga

beberapa orang Indonesia yang jenasahnya

pada 14 September 1946 dan dikelola oleh

merupakan kawasan yang indah dan

dikebumikan di sana. Salah satu orang

Nederlandse Oorlogsgraven Stichting atau

menawan.

Indonesia itu adalah KH. Zaenal Mustofa. Ia

Yayasan Belanda untuk pemakaman korban

adalah ulama dan pemimpin Pesantren

perang. Tempat ini, ada yang menyebutkan

Sebagai kawasan yang indah dan menawan, terutama pada masanya, hutan
masih belantara, air laut yang bening seperti
kristal, udara yang sejuk dan menyehatkan
membuat tempat ini menjadi kawasan untuk
melepas lelah dan rekreasi bagi kaum Eropa.
Di pinggir pantai yang menghadap Kepulauan
Seribu itu mereka mendirikan bangunan
mewah sebagai tempat peristirahatan.
Sebagai kawasan yang segaris atau tak
jauh dengan kota tempat pemerintahan dan
perekonomian kolonial Belanda (sekarang
menjadi Kota Tua), kawasan ini merupakan
daerah yang strategis. Sebagai kawasan
pemerintahan, perekonomian, dan peristirahatan kaum Eropa, terutama bangsa
Belanda, mereka melengkapi tempat itu
dengan pemakaman yang masuk di daerah
Ancol. Dalam sebuah online disebutkan,
40
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sebagai Taman Makam Pahlawan Belanda.

dikebumikan di TMP tersebut. Dengan

Kalibata ditetapkan sebagai Taman Makam

Dari sini pula bisa jadi cikal bakal berdirinya

bertambahnya penghuni menyebabkan

Pahlawan Nasional (TMPN).

Taman Makam Pahlawan (TMP) di Indonesia.

Soekarno itu menganggap perlu untuk

Keputusan presiden untuk TMPN dikeluar-

Entah karena perkembangan pantai utara

dikembangkan agar selain mampu menam-

kan oleh Soeharto tidak satu kali. Pada 27

Jakarta, khususnya Ancol, semakin pesat

pung calon penghuni yang lain, juga untuk

Februari 1984, ia mengeluarkan Keputusan

dan padat atau keinginan membangun TMP

memenuhi syarat atau standar Taman Makam

Presiden Nomor 13 Tahun 1984 tentang

yang bukan peninggalan Belanda, Presiden

Pahlawan Nasional. Untuk menyempurnakan

Pengelolaan TMPN dilaksanakan oleh

Soekarno membangun TMP di Kalibata,

TMP itu, Presiden Soeharto memperluas

Kementerian Sosial. Namun, apabila ada

kawasan yang sekarang masuk wilayah

lahan yang awalnya 5 hektar menjadi lima

prosesi pemakaman, kementerian ini dalam

Jakarta Selatan.

kali lipatnya atau menjadi 25 hektar. Rencana

penyelenggaraan upacara menggunakan

Rencana Soekarno ini terlaksana pada

yang digagas pada 1973 itu direalisasikan

tata upacara militer sehingga perlu berkoor-

1953. Pembangunan TMP di atas lahan

pada 1974. Bila pada masa Soekarno arsitek

dinasi dengan Komando Garnisun Ibukota.

seluas 5 hektar itu diserahkan kepada Zeni

pembangunan dirancang oleh Silaban, maka

Keputusan presiden inilah yang membuat

Angkatan Darat dengan arsitek F. Silaban,

pada era Soeharto, arsiteknya digawangi

TMPN mulai tanggal, bulan, dan tahun itu

oleh Atelier.

hingga sekarang dalam soal pembangunan,

sosok arsitek kesukaan Soekarno. Pekerjaan
pembangunan dilaksanakan Kontraktor Biro
AIA bekerjasama dengan Dinas Bangunan
Tentara Sub Direktorium. Sembari proses
pembangunan TMP, dipindahkanlah 121
kerangka jenasah pahlawan nasional dari
TMP Ancol. Sebagai penghuni baru, mereka
ditempatkan di Petak A. Kerangka jenasah
yang berada di nomor urut pertama, Petak A
1 adalah D. Halim.
Pada 4 November 1954, bangsa Indonesia
kehilangan sosok besar. Menteri Luar Negeri
III Indonesia yang juga sekaligus anggota Tim
9 BPUPKI, penggagas Pancasila, serta
seorang diplomat handal, Agus Salim,
meninggal dunia. Sebagai balas jasa atas
perjuangannya kepada bangsa dan Negara,
meski belum ditetapkan menjadi pahlawan
nasional, pemerintah memberi fasilitas
kepada keluarga pria berdarah Minang itu

Perluasan dan penambahan fasilitas TMP

untuk dimakamkan di TMP Kalibata. Prosesi

Kalibata ini masa pengerjaan kurang lebih

pemakaman mantan anggota Sarekat Islam

selama satu tahun, sama seperti pem-

Pada 2017 di TMPN tercatat ada 9.811

itu sangat istimewa, sebab ia merupakan

bangunan awalnya. Pada peringatan Hari

makam. Dalam Wikipedia disebut di antara

jenasah pertama yang dikebumikan di

Pahlawan 1974, Soeharto meresmikan

ribuan sosok yang dimakamkan di tempat

Kalibata. Sebagai pahlawan gelombang

pengembangan TMP itu. Ada perbedaan

itu, terdapat antara lain: Adam Malik, Agus

pertama yang menempati TMP, Agus Salim

antara TMP pada masa Soekarno dan pada

Salim, Ali Sastroamidjojo, Juanda Kartawijaja,

berada pada Petak A.

masa Soeharto. Pada masa Soeharto di

Sutan Syahrir, Hasri Ainun Habibie, Ali Alatas,

Pembangunan TMP yang berada di pinggir

tengah pemakaman dibangun Monumen.

Marsekal Muda TNI Halim Perdanakusuma,

jalan arah Pasar Minggu, Jakarta Selatan,

Meski sudah mengalami perluasan, namun

Jenderal TNI Ahmad Yani, Jenderal Besar

itu memakan waktu kurang lebih setahun.

pembangunan pada kawasan yang se-

TNI Abdul Haris Nasution, Jenderal TNI Feisal

Buktinya, pada peringatan Hari Pahlawan

karang berada di samping Apartemen

Tanjung,

10 November 1954, Soekarno meresmikan

Kalibata City itu terus dilakukan hingga 1976.

Wirahadikusumah, Jenderal L.B. Moerdani,

Taman Makam Pahlawan itu.

perawatan, dan pengelolaannya di bawah
Kementerian Sosial.

Taufiq

Kiemas,

Umar

Puncak dari pembangunan TMP pada era

Saharjo, A.A. Maramis, dan Soedharmono.

Seperti pemakaman umumnya, hari demi

Soeharto adalah dikeluarkan Keputusan

Tentu masih banyak lagi nama besar

hari, tahun demi tahun, satu persatu sosok

Presiden Nomor 18 Tahun 1976,

pahlawan dan sosok yang berjasa pada

yang berjasa pada bangsa dan negara

ditandatangani 6 April 1976, tentang TMP

bangsa dan Negara disemayamkan di sana.
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Di antara ribuan makam yang ada, di
tempat itu juga disemayamkan tentara
Jepang yang gugur saat Perang Dunia II.
Jumlah mereka tidak sedikit, sehingga untuk
menghormati jasa-jasa pembela kehormatan
Jepang, tidak hanya keluarga mereka yang
menziarahi TMPN, kaisar dan perdana
menteri negeri Matahari Hari Terbit itu pun
pernah menaburkan bunga di sana sebagai
wujud penghormatan kepada jasa-jasa para
pahlawannya.
Junichiro Koizumi, Perdana Menteri
Jepang yang berkuasa 26 April 2001-25
September 2006, pada 13 Januari 2002,
berziarah ke TMPN Kalibata. Politisi dari
Partai Demokrat Liberal itu berziarah untuk
menghormati tentara Jepang yang gugur
dalam Perang Dunia II. Apa yang dilakukan
oleh Koizumi juga dilakukan oleh Shinzo Abe.
Perdana Menteri Jepang yang berkuasa
pada 26 September 2006-26 September
2007 itu berziarah ke TMPN pada 21 Agustus
2007. Dua kali langkah ziarah dari politisi
Partai Demokrat Liberal, setahun kemudian,
tepatnya 19 Januari 2008, diikuti oleh
Pangeran Jepang Akishino dan Putri Akishino.
Di sana, dua keturunan Dewa Matahari itu
memberikan penghormatan pada veteran
Tentara Kekaisaran Jepang.
Pada 2009, DPR dan Pemerintah menyepakati lahirnya UU. No. 20 Tahun 2009
Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda
Kehormatan. Lahirnya undang-undang di era
Presiden Susilo Bambang Yudhyono itu
berpengaruh pada kedudukan TMPN.

PM Jepang Junichiro Koizumi, berziarah ke TMPN

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Lahirnya undang-undang itu membuat TMPN
berubah menjadi TMPN Utama Kalibata.

nasional yang berkedudukan di ibukota.

sosok yang berjasa pada bangsa dan

Dalam sebuah kesempatan, di tahun 2017,

Menurutnya, perluasan perlu dilakukan untuk

negara. Lahan yang disediakan itu berada

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial

memberi penghormatan kepada para

di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat dan

Kementerian Sosial Hartono Laras, mengata-

pahlawan.

Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Di Tegal

kan, kapasitas di TMPN Utama adalah 11.411

Melihat kemungkinan ketidakmampuan

Alur, menurut Sandi, bisa menampung

makam, namun jumlah makam yang ada

daya tampung TMPN Utama itu, pada awal

sebanyak 2.300 makam atau jenazah.

tercatat mencapai 9.811. Melihat kondisi yang

2018 Menteri Sosial Khofifah Indar

Sedangkan di Rorotan luas lahan yang

demikian, dia memperkirakan dua tahun lagi,

Parawangsa dan Wakil Gubernur Jakarta

disediakan mencapai 22 hektare. Menanggap

TMPN Utama akan penuh. Untuk itu, dia

Sandiaga Uno mengadakan pertemuan untuk

hal itu, mantan Menteri Sosial yang kini

menyebut TMPN Utama sudah waktunya

membahas masalah itu. Untuk mengatasi

menjabat Gubernur Jawa Timur itu mengata-

dilakukan perluasan dan renovasi, terutama

agar TMPN Utama tidak melebihi kapasitas

kan, “Ini menjadi solusi penghormatan peme-

pada plaza upacara, akses jalan, dan sarana

maka Pemerintah Jakarta, menurut Sandi,

rintah kepada mereka yang telah berjuang

prasarana lainnya. Ia menyebut, TMPN

telah menyiapkan lahan yang bisa dipakai

untuk bangsa dan negara”. ❏

Utama ini satu-satunya makan pahlawan

untuk memakamkan para pahlawan atau
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Mereka Yang Berumah Sendiri
Tak semua sosok besar atau pahlawan disemayamkan di tamam makam pahlawan. Mereka ada yang mempunyai ‘rumah
sendiri’, karena mereka ingin dekat dengan keluarga, punya kompleks makam khusus. Juga karena ada alasan politis, atau
karena diasingkan penjajah. Bung Hatta dimakamkan di Tanah Kusir karena menganggap di Kalibata ada orang yang
bersalah, dan ia tak mau bersanding dengannya.

S

ENIN, 28 Januari 2008, ruas jalan Jl.
Cendana hingga Bandar Udara Halim
Perdana Kusuma, Jakarta, ditutup dari

lalu lalang lalu lintas. Penutupan jalan
tersebut membuat jalur yang biasanya
tumpah ruah dengan kendaraan pribadi
maupun umum menjadi sepi. Kelengangan
jalan hanya terjadi di tengahnya saja, di
kanan-kiri atau di pinggir jalan beraspal mulus
itu berdiri ribuan orang. Mereka berada di
sana untuk memberi penghormatan terakhir
kepada Presiden II Indonesia Soeharto.
Pada hari itu, jenasah Soeharto dibawa
ke Karanganyar, Jawa Tengah, untuk
dikebumikan di Astana Giri Bangun, kompleks
Pemakaman Keluarga Soeharto. Begitu
pesawat Hercules yang membawa sosok
yang lahir di Kemusuk, Bantul, Jogjakarta,

Makam Presiden Soeharto di Giri Bangun, Karanganyar

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

itu tiba di Bandar Udara Adi Sumarmo,

pada 1996. Di Giri Bangun itulah Presiden

Putra Sang Fajar itu persis di samping

Boyolali, Jawa Tengah, dan selanjutnya

Soeharto bersemayam untuk selamanya.

pusara. Soekarno dimakamkan di Blitar pada

meninggalkan bandar udara milik TNI AU itu,

Kompleks ini berada di Desa Girilayu,

21 Juni 1970. Dari waktu ke waktu,

apa yang terjadi di sepanjang jalan yang

Kecamatan Matesih, Karanganyar. Desa ini

peristirahatan terakhirnya itu dipugar. Pada

dilalui iring-iringan jenasah sama seperti apa

berada di lereng Gunung Lawu. Dari Solo,

2004, kompleks itu dikembangkan dengan

yang terjadi di Jakarta, ribuan orang

berjarak 35 km. Tak jauh dari Giri Bangun,

menambah bangunan baru berupa Per-

menyemut di pinggir jalan, bahkan orang

terdapat makam Sultan-Sultan Mangku-

pustakaan dan Museum Bung Karno.

yang jauh dari rute menuju ke Giri Bangun,

negaran yang berada di Astana Mangadeg.

Sosok besar yang memiliki rumah sendiri,

rela datang ke sana guna memberi peng-

Sebagai makam tokoh besar, selepas

selain Soekarno dan Soeharto, adalah Wakil

hormatan kepada sosok yang dijuluki Bapak

pemakaman hingga saat ini, Giri Bangun tak

Presiden I Mohammad Hatta. Pria yang lahir

Pembangunan itu. Di wajah mereka terlihat

sepi dari penziarah. Mereka yang datang ke

di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, itu dimakam-

kesedihan, air mata berlinang sebagai tanda

tempat yang berada di ketinggian 660 meter

kan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

mereka kehilangan Presiden Soeharto.

di atas permukaan laut itu selain untuk

Sang Proklamator itu menghembuskan nafas

Di Kompleks Giri Bangun, hari itu dipenuhi

mendoakan Soeharto, juga untuk mengenang

terakhirnya pada 14 Maret 1980 pukul 18.56

para pelayat, menteri, ketua lembaga negara,

jasa-jasanya selama berkuasa. Menurut

WIB di rumah sakit yang tak jauh dari

TNI serta polisi, sebab Presiden Susilo

catatan, dalam sehari penziarah yang

kediamannya, RS Cipto Mangoenkoesomo.

Bambang Yudhoyono sebagai inspektur

datang ke sana mencapai 700 orang.

Banyak alasan mengapa para sosok-

upacara pemakaman. Tepat pukul 12. 15 WIB,

Ramainya penziarah juga terjadi di makam

sosok besar atau pahlawan memiliki rumah

peti jenasah diturunkan ke liang lahat dan

Presiden I Soekarno. Di makam yang berada

sendiri. Bisa karena alasan politis, ingin

dua menit kemudian, pukul 12.17, peti

di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan

dekat dengan keluarga, memiliki kompleks

jenasah menyatu dengan bumi.

Sanawetan, Kota Blitar, Jawa Timur, itu

makam sendiri, diasingkan, atau alasannya

Makam yang membujur ke utara itu

setiap hari tidak sedikit penziarah datang ke

lain. Soekarno dimakamkan di kota yang

bersanding dengan makam Tien Soeharto,

sana. Bahkan banyak tokoh politik dan

sangat jauh dari Jakarta, menurut Amoroso

istri Soeharto yang telah pergi lebih dahulu

pemerintah datang berziarah dan mendoakan

Katamsi, pria yang selalu memerankan
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Gus Dur. Mantan Ketua PBNU yang
meninggal dunia pada 30 Desember 2009 ini
disemayamkan di Kompleks Pesantren Tebu
Ireng, Jombang, Jawa Timur. Di kompleks
pemakaman itu juga bersemayam kakek dan
ayah Gus Dur, yakni pendiri NU KH. Hasyim
Asyari dan Menteri Agama I KH. Hasyim
Wahid.
Ada pula sosok besar atau pahlawan
nasional yang memiliki kompleks pemakaman
sendiri, dan bila wafat sosok besar itu wajib
disemayamkan di sana. Ini terdapat pada
Kesultanan Mataram dan keturunannya,
Kesultanan Jogjakarta dan Surakarta.
Mereka memiliki kompleks pemakaman sendiri
yang terletak di Imogiri, Kabupaten Bantul,
Jogjakarta. Kompleks pemakaman yang
Makam Presiden Soekarno di Blitar, Jawa Timur

dikenal Pemakaman Para Raja itu dibangun

Soeharto dalam berbagai film, mengatakan,

karena disebut pemerintahan saat itu keras

pada 1632 oleh Sultan Mataram III Prabu

karena Soeharto menghormati beliau. “Bung

maka keluarga Soekarno terpaksa

Hanyokrokusumo. Di kompleks pemakaman

Karno orang yang sangat menghargai

menyetujui.

yang berada di Pegunungan Seribu itu

ibunya. Jadi saya putuskan beliau dimakam-

Agar makam dekat dengan keluarga atau

bersemayam para pahlawan, seperti Sultan

kan dengan ibunya di Blitar,” kata Amoroso

asal usulnya, dilakukan oleh keluarga KH.

Agung, Sultan Hamengku Buwono III, dan

menirukan ucapan Soeharto.

Zaenal Mustofa. Sosok yang dieksekusi

Sultan Hamengkubowono IX.

Apa yang disampaikan oleh Soeharto itu

Jepang pada 1944 itu sebenarnya jazadnya

Ada pula sosok pahlawan yang berumah

bisa jadi dibantah oleh Keluarga Soekarno,

sudah berbaring di TMP Ancol, namun pada

sendiri, karena mereka diasingkan oleh

sebab saat memperingati Haul Bung Karno

25 Agustus 1973, kerangka jenasah Zaenal

penjajah, Belanda atau Jepang. Sebagai pria

pada 20 Juni 2018, anak Soekarno yang juga

Mustofa dan santrinya dipindah ke

berdarah biru atau keturunan Sultan

Presiden V Megawati Soekarnoputri me-

Sukamanah, Tasikmalaya, Jawa Barat.

Hamengku Buwono III, bila wafat

ngatakan, sebenarnya pihak keluarga tak

Dimakamkan dekat keluarga juga dilakukan

sebenarnya Bendara Pangeran Harya

setuju ayahnya dimakamkan di Blitar, namun

oleh Presiden IV Abdurrahman Wahid alias

Dipanegara atau yang popular dikenang
dengan nama Diponegoro berhak
dimakamkan di Imogiri, namun karena ia
melawan penjajahan Belanda hingga
akhirnya diasingkan di Makassar hingga
wafat. Maka sejak 8 Januari 1855, ia
berumah di Kampung Melayu, Makassar.
Ada alasan yang berbeda pula mengapa
sosok besar atau pahlawan memilih rumah
sendiri. Mohammad Hatta memilih
disemayamkan di TPU Tanah Kusir, menurut
putri dari pria yang akrab dipanggil Bung
Hatta, Meutia Hatta, itu sebab di TMPN Utama
ada orang yang tidak berhak berumah di
sana, namun bisa berbaring di tempat itu.
“Kenapa saya tidak mau di sana (Kalibata),
karena ada orang bersalah tapi dimakamkan
di sana,” ungkap Meutia Hatta menirukan
kata ayahnya. ❏

Makam Wakil Presiden Mohammad Hatta di Tanah Kusir, Jakarta
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Raja Salman Punya Kapling di Kalibata
UU. No. 20 Tahun 2009 mengatur siapa saja yang berhak disemayamkan di TMPN Utama. Para peraih Bintang Republik
Indonesia, Bintang Mahaputera, dan Bintang Gerilya mempunyai kapling di TMPN Utama. Banyak pemimpin dunia, seperti
Raja Salman, Raja Swedia Carl XVI Gustaf, Fidel Castro, Kaisar Akihito, dan Joz Tito, meraih bintang-bintang kehormatan itu.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

ADA 2009, lahirlah UU. No. 20 Tahun

P

an tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan

2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan

tanda kehormatan masih tersebar dalam

Pahlawan Nasional adalah gelar yang

Tanda Kehormatan. Undang-undang

berbagai peraturan perundang-undangan.

diberikan kepada warga negara Indonesia

yang ditandatangani oleh Presiden Susilo

Dalam undang-undang yang berisi 44

atau seseorang yang berjuang melawan

Bambang Yudhoyono pada 18 Juni 2009 itu

pasal itu mendifiniskan Gelar sebagai

penjajahan di wilayah yang sekarang

mempunyai pertimbangan bahwa setiap

penghargaan negara yang diberikan

menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik

warga negara berhak memajukan, mem-

Presiden kepada seseorang yang telah

Indonesia yang gugur atau meninggal dunia

perjuangkan, dan memperoleh kesempatan

gugur atau meninggal dunia atas perjuangan,

demi membela bangsa dan negara, atau

yang sama dalam membangun masyarakat,

pengabdian, darmabakti, dan karya yang

yang semasa hidupnya melakukan tindakan

bangsa, dan negara sehingga patut men-

luar biasa kepada bangsa dan negara.

kepahlawanan atau menghasilkan prestasi

dan negara.

dapatkan penghargaan atas jasa-jasa yang

Tanda jasa didefiniskan sebagai peng-

dan karya yang luar biasa bagi pem-

telah didarmabaktikan bagi kejayaan dan

hargaan negara yang diberikan Presiden

bangunan dan kemajuan bangsa dan negara

tegaknya Negara Kesatuan Republik

kepada seseorang yang berjasa dan

Republik Indonesia.

Indonesia berdasarkan Pancasila dan

berprestasi luar biasa dalam mengembang-

Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Undang-Undang Dasar Negara Republik

kan dan memajukan suatu bidang tertentu

diberikan dengan tujuan menghargai jasa

Indonesia Tahun 1945; penghargaan atas

yang bermanfaat besar bagi bangsa dan

setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah,

jasa-jasa yang diberikan oleh negara dalam

negara.

atau organisasi yang telah mendarma-

bentuk gelar, tanda jasa, dan tanda ke-

Tanda Kehormatan sebagai penghargaan

baktikan diri dan berjasa besar dalam

hormatan untuk menumbuhkan kebanggaan,

negara yang diberikan Presiden kepada

berbagai bidang kehidupan berbangsa dan

sikap keteladanan, semangat kejuangan, dan

seseorang, kesatuan, institusi pemerintah,

bernegara; menumbuhkembangkan

motivasi untuk meningkatkan darmabakti

atau organisasi atas darmabakti dan ke-

semangat kepahlawanan, kepatriotan, dan

kepada bangsa dan negara; serta pengatur-

setiaan yang luar biasa terhadap bangsa

kejuangan setiap orang untuk kemajuan dan
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kejayaan bangsa dan negara; dan

Republik Indonesia Pratama, dan Bintang

menumbuhkembangkan sikap keteladanan

Republik Indonesia Nararya.

Pada 2011, para veteran yang terhimpun
dalam Legiun Veteran Republik Indonesia

bagi setiap orang dan mendorong semangat

Mereka yang pernah menerima Bintang

mengajukan judicial review atas UU. No. 20

melahirkan karya terbaik bagi kemajuan

Republik Indonesia Adipurna atau Bintang

Tahun 2009. Pasal-pasal yang digugat

bangsa dan negara.

Kelas I ini adalah Soekarno, Jenderal TNI

adalah Pasal 4 ayat 1, Pasal 7 (1), Pasal 33

Syarat umum untuk memperoleh Gelar,

Urip Sumoharjo, Jenderal Besar TNI

(6), dan Pasal 43 (7). Ditegaskan dalam

Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan harus

Sudirman, Mohammad Hatta, Jenderal Besar

gugatan itu adalah soal hak dimakamkan di

memenuhi syarat seperti WNI atau

TNI Soeharto, Bacharuddin Jusuf Habibie,

TMPN Utama Kalibata. Mereka menginginkan

seseorang yang berjuang di wilayah yang

Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno-

yang dimakamkan di Kalibata tidak hanya

sekarang menjadi wilayah NKRI, memiliki

putri, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko

yang meraih Bintang Republik Indonesia

integritas moral dan keteladanan, berjasa

Widodo, Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud,

dan Bintang Mahaputera, namun juga

terhadap bangsa dan negara, berkelakuan

dan Raja Swedia Carl XVI Gustaf.

mereka yang mendapat Bintang Gerilya.

baik, setia dan tidak mengkhianati bangsa

Sedang Bintang Mahaputera adalah

Dalam judicial review yang menghadirkan

dan negara; dan tidak pernah dipidana

bintang penghargaan sipil yang tertinggi,

salah satu saksinya mantan Wakasad Letjen

penjara berdasarkan putusan pengadilan

tetapi dikeluarkan dan diberikan sesudah

TNI Sayidiman Suryohadiprojo, akhirnya

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Bintang Republik Indonesia kepada anggota

dimenangkan oleh para penggugat, para

karena melakukan tindak pidana yang

korps militer. Bintang ini diberikan bagi

veteran. Dengan kemenangan itu membuat
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Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud, dan Raja Swedia Carl XVI Gustaf

diancam dengan pidana penjara paling

mereka yang berjasa secara luar biasa pada

peraih Bintang Gerilya juga mempunyai hak

singkat 5 (lima) tahun.

bidang militer pula.

kapling di Kalibata.

Dalam Pasal 33 ayat 6 dijelaskan, Hak

Sama seperti Bintang Republik Indo-

Definisi dari Bintang Gerilya sendiri adalah

pemakaman di Taman Makam Pahlawan

nesia, Bintang Mahaputera terbagi atas lima

tanda kehormatan yang dikeluarkan oleh

Nasional Utama hanya untuk penerima

kelas, yakni: Bintang Mahaputra Adipurna,

Presiden Indonesia kepada setiap warga

Gelar, Tanda Kehormatan Bintang

Bintang Mahaputra Adipradana, Bintang

negara RI yang menunjukkan keberanian,

Republik Indonesia, dan Bintang

Mahaputra Utama, Bintang Mahaputra

kebijaksanaan, dan kesetiaan yang luar

Mahaputera. Dalam Wikipedia disebut

Pratama, dan Bintang Mahaputra Nararya.

biasa dalam mempertahankan republik

Bintang Republik Indonesia adalah tanda

Mereka yang pernah menerima Bintang

semasa revolusi antara 1945-1950, ter-

kehormatan yang tertinggi dan dikeluarkan

Mahaputera Adipurna adalah Abdurrahman

utama saat Agresi Militer Belanda I (20 Juni

untuk menghargai mereka yang secara

Wahid, Adam Malik, Agus Salim, Kaisar

1947 - 22 Februari 1948) dan Agresi Militer

luar

keutuhan,

Akihito, Bacharuddin Jusuf Habibie, Hamzah

Belanda II (18 Desember 1948 - 27 Desember

kelangsungan, dan kejayaan Negara

Haz, Hasri Ainun Besari Habibie, Ki Hajar

1949).

Kesatuan Republik Indonesia.

Dewantara, Megawati Soekarnoputri,

Sosok dari luar yang pernah menerima

biasa

menjaga

Bintang ini sendiri terbagi atas lima kelas,

Pangeran Sambernyowo (KGPAA Mangku-

Bintang Gerilya adalah Presiden Cuba Fidel

yakni Bintang Republik Indonesia Adipurna,

negoro I), Soeharto, Soekarno, Sri Sultan

Castro dan Presiden Jugoslavia Jozip Bros

Bintang Republik Indonesia Adipradana,

Hamengku Buwana IX, Sudharmono,

Tito. ❏

Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang

Sudirman, dan Try Sutrisno.
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Dr. Meiliana
Sekda Prov. Kalimantan Timur

Rakyat Bersama Pemerintah Mampu Perangi Hoax

S

EJAK menjelang hingga pasca Pemilu 2019 rakyat Indonesia mesti waspada
dan hati-hati. Suasana kontestasi pemilu hingga hari ini banyak sekali
berseliweran kabar-kabar bohong atau hoax yang berpotensi meresahkan

masyarakat, bahkan berpotensi konflik antarmasyarakat.
Hubungan sinergitas antara rakyat dan pemerintah untuk memerangi hoax sangatlah
penting. Sebab di era teknologi informasi yang sedemikian maju dan modern, kabarkabar hoax cepat sekali beredar dan viral, bahkan hanya dalam hitungan menit. Untuk
itu rakyat mesti pintar-pintar menyaring segala informasi yang beredar.
Terutama di daerah-daerah, selain kabar-kabar hoax, ada pula demo untuk
menyuarakan pendapat yang mesti diwaspadai karena berpotensi konflik juga. Untuk
itu, pemerintah daerah harus cepat tanggap untuk meredam potensi konflik yang
kemungkinan terjadi. Seperti yang dilakukan oleh Gubernur Kaltim yang turun langsung
saat demo protes Pembakaran Bendera Tauhid. Aksi turun langsung oleh pimpinan
daerah sangat dibutuhkan untuk mengetahui keadaan yang ada dan cepat meredam
potensi konflik yang bisa terjadi.
Pemimpin yang turun langsung juga sebagai penyejuk masyarakat dan menjadi
teladan masyarakat bahwa pemimpin peduli terhadap keresahan rakyatnya. ❏
DER

Edy Yudza
Pengelola Bank Sampah

Urusan Lingkungan Perlu
Sinergitas Pemerintah
dan Rakyat

U

RUSAN kebersihan lingkungan atau

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

tan Timur, sangat mengapresiasi kepedulian
pemerintah terhadap kami, warga masyarakat
pengelola sampah. Pada akhir Oktober 2018,
Kementerian KLH RI memberikan bantuan
berupa 10 unit sepeda motor pengangkut
sampah, dan bantuan itu secara simbolik
diserahkan oleh Wakil Ketua MPR Mahyudin
kepada kelompok masyarakat pengelola
sampah yang ada di Kota Samarinda.

dalam skup yang lebih luas kebersihan

Bantuan tersebut bagi kami sangat

kota adalah tanggung jawab bersama,

penting, dan akan didistribusikan kepada

pemerintah dan rakyat. Itu benar adanya.

sekitar 10 pengelola bank sampah di seputar

Namun, sebagai anggota masyarakat atau

Kota Samarinda. Dengan adanya bantuan

rakyat kecil tentu saja punya keinginan dan

ini sedikit banyak akan membantu

upaya mulia untuk menjaga lingkungan atau

masyarakat mengurusi sampah hingga ke

kotanya agar bersih dan nyaman sebagai

gang-gang kecil. Sebab motor pengakut

tempat tinggal, juga butuh dukungan dan

sampah ini bisa masuk ke gang-gang kecil

dorongan.

di sekitar Kota Samarinda.

Menjaga kelestarian lingkungan juga adalah

Kami berharap, kepedulian dan sinergitas

amanat konstitusi negara Indonesia yang

antara rakyat dan pemerintah beserta

harus di jalankan. Terkait hal itu, pemerintah

pejabat publik bisa serasi seperti ini. Bukan

baik pusat maupun daerah +beserta para

saja untuk bidang lingkungan, melainkan juga

pejabatnya, sangat diharapkan untuk turut

untuk bidang lainnya sehingga segala

campur bersama masyarakat dalam soal

macam masalah di masyarakat akan segera

kebersihan lingkungan.

terselesaikan. ❏

Kami masyarakat Kota Samarinda, KalimanEDISI NO.11/TH.XII/NOVEMBER 2018
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Mengatur Pesantren dan Pendidikan
Keagamaan
Meski keberadaan pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya sudah tumbuh di tengah masyarakat sejak ratusan tahun
lalu, namun aturan yang menata lembaga pendidikan yang mayoritas dikelola oleh masyarakat itu belum ada. Di tengah
keinginan DPR dan Pemerintah mengatur pesantren dan pendidikan keagamaan, ada kekhawatiran undang-undang yang
ada akan mengkooptasi pendidikan yang dikembangkan oleh masyarakat. Benarkah demikian? Berikut pendapat anggota
MPR mengenai masalah itu.

Achmad Baidowi Anggota MPR Fraksi PPP

Pendidikan Semua Agama Harus Dilindungi

R

ANCANGAN Undang-Undang Tentang
Pesantren

dan

Pendidikan

Keagamaan (RUU PPK) terbentuk dari

proses yang panjang. Fraksi Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) sudah
mengonsep, kemudian mengajukan dan
mengusulkan sejak 2013. Pada periode
2014-2019, kami tidak sendirian, fraksi yang
lain seperti PKB dan PKS juga mempunyai
visi dan keinginan yang sama. Sehingga
usulan RUU ini semakin kuat.
Pada 2015, RUU PPK ini masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dari sini
menunjukkan bahwa kehadiran RUU PPK
tidak serta merta. Untuk masuk Prolegnas
tidak mudah, perlu lobi-lobi yang kuat.
Setelah berproses di 2016 dan 2017, baru
di tahun 2018 menjadi usul inisiatif DPR. Hal

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

demikian saya ilustrasikan sama dengan

kompromi dengan fraksi yang lain. Umat lain

diserahkan ke fraksi yang berkompeten,

revisi UU Ormas yang sudah disahkan pada

yang memiliki pendidikan keagamaan juga

misalnya diserahkan pada partai nasionalis

2017, namun baru 2018 menjadi inisiatif DPR.

harus dilindungi sehingga pendidikan Diniyah

untuk mendalami apa yang terjadi di

Sebelum draf ini bernama Pesantren dan

diperluas menjadi pendidikan keagamaan

pendidikan keagamaan di luar Islam. Dari sini

Pendidikan Keagamaan, awalnya PPP

yang di dalamnya juga mengatur pendidikan

tersusunlah draf tersebut dengan dasar

mengusulkan dengan nama RUU Pendidikan

keagamaan, selain Islam. Ini disetujui seluruh

saling percaya sesuai dengan tupoksinya

Diniyah dan Pondok Pesantren yang murni

fraksi.

masing-masing.

mengatur pendidikan keagamaan Islam.

Untuk menyempurnakan RUU PPK, badan

Dalam perjalanan, rupanya ada keberatan

Pesantren dan pendidikan diniyah satu

keahlian DPR melakukan kunjungan ke

dari beberapa pihak padahal sebelumnya

rumpun yang tak bisa dipisahkan.

beberapa daerah, meng-input informasi dari

semua fraksi, termasuk dari fraksi partai

Dengan alasan bahwa undang-undang

umat Islam ataupun umat yang lain.

nasionalis, sepakat pada draf yang ada.

pendidikan harus berlaku secara umum maka

Selanjutnya dibagi tugas, PPP misalnya fokus

Terhadap masalah yang ada, kita sepakat

kita berharap draf yang sudah ada jangan

pada masalah pesantren dan pendidikan

untuk mengkaji kembali. Permasalah yang

ditolak semuanya. Untuk itu, dilakukan

diniyah. Sedang pendidikan agama lain

ada bisa disandingkan dengan daftar
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inventaris masalah (DIM) dari pemerintah.

yang perlu diperbaiki. Dari kalangan umat

masing. Yang pasti, kami memastikan di balik

Celah yang ada kita gunakan untuk

Islam ada kekhawatiran formalisasi

penyusunan dan pengambilan keputusan

membahas dan memperbaiki apakah di

pendidikan non formal, diniyah yang sudah

tidak ada satupun yang keberatan, termasuk

Pansus, Panja, atau di komisi-komisi. Di

turun-temurun seolah-olah kelak akan

saat di paripurna. Tidak hanya fraksi yang

tempat itulah kita akomodir semua.

dikooptasi oleh negara.

berbasis agama, fraksi nasional pun kita

Kita akui, keberatan tidak hanya dari

Pastinya kita menginginkan adanya

perwakilan umat Kristen, dari juga pihak

perlindungan negara terhadap pendidikan

pesantren pun menyebut masih ada hal

keagamaan dengan karakteristik masing-

harapkan tidak ada yang keberatan. Setuju
semua terhadap RUU PPK. ❏
AWG

Marwan Dasopang Anggota MPR Fraksi PKB

Jangan Risau, PPK Masih Dibahas
UU PPK (Rancangan Undang-Undang

R

Soal anggaran kepada pesantren dan

Tentang Pesantren dan Pendidikan

pendidikan keagamaan? Sebagai sebuah

Keagamaan) sudah disahkan dalam

lembaga tentu akan ada konsekuensi. Kalau

Pihak-pihak dan masyarakat yang terkait

Rapat Paripurna DPR, sudah menjadi inisiatif

dianggap masyarakat sudah berpartisipasi

dengan undang-undang ini tidak perlu risau,

DPR, berarti dalam lingkup ini ada kekosongan

membangun lembaga pendidikan tentu

masih ada waktu pembahasan yang

hukum, jadi dibutuhkan undang-undang. DPR

negara mempunyai tanggung jawab.

memberi ruang untuk memberi masukan dan

Sebuah undang-undang tentu akan mengikat

koreksi. Bila itu bukan pendidikan namun

semua.

ibadah, ya tidak dimasukan dalam undang-

lain, misalnya Kementerian Polhukam dan
Kementerian Keuangan.

mengesahkan RUU PPK supaya segera
dibahas dan menjadi undang-undang
supaya kekosongan hukum dapat diatur di
UU PPK. Jadi, prosedurnya sudah bagus.
Kalau ada keluhan dari beberapa pihak,
ya tidak apa-apa. Kan baru disahkan
menjadi inisiatif. Naskah akademiknya
disusun sebagaimana prosedur membentuk
undang-undang,

nanti

di

dalam

pembahasan menuju undang-undang, kan
masih dibahas bersama pemerintah.
Pemerintah nanti sebagai leading sectornya, akan menyusun DIM (daftar inventaris
masalah). Kalau DIM-nya dianggap tidak
sesuai dengan tujuan undang-undang, ya
bisa saja dicoret. Kalau redaksi, bahasa,
tidak memadai pasti akan disempurnakan.
Kalau sudah penting dipertahankan sebagai
pasal, ya diteruskan.
RUU PPK pokoknya ada dua. Pertama
pesantren, mengatur soal apa itu pesantren.

undang.

Kedua, pendidikan keagamaan, berisi apa

Kita harap undang-undang ini segera

dan bagaimana pendidikan keagamaan itu.

rampung pada periode ini, namun kan baru

RUU PPK ini merupakan usulan PKB, meski

Jadi, tidak perlu khawatir dengan undang-

disahkan dalam paripurna. Jadi, nanti

berfokus pada pesantren. PKB khusus

undang ini kalau ada yang menyebut akan

pemerintah akan menunjuk siapa yang jadi

pesantren, kemudian PPP usul UU Pendidikan

terlalu mengatur pendidikan keagamaan. Ini

leading sector. Bisa saja Kementerian

Keagamaan. Akhirnya dua sektor tadi

masih dibahas. Tentunya nanti berbagai

Agama, karena menyangkut pendidikan

menjadi leading sector, digabung pendidikan

pihak akan diminta pendapat, masukan,

agama dan pesantren. Namun, undang-

dan keagamaan. ❏

bahkan koreksi.

undang ini juga berkait dengan kementerian
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NASIONAL

ARI PAHLAWAN

Peringatan Hari Pahlawan

Ketua MPR

Pimpin Upacara Tabur Bunga
di Perairan Teluk Jakarta

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Untuk kedua kalinya Zulkifli Hasan menjadi inspektur upacara pada Hari Pahlawan di atas kapal
perang. Dia berpesan agar sikap para pahlawan diteladani.

S

ETIAP Hari Pahlawan 10 November, di
Kapal Perang Republik Indonesia (KRI)
rutin digelar upacara tabur bunga untuk
memperingati dan mengenang jasa para
pahlawan. Pada peringatan Hari Pahlawan
2018 kali ini, Ketua MPR Zulkifli Hasan menjadi
inspektur upacara. Ini untuk kedua kalinya ia
menjadi inspektur upacara dalam acara yang
sama.
Upacara tabur bunga yang dilaksanakan
pada Sabtu, 10 November 2018 pukul 08.00
WIB di Perairan Teluk Jakarta di atas geladak
KRI Banda Aceh 593 itu dihadiri oleh seribu
peserta. Mereka terdiri dari TNI dari berbagai
kesatuan, polisi, ormas pemuda, Pramuka,
pelajar SMA, tokoh masyarakat, dan keluarga
para pahlawan.
Meski upacara dimulai pukul 08.00 WIB,
namun selepas subuh peserta sudah
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berdatangan ke KRI Banda Aceh untuk ikut
memperingati Hari Pahlawan yang tahun ini
bertema: “Semangat Pahlawan di Dadaku.”
Setelah Zulkifli Hasan dan semua peserta
tiba, pintu kapal besar itu ditutup dan
selanjutnya bertolak dari Jakarta International
Terminal Container II, Pelabuhan Tanjung
Priok, Jakarta Utara, menuju ke Teluk Jakarta.
Perjalanan menuju ke tempat upacara itu,
kapal ini diiringi oleh beberapa kapal perang
lainnya.
Setelah KRI Banda Aceh bergerak kurang
lebih satu jam, tak jauh dari Pulau Damar
Besar di gugusan Kepulauan Seribu, Zulkifli
Hasan melepas karangan bunga ke laut,
yang merupakan salah satu prosesi upacara
tabur bunga. Sebelum melepas karangan
bunga, Zulkifli Hasan memimpin upacara
mengheningkan cipta. “Untuk mengenang

kusuma bangsa dan mendoakan arwah para
pahlawan marilah kita mengheningkan cipta,
mengheningkan cipta mulai”, ujarnya, dan
seluruh peserta upacara pun menundukkan
kepalanya. Prosesi ini juga ditandai dengan
dibunyikan sirene kapal selama 1 menit.
Selepas upacara, kepada wartawan,
Zulkifli Hasan mengatakan, bersyukur hari
ini kita bisa memperingati Hari Pahlawan
dengan lancar. “Mari kita lanjutkan perjuangan mereka”, ujarnya. Dulu, lanjut Zulkifli
Hasan, para pahlawan saat berjuang tidak
menanyakan apa agama, suku, dan asal
usul. “Semua bersatu untuk Indonesia
merdeka”, tuturnya. Perjalanan bangsa ini
sudah panjang, Indonesia sudah 72 tahun
merdeka, dan 20 tahun reformasi. Zulkifli
Hasan mengakui, sudah banyak kemajuan
yang dialami bangsa ini. Seperti adanya
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otonomi daerah. “Sebagai hamba Allah kita
wajib mensyukuri hal yang demikian”, ujar
pria asal Lampung itu.
Meski demikian, menurut Zulkifli Hasan,
masih banyak catatan yang selanjutnya
perlu diperbaiki. Untuk itu, mantan Menteri
Kehutanan, ini mengajak semua untuk
merenungi perjuangan para pahlawan
yang penuh keikhlasan. Zulkifli menceritakan bahwa dia pernah berziarah ke
makam Gubernur pertama Jawa Timur,
Suryo. Sebagai kepala daerah, Suryo lebih
memilih merdeka atau mati ketika menghadapi pasukan Sekutu yang mendarat di
Surabaya, hendak menjajah kembali
Indnesia. Harapan-nya, dari Suryo ini kita
belajar keberanian untuk mempertahankan
kemerdekaan.
Dia juga menceritakan sosok Agus Salim.
Agus Salim diakui sebagai peletak diplomasi
Indonesia. Kutipan yang patut ditiru dari
Agus Salim adalah “memimpin adalah jalan
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menderita dan mengabdi”. “Dari semua itu
maka para pahlawan perlu dikenang”,
paparnya.
Sebagai Ketua MPR, dia mengucapkan
selamat kepada enam tokoh dan keluarganya yang telah ditetapkan oleh pemerintah
sebagai pahlawan di tahun ini. Keenam tokoh
itu adalah Abdurrahman Baswedan,
Pangeran Mohammad Noor, Andi Depu,
Depati Amir, Kasman Singodimedjo, dan KH.
Syamu’un. Penetapan sebagai pahlawan
telah melalui proses. “Selamat kepada
keluarga A.R Baswedan, Kasman Singodimedjo, dan keluarga lainnya, di mana orang dicintai telah ditetapkan sebagai
pahlawan nasional”, tuturnya.
Pada acara ramah tamah, Zulkifli mengingatkan, di tahun politik kita boleh beda
pilihan dalam Pemilu, boleh beda pula partai
politik, namun semua harus sama dalam
Merah Putih. Untuk itu, Zulkifli Hasan
mengajak pada semua untuk menjadi pelopor

persatuan. “Kalau pikiran kita jangka pendek,
nanti ada yang terluka,” ucapnya.
Baginya,demokrasi sudah menjadi pilihan
bangsa. Pemilu adalah hal sangat biasa dan
terjadi lima tahun sekali. “Kita merdeka untuk
bersatu dan berdaulat”, ujarnya. “Sekarang
untuk bersatu adalah lewat jalan demokrasi
dan pemilu”, tambahnya.
Setelah upacara tabur bunga, dilanjutkan
pemberian bantuan berupa kursi roda yang
diserahkan oleh Zulkifli Hasan kepada pelaku
sejarah KRI Macan Tutul, yaitu: 1. Ny. Asimtar
Machfoed (istri Kolonel Laut Alm. Machfoed,
2. Ny. Sri Rachmani (Istri Mayor Laut Alm.
Memet S), 3. Pejuang Luther Bendosono, 4.
Ny. Basilah Abdullah (Peltu Alm Abdullah
ARS). Selain itu, dilakukan pula pemberian
tali asih kepada pelaku sejarah berupa goody
bag oleh perwakilan Kementerian Sosial, tali
asih (amplop) oleh Asops Kasal, dan goody
bag oleh Danlantamal III. ❏
AWG
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Politeknik Negeri Sriwijaya

Belajarlah Kepemimpinan dari Anggota
Panitia Sembilan
Kepemimpinan yang hebat dalam konteks Indonesia adalah kepemimpinan yang contoh-contohnya
ada pada tokoh yang terhimpun dalam Panitia Sembilan.
“Karena itu, jika kita ingin menghadirkan
kepemimpinan dalam konteks Indonesia yang
kreatif dan inovatif maka para mahasiswa
perlu membaca biografi sembilan tokoh
Panitia Sembilan,” ujar politisi PKS ini.
Dengan membaca biografi itu, tambah
Hidayat, maka kita akan mendapatkan betapa
menjadi pemimpin itu membawa pencerahan
yang tidak pernah berhenti.
“Sejarah adalah pengulangan. Jika sikap
kepemimpinan dari sembilan tokoh itu kita
ulangi maka beragam solusi akan hadir terusmenerus. Ini akan memperkokoh dan
memperkuat Indonesia. Para pemuda, kaum
terpelajar, mahasiswa, penting untuk

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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AKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid
menghadiri Creative Leadership
Camp II 2018 yang diselenggarakan
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik
Negeri Sriwijaya. Kegiatan kepemimpinan di
kalangan mahasiswa ini berlangsung di
kampus Universitas Sriwijaya, Palembang,
pada Selasa 23 Oktober 2018. Hidayat Nur
Wahid menjadi pembicara kunci dalam acara
yang mengambil tema kepemimpinan ini.
Di depan ratusan mahasiswa, Hidayat Nur
Wahid mengajak mahasiswa untuk membaca
biografi masing-masing anggota Panitia
Sembilan. Dari biografi itu kita bisa belajar
tentang kepemimpinan yang kreatif, inovatif,
berani berdialog, dan berdebat untuk mencari
solusi bersama. “Kepemimpinan yang hebat
dalam konteks Indonesia adalah kepemimpinan yang contoh-contohnya ada pada
tokoh yang terhimpun dalam Panitia
Sembilan,” kata Hidayat Nur Wahid.
Panitia Sembilan adalah panitia yang
dibentuk oleh BPUPKI dengan beranggotakan
sembilan orang yang bertugas merumuskan
dasar negara Indonesia yang tercantum
dalam Pembukaan UUD 1945. Panitia Sembilan
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dibentuk pada 1 Juni 1945. Adapun anggota
Panitia Sembilan adalah Ir. Soekarno (ketua),
Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua), dan
anggota Mr. Achmad Soebardjo, Mr.
Mohammad Yamin, KH. Wahid Hasjim, Abdoel
Kahar Moezakir, Abikoesno Tjokrosoejoso, H.
Agus Salim, Mr. Alexander Andries Maramis.
Menurut Hidayat, dilihat dari latar belakang
Panitia Sembilan, mereka sangat layak
menjadi pemimpin. Mereka dari kalangan
terpelajar, intelektual, beragam keahlian (ahli
ekonomi, ahli teknik , ahli hukum, ahli agama),
beragam daerah asal, berbeda agama.
“Mereka menjadikan intelektualnya, pengalaman organisasinya, dan kepemimpinannya
untuk mencari solusi dan konklusi bagi Indonesia,” sebutnya.
Berbicara tentang kepemimpinan dan
leadership yang memiliki kreativitas dan
inovasi, lanjut Hidayat, adalah berbicara
tentang kepemimpinan yang mempunyai
keinginan dan kemauan untuk mencari
solusi. Bagi Hidayat, pemimpin hebat
adalah pemimpin yang berani mendengar,
berdialog dan berdebat, untuk mencari
solusi bersama.

mengembalikan spirit sejarah berkeunggulan. Selain itu, sangat penting untuk mempelajari dan mengkaji biografi sembilan tokoh
yang berhimpun dalam Panitia Sembilan,”
ucapnya.
Dari kepemimpinan sembilan tokoh itu,
sebut Hidayat, maka tergambar pula kepemimpinan yang berjiwa Pancasila sebagai
sesuatu yang hidup. “Ketika kepemimpinan
berjiwa Pancasila itu muncul maka bisa
menghadirkan solusi bagi bangsa. Mereka
bersama-sama menghasilkan cita-cita Indonesia merdeka,” ujarnya. ❏
BSC
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Mahyudin:

Dana Kampanye Sebaiknya Ditanggung Negara

S

EPERTI seorang tamu yang datang ke
tempat saudara, itulah suasana
keakraban di saat puluhan guru dan
kepala sekolah dari Kabupaten Kutai Timur,
Kalimantan Timur, datang ke Kompleks MPR,
DPR, dan DPD RI, Senin (22/10). Tak ada
rasa sungkan sedikitpun pada momen itu,
kecuali gambaran kerinduan dari seorang
saudara terhadap saudaranya yang lain.
Pemandangan tersebut sesuai benar
dengan maksud kedatangan mereka,
bersilaturahim dan mendengarkan
penyampaian materi Sosialisasi Empat Pilar
MPR dari Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. Mahyudin
ST., MM. Apalagi, di kalangan masyarakat
Kabupaten Kutai Timur, Mahyudin dikenal
sebagai sosok masyarakat Kaltim yang
sukses di percaturan nasional. Dia juga
dikenal sebagai mantan Bupati Kabupaten
Kutai Timur.
Pertemuan Wakil Ketua MPR, Mahyudin,
dengan para guru dan kepala sekolah dari
Kabupaten Kutai Timur itu berlangsung di
Ruang GBHN, Gedung Nusantara V,
Kompleks MPR, DPR, dan DPD RI. Rombongan
delegasi para guru dari Kutai Timur itu
dipimpin H. Suyatno S.Ps., M.Si., Kepala Unit
Pelaksana Tugas (UPT) Pendidikan Sangatta
Utara.
Berbagai pertanyaan disampaikan oleh
para guru kepada mantan Bupati Kutai Timur
itu. Mulai dari efek negatif dari pelaksanaan
demokrasi yang mahal dan mengakibatkan
maraknya praktik korupsi, hingga peluang
berlakunya kembali GBHN dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia.
Menjawab berbagai pertanyaan itu,
Mahyudin antara lain menjelaskan bahwa
sistem pemilihan langsung yang berlaku saat
ini sesungguhnya tidak sesuai dengan sila
ke-empat Pancasila. Bahkan, akibat pemilihan
langsung bukan hanya banyak pejabat
berurusan dengn KPK, tapi juga ancaman
perpecahan di antara para pendukung calon
juga makin kentara.
Karena itu, Mahyudin menyatakan, setuju
dengan usul para guru jika satu saat nanti
Indonesia kembali pada demokrasi
perwakilan, seperti era Orde Baru,
khususnya pada pelaksanaan pemilihan
EDISI NO.11/TH.XII/NOVEMBER 2018
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kepala daerah.
“Kalau pendapatan masyarakat Indonesia sudah meningkat dan tidak mudah
disusupi politik uang. Kalau rata-rata
pendidikan masyarakat sudah semakin baik
dibanding saat sekarang, mungkin pada saat
itu kita bisa praktikkan lagi pemilu langsung.
Tetapi, kalau pemilu langsung itu dilakukan
saat ini, kita tunggu saja waktunya, akan
makin banyak pejabat negara terkena kasus
tindak pidana korupsi”, sebut Mahyudin.
Salah satu jalan yang bisa ditempuh untuk

bisa meminimalisir banyaknya kasus korupsi
oleh pejabat negara, menurut Mahyudin, bisa
terjadi bila dana kampanye yang selama ini
ditanggung para calon, dibebankan kepada
negara. Ini penting, karena kenyataannya,
para pejabat yang melakukan korupsi
dipengaruhi oleh biaya kampanye yang
sangat besar. Mereka
berusaha
mengembalikan dana yang digunakan
selama kampanye itu melalui cara-cara yang
tidak benar. Ya, melakukan korupsi. ❏
MBO
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Safari Sosialisasi di Lampung

Zulkifli Hasan

Berpesan Agar Tetap Menjaga
Persatuan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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ANG berdiri di sana mendekat ke sini biar kelihatan”, ujar Ketua
MPR Zulkifli Hasan. Dia agaknya sedang berusaha ikut
mengatur kerumunan orang yang berkumpul di GOR Mustafa
Kamal, Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Saat itu,
ribuan warga masyarakat menjejali GR Mustafa Kamal Kalianda.
Mereka itu terdiri dari para kaum ibu, mahasiswa, Gerakan Rakyat
Anti Narkoba, laskar, dan elemen masyarakat lainnya.
Masyarakat Lampung Selatan pada 22 Oktober 2018 itu datang
dari berbagai penjuru kabupaten memenuhi GOR Mustafa Kamal
dalam rangka mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR, yakni Pancasila,
UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Di awal
sosialisasi, Zulkifli Hasan mengatakan, kegiatan seperti ini dilakukan
di berbagai tempat di seluruh Indonesia, termasuk di Lampung
Selatan. “Sosialisasi merupakan salah satu tugas MPR”, ujarnya.
Selanjutnya, Zulkifli Hasan mengajak masyarakat untuk tetap
menjaga persatuan, apalagi di tahun politik. Sebagai pria asli Kalianda,
dia ingin kampung halamannya tetap rukun dan damai. “Kalau
Kalianda tak rukun dan damai, saya malu”, ungkapnya. Setelah
Proklamasi 17 Agustus 1945, kata Zulkifli Hasan, bangsa ini memiliki
pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang kokoh. Dia
menyebutkan, Indonesia memiliki Pancasila, UUD NRI Tahun 1945,
NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Pancasila adalah pegangan kita,” tegas Zulkifli Hasan. Untuk itu,
dia berharap, semua elemen masyarakat menjalankan sila-sila yang
ada. Sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan sila ini
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negara memberi kebebasan kepada penganut beragama untuk
menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. “Dengan
demikian kita dikatakan Pancasilais bila menjalankan kewajiban
beragama, bukan radikal”, ujarnya.
Ber-Pancasila, menurut mantan Menteri Kehutanan, ini tak cukup
hanya menjalankan sila pertama saja. Kita juga dituntut untuk
memanusiakan manusia, saling menghormati, tak membeda-bedakan
satu dengan yang lain. “Jaga persatuan”, pinta Zulkifli Hasan.
Kepada para peserta sosialisasi, Zulkifli Hasan menyatakan,
bangsa ini sebentar lagi kita akan melaksanakan berbagai Pemilu.
Ada Pemilihan Umum Presiden (Pilpras), dan juga Pemilu Legislatif
(Pileg) untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten- Kota.
Tentunya, pilihan masyarakat akan berbeda. Ada yang mendukung
Calon Presiden A atau Calon Presiden B, serta ada juga yang memilih
partai C, partai D, dan lainnya. Perbedaan dalam memilih, menurut
Zulkifli Hasan, adalah sah-sah dan boleh-boleh saja. “Yang tak boleh
adalah berantem karena beda pilihan”, ujarnya.
Pemilu diakui sebagai cara untuk memilih pemimpin yang baik
dengan tetap mengedepankan persatuan. Untuk itu, bila jadi presiden,
anggota DPR, kepala desa, camat, bupati, walikota, dan gubernur,
harus bisa adil. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bila ada
persoalan wajib diselesaikan dengan musyawarah. “Jangan saling
serang”, tegasnya.
Sebagai bangsa yang beragam dan tinggal tersebar dari Sabang
sampai Merauke, menurut Zulkifli Hasan, semua mempunyai hak
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dan kewajiban yang sama. Saat kehidupan
bermasyarakat, tak ditanya asal usul, suku,
agama, dan tinggal di mana. “Siapa saja dan
dari manapun semua mempunyai hak yang
sama”, ungkapnya. “Itulah NKRI”, tambahnya.
Di mana saja, selama tinggal di Indonesia,
rakyat bebas berkreasi dan tak ada
perbedaan. Meski kita beragam, namun kita
tetap bersatu dalam keragaman.
Zulkifli Hasan menjelaskan, sistem
demokrasi kita adalah Demokrasi Pancasila.
Pada sistem demokrasi ini ada hak dan
kewajiban, serta hak memilih dan dipilih. Saat
Pemilu rakyat mempunyai hak memilih. Dari
sinilah, ketika Pemilu, apakah Pileg, Pilpres,
Pilkada, ataupun memilih anggota DPD, rakyat
menggunakan hak untuk menentukan pemimpinnya. “Rakyat bebas memilih untuk
menentukan masa depan bangsa dan
negara”, paparnya. Dari Pemilu inilah rakyat
bisa memilih pemimpin yang terbaik. “Pilihlah
pemimpin yang bisa menjalankan cita-cita
bangsa yang mempersatukan, adil, setara,
sehingga mampu meningkatkan kedaulatan
Indonesia”, tegasnya.
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Sosialisasi di Desa Pisang dan
TPI Ranggai
Selepas melakukan sosialisasi di GOR
Mustafa Kamal, selanjutnya Zulkifli Hasan
bergegas menuju Desa Pisang, Kecamatan
Penengahan. Desa Pisang memang sebuah
desa yang banyak terdapat pohon pisang.
Di kantor desa ini, pimpinan MPR ini sudah
ditunggu oleh ribuan orang. Dan, di Desa
Pisang ini pula, Zulkifli Hasan juga
menyampaikan materi Sosialisasi Empat Pilar MPR.
Sebelum memaparkan materi Empat Pilar,
Zulkifli Hasan menguji hafalan sila-sila
Pancasila para peserta. Setelah beberapa
orang dites, ternyata masyarakat di sana
hafal sila-sila Pancasila. “Hafalan
masyarakat di sini akan sila-sila Pancasila
tak kalah dengan di tempat yang lain”, ujar
Zulkifli Hasan, dan untuk itu dia memberikan
apresiasi.
Selepas di Pisangan, selanjutnya Zulkifli
Hasan menuju Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Ranggai Tri Tunggal, Katibung, Lampung
Selatan. Di kawasan yang berada di Teluk

Betung itu, Ketua MPR memberikan apresiasi
kepada beberapa orang yang hafal sila-sila
Pancasila. “Kalau sering makan ikan membuat
kita pandai”, ujarnya.
Pada acara sosialisasi yang diikuti oleh
para nelayan dan masyarakat lainnya itu,
Zulkifli Hasan menegaskan, agar bangsa ini
bisa mengelola laut yang luas maka kita harus
menguasai ilmu. Sebab, lanjut Zulkifli Hasan,
ilmu pengetahuan yang dimiliki selain
digunakan untuk mengelola sumber daya
alam juga sebagai cara untuk memutus rantai
kemiskinan di masyarakat.
Dia mengungkapkan, Singapura bukan
sebagai negara yang tangkapan ikannya
melimpah atau hasil panen padinya bertonton, namun mereka mampu menjadi bangsa
yang sejahtera dan makmur, karena
rakyatnya menguasai ilmu pengetahuan.
“Jadi kuncinya bukan pada sumber daya
alam, tetapi terletak pada sumber daya
manusianya”, paparnya. Untuk itu, Zulkifli
Hasan meminta agar para nelayan dan
masyarakat lainnya menyekolahkan
anaknya. “Kita bimbing anak-anak kita agar
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belajar”, tuturnya.
Selanjutnya, Zulkifli Hasan juga
mengharapkan agar para nelayan dan
keluarganya melaksanakan Pancasila dalam
keseharian. Apalagi masyarakat Lampung
terdiri dari berbagai suku. Ada suku Jawa,
Madura, Batak, Minang, dan lainnya. “Di TPI
Ranggai juga demikian, dan semua daerah
ada di sini”, ujarnya.
Keragaman yang ada, menurut Zulkifli
Hasan, perlu dijaga. “Sebagai warga negara
Indonesia, kita boleh tinggal di mana saja,
dan semua mempunyai hak yang sama”,
tegas Zulkifli Hasan. Hal demikian merupakan
salah satu prinsip yang dianut Indonesia
sebagai NKRI. Bila ada perselisihan di
masyarakat, diharapkan dapat diselesaikan
dengan cara musyawarah.
Kemudian, dia mengingatkan, bangsa ini
sedang memasuki tahun politik. Sebagai
negara demokrasi, setiap lima tahun kita
melaksanakan pemilu. Dalam hajatan politik

anak SD di desa itu mempertontonkan tari
nusantara, Singer Pangunten, yaitu tari khas
Lampung, dan Baris Tunggal, tari khas Bali.
Zulkifli Hasan memberikan apresiasi
terhadap pertunjukan kesenian Indonesia itu.
Pertunjukan tarian dari berbagai daerah di
Baringin Kencana ini, menurut Zulkifli Hasan,
menunjukkan bahwa di desa ini ada
keragaman. Dia berharap, keragaman yang
ada ini terus dijaga.
Lebih lanjut, sebagai wilayah NKRI siapa
saja boleh tinggal di Baringin Kencana. “Tak
boleh ada yang mengusir orang keluar dari
wilayah kita”, ujarnya. “Selagi di wilayah Indonesia, kita boleh tinggal di mana saja”,
tambahnya.

Sosialisasi di Pesantren Walisongo
Pada hari berikutnya, 23 Oktober 2018,
Zulkifli Hasan berkunjung ke Pondok
Pesantren Walisongo di Desa Sukajadi
Wates, Kecamatan Bumi Ratu Nuban,

pemerintah fokus pada pembangunan
pesantren di luar Jawa. Dia menekan hal itu,
mengingat perkembangan pesantren dan
santri di luar Jawa juga sangat pesat.
Untuk mendukung percepatan
pembangunan pesantren, khususnya di luar
Jawa, sebagai wakil rakyat, dia bersama
yang lain mendorong agar undang-undang
madrasah dan pesantren dapat dituntaskan.
Dari undang-undang inilah kelak masalah tadi
bisa ditangani.
Di hadapan peserta sosialisasi, ia
mengucapkan Hari Santri yang jatuh pada
22 Oktober 2018. “Selamat Hari Santri”,
ujarnya. Baik santri maupun pesantren,
menurut Zulkifli Hasan, mempunyai andil
besar dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. “Tak mungkin Indonesia merdeka dan mempertahankan kemerdekaan tanpa peran santri dan
pesantren”, ungkapnya.
Selanjutnya, dia memaparkan, bagaimana
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itu tentu harus diakui ada perbedaan pilihan
di masyarakat. Dalam menentukan pilihan
politik setiap orang memiliki selera berbeda.
Perbedaan pilihan diharap disikapi dengan
bijak. “Kita mau pemilu, bukan mau perang.
Jadi, kalau beda pilihan jangan berantem”,
tegasnya.
Kemudian Zulkifli Hasan menjelaskan
bahwa MPR diberi tugas untuk menjaga
persatuan lewat Sosialisasi Empat Pilar.
Untuk itu, dia mengajak semua agar bersikap
damai saat pemilu. “Politik boleh beda, namun
Merah Putih kita sama”, tegasnya.
Sebelum memberi sosialisasi di TPI
Ranggai, hal yang sama juga dilakukan di
Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo, dan
Desa Baringin Kencana, Kecamatan
Candipuro. Saat di Baringin Kencana, anak56

Lampung Tengah. Di hadapan ratusan santri
dan santriwati, Zulkifli Hasan mengatakan,
kemajuan pendidikan pondok pesantren
harus merata di seluruh Indonesia. Saat ini,
kata Zulkifli Hasan, kemajuan pendidikan
pesantren masih terfokus di Jawa, sehingga
pesantren yang ada di sana cepat
berkembang, baik santri, sarana dan
prasarana, maupun ilmunya.
Untuk itu, Zulkifli Hasan berharap agar
pemerintah berpihak kepada pondok
pesantren yang ada di luar Jawa. “Kita ingin
ada pembangunan yang setara antara
pesantren yang ada di Jawa dan pesantren
di luar Jawa, baik dari segi pembangunan
fasilitas pendidikan maupun pengembangan
pendidiknya”, harap Zulkifli Hasan.
Selanjutnya, dia menambahkan, agar

KH Hasyim Asyhari mengeluarkan Resolusi
Jihad untuk mempertahankan kemerdekaan
Indonesia dari upaya penjajahan untuk kembali
menguasai Republik Indonesia. “Resolusi Jihad
untuk membela agama dan negara”, tegasnya.
Resolusi inilah yang kemudian melahirkan
Peristiwa 10 November.
Sebagai santri yang berada di Lampung
Tengah, Zulkifli Hasan berharap agar
mereka tak minder. “Walisongo merupakan
pesantren terbaik di Lampung”, ucapnya.
Sebagai santri seharus bangga, sebab
selain ilmu agama yang diraih, ilmu umum
juga didapat. “Jadi kalian lebih pinter”,
tuturnya. Sebagai santri, menurutnya,
mempunyai kesempatan yang sama dengan
sekolah umum. “Kalian bisa jadi apa saja”,
paparnya. “Saya yang pernah di madrasah
EDISI NO.11/TH.XII/NOVEMBER 2018
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saja bisa jadi Ketua MPR”, tambahnya. Untuk
itu, dia berharap agar para santri menggunakan waktu sebaik-baiknya buat belajar dan
berdoa.
Dalam acara Sosialisasi Empat Pilar itu,
Zulkifli Hasan menyampaikan pesan bahwa
Indonesia menganut sistem demokrasi
Pancasila. Sistem ini rakyat yang berdaulat.
“Rakyat yang menentukan masa depan
bangsa”, ujarnya. Setiap lima tahun, kita
menggelar pemilu. Pemilu adalah cara untuk
memilih pemimpin terbaik. “Karena dilaksanakan secara rutin maka pemilu sebagai
hal yang biasa”, ungkapnya.
Untuk itu, dia menegaskan, jangan sampai
gara-gara beda pilihan, kita berantem dan
gaduh. “Kita bebas memilih sesuai selera
masing-masing”, ucapnya. Agar pemilu bisa
berlangsung damai dan aman, dia berharap,
pondok pesantren Walisongo menjadi
pelopor persatuan. “Walisongo harus
menjadi pelopor persatuan seperti ulama
pendahulu”, tegasnya.
Setelah melakukan sosialisasi di
pesantren yang didirikan oleh orang Madiun,
Jawa Timur, itu sosialisasi dilanjutkan ke

Kelurahan Sumber Waringin, Kecamatan
Timurjo, Lampung Tengah. Di balai desa ini,
Zulkifli Hasan, sudah ditunggu oleh ratusan
warga. Di hadapan ibu-ibu dan bapakbapak, Ketua MPR ini menyampaikan pesanpesan persatuan. “Mari kita jaga persatuan
di antara kita”, tuturnya.

Sosialisasi di Purbolinggo
Selepas melakukan sosialisasi di Lampung
Tengah, Zulkifli Hasan melanjutnya safari
Sosialisasi Empat Pilar di Lampung Timur.
Ketika berada di lapangan Kecamatan
Purbolinggo, Lampung Timur, Zulkifli Hasan
bertemu dengan ratusan warga. Dalam
kesempatan itu, Zulkifli menjelaskan, tugas
MPR adalah menjaga persatuan,
kekompakan, dan kerukunan masyarakat,
apalagi di tahun politik. Di tahun politik
masyarakat ada yang sudah memiliki pilihan
presiden, wakil rakyat, dan kepala daerah.
Adanya perbedaan pilihan, kata Zulkifli
Hasan, perlu disikapi dengan biasa dan
wajar. “Pemilu rutin digelar. Jadi, peristiwa
itu hal biasa”, ungkapnya. Calon yang ada,
baik presiden, kepala daerah, atau wakil

rakyat, menurutnya adalah saudara kita
sendiri. “Yang maju adalah saudara sendiri”,
paparnya.
Pemilu bukanlah perang. Jadi jangan ribut
masalah pemilu. “Pilihan boleh beda tetapi
Merah Putih kita satu”, ujarnya. “Nanti yang
menang kita ucapkan selamat”, tuturnya.
Untuk itu, dia mengajak masyarakat untuk
menjalankan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai ini
adalah sikap saling menghormati, menghargai, dan menyayangi satu dengan yang
lain. “Jadikan Pancasila sebagai perilaku”,
harapnya.
Sebelum memberi sosialisasi pada masyarakat Purbolinggo, Ketua MPR juga melakukan
hal yang sama di lembaga pendidikan Darun
Nasyi’in, Desa Bumi Jawa, Kecamatan
Batanghari Nuban, Lampung Timur.
Di hadapan para siswa dan siswi sekolah
yang menggunakan kurikulum Kementerian
Agama itu, Zulkifli Hasan menceritakan, dulu
di nusantara banyak berdiri kesultanan Islam yang makmur. Pada suatu ketika
datanglah 11 kapal kayu kecil yang diawaki
orang Eropa, Belanda. Mereka mencari
rempah-rempah. Singkat cerita, bangsa
asing itu mengadu-domba sehingga
kesultanan yang ada berantem dan perang
terjadi antar sesama saudara hingga
akhirnya dijajah selama 350 tahun.
Belajar dari masa lalu itu, ia mengingatkan
kembali agar kita jangan mudah diadu domba.
“Bila kita mau diadu domba maka kita hidup
seperti zaman dulu”, ungkapnya. Agar kita
tak mudah diadu domba, bangsa ini harus
pandai dan cerdas. Untuk itu, dia berharap,
siswa dan siswi di sekolah itu untuk rajin
belajar. “Belajarlah sungguh-sungguh”,
tegasnya.
Kebesaran bangsa, menurut Zulkifli
Hasan, bukan ditentukan oleh kekayaan alam
yang melimpah, namun oleh sumber daya
manusianya. Dia mencontohkan dua negara
yang masih bersaudara, Korea Selatan dan
Korea Utara, yang maju adalah Korea
Selatan. Korea Selatan lebih maju sebab
warga bangsanya menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi, sehingga bisa
membuat handphone, mobil, kapal laut, dan
lain sebagainya.
“Kalian yang sekolah di madrasah sangat
beruntung, selain mendapat ilmu agama juga
mendapat ilmu umum”, tuturnya.
AWG
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SOSIALISASI
Palangkaraya, Kalimantan Tengah

Mahyudin : Empat Pilar Alat Pemersatu Bangsa
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AKIL Ketua MPR Mahyudin membuka
dan memberi pengantar sosialisasi
Empat Pilar MPR kepada mahasiswa
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN)
Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam
pengantarnya, Mahyudin mengungkapkan
bahwa Indonesia sangat beragam dan
bhinneka. Tidak ada negara di dunia ini yang
sangat plural seperti Indonesia.
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“Dengan keragaman itu Empat Pilar MPR
(Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan
Bhinneka Tunggal Ika) adalah alat pemersatu
bangsa,” kata Mahyudin dalam sosialisasi
Empat Pilar MPR yang berlangsung di Aula
IAHN Palangkaraya, Rabu (26/9/2019).
Sosialisasi yang diselenggarakan MPR
bekerjasama dengan Peradah (Perhimpunan
Pemuda Hindu Indonesia) ini dihadiri Wakil

Gubernur Kalteng Habib Said Ismail dan
narasumber anggota MPR Fraksi Partai
Golkar Agati Sulie dan Dr. Pranata (Wakil
Rektor I IAHN). Tema sosialisasi adalah
merawat toleransi dalam keragaman.
Mahyudin menyebutkan, orang Indonesia
sangat mudah disulut rasa primordial dan
fanatisme. Tragedi pengeroyokan suporter
Jakmania oleh Bobotoh memperlihatkan
kuatnya primordialisme itu. “Inilah yang
membuat pimpinan MPR resah. Ini menjadi
alasan untuk menyosialisasikan Empat Pilar
MPR,” ujarnya.
Kuatnya rasa primordialisme itu, menurut
Mahyudin, bisa menimbulkan perpecahan.
“Karena itu saya pribadi juga punya
kepentingan untuk menyosialisasikan Empat
Pilar MPR. Saya ingin melihat anak cucu saya
bisa bekerja damai di negeri ini. Tapi tidak
ada yang menjamin NKRI bisa bertahan
selama-lamanya kalau kita tidak jaga
bersama,” jelasnya.
Mahyudin menambahkan, negara besar
seperti Uni Soviet atau Yugoslavia bisa
terpecah. Perpecahan juga terjadi di Suriah
akibat perang saudara. “Kita tidak mau
perpecahan terjadi di Indonesia. Aparatur tidak
bisa menangani sendiri kalau tidak bersama
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seluruh lapisan masyarakat,” katanya.
“Kita sering terjebak dengan identitas.
Karena itu politik kita menghindari politik
identitas karena bisa memecah belah,”
imbuhnya.
Sementara itu, Wagub Kalteng Habib Said
Ismail mengatakan, sosialisasi Empat Pilar
MPR meningkatkan rasa cinta pada tanah
air. “Kalteng adalah miniatur Indonesia.
Dengan penduduk 2,6 juta Kalteng terdiri dari
berbagai suku, agama, budaya. Kalteng
masih aman dan damai,” katanya.
“Keragaman dan perbedaan adalah
kekayaan bangsa. Perbedaan itulah menjadi
perekat. Dengan perbedaan membuat Indonesia lebih maju,” ucapnya. ❏
BSC

Hikmahbudhi - Brigade PII

MPR Bertemu PII dan Hikmahbudhi Bahas
Empat Pilar

M

ENJELANG kongres yang akan
diselenggarakan di Pontianak,
Kalimantan Barat, Pengurus Pusat
Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia
(Hikmahbudhi) berkunjung ke Gedung
Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD
Senayan, Jakarta, 19 Oktober 2018, bertemu
dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan.
Sugiartana, Ketua Umum Hikmahbudhi,
dalam pertemuan itu mengatakan, organisasi
yang dipimpinnya datang ke MPR untuk
bersilaturahim. Diungkapkan, Hikmahbudhi
mengapresiasi apa yang selama ini dilakukan
oleh MPR, yakni menyosialisasikan
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan
Bhinnneka Tunggal Ika. “Hikmahbudhi juga
akan ikut mengawal Empat Pilar”, ujarnya.
Keempat nilai-nilai luhur bangsa itu parlu
dijadikan pegangan dalam keseharian,
apalagi dalam situasi politik seperti saat ini.
Dalam kesempatan tersebut, Sugiartana
mengabarkan bahwa Hikmahbudhi
menyelenggarakan kongres di Pontianak
pada 17 November 2018. Untuk itu, mereka
mengundang Zulkifli Hasan untuk hadir
memberi sosialisasi. “Tema kami mengenai
keadilan sosial”, ujarnya.
EDISI NO.11/TH.XII/NOVEMBER 2018
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Mendapat kunjungan dari organisasi yang
lahir pada tahun 1970-an, pria asal Lampung
itu merasa gembira. Zulkifli Hasan mengaku
senang Hikmahbudhi ikut mengawal Empat
Pilar. Dia lalu mengutip pendapat Presiden
Soekarno bahwa tujuan bangsa ini merdeka
adalah agar bersatu. Dalam persatuan,
katanya, tak ada adu domba. “Untuk itu bila
ada yang mengadu domba berarti kita belum
merdeka”, paparnya.
Lebih lanjut dikatakan, bila bangsa ini

bersatu maka bisa berdaulat. Kedaulatan
diharap ada pada bidang politik, ekonomi,
dan kebudayaan. “Bila kita berdaulat dalam
bidang ekonomi maka kita tak perlu impor
bahan pangan”, ujarnya. “Bila berdaulat
dalam kebudayaan maka budaya kita akan
kuat”, tambahnya. Dalam kedaulatan inilah
bangsa ini bisa berlaku adil, adil bagi semua.
“Dalam keadilan ada kesetaraan bagi seluruh
rakyat Indonesia”, paparnya. “Itu semua
ditopang dengan Empat Pilar”, tambahnya.
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Semua kebijakan yang ada harus berpihak
pada rakyat. Dia menegaskan agar bangsa
ini tidak tunduk pada salah satu kekuatan
dunia. Indonesia sebagai negara yang subur
dan kaya sumber daya alam diharapkan
mampu dikelola oleh rakyat sendiri untuk
mewujudkan keadilan. Untuk bisa mengelola
kekayaan alam maka rakyat Indonesia harus
cerdas.
Dalam pertemuan tersebut, ia
menyampaikan pesan bahwa Pemilu, baik
itu Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, dan
Pemilu memilih anggota DPD adalah cara
untuk berdemokrasi. Demokrasi yang ada
diharapkan untuk menjaga persatuan dan
kedaulatan. Menjelang Pemilu, Zulkifli Hasan
mengampanyekan pemilu damai, friendly
competition. Untuk itu dia berharap, di tahun
politik ini kita jangan gaduh. “Kalau gaduh
berarti itu melanggar”, ungkapnya.
Dalam kampanye pemilu, Zulkifli Hasan
meminta agar kita jangan membangun narasinarasi perang. “Karena kita bukan mau
perang”, paparnya. Calon presiden yang
ada, menurut Zulkifli Hasan, semuanya baik.
Bangsa ini tengah berproses menuju tatanan
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demokrasi lebih stabil. Untuk itu, bila menjadi
presiden, kepala daerah, atau pemimpin
diwajibkan untuk melayani masyarakat agar
bebas dari kebodohan, kemiskinan, dan
ketakutan.
Sebelum menemui Hikmahbudhi, Zulkifli
Hasan menerima kedatangan Brigade PII
(Pelajar Islam Indonesia). Dalam pertemuan
itu, Brigade PII menyampaikan kegiatan yang
telah dilakukan, seperti membantu korban
gempa dan tsunami di Palu, Donggala, dan
Sigi. Di daerah gempa yang masuk wilayah
Sulawesi Tengah itu, Brigade PII telah

membangun sekolah alternatif. Tak hanya itu,
anak-anak muda itu juga akan mengadakan
apel akbar di Lapangan Monas pada 11 November untuk memperingati Hari Pahlawan.
Kedatangan Brigade PII membawa rasa
gembira. Zulkifli Hasan mengapresiasi apa
yang telah mereka lakukan di Palu, Donggala,
dan Sigi. “Anak muda memang harus begitu,
peduli bencana”, ungkapnya. Terkait apel
akbar, Zulkifli menyatakan akan hadir. “Dalam
acara itu MPR akan menyosialisasikan Empat
Pilar”, tegasnya. ❏
AWG

Pleno Badan Sosialisasi MPR

Evaluasi Program Sosialisasi Empat Pilar MPR
Tahun 2018

B

ADAN Sosialisasi MPR melakukan rapat
pleno dalam rangka evaluasi program
sosialisasi Empat Pilar MPR. Sosialisasi
bukan hanya dilakukan anggota Badan
Sosialisasi, tetapi juga seluruh anggota MPR
pada tahun 2018. Rapat pleno Badan
Sosialisasi untuk mengevaluasi program
sosialisasis Empat Pilar MPR Ini berlangsung
di Hotel Royal Ambbarrukmo, Jogjakarta,
pada 29 – 31 Oktober 2018.
Rapat pleno dipimpin Zainuttauhid Sa’adi
diikuti anggota Badan Sosialisasi, antara lain
Misbakhun, Hardisoesilo, Marlinda (Partai
Golkar), Almuzammil Yusuf (PKS), Abidin Fikri
(PDI Perjuangan), Benny Ramdhani (DPD),
Didik Mukrianto (Partai Demokrat), dan
anggota lainnya.
Usai rapat pleno, Zainuttauhid menjelaskan
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beberapa agenda yang dibahas dalam rapat
pleno Badan Sosialisasi MPR ini, yaitu program dan target-target sosialisasi Empat Pi-

lar MPR yang dilakukan para anggota Badan
Sosialisasi. Misalnya, dalam program
sosialisasi bekerjasama dengan PGRI,
EDISI NO.11/TH.XII/NOVEMBER 2018
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anggota sosialisasi yang berjumlah 45 orang dibagi menjadi beberapa kelompok untuk
melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR.
“Ada kelompok yang sudah selesai hampir
90%, ada kelompok yang sudah melaksanakan
di atas 60%. Kita terus dorong agar dalam
satu bulan ini mereka (semua kelompok) sudah
bisa menyelenggarakan sosialisasi tersebut,”
papar anggota fraksi PPP ini.
Selain itu, setiap pimpinan dan anggota
Badan Sosialisasi juga mempunyai tugas
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sosialisasi Empat Pilar secara individual
(bukan kelompok), seperti sosialisasi Empat
Pilar di daerah pemilihannya masing-masing.
“Untuk program ini masih banyak yang belum
memenuhi target. Kita juga minta kepada
anggota untuk memenuhi target pelaksanaan
sosialisasi Empat Pilar MPR,” jelasnya.
“Sisa waktu dalam melaksanakan program
tahun 2018 sampai dengan 15 Desember.
Jadi diharapkan sebelum 15 Desember
kegiatan sosialisasi itu sudah bisa

dilaksanakan oleh masing-masing anggota,”
imbuhnya.
Zainut menambahkan, persoalan yang
sering dihadapi anggota adalah terkait
dengan adanya bentrokan kegiatan di DPR.
“Kita mencari formula bagaimana solusi
masalah itu agar program sosialisasi di MPR
bisa terlaksana tanpa mengganggu kegiatan
di DPR. Kita cari formulanya, karena tidak
mungkin kegiatan itu dilaksanakan secara
bersamaan agar tidak terjadi duplikasi
anggaran,” katanya.
“Tahun politik ini juga berpengaruh
terhadap pelaksanaan sosialisasi Empat Pilar MPR. Pasalnya, anggota juga
mempersiapkan Pileg dan Pilpres di dapil
masing-masing,” sambungnya.
Dalam program sosialisasi Empat Pilar MPR
berdasarkan undangan atau permintaan
masyarakat, Zainut menjelaskan, MPR
banyak menerima permintaan dari kelompok
dan elemen masyarakat untuk melakukan
sosialisasi Empat Pilar MPR. “Kita punya program sosialisasi berdasarkan permintaan
masyarakat. Banyak dari kelompok
masyarakat atau Ormas yang mengajukan
permintaan untuk mendapatkan sosialisasi,”
tuturnya. ❏
BSC
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Serikat Pekerja Nasional (SPN)

Jangan Mubazirkan Hak Pilih Kita
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I HADAPAN ratusan anggota Serikat
Pekerja Nasional (SPN), Wakil Ketua
MPR Hidayat Nur Wahid (HNW)
mengatakan, dirinya untuk kedua kalinya
bertemu dengan mereka dalam acara yang
sama. “Ini Sosialisasi Empat Pilar yang kedua
dengan SPN”, ujarnya ketika mengawali
pemaparan sosialisasi.
Dalam acara yang diselenggarakan di
Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten,
8 November 2018, HNW mengungkapkan,
sosialisasi yang dilakukan oleh MPR
merupakan amanat dari UU No. 17 Tahun
2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
“Dengan demikian kita menjalankan undang-
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undang”, ujarnya. Dengan melakukan
sosialisasi, menurut Wakil Ketua Badan
Wakaf Pondok Pesantren Gontor, itu MPR
telah mematuhi aturan hukum yang ada.
“Sehingga rakyat menjadi percaya”,
tuturnya.
Melakukan sosialisasi, MPR menggunakan
berbagai metode, seperti lewat cerdas
cermat, outbound, focus group discussion,
training of trainer, legal drafting, debat
konstitusi, seni dan budaya, serta metode
lainnya. HNW mengungkapkan rasa
kagumnya saat lomba cerdas cermat Empat
Pilar yang pesertanya datang dari kalangan
pelajar SMA. Mereka bisa hafal UUD NRI

Tahun 1945, istilahnya dari A sampai Z. “Luar
biasa”, paparnya.
Lebih lanjut dikatakan, sosialisasi yang
dilakukan itu bekerja sama dengan berbagai
pihak, seperti guru, tokoh masyarakat, tokoh
agama, pemerintah daerah, perguruan tinggi,
TNI, Polri, pekerja atau buruh, dan komponen
masyarakat lainnya. “Dari semua yang
dilakukan menunjukkan posisi sosialisasi
sangat jelas legal hukumnya”, ucap pria asal
Klaten, Jawa Tengah, itu.
Dalam sosialisasi yang dihadiri oleh Ketua
SPN Banten, Ahmad Syaukani, ini HNW
memaparkan bagaimana proses lahirnya
Pancasila. Proses itu dimulai dari pidato Bung
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Karno dalam Sidang BPUPKI pada 1 Juni
1945, kemudian Pancasila 22 Juni 1945,
hingga 18 Agustus 1945. “Proses lahirnya
Pancasila melalui suasana yang sangat
demokratis”, tuturnya. Ada saran dan
masukan dalam proses itu seperti apa yang
hendak dinamakan dari lima gagasan besar
yang dilontarkan Bung Karno. Pancasila
dilahirkan oleh berbagai kalangan dengan
latar suku, agama, profesi, yang beragam
untuk menyepakati dan bertanggungjawab
dalam membentuk satu kebersamaan, Indonesia.
Untuk itu sosialisasi dimaksudkan untuk
meningkatkan cinta seluruh komponen
bangsa kepada Indonesia. Sebagaimana
proses lahirnya Pancasila yang dilahirkan
oleh golongan Islam dan kebangsaan, maka
dengan sosialisasi masalah yang dihadapi
bangsa ini yakni islamophobia dan

kebangsaan phobia tidak terjadi. “Supaya
tidak terjadi fitnah antargolongan”, tuturnya.
Dikatakan kontribusi kelompok Islam kepada
bangsa dan negara sangat penting dan
mendasar, demikian juga kontribusi dari
kelompok kebangsaan.
Bila ada kritik dan perdebatan diharapkan
untuk memperbaiki kondisi bangsa dan
negara. “Pendiri bangsa dahulu mengkritik
dengan baik dan benar”, paparnya. Kritik
dianggap oleh HNW sebagai bukti kita cinta
pada bangsa dan negara. Dalam kritik
biasanya ingin terciptanya sebuah tatanan
yang adil. “Soal keadilan, dalam Pancasila
disebut dua kali, pada Sila II dan Sila V”,
ungkapnya.
Menurut HNW, UUD memberi ruang yang
sangat lebar kepada rakyat untuk
memperbaiki kondisi bangsa, salah satunya
lewat Pemilu. Untuk itu, bila kita memilih calon

pemimpin, diharap memilih yang mempunyai
kapasitas, baik, dan mengedepankan
kepentingan bangsa. Hal demikian disebut
sebagai langkah konstitusional. “Untuk itu
jangan mubazirkan hak pilih kita”, tegasnya.
“Jangan menganggap satu suara tidak
berarti, satu suara bisa menciptakan kondisi
yang lebih baik”, tambahnya.
UUD memberi ruang untuk perubahan
menuju kondisi yang lebih baik, tidak hanya
pada masalah kedaulatan rakyat. Dalam
pendidikan pun mengarahkan bangsa dan
negara pada tujuan, seperti amanat yang
tertera dalam Pembukaan UUD. “Negara
tidak membiarkan pendidikan begitu saja”,
ucapnya. “Pendidikan kita mengarahkan
kepada masyarakat yang beriman,
bertakwa, dan mempunyai akhlak yang
mulia”, tambahnya. ❏
AWG

Pagelaran Wayang Kulit

Sosialisasi Empat Pilar di Negeri
“Reog” Bantarangin
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ERSEBUTKAH kisah di sebuah kerajaan
bernama Astina. Raja Astina, Bimo,
yang juga dikenal sebagai Brotoseno
adalah seorang pemimpin yang adil dan
bijaksana. Dia rela berkoban demi untuk
kepentingan rakyat dan kebenaran. Kalau
toh harus kehilangan tahta dia tidak
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mengeluh dan bahkan selalu berupaya
meyakinkan dan mengajak rakyatnya untuk
bersama-sama memastikan, rakyat akan
hidup sejahtera. Caranya, dengan memberi
bantuan, memberikan program pembangunan, memberikan penyuluhan, dan tentunya
mengajak rakyat untuk lebih optimistis dalam

menghadapi kehidupan.
Kisah teladan seorang pemimpin yang
bernama Brotoseno ini diangkat dalam
sebuah cerita wayang oleh dalang Ki Anom
Suroto dalam pagelaran wayang kulit di
Monumen Bantarangin di Desa Sumoroto,
Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo,
Provinsi Jawa Timur, Ahad malam (28/10/
2018). Malam itu, memang sengaja dipilih
lakon yang menggambarkan seorang
pemimpin yang sangat memerhatikan dan
mencintai rakyatnya. Lakon itu adalah Bimo
Labuh.
Pagelaran Seni Budaya tradisional dalam
rangka Sosialisasi Empat Pilar ini mendapat
perhatian sangat besar dari masyarakat
Kecamatan Sumoroto dan sekitarnya.
Lapangan Monomen Bantarangin seluas dua
pertiga hektar itu penuh sesak oleh penonon.
Para penonton pun terus berdatangan dan
memenuhi jalan masuk sepanjang sekitar
setengah kilometer dari pertigaan jalan raya
Wonogiri-Ponorogo hingga monumen
Bantarangin, tempat pagelaran wayang
berlangsung.
Anggota MPR Fraksi Partai Demokrat, Edhy
Baskoro Yudhoyono alias Ibas, yang berasal
dari dapil Jawa Timur ini hadir dalam acara
ini. Putera mantan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono ini mewakili pimpinan MPR
membuka pagelaran wayang kulit di kota cikal
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bakal kesenian Reog ini. Bersama Ibas juga
hadir dua anggota MPR Fraksi Demokrat
lainnya, yakni Kol. Drs. H. Guntur Sasono,
MSi., dan Sartono Hutomo, SE. Selain itu, hadir
pula kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kab. Ponorogo, Lilik, mewakili
Bupati Ponorogo; Kepala Bagian Pemberitaan,
Hubungan Antarlembaga dan Layanan
Informasi Humas MPR Muhamad Jaya; dan
Camat Kauman Drs. Joko Waskito, M.Si.
Karakter yang terkandung dalam lakon Bimo
Labuh ini sudah barang tentu sangat sesuai
dengan nilai-nilai Empat Pilar yang kini masif
disosialisasikan oleh MPR. Maka tak salah kalau
MPR memilih seni budaya trasional menjadi
salah satu metode untuk menyosialisasikan
Empat Pilar MPR. Seperti kata Kepala Biro
Humas Setjen MPR, Siti Fauziah, dalam
laporannya selaku ketua panitia pelaksana
menyatakan, di dalam seni bidaya tradiosional
banyak mengandung tuntunan.
Oleh karena itu, Siti Fauziah berharap,
tuntunan yang sampaikan melalui cerita Bimo
Labuh oleh dalang Ki Anom Suroto ini bisa
diserap oleh masyarakat dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Apa yang disampaikan oleh Siti Fauziah
ini ditegaskan kembali oleh Edhy Baskoro
Yudhono. “Saya datang ke sini untuk
bersilaturahim sekaligus menjalankan tugas
Sosialisasi Empat Pilar. Hal ini sangat penting
bagi kita dalam menjalankan kehidupan
berbangsa dan bernegara,” ungkap Ibas
dalam kata sambutannya.
Bukan kali ini Ibas berkunjung ke monumen
Bantarangin, sebuah monumen untuk
mengingatkan bahwa di sana pernah ada
kerajaan bernama Bantarangin, yang
dipimpin seorang raja Klono Sewandono.
Dan, arena monumen ini dikenal sebagai Kota
Ponorogo lama. Dan, di Bantarangin inilah
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lahir cikal bakal kesenian Regog.
Untuk itu, Ibas sangat mendukung rencana
Pemda Kabupaten Ponorogo, seperti
disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisara
dan Kebubayaan, Lilik, bahwa mulai 2019
Ponorogo akan memiliki Kampung Reog dan
Kampung Batik. Ini dalam upaya menjadikan
Ponorogo sebagai daerah tujuan wisata.
Lebih dari itu, kata Lilik, untuk melestarikan
kesenian Reog dan batik Ponorogo.
Dalam kaitan ittu, Ibas mengingatkan, kalau
kita mau agar reog ini tidak dicuri oleh orang
luar negeri maka kita harus sama-sama
melestarikan kesenian ini dari waktu ke waktu.
“Karena Reog Ponorogo ini telah menjadi
kebanggaan kita bersama, dan termasuk salah
satu budaya yang sangat penting di dunia.
Maka harus kita jaga,” ajak Ibas.
Selanjutnya, berbicara mengenai
sosialisasi Empat Pilar, Ibas menegaskan
bahwa Indonesia ini adalah negara yang
sangat besar, memiliki penduduk sangat
banyak, 260 juta. Wilayahnya terbentang
dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas
sampai Pulau Rote, dan semua terhubung

dalam kebinnekaan. “Kita harus bangga hari
ini kita masih tegak berdiri sebagai bangsa,”
ujar Ibas.
Atas dasar itulah Ibas mengajak kita semua
untuk terus menjaga kebersamaan, persatuan dalam bingkai ideologi, yang lebih akrab
dengan istilah Empat Pilar MPR. “Ini tidak lain
agar kita tidak terpecah belah, tetap menjadi
bangsa yang damai, bersatu, dan bergerak
maju demi kesejahteraan dan kemakmuran
bersama,” katanya.
Usai menyampaikan sambutan, Ibas lalu
menyerahkan tokoh wayang, Brotoseno,
kepada dalang Ki Anom Suroto. Ibas
kemudian mengajak para penonton untuk
mendengarkan dan mencerna lantunan
cerita dan filosofi, serta motivasi yang
disampaikan lewat lakon Bimo Labuh ini.
“Melalui cara ini, saya mengajak kita semua
untuk terus berupaya sebaik-baiknya,
sehingga dalam berkehidupan kita bisa
berbuat banyak untuk desa, kecamatan,
kabupaten, dan seterusnya,” ungkap
anggota MPR dari dapil Jatim VII ini. ❏
SCH
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Kalimantan Timur

Mahyudin di Kaltim, Dua Hari Empat Tempat
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AKIL Ketua MPR RI Dr. H. Mahyudin
ST., MM., menyampaikan Sosialisasi
Empat Pilar MPR di empat tempat
berbeda dalam dua hari kunjungan di
Kalimantan Timur pada 16 dan 17 Oktober
2018. Di empat tempat tersebut, mantan
Bupati Kutai Timur ini selalu menyampaikan
materi sosialisasi yang berbeda-beda.
Materinya disesuaikan dengan kelompok
masyarakat yang mengikuti kegiatan
sosialisasi tersebut.
Di hadapan siswa-siswi SMA Negeri 3
Unggulan Tenggarong, Kutai Kartanegara,
Kalimantan Tiimur, Wakil Ketua MPR RI Dr. H.
Mahyudin ST., MM., mengingatkan bahwa di
negara maju banyak penjara yang tutup
karena tidak ada penghuninya. Sedangkan
di Indonesia sebaliknya, di sini hampir seluruh
penjara penuh bahkan over kapasitas.
Kelebihan kapasitas penjara ini terjadi bukan
semata-mata karena angka kejahatan di Indonesia tinggi, tapi persoalan itu juga muncul
karena pendidikan karakter di Indonesia tidak
mendapat perhatian besar, sebagaimana
negara-negara maju. Selain itu, sikap
keteladanan yang mestinya ditunjukkan oleh
para pemimpin ternyata susah ditemukan.
“Nyatanya, banyak pemimpin terjerat
korupsi. Mulai dari anggota DPR, gubernur
sampai bupati dan walikota sudah banyak
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yang terjaring oleh KPK. Padahal, sikap dan
tindak tanduknya dilihat, diperhatikan, dan
ditiru oleh masyarakat”, ungkap Mahyudin.
Pernyataan itu disampaikan Mahyudin saat
membuka kegiatan sosialisasi Empat Pilar
MPR di kalangan guru dan siswa SLTA se
Tenggarong. Acara tersebut berlangsung di
Pendopo SMA Negeri 3 Unggulan
Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan
Timur, Selasa (16/10). Acara itu mengusung
tema: Keunggulan SDM Dimulai dari
Pendidikan Karakter.
Persoalan pendidikan karakter yang saat
ini menimpa Indonesia, kata Mahyudin, tak
lepas dari rendahnya mutu pendidikan.

Buktinya, dari ribuan perguruan tinggi di Indonesia hanya ada tiga universitas saja
yang masuk ke golongan 500 perguruan
tinggi terbaik di dunia.
“Karena itu pembangunan sekolah
unggulan harus menjadi prioritas. Meskipun
yang benar, seluruh sekolah itu seharusnya
adalah sekolah unggulan”, kata Mahyudin.
Di akhir pemaparannya, Mahyudin
mengingatkan agar seluruh siwa SLTA di
Tenggarong bisa bersaing dan mengejar
ketertinggalannya dari negara maju.
Kuncinya, menurut Mahyudin, para siswa
harus mau bekerja keras, pantang berputus
asa, dan terus berdoa kepada Allah SWT.

65

SOSIALISASI

“Karena dengan kerja keras dan doa, citacita yang semula sulit diwujudkan bisa
menjadi nyata,” ujar Mahyudin.
Nasihat berbeda disampaikan Mahyudin
saat berhadapan dengan segenap anggota
dan Pimpinan Cabang Himpunan Pengusaha
Muda Indonesia Kecamatan Loa Kulu, Kutai
Kartanegara, Kaltim. Kepada para pengusaha, Mahyudin mengingatkan bahwa
sistem demokrasi liberal di Indonesia
membuat peluang para calon yang memiliki
modal finansial cenderung lebih besar.
Apalagi jika mereka itu berasal dari kalangan
artis dan selebritis yang sudah dikenal
masyarakat. Sementara para akademisi,
profesor, doktor, dan ulama, memiliki
kesempatan yang lebih kecil.
Tetapi, mereka yang terpilih karena
mengeluarkan modal yang banyak itu

“Kami merasa penerapan nilai-nilai
Pancasila itu sangat urgen. Jangan sampai
menunggu setelah kita terpecah baru akan
melaksanakan sila-sila Pancasila”, kata
Mahyudin mengingatkan.

Devide Et Impera
Hari kedua kegiatan sosialisasi Empat Pilar di Kalimantan Timur, Wakil Ketua MPR RI
Mahyudin masih mengangkat isu yang terkait
dengan tahun politik. Di hadapan kepala desa,
ketua RT, dan tokoh masyarakat se Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan
Timur, Rabu (17/10), Mahyudin mengingatkan potensi perpecahan di tahun politik.
Perpecahan, menurut Mahyudin, selalu
berpotensi mengancam bangsa Indonesia.
Mengingat, Indonesia memiliki berbagai
keberagaman. Apalagi, saat ini selalu ada

Karena itu, jangan mudah percaya dengan
informasi yang tak jelas asal-usulnya.
Cobalah melakukan cek ulang terhadap setiap
informasi yang masuk, apalagi yang berasal
dari media sosial”, kata Mahyudin lagi.
Pada kesempatan sosialisasi di Kaltim itu,
Mahyudin tak lupa mengingatkan masyarakat,
khususnya kalangan wanita kader, tenaga
kesehatan, Ketua RT, dan tokoh masyarakat
di Kecamatan Sungai Pinang, agar berhatihati menyikapi keberadaan media sosial.
Karena media sosial itu bisa bermanfaat,
tetapi bisa juga mendatangkan mudarat.
“Medsos itu bisa menyambungkan tali
silaturahim. Teman lama yang sudah tidak
pernah ketemu tiba-tiba saling menyapa
melalui group whatsapp dan facebook. Tapi
medsos juga bisa menyebabkan keretakan
rumah tangga, menyebar hoax, fitnah, dan
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berisiko melakukan korupsi. Tindak pidana
korupsi dilakukan untuk mengembalikan uang
yang sudah dikeluarkan selama kampanye.
Karena itu, masyarakat sebaiknya berpikir
ulang untuk memilih para calon yang telah
menghamburkan uang selama kampanye,
jika ujung-ujungnya hanya akan melakukan
tindak korupsi.
“Karena itu MPR merasa perlu untuk
melaksanakan sosialisasi Empat Pilar, dan
mengingatkan bahwa tindak pidana korupsi
itu bertentangan dengan nilai-nilai luhur
bangsa Indonesia”, tutur Mahyudin.
Selain itu, kata Mahyudin, sosialisasi Empat
Pilar juga diharapkan mampu menghantarkan
bangsa Indonesia melewati ketegangan
akibat tahun politik dengan selamat. Karena
ketegangan yang muncul jelang Pilpres 2019
terasa sangat sengit dan setiap saat bisa
memicu terjadinya perpecahan.
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kelompok yang berusaha menjalankan politik
devide et impera, seperti yang terjadi pada
zaman penjajahan.
“Dulu, Si Pitung kalah karena rahasianya
dibongkar oleh temannya sendiri, sehingga
dia bisa ditangkap oleh Belanda. Demikian
juga Cut Nyak Dhien di Aceh, ditangkap
penjajah juga karena dikhianati oleh
temannya sendiri, sehingga perjuangannya
bisa dipadamkan”, ungkap Mahyudin.
Di tahun politik ini, menurut Mahyudin,
upaya memecah belah bangsa Indonesia itu
berpotensi terjadi lagi. Kelompok-kelompok
tertentu yang ingin mengambil keuntungan
berusaha memecah belah warga bangsa.
Karena itu, masyarakat harus waspada,
jangan gampang tertipu informasi. Terlebih
yang memiliki maksud memecah belah.
“Upaya memecah belah itu akan terus
dilakukan dengan segala macam cara.

memicu perpecahan jika tidak digunakan
dengan baik,” ujar Mahyudin tentang baik
buruknya medsos.
Karena itu, kata Mahyudin, masyarakat harus
pintar-pintar menggunakan medsos. Apalagi,
medsos memang memiliki manfaat yang besar
bila digunakan dengan baik dan benar. Misalnya,
untuk menyebarkan undangan, menyampaikan
informasi pembangunan kepada masyarakat,
hingga pengajian.
“Tetapi penggunaan medsos oleh anakanak harus mendapat perhatian dari
orangtuanya. Jangan sampai anak tidak
terkontrol saat menggunakan medsos
khususnya, dan internet pada umumnya”,
kata Mahyudin lagi. Oleh karena itu, menurut
Mahyudin, kontrol orangtua terhadap
anaknya yang menggunakan medsos dan
internet sangat penting. ❏
MBO

EDISI NO.11/TH.XII/NOVEMBER 2018

Kabupaten Musi Banyuasin

Pesan Empat Pilar Lewat Petruk Dadi Ratu

K

ERINDUAN warga transmigran yang
bermukim di Kecamatan Lalan,
Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan, akan pertunjukan wayang
kulit terobati sudah. Senin malam (5/11/2018)
mereka menikmati kembali pertunjukan yang
popular di kalangan masyarakat suku Jawa
itu. Mungkin karena jarang menikmati
pegelaran seni dan budaya peninggalan
leluhur mereka itu, maka tak heran bila warga
masyarakat berduyun-duyun datang dan
memenuhi lapangan Desa Tri Mulya, tempat
pertunjukan wayang kulit itu berlangsung.
Pokoknya, antusiasme warga masyarakat
yang mendiami kawasan P9 – pembagian
wilayah transmigran masa lalu – terhadap
pertunjukan wayang kulit cukup besar.
Ratusan kursi yang tersedia di bawah tenda
besar tak mampu menampung penonton
yang melimpah. “Ini menandakan bahwa
masyarakat di sini menyukai wayang,” kata
pimpinan Badan Sosialisasi MPR, Edhy
Prabowo, yang malam itu membuka secara
resmi pagelaran wayang tersebut.
Selanjutnya, Edhy Prabowo yang juga
anggota Fraksi Gerindra MPR RI ini menyatakan, pagelaran seni budaya tradisional
merupakan salah satu metode sosialisasi
Empat Pilar MPR. Dan, pertujukan wayang
kulit ini tidak hanya disaksikan oleh penduduk
asal Jawa, tapi juga dinikmati oleh etnis lainnya.
“Malam ini berkumpul masyarakat dari
beragam etnis dan suku,” ujar politisi kelahiran
Muara Enim, Sumatera Selatan, ini.
Jadi, menurut Edhy Prabowo, jelas sudah
bahwa pertunjukan seni budaya wayang
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kulit malam itu diliputi oleh nuansa kebhinneka-an. “Maka, kegiatan ini sesuai
dengan tujuan acara ini dilakukan, yakni
merawat rasa ke-bhinneka-an kita”, ungkap
Edhy Prabowo, seraya mengingatkan
bahwa negara ini dibangun oleh para pendiri
bangsa untuk semua, bukan untuk satu
golongan. “Inilah makna persatuan dan kebhinneka-an”, tutur mantan atlet pencak silat.
Edhy Prabowo juga mengingatkan,
sebagai warga masyarakat yang beragam,
semua tindakan yang kita dilakukan tidak
boleh bertentangan dengan Pancasila.
“Kalau bertentangan dengan Pancasila
berarti melawan hukum”, ucapnya. Semua
tindakan, juga harus sesuai dengan UUD NRI
Tahun 1945. Karena konstitusi adalah hukum
tertinggi di Indonesia. Jadi, menurut Edhy
Prabowo, hukum yang ada tak boleh

bertentangan dengan UUD.
“Kalau ada hukum yang bertentangan
dengan konstitusi maka hukum itu menyalahi
aturan”, ujar pria yang pernah aktif di
organisasi tani, HKTI, tersebut. Edhy Prabwo
lalu mencontohkan, bila ada Peraturan Daerah
(Perda) bertentangan dengan UUD maka
aturan itu wajib dibatalkan. “Pun demikian bila
ada UU yang dibuat bertentangan dengan
UUD maka wajib diganti”, paparnya.
Usai memaparkan sambutan sekaligus
sosialisasi Empat Pilar MPR, Edhy Prabowo
kemudian menyerahkan tokoh wayang
kepada dalang Ki Purwoko Purwo Pandoyo.
Ini sebagai tanda pagelaran wayang dalam
rangka sosialisasi Empat Pilar MPR dimulai.
Segera setelah itu wayang kulit dengan lakon
“Petruk Dadi Ratu” pun dimulai. ❏
JAZ
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Kepada Kaum Ibu, Mahyudin Ingatkan Dampak
Perkembangan Teknologi
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AKIL Ketua MPR Mahyudin berharap,
perbedaan pilihan tidak membuat
masyarakat saling bermusuhan. Hal
demikian disampaikan saat melakukan
Sosialisasi Empat Pilar kepada ratusan
warga Kelurahan Sambaliung, Kecamatan
Sambiliung, Kabupaten Berau, Kalimantan
Timur, 27 Oktober 2018. Menurut pria asal
Kalimantan itu, dalam pemilu sebenarnya
sangat sederhana, kalau tidak suka dengan
pemimpin sekarang, jangan pilih namun kalau
suka silahkan pilih kembali. “Semua itu
dilakukan di TPS”, ujarnya.
Permusuhan dan perpecahan akibat beda
pilihan, menurut Mahyudin, merupakan salah
satu tantangan kebangsaan. Untuk itulah
MPR melakukan sosialisasi agar persatuan
dan kesatuan bangsa tetap terjaga.
Dalam sosialisasi yang dilaksanakan di
lapangan bulutangkis itu, lebih lanjut
Mahyudin mengatakan, sebagai bangsa
yang berbeda-beda, beragam dalam suku,
agama, dan bahasa, kita tak boleh menyerang, menghina, dan melecehkan pihak lain.
“Perbedaan ini sering dibawa-bawa ke
politik”, ungkapnya.
Pemahaman yang sempit dalam perbedaan, kata Mahyudin, salah satunya diakibatkan
oleh pemahaman yang lemah terhadap
agama. Pemahaman agama yang lemah bisa
memunculkan sikap radikalisme hingga
akhirnya bisa menciptakan terorisme.
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Menghadapi yang demikian, dia berharap,
masyarakat belajar agama pada ulama yang
mengedepankan kemaslahatan umat. Dia
mencontohkan, jika kita berjihad lebih
utamakan jihad harta. “Bila ada tetanggamu
tak punya beras, beri dia beras”, tuturnya.
Meski menyebut lemahnya pemahaman
agama merupakan salah satu tantangan
kebangsaan namun sesungguhnya bangsa
ini memberi ruang yang luas pada perkembangan agama. Di Indonesia ada 6 agama
besar, Islam, Kristen, Katolik, Hindhu, Budha,
dan Konghucu. “Penganutnya dilindungi oleh
konstitusi untuk menjalankan ibadah sesuai
dengan agama dan kepercayaan masing-

masing”, ungkapnya.
Mahyudin mengatakan, sesungguhnya
nilai-nilai Pancasila sudah berjalan dengan
baik di masyarakat, meski demikian dirinya
mengakui sila kelima Pancasila: Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, belum
berjalan maksimal. Dicontohkan, masyarakat,
terutama di luar Jawa, banyak yang belum
bisa menikmati listrik, jalan yang bagus,
sarana kesehatan dan pendidikan yang
layak. Hal inilah yang menyebabkan
kesenjangan yang luar biasa sehingga bisa
menghasilkan ketidakpuasan daerah.
Pengabaian kepentingan daerah, menurut
Mahyudin, bisa memunculkan separatisme.
Gerakan separatis pada masa Orde Lama
dan Orde Baru karena ketidakpuasan
daerah pada pusat.
Di berharap, pemerintah lebih memperhatikan masalah ini. “Bila subsidi BBM dicabut
maka subsidi yang ada harus dialihkan untuk
kepentingan rakyat lainnya”, tuturnya. Agar
kondisi bangsa sesuai dengan yang diinginkan, kita harus memilih pemimpin yang
berintegritas. Beberapa tahun terakhir
bahkan hingga beberapa hari yang lalu, kata
Mahyudin, sudah banyak kepala daerah
yang ditangkap KPK. Ini bisa terjadi, karena
sistem politik yang ada mengandalkan dan
mengedepankan money politic.
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“Sekarang tidak hanya serangan fajar,
namun serangan siang, sore, dan malam”,
ungkap Mahyudin. Cara yang demikian
adalah cara-cara yang tak berintegritas.
“Bila dia nanti terpilih maka orangnya tak
antisuap, karena ia sudah menyuap”,
paparnya. Hal demikian bisa menyebabkan
banyak kepala daerah ditangkap KPK.
Agar tak terulang, saat Pemilu, Mahyudin
mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang berintegritas. “Jangan pilih pemimpin karena isi tas”, tegasnya. Untuk menciptakan kondisi pemberantasan korupsi
yang lebih ideal, dia mengharapkan, penegakan hukum yang optimal. “Penegakan hukum
yang tak optimal merupakan salah satu tantangan Empat Pilar”, ungkapnya. Dia mengakui, hukum yang ada tajam ke bawah,
tumpul ke atas. Ia menegaskan, aparatur
hukum harus memiliki integritas agar hukum
berjalan sesuai dengan harapan
masyarakat.

Sosialisasi di Teluk Bayur
Selepas melakukan sosialisasi di
Sambaliung, selanjutnya Mahyudin melakukan hal yang sama di Kantor Kelurahan Teluk
Bayur, Kecamatan Telur Bayur. Sosialisasi
di tempat ini berlangsung sangat meriah.
Selepas pemaparan, puluhan peserta
sosialisasi mengajukan diri untuk menyampaikan pertanyaan dan saran. Para peserta
yang terpilih untuk mengajukan pertanyaan
dan saran mewakili pelajar, LSM, guru, dan
tokoh masyarakat.
Pertanyaan dan saran yang mereka
ajukan mayoritas menginginkan agar
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sosialisasi dilakukan untuk seluruh elemen
masyarakat, terutama pejabat. Alasannya,
pejabat perlu mendapat sosialisasi, sebab
banyak pejabat melakukan korupsi dan
ditangkap KPK.
Menjawab pertanyaan dan saran dari
para peserta, Mahyudin mengatakan,
sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945,
NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, diberikan
kepada seluruh elemen masyarakat, dari
tingkat PAUD hingga perguruan tinggi.
Bahkan, juga ditujukan kepada berbagai
kalangan, mulai dari guru, tokoh agama,
tokoh masyarakat, mahasiswa, aktivisi
perempuan, TNI, Polri, hingga kalangan
profesional lainnya.
Sosialisasi itu disampaikan dengan
beragam metode, mulai dari diskusi, seminar, lomba cerdas cermat, outbound, ToT,
FGD, pagelaran seni-budaya, bahkan
melibatkan ustad Abdul Somad. “Saya sudah
melakukan sosialisasi ke berbagai wilayah
di Indonesia”, ungkap Mahyudin.
Menurut Mahydin, pemasyarakatan Empat
Pilar tak cukup bila hanya dilakukan oleh
MPR. Untuk itu dia mendorong pemerintah
ikut melakukan hal yang sama. Sebenarnya,
tambah Mahyudin, masyarakat sudah
Pancasilais, namun perlu ditingkatkan dan
diimplementasikan dalam keseharian, apalagi
menghadapi berbagai tantangan kebangsaan, seperti hoax dan dampak buruk
globalisasi.
Terkait banyaknya pejabat, kepala daerah,
dan wakil rakyat yang melakukan korupsi,
Mahyudin menyatakan, prihatin. “Paling
penting saya tidak melakukan itu”, tuturnya.

Banyaknya pejabat yang korupsi, lanjut
Mahyudin, sebagai akibat dari keterbukaan
demokrasi. Sekarang pemilihan kepala
daerah bahkan Presiden dilakukan langsung
oleh rakyat. Pemilihan langsung merupakan
perubahan dari sistem Pemilu masa lalu, di
mana kepala daerah sebelumnya dipilih oleh
DPRD dan Presiden oleh MPR. “Dalam era
reformasi masyarakat tak percaya pada
wakil rakyat”, paparnya.
Rupanya tak disadari bahwa Pemilu
langsung ini berbiaya tinggi. Dia mencontohkan, bila seseorang hendak maju menjadi
gubernur maka ia harus membiayai saksi.
Bila ada 10.000 TPS dan setiap saksi diberi
honor Rp 200.000 maka calon gubernur tadi
harus mengeluarkan biaya Rp 2 miliar. “Itu
belum termasuk baliho, spanduk, dan alat
kampanye lainnya”, ujarnya.
Nah, bila gubernur hanya mendapat gaji
Rp 3 juta tentu modal yang dikeluarkan tidak
akan kembali. “Sehingga gubernur itu hanya
berpikir bagaimana modalnya kembali”,
ungkapnya. “Dari sinilah mereka melakukan
korupsi”, tambahnya.
Hal demikian juga terjadi saat Pemilu
Legislatif. Sistem proporsional terbuka juga
membuat kompetisi yang terjadi tak sehat.
Partai politik tak bisa menyeleksi calonnya
karena semua diserahkan kepada masyarakat. “Sayangnya, rakyat memilih calon
yang popular atau yang punya modal
banyak”, ucapnya. “Dari sini melahirkan
politisi karbitan”, tambahnya.
Selanjutya, dia menuturkan, bila memilih
orang yang membayar maka kita mencoblos
orang yang tak berintegritas. “Mereka
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melakukan suap maka nanti mereka juga
akan menerima suap”, tuturnya. Untuk itu,
Mahyudin menyerap aspirasi masyarakat
bagaimana menciptakan sistem pemilu yang
ideal.

Sosialisasi di Majelis Ta’lim Kota
Bontang
Selepas melakukan sosialisasi di Kecamatan Teluk Bayur, hari berikutnya, 29 Oktober
2018, Mahyuidin melanjutkan safari sosialiasi
di Kota Bintang. Di sini peserta sosialisasi
adalah anggota Majelis Ta’lim Husnul Khotima,
di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Dalam
kesempatan itu, Mahyudin menyatakan, pada
zaman dulu bila orang mau naik haji maka dia
harus naik kapal laut. Perjalanan ke Mekah
memerlukan waktu 40 hari. “Lama perjalanan
pulang pergi dan saat melakukan ibadah
membuat para jemaah saat diantar oleh
keluarga diiringi dengan tangisan”, ujarnya.
“Karena mereka akan berpisah dalam waktu
yang lama”, tambahnya.
Adanya kemajuan teknologi dengan
terciptanya pesawat terbang membuat jarak
tempuh antara Indonesia dan Arab Saudi
bisa ditempuh dengan waktu yang singkat.
Apalagi ditambah dengan sistem ibadah haji
khusus yang menjadikan ibadah ini lebih
singkat, tak lebih dari dua minggu.
Ringkasnya, perjalanan disebut sebagai
dampak positif dari kemajuan teknologi.
Contohnya, dengan adanya alat komunikasi,
telepon, membuat jarak menjadi bukan
halangan. Sekarang siapa saja bisa berkomunikasi dengan yang lain di mana pun
tempatnya dengan cepat. “Dulu yang bisa
berkomunikasi jarak jauh hanya wali saja”,
ungkapnya.
Meski ilmu pengetahuan dan teknologi
membawa dampak positif dan kemajuan,
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namun dari penggunaan teknologi ini juga
mempunyai dampak negatif. Di mengungkapkan, dalam survei di sebuah daerah terbukti
40% angka perceraian diakibatkan dari media sosial. “Media sosial memunculkan
hubungan yang lain”, paparnya. Dampak
buruk dari media sosial tak hanya itu,
sekarang juga sering tersebar hoax alias
berita bohong. Hoax dibuat oleh orang-orang yang tak suka dengan keberhasilan orang lain, haters. “Haters adalah orang
susah melihat orang senang, senang melihat
orang susah”, tuturnya.
Dampak buruk kemajuan teknologi dan
globalisasi, menurut Mahyudin, merupakan
salah satu tantangan kebangsaan. Untuk
menangkal yang demikian, MPR melakukan
Sosialisasi Empat Pilar.
Nilai-nilai luhur bangsa itu, menurut
Mahyudin, merupakan alat pemersatu. Indonesia memiliki beragam suku, agama,
bahasa, dan perbedaan lainnya. “Sama
dengan Bontang. Di kota ini berbagai suku
dan agama ada”, ungkapnya. Sebagai
negara yang majemuk, Indonesia perlu

bersyukur, sebab kita memiliki Pancasila. Ia
membandingkan dengan Arab Saudi yang
suku dan bahasanya tidak banyak, namun
mereka selalu didera konflik. “Inilah berkah
kedamaian di Indonesia yang patut disyukuri”, tuturnya.
Mahyudin mengatakan, dulu ibu-ibu saat
sekolah mendapat pelajaran PMP. Namun
dalam era reformasi mata pelajaran itu
dihapus dan selanjutnya diganti PKN. “Dulu
pelajaran PMP penting, meski matematika
dapat nilai 8 kalau PMP dapat 5, ia tidak naik
kelas”, ungkapnya. Selain PMP, pelajar dan
elemen masyarakat lainnya juga dapat
Penataran P4.
Setelah era reformasi, untuk lebih
menggiatkan dan menanamkan kembali
Pancasila, MPR melakukan sosialisasi. “Ini
merupakan amanat UU MD3”, tegasnya.
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan
Bhinneka Tunggal Ika, perlu disosialisasikan
untuk menjawab tantangan seperti di atas.
Sosialisasi ini ditujukan kepada seluruh
masyarakat. ❏
AWG
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Rakor Setjen MPR RI
SEKRETARIS Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono memimpin Rapat
Koordinasi (Rakor) bersama Biro Humas Setjen MPR RI, dan Biro
Sekretariat Pimpinan (Setpim) Setjen MPR RI, di Ruang GBHN, Gedung
Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, Senin
(29/10/2018).
Dalam kesempatan tersebut, Ma’ruf Cahyono mengungkapkan bahwa
saat ini lembaga MPR RI makin diapresiasi berbagai elemen masyarakat,
termasuk lembaga-lembaga negara dan kementerian-kementerian.
“Hubungan baik antara MPR RI dan lembaga-lembaga negara juga
kementerian harus dijaga, terutama secara kualitas,” katanya.
Rakor Setjen MPR adalah agenda rutin Setjen MPR RI untuk
meningkatkan kualitas kinerja di lingkungan Setjen MPR RI. ❏
FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Pejabat dan Pegawai Setjen MPR RI Mengisi
Kuisioner SPIP
DALAM rangka penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), Sekretariat Jenderal MPR RI menggelar kegiatan
pengisian kuisioner SPIP dengan mengundang Tim Quality Assurance BPKP untuk memberikan pengarahan dalam pengisian kuisioner.
Acara itu berlangsung di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V,
Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, Kamis (1/11/2018).
Kegiatan ini bertujuan untuk mencapai tingkat kematangan/
kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern
pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern, sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah terutama pengelolaan keuangan
negara.
SPIP sangat penting dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk
itulah, di masa pemerintahan saat ini, SPIP lebih diukur kualitasnya

Biro Humas Setjen MPR RI Terima Delegasi MGMP
PPKn se Jakarta Selatan
KEPALA Biro Humas Sekretariat Jenderal MPR RI Siti Fauziah,
bertempat di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/
DPR/DPD Senayan, Jakarta, Selasa (13/11/2018), menerima
kedatangan sekitar 100 orang guru yang tergabung dalam
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DER

menggunakan suatu pengukuran yang disebut dengan Maturitas
SPIP. Dengan Maturitas SPIP yang baik organisasi mampu
mendeteksi, mencegah, dan menindak penyimpangan. ❏
DER

Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (MGMP PPKn) se Jakarta Selatan.
Turut hadir sebagai narasumber, yaitu dari pihak MPR RI adalah
anggota MPR RI Fraksi Partai Demokrat Melani Leimena Suharli yang
membawakan materi Sosialisasi Empat Pilar MPR. Dalam paparan
Empat Pilarnya, Melani menekankan tentang pentingnya Pancasila
dan nilai-nilai luhur bangsa masuk dalam sistem pendidikan nasional
Indonesia di semua tingkatan.
Kabiro Humas Setjen MPR Siti Fauziah mengungkapkan bahwa
banyak elemen masyarakat dari berbagai lembaga pendidikan, baik
usia dini, dasar, menengah, atas, sampai perguruan tinggi datang
berkunjung ke rumah rakyat Gedung MPR RI dengan program kegiatan
masing-masing.
“Ini bukti bahwa MPR semakin dikenal masyarakat dan bukti bahwa
banyak kalangan masyarakat yang sudah mulai memahami betapa
pentingnya mempelajari dan memahami kembali Pancasila dan nilai-nilai
luhur bangsa lainnya. Kami di MPR akan menerima dan membuka tangan
lebar-lebar bagi masyarakat yang ingin berkunjung,” katanya. ❏
DER
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Asrul Sani, Anggota MPR Fraksi PPP

Pelapor Dugaan Korupsi Perlu Dapat Perlindungan

P

EMERINTAH menerbitkan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran
Serta Masyarakat dan Pemberian
Penghargaan dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dengan terbitnya PP 43/2018 itu maka
masyarakat yang memberikan informasi
kepada penegak hukum mengenai dugaan
korupsi akan mendapatkan penghargaan
dalam bentuk piagam dan premi yang
besarnya maksimal Rp 200 juta.
Pasal 17 ayat (1) PP 43/2018 itu
menyebutkan, besaran premi diberikan
sebesar dua permil dari jumlah kerugian
keuangan negara yang dapat dikembalikan
kepada negara. “Besaran premi yang
diberikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling banyak Rp 200.000.000 (dua
ratus juta),” demikian bunyi pasal 17 ayat
(2) PP No. 43/2018 itu. Sementara untuk
pelapor tindak pidana korupsi berupa suap,
besar premi yang diberikan sebesar dua
permil dari nilai uang suap dan/atau uang
dari hasil lelang barang rampasan dengan
nilai maksimal Rp 10 juta.
Presiden Joko Widodo telah meneken
peraturan pemerintah (PP) itu dan
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diundangkan oleh Kementerian Hukum dan
HAM pada 18 September 2018. Dalam PP
itu juga disebutkan masyarakat dapat
memberikan informasi dugaan tindak
pidana korupsi kepada penegak hukum
dalam bentuk laporan tertulis atau lisan,
baik melalui media elektronik maupun nonelektronik. Laporan sedikitnya harus
memuat identitas pelapor dan uraian
mengenai fakta tentang dugaan telah terjadi
korupsi.
Tak urung, terbitnya PP No. 43 Tahun
2018 ini mengundang kontroversi di
masyarakat. Terlebih bersamaan dengan
tahun politik. Banyak suara sumbang terkait
dengan terbitnya PP ini. Untuk melihat lebih
jauh soal peran serta masyarakat seperti
disebutkan dalam PP ini, berikut penuturan
anggota MPR dari Fraksi PPP Arsul Sani.
Petikannya.
Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018
tentang Peran Serta Masyarakat dan
Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan Korupsi. Bagaimana Bapak
melihat PP ini?
Sebenarnya Tap MPR No. 11 Tahun 1998

tentang Penyelenggara Negara yang Bebas
dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme)
merupakan plafon dan rujukan serta
latarbelakang dari lahirnya semua produk
hukum pemberantasan tindak pidana korupsi
pasca reformasi 1998. Produk hukum ini
dimulai dengan UU No. 31 Tahun 1999 yang
sudah direvisi dengan UU No. 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. UU Tipikor ini seharusnya perlu
direvisi karena banyak ketentuan dalam UU
yang harus disesuaikan, misalnya korupsi
di sektor swasta yang belum diatur dalam
UU Tipikor itu.
Dalam pandangan saya, pemerintah lebih
baik menginisiasi revisi UU Tipikor itu daripada
menerbitkan Peraturan Pemerintah No 43
Tahun 2018. PP 43 ini sebenarnya bukanlah
isu yang penting atau menjadi diskursus
publik ketimbang revisi UU Tipikor.
Alasannya, lebih baik kita merevisi UU Tipikor.
Sebab, korupsi di sektor swasta seperti
mafia bahan pokok pangan, belum
dituangkan dalam UU Tipikor. Jika ada UU
Tipikor mengatur soal mafia ini (mafia beras,
gula, dan lainnya) maka pelaku tidak hanya
dituntut dengan UU Perdagangan, tapi juga
dengan UU korupsi.
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Ada yang mengaitkan penerbitan PP
No. 43 Tahun 2018 ini dengan tahun
politik saat ini. Apa tanggapan Bapak?
Buat saya tidak ada yang luar biasa dari
PP ini. Sebenarnya PP ini bukanlah aturan
baru, pada waktu lalu sudah ada. Kita bisa
baca dengan jelas di klausul pertimbangan
dari PP No. 43 ini, pada poin B soal peran
serta masyarakat dan tata cara
pelaksanaannya sudah ada Peraturan
Pemerintah No. 71 Tahun 2000. Dalam pasal
terakhir dari PP No. 43 Tahun 2018 sudah
diterangkan bahwa dengan berlakunya PP
No. 43 ini maka PP No. 71 Tahun 2000 tentang
tata cara pelaksanaan peran serta
masyarakat dan pemberian penghargaan
dalam laporan tindak pidana korupsi tidak
berlaku lagi.
Jadi, PP ini tidak perlu dipolitisir karena
bukan peraturan baru. Kecuali peraturan
yang baru dibuat bisa saja dipolitisir. Ini
bukan langkah politis tapi hanya
penyempurnaan saja. Misalnya, soal angka
reward bagi pelapor tindak pidana korupsi.
Kalau memang PP ini bukanlah
aturan yang baru, kenapa dikeluarkan
di saat tahun politik menjelang Pileg
dan Pilpres?
Saya kira silakan masyarakat untuk
menilai, apakah ada political benefit dari PP
ini. Saya kira ini bukanlah hal yang
substansial untuk dipolitisasi.
Dengan terbitnya PP ini, apakah akan
semakin mendorong masyarakat
untuk melaporkan dugaan tindak
pidana korupsi?
Di satu sisi PP ini memang bisa mendorong
peran serta masyarakat. Namun PP ini masih
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perlu diatur dengan peraturan lebih lanjut,
baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), peraturan Kapolri, peraturan Jaksa
Agung. Apa yang perlu diatur? Jangan
sampai PP ini malah mendorong menjamurnya kelompok-kelompok masyarakat, misalnya lembaga swadaya masyarakat atau
LSM yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi. Bisa saja mereka hanya ingin
membentuk LSM untuk membuat laporanlaporan korupsi agar bisa mendapatkan
reward.
Ada kekhawatiran kelompok LSM itu bisa
memanfaatkan PP. LSM yang punya
informasi korupsi, misalnya, melakukan
bargaining kepada pelaku korupsi. Kita
khawatirkan LSM menjadikan PP ini sebagai
cara dan pintu masuk untuk blackmail. Ini
harus diantisipasi. Karena itu perlu ada
sertifikasi pada LSM-LSM seperti itu. Menurut
saya, perlu ada pengaturan lebih lanjut soal
sertifikasi LSM atau kelompok-kelompok ini.
Bagaimana Bapak melihat besaran
reward Rp 200 juta untuk pelapor
tindak pidana korupsi?
PP ini memang lebih mengatur soal reward
bagi anggota masyarakat yang melaporkan
dugaan tindak pidana korupsi. Dalam PP itu
disebutkan besarnya reward memang
maksimal Rp 200 juta. Tetapi pelapor belum
tentu mendapatkan penuh Rp 200 juta.
Proses mendapatkan reward rumit juga.
Pembayaraan reward baru bisa dilakukan
kalau ada recovery atas kerugian negara.
Bagaimana perlindungan bagi para
pelapor dugaan tindak pidana korupsi?
UU kita tentang perlindungan yang berlaku
adalah UU tentang Perlindungan Saksi dan
Korban. Kita tidak tahu apakah pelapor kasus
korupsi nanti masuk dalam kategori saksi
atau tidak sehingga harus mendapat
perlindungan. Kalau tidak masuk kategori itu,

tentu nanti LPSK (Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban) akan kesulitan memberi
perlindungan. Nanti di komisi III, kami bisa
diskusikan soal ini dengan LPSK.
Soal perlindungan bagi pelapor ini belum
diatur karena perlu sinkronisasi antara
Kemenkumham dan tiga institusi penegak
hokum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan KPK,
serta LPSK. Tapi UU tentang Perlindungan
Saksi dan Korban bisa juga menjadi rujukan.
Tapi bisa juga dengan peraturan sendirisendiri di masing-masing institusi, misalnya
Kapolri mengeluarkan peraturan Kapolri,
begitu juga peraturan Kejaksaan, dan KPK.
Atau bisa juga ketiga lembaga penegak
hukum ditambah LPSK mengeluarkan
peraturan bersama soal perlindungan
pelapor korupsi. Sehingga jangan sampai
masyarakat
bersemangat
untuk
mendapatkan reward karena melaporkan
kasus korupsi, tetapi nyawanya malah
terancam dan tidak terlindungi.
PP ini dalam rangka mendorong percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Pemerintah melakukan terobosan ini dan jalan
lebih dulu. Baru kemudian nanti dievaluasi.
PP ini membawa komplikasi, misalnya aspek
perlindungan fisik pada pelapor. Secara tidak
sadar PP ini juga memberikan lapangan kerja
baru. Artinya, anggota masyarakat atau
kelompok, seperti LSM, akan bisa melaporkan korupsi untuk mendapatkan reward.
Apakah ada perbandingan dengan
negara-negara lain dalam soal reward
kepada pelapor tindak pidana korupsi?
Saya tidak tahu kalau negara lain. Tapi di
Inggris dan Skotlandia, ketika saya sekolah
di sana, tidak ada aturan yang memberi
hadiah kepada individu masyarakat yang
melaporkan dugaan kasus korupsi. Tapi
persoalannya, kasus korupsi di negaranegara itu memang sedikit. ❏
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Syukuran Kelahiran
Cucu Pertama

D

I TENGAH kesibukannya sebagai Wakil
Ketua MPR, Mahyudin pada Senin, 29
Oktober 2018, dikarunia kebahagiaan

luar biasa. Karena hari itu, tepatnya pukul 00.30
WIB, ia mendapat status baru sebagai seorang
kakek. Pada malam itu, cucu pertamanya atau
anak dari pasangan Sheila Anggraini Sadewi
(puteri pertama Mahyudin) dan Andi Afief
Pangkelareng lahir dengan selamat, sehat, dan
sempurna. Cucu pertamanya itu diberi nama
Andi Azkara Pangkelareng.
Sehubungan dengan kehadiran cucu
pertamanya itulah pada Senin (12/11/2018),
keluarga Mahyudin menggelar acara aqiqah dan
sekaligus peresmian nama sang bayi. Acara
syukuran itu berlangsung di kediaman keluarga
Mahyudin di Jakarta. Seperti lazimnya aqiqah,
acaranya meliputi pembacaan sholawat Nabi,
pembacaan ayat-ayat suci Alquran, pengajian,
dan nasihat dari para ulama atau habib. Dan,
dilanjutkan pemotongan rambut sang bayi.
Hadir dalam acara yang digelar pada pukul
11.00 WIB itu, antara lain: Wakil Ketua MPR
Ahmad Basarah, Ketua Lemkaji MPR Rully
Chairul Azwar, Sesjen MPR Ma’ruf Cahyono,
kolega anggota MPR, Wasesjen MPR Selvi Zaini,
Habib Novel, Habib Farid, Habib Abdullah, ibuibu pengajian, serta sahabat dan saudara dari
pihak keluarga. ❏
DER/AWG

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Mahyudin
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Semangat

Sumpah Pemuda Harus Dijaga

S

IAPA tak kenal artis penyanyi dan pencipta lagu Maia

Estianty. Mantan istri musisi Ahmad Dhani ini belum lama
melangsungkan pernikahan dengan pujaan hatinya, seorang

pengusaha bernama Irwan Mussry. Tapi, bukan soal pernikahannya
yang menjadi perhatian utama, melainkan semangat dan
kepeduliannya terhadap nasionalisme patut dipuji.
Meski dia termasuk artis yang tergolong tidak muda lagi,
semangatnya tetap muda, dan tetap berusaha melestarikan esesn
Sumpah Pemua. Untuk memperingati Sumpah Pemuda, 28 Oktober,
ibu dari Al Ghazali ini ikut menggelorakan semangat Sumpah Pemuda.

Dwiki Dharmawan

Berkolaborasi dengan artis penyanyi: Tompi, Glen Fredly, serta
para diva Krisdayanti, Yuni Sara, Titi DJ, dan Via Vallen, Maia
menyanyikan lagu “Pemuda” karya Candra Darusman.
Apa komentar Maia? “Walaupun kita kebanyakan sudah berumur

Say No To

Deforestation !!

tapi semangat tetap muda dan semangat untuk melestarikan esensi
sumpah pemuda juga kepahlawanan harus tetap ada,” begitu cuit

‘SAY NO TO DEFORESTATION!!’ Kata-kata tegas ini diucapkan

Maia, akhir Oktober 2018 lalu. ❏
DER

oleh salah seorang pentolan dan keybordis grup band lawas di
era 80-an, Dwiki Dharmawan. Ucapan menunjukkan bahwa
mantan personil Krakatau Band ini peduli kepada pelestarian
hutan tropis di Indonesia. Dan, sangat prihatin masih banyaknya
perusakan hutan tropis dengan berbagai alasan.
Suami lady rocker era 90-an Ita Purnamasari ini sangat jengah
dengan makin hilangnya area hutan tropis yang menjadi habitat
berbagai flora dan fauna asli Indonesia akibat kerakusan segelintir
pihak. “Hutan adalah rangkaian ekosistem yang sangat penting,
dan untuk kehidupan manusia juga,” ungkap Dwiki usai acara
Peluncuran Prakarsa Lintas Agama untuk Perlindungan Hutan
Tropis di Indonesia, di Peace Park, Kompleks MPR RI. Senayan,
Jakarta, Jumat (26/10/2018).
Dwiki khawatir lama-lama hutan habis. Karena itu, dia sangat
mendukung upaya berbagai pihak menyosialisasikan betapa
pentingnya menjaga kelestarian hutan tropis Indonesia, termasuk
upaya masyarakat lintas agama ini. “Kegiatan dilakukan
masyarakat lintas agama ini luarbiasa. Dari berbagai perbedaan
keyakinan bersatu dalam upaya pelestarian hutan Indonesia,”

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Maia Estianty
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ujarnya. ❏
DER
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FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Wisata Arung Jeram

Kali Elo, Arena Uji Nyali

S

batu-batu besar.

daerah Kabupaten Magelang, Jawa

ekstrim ini, tapi karakter kali Elo tergolong

mengikuti instruksi dan arahan dari pemandu.

Tengah, itu. Obyek wisata yang dimaksud

tak membahayakan. Aliran kali Elo relatif

Tak kalah pentingnya jangan lupa perleng-

tak lain berwujud wisata alam, tempat menguji

stabil, aman diarungi baik di musim kemarau

kapan pengaman, seperti pelampung, helm,

ELAIN Candi Borobudur, ada obyek

maupun musim penghujan. Tapi, untuk lebih

wisata lain yang cukup menarik di

Tapi jangan takut, meski olahraga tergolong

amannya lagi, bagi peserta pemula harus

adrenalin. Wisata Arung Jeram namanya.
Nama kerennya Rafting. Media yang
digunakan adalah aliran sungai Elo. Di
masyarakat setempat (Jawa) sungai nama
lain dari kali. Letaknya, tak begitu jauh dari
Candi Borobudur atau pun dari Candi
Mendut.
Kali Elo ini memang cocok untuk olahraga
Arung Jeram. Panjang alirannya 15 kilometer. Membujur dari hulunya di kaki Gunung
Merbabu dan Gunung Andong hingga kali
Progo di bagian hilir. Untuk wisata arung
jeram, jarak sepanjang 15 km itu ditempuh
dalam waktu 3,5 jam. Sepanjang perjalan,
selain arusnya yang memang deras,
banyak tantangan dan rintangan yang
harus di lalui. Salah satunya harus melewati
76
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sepatu, pelindung lutut, dan yang lainnya.
Rombongan wartawan Parlemen,
peserta Press Gathering Pimpinan MPR
dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen
yang berlangsung di Daerah Istimewa
Jogjakarta memilih rafting sebagai salah satu
mata acara selama pelaksanaan press gathering. Di hari kedua press gathering atau
tepatnya Sabtu (20/10/2018), sejumlah
wartawan melakukan uji nyali di arena Arung
Jeram Elo, yang terletak di bagian utara
Jogjakarta itu.
Untuk para jurnalis, pihak panitia press
gathering, dalam hal ini MPR, menyediakan
seorang pemandu. Namanya Ikhsan. Dia ini

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

cukup berpengalaman dan pernah ikut
seleksi untuk Asian Games 2018 lalu.

panasnya terik matahari di selingi guncangan

“Sensasi basah yang didapat sudah se-

Sebelum mencebur ke kali Elo, dia meminta

perahu karet ketika diterpa oleh derasnya

padan dengan pengalaman yang diperoleh

kepada para wartawan untuk mengenakan

arus sungai. Dan, sesuatu yang meng-

dari kekompakan tim dan kawan-kawan

pelindung kepala (helm), pelindung lutut,

asyikkan, di sepanjang perjalanan para

jurnalis lain,” ungkap seorang jurnalis.

sepatu, dan mengenakan pelampung. Ini

jurnalis bisa menikmati indahnya peman-

“Perasaan puas dan aman kami rasakan

untuk jaga-jaga agar aman dari terpaan arus

dangan. Suasana itu agaknya dapat meng-

ketika memasuki garis finish,” celetuk

sungai yang kuat.

hapus rasa penat dari kesibukan sehari-hari

seorang jurnalis lainnya. Tentu saja aman,

memburu berita di Parlemen.

karena selama menyusuri aliran sungai Elo

Sekitar tiga jam lebih para jurnalis ini
bertarung melawan ganasnya arus kali Elo.

Usai mengikuti wisata Arung Jeram

Mereka juga dapat merasakan bagaimana

beberapa jurnalis memberikan komentar.
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para junalis dipandu oleh pemandu. ❏
JAZ
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Drs. Agun Gunandjar Sudarsa

Tegak Laksana Karang, Tetap Berdiri
di Panggung Politik

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

IMA kali terpilih menjadi anggota legislatif melalui lima pemilihan

L

Agun sempat dipinang oleh partai lain agar “lompat pagar”, berganti

umum berbeda menunjukkan kelasnya sebagai salah seorang

kendaraan politik.

politikus ulung. Apalagi, selama lima periode itu, Drs. Agun

“Pada 2004, saya dihubungi salah seorang petinggi partai. Dia

Gunandjar Sudarsa (60), Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI,

mengajak saya untuk bergabung, karena di Golkar saya hanya dapat

dipercaya fraksinya terlibat di berbagai agenda kenegaraan yang

nomer urut empat. Tetapi tawaran itu saya tolak, saya masih yakin

sangat penting.

akan terpilih, meski tidak nomer satu”, kata Agun saat berbincang

Agenda kenegaraan itu, antara lain ikut dalam proses Perubahan

dengan Majalah Majelis beberapa waktu lalu.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Keyakinan tersebut didasari oleh pernyataan petinggi Partai Golkar

sebagai Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, tahun 1999-

yang menjamin bahwa caleg dengan suara tertinggilah yang akan

2004. Juru bicara Fraksi Partai Golkar (FPG) dalam Pemandangan

jadi anggota legislatif, walaupun tidak berada nomer urut satu.

Umum Sidang Paripurna MPR RI, 28 Januari 2002, terhadap Perubahan

Karena itu, ajakan berganti partai tersebut ditolak oleh Agun,

Keempat UUD Tahun 1945. Juru bicara Pemandangan Umum FPG

meskipun dijanjikan kalau ia mau “lompat pagar” akan mendapat

dalam Rapat Pleno BP MPR RI tahun 2001 untuk Penyusunan Bahan-

nomer urut satu di dapil Jawa Barat.

Bahan Sidang Istimewa MPR RI tahun 2001. Serta anggota Tim Kerja
Sosialisasi Putusan MPR RI 2004 – 2009.

“Orangtua saya tentara, beliau anggota TNI. Maka tidak dapat
dipungkiri, kalau saya lahir dan besar di Golkar. Karena itu, sampai

Melihat capaian tersebut, kiranya tak berlebihan bila pria kelahiran

kapanpun tidak mungkin saya tinggalkan Partai Golkar. Inilah partai

Bandung, 13 November 1958, ini selalu disegani baik oleh lawan

politik yang pertama dan terakhir yang saya kendarai di pentas

maupun kawan. Bahkan, karena kualitasnya sebagai seorang politisi,

politik”, tegas Agun.
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Menghadapil Pemilu 2019, anak kedua dari lima bersaudara

dari Pemilu pertama yang dia ikuti, 1997, kemudian 1999, 2004,

pasangan H. Imsya Sudarsa dengan Hj. Enung Sofiah ini merasa

2009, dan 2014, semua sama saja, dan biasa-biasa saja. Meski

yakin mampu memenangkan kontestasi Pileg. Dasarnya, karena

kabar tentang money politic tersebar luas, dia tetap istiqamah dengan

selama ini, dia sudah sangat dekat dengan berbagai kalangan

metode dan cara-cara lama. Yang penting tetap menjalankan

masyarakat di Dapil Jawa Barat X. Selain itu, Agun merasa dirinya

kewajiban apa adanya. Turun ke masyarakat saat reses, serta

konsisten untuk mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi

menampung aspirasi dan memperjuangkan apa yang dikehendaki

masyarakat.

oleh konsituen.

Semua itu ia lakukan, karena sebagai anggota legislatif, Agun

“Saya tidak gentar dengan praktik politik uang. Bagi saya

merasa turut bertanggungjawab melakukan pendidikan politik. Jadi,

masyarakat sudah cukup dewasa, mereka memiliki banyak

kedekatannya bukan karena bagi-bagi program dari kementerian.

pengalaman dari pilkades, pilkada, hingga ke pemilu”, tutu Agun.

Tetapi, benar-benar hubungan antara anggota DPR dengan

Meski begitu, Agun mengakui, dia sempat gamang memikirkan

masyarakat yang diwakilinya. Dia berdialog dan berdiskusi dengan

apakah akan lanjut di DPR atau tidak. Tetapi, setelah diyakinkan

semua kalangan tentang bagaimana caranya membangun dan

oleh konsituen bahwa masih ada tanggungjawab dan perjuangan

memajukan desa.

yang bisa dilakukan untuk Jawa Barat. Maka, sejak itu semangatnya

Jelang Pemilu 2019, Kang Agun, begitu dia biasa disapa, merasa
sejak dulu hingga kini persaingan dalam pemilu itu sama saja. Mulai
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untuk kembali mencalonkan diri menjadi anggota DPR melalui
kontestasi pileg pada 2019 tumbuh lagi.
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profil
Kembali ke MPR
Sebagai seorang politisi, suami dari Lilis Sulaeha ini sudah cukup
mengenyam asam garam dunia politik. Selain puja dan puji,
kesuksesan dan keberhasilan, Agun juga sempat merasakan jatuh
bangun serta pahitnya kesengsaraan yang dijumpai dalam dunia
politik. Dipecat dari kepengurusan dan dicopot dari jabatan, semua
sudah dirasakan. Baginya, suka duka dalam kehidupan politik itu
ibarat satu sisi dari sekeping mata uang. Tak bisa dihindari dan
dielakkan, tetapi harus dinikmati dengan penuh kesabaran.
Karena itu, saat dipercaya menjadi ketua Fraksi Partai Golkar
sejak Agustus silam, ayah dari Halina Amanda ini menganggap, dia
tengah mendapat ujian melalui jabatan yang diperolehnya kini.
Meskipun jabatan sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar MPR itu sudah
pernah dia rasakan. Karena itu, sebagai pelaku sejarah perubahan
UUD Tahun 1945, Agun siap melaksanakan ugasnya sebaik mungkin,
termasuk siap berdiskusi soal Perubahan UUD NRI 1945.

apalagi saling serang”, kata Agun penuh harap.
Ketegaran alumni STM Negeri 1 Boedi Oetomo Jakarta ini berlayar

Ia sadar benar, UUD NRI Tahun 1945 adalah karya manusia.

di percaturan politik tak lepas dari pengalamannya yang panjang. Di

Karena itu wajar saja kalau di dalamnya terdapat kesalahan. Tetapi,

partai berlambang pohon beringin ini Agun sudah aktif sejak 1982.

untuk mengubahnya kembali tidak bisa dilakukan secara serta merta.

Saat itu tapuk pimpinan Golkar dipegang Amir Murtono, selaku Ketua

Harus melalui diskusi dan argumentasi panjang, apalagi jika

Umum. Agun muda aktif dan tumbuh di Golkar Jakarta Selatan dengan

perubahan itu tidak menjamin UUD menjadi lebih baik dari sebelumnya.

jabatan Sekretaris Badan Pengelola Kader Golkar Jaksel. Salah satu

“Saya merasa keberhasilan saya itu karena mendapat

aktivis seangkatannya adalah Ruhut sitompul.

kepercayaan di MPR. Di MPR saya bisa menjelaskan pilar-pilar

Berbagai organisasi kepemudaan sempat menjadi tempat Agun

kebangsaan, menatap Indonesia ke depan yang lebih baik. Karena

meningkatkan kemampuannya berorganisasi. Beberapa organisasi

semua itu terkait dengan produk-produk MPR”, katanya.

itu, antara lain Forum Komunikasi Putera Puteri Purnawirawan dan

MPR, menurut Agun, adalah tempat bagi orang-orang yang ingin

Putera Puteri TNI Polri (FKKPI), HMI, AMPG, dan Soksi.

terus membangun spirit dan semangat kebangsaan. Di MPR bangsa
Indonesia memupuk dan menyemai sikap saling menghargai, dan
menghormati di antara anggota masyarakat. Meskipun, di depan
mata sudah terbentang persaingan menuju Pemilu 2019.

Falsafah Lima Jari
Selain berorganisasi, kekuatan dan ketegarannya menjalani hidup
yang serba kekurangan membuatnya tabah menghadapi cobaan.

“Pemilu ini sekedar kontestasi, musuh itu bukan di antara kita.

Apalagi, perjalanan hidup yang dilaluinya tidak bisa dibilang ringan.

Musuh kita yang sesungguhnya adalah keterbelakangan, kemiskinan,

Lahir dan besar di era revolusi fisik, Agun dipaksa hidup secara

dan kebodohan. Jadi, ikuti saja pemilu tanpa harus bersitegang,

mandiri. Apalagi, ayahnya adalah seorang tentara yang selalu

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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berpindah tugas, salah satunya adalah terlibat dalam aksi

sudah seharusnya datang jangan telat, jangan pulang kalau belum

penumpasan DI/TII.

waktunya. Kalau terpaksa pulang dulu berpamitlah kepada mereka

“Kesenggol nasi, itu sudah sangat beruntung. Saban hari yang

yang layak dipamiti. Kalau yang baik-baik sudah dilaksanakan

saya makan adalah bulgur. Hidup pada waktu itu serba sulit”, cerita

selanjutnya akan datang telunjuk. Maknanya, bisa menyuruh tapi

Agun menggambarkan kehidupan di masa kecilnya.

bukan asal suruh. Bisa menyuruh karena sudah memberi contoh.

Untuk membantu keluarga, Agun kecil harus berjualan es mambo.

Melewati telunjuk ketemu jari tengah, atau jari paling tinggi. Ini

Pekerjaan itu ia lakukan selama empat tahun, sejak duduk di bangku

mengingatkan manusia untuk senantiasa meminta segala sesuatu

kelas 6 SD hingga tamat SMP. Sedangkan saat duduk di STM, ia

kepada Allah. Kalau jari tengah bisa dilakukan dengan baik maka dia

menjadi sopir omprengan. Lulus STM tahun 1976, Kang Agun masuk

akan mendapatkan jari manis. Jari manis merupakan perumpaan yang

teknik sipil di STTN, tapi tidak bertahan lama, dari tahun 1977 hingga

manis-manis. Pangkat, jabatan, kekayaan, dan rumah tangga yang

1979. Kemudian Agun kulian di Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP),

berhasil adalah perumpaan jari manis. Tetapi saat sudah mendapat

Departemen Kehakiman, dan lulus pada usia 24 tahun. Di tempat ini,

yang manis, tidak boleh lupa pada yang lemah, yaitu kelingking.

tepatnya 1989, Agun mengalami kecelakaan yang membuat kakinya
tidak bisa ditekuk.

“Kita harus melindungi mereka yang lemah, berbagi rezeki dan
kebahagiaan kepada yang lemah. Jangan smpai melupakan yang

“Saya sudah mengalami bermacam-macam cobaan, dari kecil,

lemah saat kita tengah berada dalam kesuksesan. Kalau sudah

remaja hingga sekarang. Tetapi semua itu saya lalui penuh ketabahan

sampai kelingking akan kembali lagi ke jempol, begitu seterusnya.

dan kesabaran. Dan, yang membuat saya merasa cukup berhasil

Jikalau filosofi ini bisa dilakukan, insya Allah kita akan mendapatkan

sampai saat ini adalah karena saya memiliki filosofi lima jari. Diawali

kebahagiaan”, kata Agun mengakhiri sepenggal kisah perjalanan

dari jempol dan diakhiri dengan kelingking”, kata Agun lagi.

hidupnya. ❏

Jempol, kata Agun, adalah segala yang baik. Bagi karyawan,
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Oleh:

Zulkifli Hasan
Ketua MPR RI

Pemuda Harus Menjaga NKRI

D

EWASA ini, bangsa kita tengah menghadapi tantangan berat,
salah satunya melemahnya kesadaran dan semangat
persatuan bangsa. Setiap perbedaan menjadi perdebatan,
politik identitas semakin mengemuka, padahal sejatinya
keberagaman dan persatuan adalah anugerah bagi bangsa Indonesia.
Tentu, dengan semangat dan optimisme yang tinggi, pemuda
Indonesia hari ini harus mampu berdiri melawan sekat-sekat
fanatisme yang berlebihan, dari manapun ia berasal, dari
manapun ia berorganisasi, apapun agama, suku bangsa, ras,
dan dari manapun asal usulnya. Saat ini kesadaran akan
persatuan sebagai bangsa Indonesia menjadi teramat penting,
sebagaimana telah diteladankan oleh pemuda-pemuda Indonesia di era 90 tahun silam.
Mengapa bangsa Indonesia dapat terus berdiri tegak, sementara
banyak bangsa di dunia terpecah belah? Karena di tengah
kekayaan ragam nusantara, kita mampu bersatu sebagai bangsa,
sebagai saudara senasib dan sepenanggungan. Dari tahun 1908,
tahun 1928, sampai kini bangsa kita selalu satu.
Di samping itu, karena kita mempunyai semangat perjuangan
yang tinggi. Kita tidak pernah mengenal menyerah, apakah itu
melawan penjajahan, melawan ketidakadilan, melawan kemiskinan
dan kebodohan, serta menghadapi berbagai bencana alam.
Dan, yang terpenting, karena kita selalu mampu beradaptasi di
tengah arus perubahan. Setiap generasi, baik generasi 1908,
generasi 1928, generasi 1945, generasi 1966, generasi 1998,
masing-masing mampu mengikuti alur sejarah untuk kebaikan
negara dan bangsa tercinta. Dan, dari semua itu, pemuda adalah
kunci perubahan.
Dewasa ini generasi muda bangsa perlu mempersiapkan diri
sebaik-baiknya dalam membangkitkan kembali nasionalisme untuk
masa depan Indonesia. Nasionalisme hendaknya dijadikan budaya
dan kebiasaan yang dapat diterapkan dalam segala sendi
kehidupan. Pemuda harus menyadari bahwa nasionalisme
kebangsaan tidak terlepas dan situasi global. Generasi muda Indonesia harus mencermati secara kritis realitas kepentingan global terhadap Indonesia.
Dalam konteks kekinian, generasi muda bangsa harus peka
dan peduli terhadap beragam problematika di lingkungan
masyarakat, bangsa, dan negara. Generasi muda bangsa juga
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harus menyadari bahwa perjuangan bangsa tidak selesai selepas
kemerdekaan, namun perjuangan terus berlanjut dalam rangka
mencapai kemakmuran yang berkeadilan.
Pada 2045 nanti, Republik Indonesia mencapai usia 100 tahun
sejak kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta
pada 17 Agustus 1945. Upaya menuju kejayaan Indonesia 2045
membutuhkan tekad dan semangat perjuangan yang berkelanjutan,
utamanya dalam sektor pendidikan, yang menjadi kanal besar dalam
peningkatan kualitas manusia Indonesia.
Seratus tahun usia Indonesia pada 2045 adalah milestone
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karenanya,
kejayaan menuju Indonesia emas pada 2045 harus dipersiapkan
dari sekarang. Setiap peluang dan tantangan kebangsaan ke depan
harus dapat kita kelola dengan baik.
Dengan kesadaran sebagai bangsa yang besar, kita harus
optimistis menatap masa depan, karena kita hidup dalam era yang
penuh dengan segala kemungkinan dan peluang. Bangsa kita
memiliki kemampuan dan bisa mengubah nasib dan masa depan
kita, serta bisa menjadi negara maju, unggul dan sejahtera.
Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, khususnya para
pemuda Indonesia, untuk terus berjuang bersama, melangkah
bersama, dan bekerja keras bersama, untuk meraih masa depan
Indonesia yang gemilang. Pemuda Indonesia sebagai pemegang
tongkat estafet pembangunan harus semakin nyata berjuang untuk
menjaga, memelihara, dan mempertahankan keutuhan NKRI dengan
memahami dan mengamalkan nilai-nilai ke-Indonesiaan yang
menjadi karakter bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah,
etika moral serta alat pemersatu bangsa; Undang-Undang Dasar
Negara Republik tahun 1945 sebagai landasan konstitusional;
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai konsensus
yang harus dijunjung tinggi, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai
semangat pemersatu dalam untaian kemajemukan bangsa, adalah
jati diri dan karakteristik bangsa yang harus senantiasa kita pahami
dan kita implementasikan.
Kita semua tahu bahwa bangsa-bangsa besar di dunia selalu
mau dan mampu secara sungguh-sungguh belajar dari sejarah
masa lampaunya. Saya meyakini, kita dapat mewujudkan banyak
capaian dan kemajuan yang makin mendekatkan kita pada citacita para pendiri bangsa. ❏
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