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Budi Muliawan
Koordinator Reportase

Penanganan
Gempa di Palu dan Lombok

G

EMPA dan tsunami melanda Palu dan
sekitarnya di Sulawesi Tengah pada
Jumat, 28 September lalu. Pada pukul
18.02 WIT, bencana terjadi. Bumi tiba-tiba berguncang kuat. Jalan-jalan terbelah. Bangunanbangungan ambruk. Gempa berkekuatan 7,4
pada skala Richter melanda Palu, Donggala, dan
sekitarnya. Gempa ini bukanlah yang pertama,
tapi inilah yang terkuat goncangannya.
Lima menit kemudian, Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis
peringatan tsunami. Lembaga ini mewanti-wanti
gelombang laut akan mencapai 0,5 meter sampai
3 meter. Antara tiga hingga enam menit
berikutnya, kota Palu diterjang ombak setinggi
enam meter. Sejak saat itu, sedikitnya ada 500
gempa susulan di Palu, yang sebagian besar di
antaranya, tidak dirasakan warga.
Gempa dan tsunami ditambah likuifaksi tanah
mengakibatkan 2.073 orang meninggal dunia.
Kebanyakan meninggal akibat tsunami. Namun,
jumlah pasti korban meninggal dunia amat
mungkin tidak akan diketahui mengingat sejumlah
daerah tersapu tsunami dan likuifaksi sehingga
mengubur banyak orang. BNPB (Badan Nasional
Penanggulangan Bencana) mencatat 10.679
orang cedera, 680 orang hilang, dan 82.775
menjadi pengungsi.
Pemerintah tidak menetapkan gempa Palu
sebagai bencana nasional. Sebelumnya, saat
gempa melanda Lombok, pemerintah juga tidak
menetapkan bencana tersebut sebagai bencana
nasional. Sebenarnya apa yang menjadi dasar
untuk menetapkan suatu bencana sebagai
bencana nasional? Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
tidak memberikan kriteria yang jelas mengenai
4

syarat sebuah bencana bisa menjadi bencana
nasional.
Undang-Undang itu hanya menuliskan lima
indikator untuk penetapan status bencana
daerah dan bencana nasional tanpa keterangan
angka atau kejelasan lebih lanjut. Berikut lima
indikator penetapan status bencana daerah
dan bencana nasional sesuai UU, yaitu: jumlah
korban, kerugian harta benda, kerusakan
sarana dan prasarana, cakupan luas wilayah
yang terdampak bencana, dan dampak sosial
ekonomi yang timbul.
Lima indikator yang disebutkan dalam UU
No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana tidak cukup untuk dijadikan acuan
menetapkan suatu bencana menjadi bencana nasional. Bencana nasional terakhir
yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai
bencana nasional adalah gempa dan tsunami Aceh pada 2004. Bencana ini mengakibatkan 130 ribu korban jiwa dan lebih dari
35 ribu orang hilang. Sebelum bencana
Aceh, gempa bumi di Flores pada 1992 juga
ditetapkan sebagai bencana nasional.
Gempa Flores ini menelan lebih dari 2.000
korban jiwa dan 500 orang hilang.
Tak urung, penetapan bencana nasional Palu
dan Lombok menjadi polemik. Banyak pihak,
khususnya kalangan dewan, menghendaki
kedua bencana itu menjadi bencana nasional
sehingga penanganannya lebih fokus dan
serius. Majelis edisi Oktober ini mengangkat
penanganan bencana dan polemik penetapan
sebuah bencana sebagai bencana nasional.
Perlukah penanganan bencana dimasukkan
dalam satu klausul dalam konstitusi? Ataukah
cukup dengan UU? ❏
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Naik dan Turun Harga BBM Sebuah Dilematis

F

LUKTUASI harga BBM sangat memengaruhi kehidupan rakyat,
terutama daya beli rakyat. Di rezim pemerintahan manapun
kenaikan BBM pasti menimbulkan dilematis luar biasa bagi
pembuat kebijakan. Di satu sisi anggaran negara banyak terbebani
jika tidak ada kenaikan, namun di sisi lain rakyat sangat terbebani
dengan kenaikan BBM.
Itulah yang terjadi pada 10 Oktober 2018. Pemerintah melalui Menteri
Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan mengumumkan
kenaikan harga BBM jenis Premium di wilayah Jawa, Madura, Bali
(Jamali) dari Rp 6.550 menjadi Rp 7.000 per liter. Sementara, untuk di
luar Jamali naik dari Rp 6.400 menjadi Rp 6.900 per liter.
Kenaikan harga Premium berlaku di seluruh Indonesia mulai pukul
18.00 WIB per Rabu, 10 Oktober 2018. Namun, selang 1 jam kemudian
Menteri ESDM Ignatius Jonan mengumumkan pembatalan kenaikan
tersebut. “Kenaikan ditunda sampai Pertamina siap dan sampai waktu
yang ditentukan sesuai arahan Bapak Presiden,” ujar Ignatius Jonan.
Di Istana Bogor, tiga hari pasca pengumuman kenaikan dan
pembatalan BBM itu, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa
rencana kenaikan untuk semua jenis BBM sudah dibicarakan sejak
bulan lalu, karena kenaikan harga minyak dunia dan minyak mentah

ISTIMEWA

Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP). Dan, kenaikan tersebut sudah
melalui kajian di berbagai sisi, muai dari inflasi, pertumbuhan ekonomi,
keuntungan Pertamina, dan terutama beban masyarakat.
Ternyata, menurut Presiden, dari laporan Pertamina, jika Premium
yang banyak dibeli masyarakat dinaikkan dampaknya tidak secara
signifikan memberikan keuntungan kepada Pertamina. Presiden
melihat kenaikan Premium malah akan semakin membebani
masyarakat dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Lalu
Presiden memutuskan Premium batal dinaikkan.
Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah ini menimbulkan pro
kontra di masyarakat. Komentar datang dari gedung Parlemen.
Ridwan H, anggota Komisi VII DPR yang membidangi Energi
mengatakan, kenaikan BBM tidak masalah asal persiapannya matang.
Sementara anggota Komisi VII lainnya, Nasyirul Falah, mengatakan
bahwa pembatalan kenaikan Premium karena keberpihakan
pemerintah kepada rakyat.
Tapi, yang jelas di tahun politik ini, pemerintah memang harus
ekstra hati-hati dalam mengambil kebijakan, terutama menyangkut
kebutuhan rakyat banyak. ❏
DER

Indonesia Tuan Rumah Annual Meeting IMF-World Bank Group

A

NNUAL Meeting IMF-World Bank Group (AM IMF-WBG) pada
8-14 Oktober 2018 di Bali menorehkan sejarah baru buat Indo
nesia. Sebab terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah even
besar dan penting tingkat dunia itu adalah kepercayaan pada Indonesia. Dan, Indonesia agaknya berusaha menjadi tuan rumah yang
baik, meski harus menggelontorkan biaya yang tidak sedikit.
Direktur Eksekutif IMF Christine Lagarde menyampaikan apresiasi
yang sangat besar untuk penyelenggaraan pertemuan IMF-Bank
Dunia di Bali tersebut. Dia menilai, persiapan sangat matang dan
dilakukan dalam waktu lama dan terbukti lancar. Ini pengakuan
luarbiasa dari IMF.
Pertemuan tersebut juga membuktikan bahwa kerja keras dua
6
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pemerintahan, yakni pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) dan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) bisa
bersinergi dan saling melengkapi.
Awal mula pengajuan Indonesia menjadi tuan rumah itu terjadi
pada September 2014. Kemudian Indonesia ditetapkan sebagai tuan
rumah IMF-World Bank Annual Meeting pada Oktober 2015. Proses
terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah IMF-World Bank Annual
Meeting tidaklah mudah. Indonesia harus bersaing dengan negara
lain untuk menjadi host. Dan, pada akhirnya, dengan suara bulat
penyelenggara memilih Indonesia.
Jumlah pesertanya pun luar biasa besar. Delegasi peserta datang
dari 189 negara, dengan total peserta tercatat 36.339 orang, terdiri
EDISI NO.10/TH.XII/OKTOBER 2018

dari 15.449 orang peserta asal Indonesia dan 21.620 delegasi negara
lain. Selain Christine Lagarde, hadir pula dalam pertemuan tersebut
para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara
G-20.
Juru Bicara Bank Dunia David Theis mengungkapkan bahwa
pertemuan tahunan kali ini akan memberikan dampak sangat besar
buat perekonomian Indonesia, terutama sektor pariwisata. Dia melihat
sektor pariwisata Indonesia berkembang sangat pesat, bukan hanya
Bali saja tapi juga di daerah lainnya.
Peter Jacobs, Kepala Unit Khusus Pertemuan Tahunan IMF-WB
Bank Indonesia mengungkapkan, pertemuan tersebut akan betulbetul membawa dampak positif dalam dunia investasi di Indonesia,
terutama pariwisata yang akan merembet pada sektor lainnya,
seperti hotel, kendaraan, valas, dan pastinya semua akan berdampak
pada ekonomi secara nasional.

Presiden Joko Widodo dalam pidato di sidang pleno pertemuan
ini mengingatkan para pemimpin ekonomi dunia untuk bersatu
menghadapi berbagai ancaman global, tak hanya dari sisi
ekonomi namun juga masalah lingkungan yang mengancam
kehidupan.
Dengan berbagai ancaman tersebut, kata Presiden, saat ini
bukanlah waktu yang tepat bagi negara-negara untuk saling bersaing
dan berebut kekuasaan. Negara-negara harus saling bekerja sama
dan berkolaborasi.
Kondisi ekonomi dunia saat ini, menurut Presiden Joko Widodo,
bak kisah Game of Thrones. Layaknya houses dalam serial televisi
tersebut memperebutkan iron throne, negara-negara pun
memperebutkan kekuasaan di bidang ekonomi, antara lain melalui
perang dagang. ❏
DER

Lagi, Pejabat Publik Kena OTT KPK
ISTIMEWA

M

ASIH segar dalam ingatan betapa prihatinnya masyarakat
menyaksikan 41 orang anggota dewan, termasuk pejabat
publik Kota Malang, Jawa Timur, terkena Operasi Tangkap
Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena diduga
terlibat korupsi. Kini masyarakat kembali menyaksikan tertangkapnya
pejabat publik karena kasus korupsi yang melibatkan Bupati Bekasi
Neneng Hasanah Yassin, serta sejumlah pejabat dinas Kabupaten
Bekasi.
OTT dilkukan pada 14 Oktober 2018 di Bekasi dan Surabaya.
Saat ini KPK telah menetapkan 9 orang tersangka, termasuk Bupati
Bekasi, dan beberapa elit perusahaan swasta besar. Bupati Bekasi
dan para tersangka dijerat KPK dengan pasal alternative, yakni Pasal
12a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Pemberantasan Tipikor
Juru bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (17/10), menjelaskan bahwa
KPK menduga kasus suap yang dilakukan para tersangka terkait
dengan rangkaian proses perizinan yang akan berakhir pada
penerbitan IMB guna memuluskan proyek Meikarta. KPK tengah
mendata perizinan apa saja yang didapatkan Meikarta sebelum
mendapatkan IMB. KPK juga menduga dan mensinyalir Bupati dan
para tersangka lainnya menerima komitmen fee sebesar Rp 13 Miliar.
Dedy Mizwar (Demiz), saat masih menjabat Wakil Gubernur Jawa
Barat, 2017, cukup keras menyikapi rencana pembangunan
Meikarta. Pada akhir 2017, Pemprov Jabar hanya merekomendasikan
penggunaan lahan seluas 84,6 hektar dari total 700 hektar lahan
yang diajukan untuk pembangunan Meikarta. Pemrov Jabar, waktu
EDISI NO.10/TH.XII/OKTOBER 2018

itu, punya alasan khawatir proyek Meikarta ini akan berdampak buruk
kepada kuantitas dan kualitas air bersih, dan hal itu sesuai hasil
kajian Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Jabar.
Makin maraknya kasus korupsi dilakukan pejabat publik serta
anggota dewan mengingatkan bangsa pada analisa beberapa tokoh
nasional. Wapres Jusuf Kalla (JK) misalnya, mensinyalir makin
masifnya kasus korupsi karena gaji tidak cukup, ingin hidup yang
lebih baik, dan juga karena ongkos politik yang mahal.
Padahal, menurut JK, pemerintah sudah membantu mengefisienkan
dana kampanye, seperti aturan kampanye tidak boleh besar-besaran,
baliho dipasang KPU. Tapi, karena persaingan yang sangat tinggi
dan ketat, masing-masing calon ingin tampil lebih tinggi. Hal tersebut
membutuhkan biaya yang tinggi pula.
Wakil Ketua MPR RI Mahyudin dalam berbagai kesempatan sangat
mengkhawatirkan bahwa biaya politik yang tinggi menjadi akibat
maraknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat, baik pusat
dan daerah. Karena saat terpilih para pejabat tersebut akan
memikirkan bagaimana uang yang digelontorkan saat kampanye bisa
kembali.
Melihat fakta-fakta tersebut, para calon pejabat, baik pusat dan
daerah,, juga para calon wakil rakyat semestinya menyadari bahwa
jabatan itu adalah amanah dari rakyat. Maka jabatan itu digunakan
untuk mengabdi pada rakyat dan bangsa, bukan untuk mencari
kekayaan. ❏
DER
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Baharuddin Aritonang
Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI

Mengkaji Bencana
ENGIKUTI kejadian gempa dan tsunami di

M

1945 sebagai konsiderans “mengingat” yang menjadi

Sulawesi Tengah di akhir tahun 2018 ini,

pertimbangan hukum. Demikian juga UU No. 29 Tahun

mengajak kita untuk perlu mengkaji kembali

2014 tentang Pencarian dan Pertolongan. Pasal 20

tentang bencana yang terjadi di tanah air. Termasuk

dan Pasal 21 UUD NRI Tahun 1945 ini justru

yang terkait dengan konstitusi atau UUD1945.

kekuasaan membentuk Undang Undang yang berada

Lihat misalnya kehadiran Presiden, pastilah
menjadi “petinggi negara” yang diberi kesempatan

Mungkin karena itu, di kala terjadinya gempa di

untuk mengunjunginya. Tidak jarang, Kepala Negara

Lombok Utara, terjadi perdebatan soal status

dan Kepala Pemerintahan ini menginap di tempat

bencana, apa perlu disebut sebagai bencana

musibah. Bahkan, membangun tenda beserta

nasional atau tidak. Yang banyak melontarkan

dengan seluruh perlengkapannya. Kalau hanya

pernyataan adalah para menteri.

sekedar “menyapa” para korban, tentulah menjadi
berita utama koran dan media lainnya.
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pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam hal gempa dan tsunami di Palu dan
sekitarnya, pernyataan simpang siur datang dari

Padahal dalam sejumlah undang-undang yang

berbagai petinggi negara. Mulai dari penegasan

terkait dengan penanganan bencana, seolah tidak

gempa akan selesai dalam tempo 1 minggu, dua bulan,

ada “peran penting” Presiden. Cobalah kita cermati

sampai pernyataan Wakil Presiden yang menegaskan

UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

bahwa akibat gempa dan tsunami di Sulteng itu akan

Bencana atau UU No. 29 Tahun 2014 tentang

kembali normal dalam waktu 2 sampai 3 tahun. Yang

Pencarian dan Pertolongan. Padahal di Pasal 12

paling memprihatinkan pernyataan yang

UUD NRI Tahun 1945 tertulis dengan tegas: Presiden

membolehkan rakyat mengambil barang dari toko atau

menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan

mini market. Beberapa televisi asing, seperti CNN,

akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan

BBC, DW, dan lainnya, justru menampilkan gambar

undang undang. Atau misalnya memasukkan Pasal

rakyat yang mengambil barang barang dari toko-toko

22 ayat (1): dalam hal ihwal kegentingan yang

yang disiarkan berulang ulang. Sedih melihatnya.

memaksa, Presiden menetapkan Peraturan

Lain lagi yang terjadi di lapangan. Para petugas

Pemerintah sebagai Pengganti Undang Undang.

yang memberi pertolongan. Di Palu tampak nyata yang

Belum perintah Presiden lainnya. Termasuk sebagai

berada di garis terdepan adalah Badan Pencarian

Panglima Tertinggi memerintahkan TNI/Polri ke daerah

dan Pertolongan, yang lebih dikenal dengan Badan

bencana.

SAR (Basarnas). Pada kesempatan lain nanti, yang

Lebih menarik lagi ketika mencermati kedua UU

berada di garis terdepan adalah BNPB (Badan

yang terkait dengan Bencana dan Penanggulangan

Nasional Penanggulangan Bencana). Warna

Bencana di atas, tidak ada yang mendasarnya pada

seragamnya sama-sama mudah dikenal dari jauh.

Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945. UU No. 24 Tahun

Kedua lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK)

2007 tentang Penanggulangan Bencana justru

ini memang tidak hanya di tingkat pusat, akan tetapi

menjadikan Pasal 20 dan Pasal 21 UUD NRI Tahun

juga dibentuk di setiap daerah. Bahkan di tingkat
EDISI NO.10/TH.XII/OKTOBER 2018

Jika dicermati, banyak sekali lembaga pemerintah yang berkaitan
langsung dengan penanggulangan bencana. Sejak dari Menteri
Koordinator atau Menko (yang dulu berupa Menko Kesejahteraan
Rakyat kini menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan),
Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah,
dan banyak lagi, di samping kedua Lembaga Pemerintah Non
Kementerian (LPNK) di atas. Dan, pemerintahlah yang harus berada
digaris terdepan dalam penanggulangan bencana. Yang lainnya
bersifat dukungan.
Penanggulangan bencana tentu saja tidak hanya urusan
pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) dan
masyarakat, sebagaimana yang juga diatur oleh kedua UU (UU No.
24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan UU No. 29
Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan) serta UU dan
peraturan perundang-undangan lainnya. Akan tetapi juga seluruh
komponen bangsa, sesuai dengan bidang tugasnya masing masing.
Termasuk di antaranya lembaga negara lainnya. Ketika penulis di
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lembaga ini selalu aktif di dalam
setiap persoalan bangsa, termasuk bencana. Setidaknya yang
menyangkut pemeriksaan (audit) keuangan negara, baik di kala
tanggap darurat maupun di saat rehabilitasi. Demikian jugalah
hendaknya lembaga DPR dan DPD (serta MPR) melalui anggotanya
Kabupaten/Kota. Bisa dimaklumi, lembaga mana yang paling menonjol
di suatu daerah, maka itulah yang berada di garis terdepan.

masing masing, tanpa harus membawa nama partai politik.
Sesungguhnya negeri ini sudah memiliki banyak pengalaman

Jika dilihat dasar pembentukan kedua lembaga ini, dengan mudah

dalam menghadapi bencana. Yang terbaru saja masih segar dalam

dirumuskan bidang tugasnya masing-masing (lihatlah UU No. 24

ingatan tsunami di Aceh, gempa di Jogjakarta, gempa dan tsunami di

Tahun 2007 dan UU No. 29 Tahun 2014). Akan tetapi di dalam

Sumbar dan Mentawai, tsunami di Flores, gempa di Lombok dan Bali

pelaksanaan tugasnya di lapangan, seringkali “susah dibedakan”.

serta lainnya. Rasanya tidak terbayangkan apa yang terjadi di Palu

Tidak dapat dipungkiri terjadinya “persaingan” antarinstansi.

dan sekitarnya. Beberapa desa mengalami amblas (likuifaksi).

Sesungguhnya kalau dikaji Kementerian Negara dan Lembaga

Korban yang hilang dan jumlahnya mencapai ribuan memberi

Pemerintah Non Kementerian (LPNK) terjadi banyak sekali tumpang

ketidakpastian. Karena itu kajian menyeluruh agaknya perlu dilakukan.

tindih di dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan negara.

Mulai dari pengalaman di lapangan sampai pada kajian di tingkat

Dampaknya lebih jauh akan terkait dengan penganggaran negara.

Undang Undang dan peraturan perundang-undangan lain. Dan ini

Dan, inilah antara lain yang dibahas di Lembaga Pengkajian MPR,

akan menjadi bahan masukan berharga bagi pemerintahan di masa

khususnya yang menyangkut Pemerintahan Negara.

mendatang. ❏

EDISI NO.10/TH.XII/OKTOBER 2018
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Memaksimalkan

Penanganan Bencana Gempa
dan Tsunami
UU No. 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana perlu
direvisi. DPR sudah
memasukkan revisi UU itu
dalam Program Legislasi
Nasional (Prolegnas) dari
Badan Legislasi (Baleg) DPR.
FOTO-FOTO: ISTIMEWA

OMBOK, Nusa Tenggara Barat, 29 Juli 2018, diguncang gempa

L

Lima menit kemudian, BMKG merilis peringatan tsunami. Lembaga

bumi. Gempa berkekuatan 6,4 Skala Richter memporak-

ini mewanti-wanti gelombang laut akan mencapai 0,5 meter sampai

porandakan beberapa daerah di Lombok. Sejak itu masih terjadi

3 meter. Antara tiga hingga enam menit berikutnya, Kota Palu diterjang

gempa dengan getaran yang lebih kecil hingga magnitude besar

ombak setinggi enam meter. Sejak gempa besar itu sedikitnya ada

berkekuatan besar 7 SR pada 5 Agustus 2018. Badan Meteorologi,

500 gempa susulan di Palu yang sebagian besar di antaranya tidak

Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat, sejak gempa pertama

dirasakan warga.

pada 29 Juli 2018 itu, nyaris terjadi 2.200 kali gempa bumi di Lombok.

Gempa dan tsunami ditambah semburan lumpur (likuifaksi, soil

Gempa Lombok menimbulkan duka mendalam. Sebanyak 584 or-

liquefaction) tanah di Palu dan sekitarnya mengakibatkan 2.073 or-

ang korban meninggal dunia, 445.342 mengungsi, dan 149.715 rumah

ang meninggal dunia. Kebanyakan meninggal akibat tsunami. Namun,

rusak. Kerugian ditaksir lebih dari Rp 12 triliun. Belum lagi kerugian

jumlah pasti korban meninggal dunia amat mungkin tidak akan

psikis berupa trauma dan depresi akibat kehilangan segala-galanya,

diketahui, mengingat sejumlah daerah tersapu tsunami dan likuifaksi

dan duka yang mendalam.

sehingga mengubur banyak orang. Badan Nasional Penanggulangan

Belum kering air mata untuk Lombok, giliran gempa disusul tsunami meluluhlantakan Palu, Donggala, dan Sigi. Bencana itu terjadi

Bencana (BNPB) mencatat 10.679 orang cedera, 680 hilang, dan
82.775 menjadi pengungsi.

pada 28 September 2018, sekitar pukul 18.02 WIT. Bumi tiba-tiba

Gempa Lombok dan gempa serta tsunami di Palu, Donggala, Sigi,

berguncang kuat. Jalan-jalan terbelah. Bangunan-bangunan ambruk.

meninggalkan duka mendalam bagi bangsa ini. Ribuan nyawa

Gempa berkekuatan 7,4 pada Skala Richter melanda Palu, Donggala,

melayang, ribuan lainnya luka-luka, dan hampir sejuta warga menjadi

dan sekitarnya. Gempa ini bukanlah yang pertama, tapi inilah gempa

pengungsi. Jumlah kerugian puluhan triliun rupiah. Gempa dan tsu-

yang terkuat goncangannya.

nami Palu, Donggala, dan Sigi menjadi tragedi kemanusiaan terbesar
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kedua setelah gempa dan tsunami Aceh

masih adanya kelemahan dalam penanganan

ketidakberesan dalam penanganan bencana

tahun 2004.

korban bencana alam. Di Lombok, para

yang terjadi belakangan ini,” ujarnya.

Setiap terjadi bencana, pemerintah

korban juga mengeluhkan belum turunnya

Anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar,

langsung secara sigap menangani baik

bantuan pemerintah untuk perbaikan rumah

Deding H. Iskak, juga melihat penanganan

evakuasi korban maupun memberi bantuan

yang rusak akibat gempa.

bencana di Lombok dan Palu sudah baik.

pada pengungsi. Badan Nasional Penang-

Meski masih banyak keluhan, Wakil Ketua

“Pemerintah memberi bantuan ke lokasi

gulangan Bencana (BNPB) langsung turun

MPR Mahyudin menilai, penanganan korban

bencana secara cepat. Pada masa tanggap

ke lokasi bencana. Pemerintah pun menetap-

gempa di Palu dan Lombok sudah sesuai

darurat, kebutuhan para korban juga

kan tanggap darurat. Dalam bencana

prosedur. “Saya kira pemerintah sudah

dipenuhi. Meskipun, memang belum maksi-

Lombok dan Palu, BNPB bersinergi dengan

bekerja sesuai dengan mekanisme dan

mal, tapi relatif sudah cukup baik,” katanya

pihak lain memberi bantuan, seperti Pemda,

kondisi yang ada. Apalagi musibah ini

kepada Majelis.

TNI, Polri, PMI, dan lembaga swadaya

bukanlah yang pertama kali dihadapi

masyarakat (LSM).

pemerintah,” katanya kepada Majelis.

Sementara itu, pengamat sosial Musni
Umar justru melihat banyak lembaga sosial

Namun, tak urung korban gempa di Palu,

Bahkan, lanjut Mahyudin, Wakil Presiden

atau LSM dari dalam dan luar negeri yang

Donggala, dan Sigi, ternyata lambat me-

Jusuf Kalla langsung turun ke lokasi gempa.

bergerak dalam penanganan korban ben-

nerima bantuan, selain karena medan yang

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang

cana. Musni Umar datang dan melihat

sulit juga karena sarana dan prasarana

Yudhoyono, Jusuf Kalla menangani bencana

langsung kondisi korban bencana di Lom-

rusak. Akibatnya, sempat terjadi penjarahan

tsunami di Aceh. “Jadi saya tidak melihat

bok, NTB. “Belum lama ini saya ke Lombok,

yang dilakukan masyarakat. Ini menunjukkan

bahwa pemerintah tidak serius dan adanya

saya menemukan LSM dari Malaysia,

EDISI NO.10/TH.XII/OKTOBER 2018
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Palestina, terjun ke lokasi. Juga dari ACT,
dan banyak lagi, mereka sangat aktif
memberi bantuan,” ucapnya kepada Majelis.
Menurut Musni Umar, pemerintah harus
mempercepat gerak membantu masyarakat
terdampak bencana, baik di Lombok maupun
di Palu, Donggala, dan Sigi. “Ini harus
diperhatikan pemerintah. Saya mendengar
informasi penanganan bencana di Palu
berjalan lambat. Saya tidak bisa memastikan
apakah informasi ini benar. Tetapi untuk
Lombok, karena saya turun langsung, saya
pastikan informasi keterlambatan bantuan
pemerintah itu benar,” imbuhnya.

Deding H. Iskak

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Lombok tidak lumpuh, tidak seperti ketika

bekerja. Jika pemerintah daerah masih bisa

Musni memberi contoh janji pemerintah

terjadi bencana tsunami di Aceh. Oleh karena

berjalan maka dianggap sanggup me-

akan memberi bantuan untuk perbaikan

itu, pemerintah mengesampingkan perminta-

nangani bencana. Artinya, bencana itu

rumah yang rusak. Ketika berada di Lombok,

an untuk menetapkan bencana di Palu dan

belum perlu ditetapkan sebagai bencana

Musni memastikan bantuan itu belum ada.

Lombok sebagai bencana nasional.

nasional. Pemerintah pusat juga pro aktif

Begitu juga janji Menteri Sosial yang akan

Mengapa pemerintah tidak menetapkan

memberi bantuan Rp 10.000/hari untuk

bencana gempa dan tsunami di Palu dan

jaminan hidup selama tiga bulan atau enam

gempa di Lombok sebagai bencana

bulan, bantuan itu pun belum diterima korban

nasional?

bencana.

memberikan dukungan,” jelas Wakil Ketua
Komisi VIII DPR ini.
Musni Umar juga mengakui bahwa
penetapan status bencana nasional ada

Mahyudin mengakui ada sebagian orang

aturan tersendiri. Jika ditetapkan sebagai

untuk

yang meminta pemerintah menetapkan

bencana nasional, memang tidak mudah bagi

mempercepat bantuan itu. Bagaimanapun

bencana di Palu dan Lombok sebagai

pemerintah untuk mengerahkan dana atau

rakyat sedang menanti dan ada batas

bencana nasional agar bisa mendapatkan

anggaran untuk memberi bantuan korban

kesabarannya. Jangan sampai mereka

bantuan dari berbagai pihak, termasuk dunia

bencana. Jika dana itu digunakan dengan

kehilangan kepercayaan pada pemerintah.

internasional. Pada kenyataannya, tanpa

sembarang malah bisa menjadi temuan dari

Jika ini terjadi, tentu akan merugikan

menetapkan status bencana nasional,

BPK.

pemerintah,” kata sosiolog ini.

bantuan dari luar negeri pun mengalir untuk

“Yang penting kita harapkan ada

korban bencana di Palu dan Lombok,

semangat untuk membantu dengan cara

termasuk dari Amerika Serikat.

yang sangat hati-hati, sehingga masalah bisa

“Kita

dorong

pemerintah

Bukan Bencana Nasional?
Banyak pihak yang meminta pemerintah

“Jadi, kita usah terjebak pada status

menetapkan status bencana gempa bumi dan

bencana, tapi lebih pada teknis pe-

tsunami di Palu, dan sebelumnya gempa bumi

nanganan korban bencana itu sendiri.

di Lombok sebagai bencana nasional.

Pemerintah juga sudah menyiapkan ang-

Pasalnya, jumlah korban jiwa dalam gempa

garan yang cukup. Penanganan bencana

dan tsunami ditambah likuifaksi di Palu,

ini memang tidak mudah dan memerlukan

Donggala dan Sigi, mencapai ribuan orang

waktu untuk menjadi normal kembali,”

sehingga dibutuhkan penanganan secara

papar politisi Golkar ini.

komprehensif, termasuk penyediaan ang-

Deding H. Iskak menjelaskan, untuk

garan dan mengundang bantuan inter-

menetapkan sebuah bencana sebagai

nasional, seperti bencana tsunami di Aceh

bencana nasional ada beberapa tolok ukur

tahun 2004. Suara yang meminta pemerintah

dan kriteria, seperti jumlah korban, kerugian

untuk menetapkan status bencana di Palu

harta benda, kerusakan sarana dan

sebagai bencana nasional itu datang dari

prasarana, cakupan luas wilayah yang

para wakil rakyat di DPR.

terdampak bencana, dan dampak sosial

Namun, pemerintah bergeming. Alasan-

ekonomi yang timbul akibat bencana itu.

nya, pemerintahan masih berjalan normal.

“Tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah

Artinya, pemerintah daerah di Palu dan

sejauhmana pemerintah daerah masih bisa
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diatasi. Persoalannya, bagaimana para

Musni Umar
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korban bencana yang mengalami stres dan

Sekarang kita sudah punya Badan Nasional

Bencana ini. Tetapi sebelum UU yang baru

frustasi, serta trauma, bisa melanjutkan

Penangggulangan Bencana (BNPB). Biar

terbentuk tentu UU yang lama ini kita pakai,”

hidup dengan baik. Terutama ekonomi segera

saja segala macam bencana ditangani BNPB.

tambahnya.

bergulir,” katanya.

Kita tidak usah terburu-buru harus membuat

Sodik yang juga berada dalam Komisi VII

atau merevisi UU tentang Bencana Alam,”

sepakat dengan Deding. Menurut Sodik,

jelasnya.

Komisi VIII DPR sedang mengkaji untuk

Anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra
Sodik Mudjahid mempunyai pendapat
berbeda. Dia menilai pemerintah sangat alergi

Deding H Iskak juga berpendapat, pe-

melakukan revisi dan penyempurnaan UU

dengan status bencana nasional. Tidak

nanggulangan bencana tidak perlu dimasukkan

No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

ditetapkannya bencana di Palu dan Lombok

secara eksplisit dalam konstitusi. Sebab, dalam

Bencana. Perbaikan tersebut, antara lain

sebagai bencana nasional, menurut Sodik,

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sudah

tentang membangun budaya tangguh

lebih atas dasar pertimbangan politik.

ditegaskan bahwa “pemerintah negara Indo-

bencana nasional, efektivitas koordinasi

“Mungkin (pemerintah) tidak ingin dikatakan

nesia melindungi segenap bangsa Indonesia

penanganan bencana dan organisasi BNPD

masa pemerintahan Jokowi banyak bencana

(Badan Nasional Penanggulangan Bencana

nasional,” katanya kepada Majelis.

Daerah).

Sodik juga melihat pemerintah tidak

“Bencana gempa dan tsunami di Palu dan

konsisten. Sebelumnya pemerintah mengata-

Lombok harus menjadi bencana terakhir

kan bahwa status bencana tidak terlalu

yang menelan banyak korban jiwa. Untuk

penting, yang lebih penting adalah kualitas

selanjutnya masyarakat Indonesia meng-

penanganan bencana. “Tapi, pada ke-

gunakan paradigma dan komitmen baru dalam

nyataannya di lapangan, status bencana

penanganan bencana di kalangan masya-

tidak ada, penangangannya pun masih

rakat dan aparatur Indonesia,” kata Wakil

banyak kelemahan,” tutur Sekretaris ICMI

Ketua Komisi VIII DPR ini.

Jawa Barat 2006 – 2016 ini.

Paradigma itu, antara lain edukasi budaya

Sodik memberi contoh salah satu ke-

waspada dan tanggung bencana di kalang-

lemahan itu adalah janji pemerintah untuk

an masyarakat sejak usia dini. Lalu penguat-

memberi bantuan uang bagi korban yang

an pendidikan dan latihan (Diklat) budaya

rumahnya rusak berat, sedang, maupun

tangguh bencana di kalangan aparatur,

rusak ringan. Pemerintah waktu itu berjanji

terutama aparatur pemerintahan dan

memberi bantuan Rp 50 juta untuk perbaikan
rumah yang rusak berat, Rp 25 juta untuk
rumah yang rusak sedang, dan Rp 10 juta

Sodik Mudjahid

dan seluruh tumpah darah Indonesia.”

kabupaten/kota. Penggunaan teknologi
waspada bencana secara maksimal sebagai
early warning system, dan konstruksi

untuk rumah yang rusak ringan. “Uang

“Dalam konteks amanat konstitusi itu,

bangunan tahan gempa. Selain itu, juga

bantuan untuk perbaikan rumah yang

negara harus melindungi warganya, ter-

konsistensi kebijakan tata ruang wilayah

dijanjikan pemerintah itu belum terwujud,”

masuk dari bencana. Oleh karena pemerintah

yang aman bencana. “Artinya, jangan

katanya.

harus memperbaiki dan menyempurnakan

sampai ada daerah yang rawan bencana,

terus piranti penanggulangan bencana agar

tetapi ada penduduknya,” kata Sodik.

Regulasi

mampu melindungi segenap warga Indone-

Dari sisi regulasi, Mahyudin tidak sepakat

sia dari marabahaya,” sebutnya.

Indonesia yang terletak pada kawasan
yang dikenal sebagai Cincin Api Pasifik

bila penanganan bencana masuk dalam

Deding menyatakan, payung hukum untuk

memang sangat rentan terhadap gempa,

konstitusi. Sebab, jika disebutkan secara

penanggulangan bencana perlu direvisi. DPR

letusan gunung berapi, tsunami, dan juga

eksplisit dalam konstitusi maka struktur

sudah memasukkan revisi UU itu dalam Pro-

banjir. Karena itu, Indonesia memiliki serajah

penanganan bencana menjadi tidak efisien.

gram Legislasi Nasional (Prolegnas) dari

ujian bencana yang panjang, mulai dari

Saat ini penanganan bencana cukup

Badan Legislasi (Baleg) DPR. “Sejauh ini,

gempa dan tsunami di Aceh, gempa di

dilakukan BNPB sebagai koordinator.

payung hukum untuk penanggulangan

Padang, gempa di Jogjakarta, gempa di NTB

“Kita jangan latah, hanya karena banyak

bencana adalah UU No. 24 Tahun 2007

dan NTT, hingga yang terakhir di Palu,

terjadi bencana dan bagaimana penanganan

tentang Penanggulangan Bencana. Namun,

Donggala, dan Sigi. Ancaman bencana alam

bencana alam, maka kita harus masukkan

DPR juga sudah memasukkan revisi UU itu

bisa datang kapan saja. Karena itu

dalam konstitusi. Nanti, kalau masuk

ke dalam Prolegnas di Baleg,” ujarnya.

masyarakat Indonesia perlu waspada

konstitusi, struktur penanganan bencana

“Jadi memang ada agenda untuk merevisi

menjadi banyak dan malah tidak efisien.

atau menyempurnakan UU Penanggulangan
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terhadap potensi bencana. ❏
Tim Majelis
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Potensi Gempa dan Tsunami di Zona Cincin Api
Kita tidak dapat memprediksi kapan dan di mana bencana gempa bumi terjadi, sehingga perlu
kesiapan dan mitigasi bencana untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

G

EMPA bumi dan tsunami yang menimpa
tiga daerah di Sulawesi Tengah, yaitu
Palu, Sigi, dan Donggala, serta gempa
Lombok, Nusa Tenggara Barat, meninggalkan duka mendalam bagi bangsa Indonesia.
Ribuan nyawa melayang dan ribuan lagi lukaluka. Hampir sejuta warga menjadi
pengungsi. Kerugian mencapai puluhan
triliun rupiah.
Gempa bumi di Lombok terjadi sejak 29
Juli hingga 12 September 2018. Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
(BMKG) mencatat nyaris 2.200 kali gempa
bumi menguncang Lombok. Sejak gempa
berkekuatan 6,4 Skala Richter pada 29 Juli
2018 menyebabkan korban jiwa tercatat 548
meninggal, 445.343 jiwa mengungsi,
149.715 rumah rusak, dan kerugian material
ditaksir lebih dari Rp 12 triliun.
Belum kering air mata untuk Lombok,
gempa meluluhlantakan kota Palu, Donggala,
dan Sigi. Gempa berkekuatan 7,4 Skala Richter membawa tsunami dan likuifaksi yang
menelan sejumlah wilayah di Sulawesi
Tengah. Tingkat kerusakannya lebih parah
dari gempa Lombok. Dalam delapan hari, 28
14

September hingga 6 Oktober 2018, tercatat
455 gempa susulan. Sekitar 2.000 lebih jiwa
melayang akibat gempa dan tsunami
tersebut. Boleh dibilang gempa dan tsunami
di Palu, Sigi, dan Donggala menjadi tragedi
kemanusiaan terbesar sejak gempa dan tsunami Aceh pada 2004 silam.

Sudah sejak lama diketahui Indonesia
berada pada kawasan yang dikenal sebagai
Cincin Api Pasifik atau Pasific ring of fire.
Berada di kawasan Cincin Api Pasifik membuat
Indonesia rentan terhadap gempa, letusan
gunung berapi, tsunami, dan juga banjir. Zona
Cincin Api merupakan area pertemuan lempeng
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bumi, terutama lempeng Pasifik. Lantaran
pertemuan lempeng aktif maka area ini
termasuk ke dalam kawasan rawan gempa.
Selain itu, di sepanjang zona ini terdapat
gunung api aktif yang jumlahnya lebih dari 450
gunung api. Inilah yang kemudian melahirkan
istilah Cincin Api, yakni berupa rangkaian
gunung aktif di sepanjang zona itu.
Lebih jelasnya, pertemuan lempeng bumi
hampir di sekelilingnya disertai dengan jalur
aktif gunung berapi. Kombinasi lempeng bumi
yang selalu bergerak dan gunung berapi
yang aktif, suatu waktu dapat memicu
gempa, mulai dari gempa skala kecil sampai
sangat besar (megatrust). Gempa besar
adakalanya memicu tsunami. Indonesia
berada di bagian Cincin Api Pasifik yang
merupakan daerah gempa teraktif di dunia.
Itu sebabnya Indonesia memiliki sejarah
ujian bencana yang tidak sedikit, mulai dari
gempa dan tsunami di Aceh, gempa di
Padang, gempa di Jogjakarta, gempa di Nusa
Tenggara Barat, hingga yang terakhir di
Sulawesi Tengah, tepatnya di Palu, Sigi, dan
Donggala. Tsunami adalah bencana alam
besar yang pernah menggemparkan Indonesia pada akhir 2004, ketika ujung barat
Indonesia, Aceh, dihantam gelombang laut
yang menelan ratusan ribu korban jiwa.
Kata tsunami sendiri berasal dari bahasa
Jepang “tsu” yang berarti pelabuhan dan
“nami” yang berarti gelombang. Secara ilmiah,
tsunami adalah gelombang air laut yang tinggi
dan cepat disebabkan oleh pergerakan tibatiba di dasar laut. Namun, tak semua gempa
bisa mengakibatkan terjadinya tsunami.
Faktor pertama yang paling sering terjadi dan
merupakan penyebab dari 90% bencana
tsunami adalah gempa bumi yang terjadi di
bawah laut. Gempa bumi di bawah laut terjadi
karena tubrukan lempeng-lempeng tektonik.
Tubrukan itu mengakibatkan pergerakan
dasar laut dan mengganggu keseimbangan
air yang berada di atasnya.
Merujuk pada peta gempa nasional yang
dirilis Pusat Studi Gempa Nasional
(Pusgen) tercatat 295 sumber gempa aktif
di Indonesia yang berpotensi mengancam
jiwa manusia. Pusat gempa itu nyaris
merata dari Sabang sampai Merauke.
Hanya Kalimantan saja yang relatif sepi
dari potensi gempa besar.
Masih menurut Pusgen, di Pulau Jawa
terdapat 34 sumber gempa, baik berupa
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sesar di darat maupun subduksi, yang
berpotensi tsunami di selatan Jawa. Gempa
Lombok dan Palu sudah demikian merusak
dengan mengakibatkan kehilangan jiwa yang
begitu banyak. Gempa yang terjadi di
Jogjakarta pada 2006 menewaskan lebih dari
5.000 jiwa. Bisa dibayangkan, bagaimana
bila gempa terjadi di Pulau Jawa di mana
terdapat sejumlah kota besar dengan tingkat
kepadatan penduduk yang sangat tinggi
ditambah banyaknya bangunan vertikal.
Tidak hanya di Pulau Jawa. Potensi gempa
dan tsunami juga ada di Sumatera, Bali, NTB,

menjadi sesuatu yang mendesak untuk
dilaksanakan di semua wilayah Indonesia.
Mitigasi bencana bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan yang masuk dalam
kebijakan pembangunan di setiap daerah
yang memiliki potensi bencana gempa bumi
dan tsunami. Bentuk konkret dari kebijakan
ini adalah mitigasi bencana masuk dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMN) secara eksplisit. Misalnya, kebijakan alokasi anggaran. Semakin besar potensi
bencana di sebuah daerah maka anggaran
yang dialokasikan untuk mitigasi bencana itu

NTT, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, hingga
Papua. Belum lagi potensi letusan dan gempa
vulkanik dari 127 gunung api aktif se
nusantara.
Kondisi geografis Indonesia yang berada
pada zona atau kawasan Cincin Api Pasifik
mengharuskan masyarakat Indonesia
waspada terhadap potensi bencana gempa.
Kita tidak bisa memprediksi kapan dan di mana
terjadinya bencana gempa bumi ini. Karena
itu diperlukan kesiapan dan antisipasi
mitigasi bencana untuk menghadapi setiap
kemungkinan yang akan terjadi.
Dua bencana gempa bumi yang terjadi di
Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan Palu,
Sulawesi Tengah, seyogyanya menjadi
pelajaran bagi masyarakat Indonesia. Dari
dua bencana yang terjadi dalam waktu
berdekatan itu terkandung pesan tersembunyi bagi semua pihak, baik pemerintah dan
masyarakat, bahwa mitigasi bencana

sudah seharusnya lebih besar dari daerah
lainnya. Mitigasi bencana memerlukan alokasi
anggaran yang memadai.
Penanganan dua bencana gempa yang
terjadi di Lombok dan Palu masih mendapat
kritikan dari beberapa pihak. Artinya, dalam
manajemen bencana masih kurang koordinasi antarlembaga pemerintah. Kelemahan
birokrasi dalam manajemen bencana bisa
menyebabkan jatuh korban lebih banyak
karena bantuan terlambat datang. Itu bukti
bahwa penanganan gempa di Lombok dan
Palu, masih lemah dalam koordinasi, akibatnya mengganggu penyaluran logistik dan
bantuan bagi korban gempa bumi.
Oleh karena itu, rangkaian gempa bumi
dan tsunami melanda Lombok dan Palu
mengharuskan kita untuk terus berusaha
memperbaiki manajamen penanganan bencana agar menjadi lebih efektif. ❏
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Kita Sudah Bisa Menangani Bencana dengan Baik

G

EMPA bumi dan tsunami melanda
Palu dan sekitarnya di Sulawesi
Tengah pada Jumat, 28 September
lalu. Bencana alam itu terjadi pada pukul
18.02 WIT. Waktu itu, bumi tiba-tiba
berguncang kuat. Beberapa ruas jalan
terbelah. Bangunan-bangunan ambruk.
Gempa berkekuatan 7,4 pada skala Richter
ini juga mengakibatkan tsunami. Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
(BMKG) memang telah merilis peringatan
tsunami, tapi beberapa waktu kemudian
BMKG mencabut peringatan itu.
Ternyata kemudian Palu, Donggala, dan
sekitarnya diterjang tsunami. Gelombang
laut mencapai 0,5 meter hingga tiga meter.
Gempa dan tsunami ditambah likuifaksi
tanah mengakibatkan sebanyak 2.073
orang meninggal dunia, sebagian besar
akibat tsunami. Namun, meski menimbulkan banyak korban jiwa, pemerintah
tidak menetapkan bencana gempa Palu
sebagai bencana nasional, seperti gempa
dan tsunami Aceh pada 2004 silam.
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Sebelumnya, saat gempa melanda Lombok,
Nusa Tenggara Barat, pemerintah juga tidak
menetapkan bencana tersebut sebagai
bencana nasional.
Sebenarnya apa yang menjadi dasar
untuk menetapkan suatu bencana sebagai
bencana nasional? Bagaimana seharusnya
penanganan bencana alam? Untuk itu
Majelis meminta pendapat dan tanggapan
dari Pimpinan MPR. Berikut ini wawancara
Majelis dengan Wakil Ketua MPR Dr.
Mahyudin, ST., MM., beberapa waktu lalu
di Bandara Sepinggan, Balikpapan.
Petikannya.
Banyak kalangan menganggap penanganan bencana gempa dan tsunami
di Palu, begitu pula gempa di Lombok,
kurang maksimal. Bagaimana pendapat Bapak?
Saya tidak mengetahui secara persis
bagaimana penanganan bencana di Palu
dan Lombok. Saya tidak memiliki data. Tetapi
secara umum, dari pemberitaan di media

massa, saya kira penanganan korban
gempa di Palu dan Lombok, sudah sesuai
prosedur. Jika ada yang berpendapat
penanganan gempa di Palu dan Lombok
kurang maksimal, menurut saya, karena
sekarang menjelang Pemilu memang orang
mencari-cari kekurangan.
Saya kira pemerintah sudah bekerja
sesuai dengan mekanisme dan kondisi
yang ada. Apalagi musibah ini bukanlah
yang pertama kali dihadapi bangsa
Indonesia. Untuk menangani bencana di
Palu, Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah
turun langsung. Pak Jusuf Kalla sudah
berpengalaman dalam penanganan bencana. Saat menjadi Wakil Presiden di era
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,
Jusuf Kalla menangani bencana tsunami
di Aceh. Jadi saya tidak melihat bahwa
pemerintah tidak serius dan ada ketidakberesan dalam penanganan bencana yang
terjadi belakangan ini.
Mengapa pemerintah tidak menetapkan bencana di Palu dan Lombok
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sebagai bencana nasional. Apa pendapat Bapak?
Memang ada sebagian orang yang
meminta pemerintah menetapkan bencana
di Palu dan Lombok sebagai bencana
nasional agar bisa mendapatkan bantuan
dari berbagai pihak, termasuk internasional.
Pada kenyataannya, bantuan dari luar negeri
pun datang untuk korban bencana di Palu
dan Lombok, termasuk dari Amerika.
Seharusnya kita tidak terjebak pada status
bencana, tapi lebih pada teknis penanganan
korban bencana itu sendiri. Pemerintah juga
menyiapkan anggaran yang cukup.
Penanganan bencana ini memang tidak
mudah dan memerlukan waktu untuk menjadi
normal kembali.

saja segala macam bencana ditangani BNPB.
Kita tidak usah terburu-buru harus membuat
atau merevisi UU tentang Bencana Alam.
Bagaimana dengan anggaran untuk
penanggulangan bencana?
Jika masih kurang kita bisa menambah
anggaran untuk penanggulangan bencana.
Daerah di Indonesia memang rawan gempa
maka dana cadangan untuk penanggulangan
gempa bumi bisa ditambah.
Alat-alat deteksi gempa, seperti alat
deteksi tsunami, banyak yang rusak
bahkan hilang. Apa pendapat Bapak?
Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah. Pemeliharaan alat-alat deteksi seperti
deteksi tsunami itu harus diperhatikan,
apalagi di daerah yang berpotensi terjadi

penanggulangan korban bencana. Semacam
standar operasionalnya. Bagaimana
penangangan bencana di daerah padat
penduduk, bagaimana pembagian tugas,
bagaimana rekonstruksi pasca bencana,
dan lainnya. Ini dimaksudkan agar kita tidak
kalang kabut, keteteran, sigap, ketika terjadi
sebuah bencana. Ada standar operasionalnya (SOP).
Misalnya, seperti gempa dan tsunami di
Palu. Kita tidak menduga bencana itu
menimbulkan kepanikan masyarakat. Kita
tidak menduga akan terjadi penjarahan.
Karena itu, kasus penjarahan ini bisa menjadi
pelajaran dan harus dibuat SOP dalam
penanganan bencana. Penanganan bencana
bukan sekadar persoalan bantuan, tetapi

Bagaimana Bapak melihat bantuan
asing (dari luar) untuk korban bencana
di Palu dan Lombok?
Ya, bagus saja. Saya kira kita harus
menerima bantuan secara terbuka,
termasuk bantuan dari luar negeri. Tidak
perlu ada prasangka buruk terhadap
bantuan dari luar dalam kondisi di daerah
gempa masih seperti sekarang ini.
Bagaimana payung hukum dalam
penanganan bencana alam ini? Apakah
sudah cukup dengan UU atau perlu
masuk dalam konstitusi?
Kita jangan latah, hanya karena banyak
terjadi bencana dan bagaimana penanganan
bencana alam maka kita harus masukkan
dalam konstitusi. Nanti, kalau masuk
konstitusi, struktur penanganan bencana
menjadi banyak dan malah tidak efisien.
Sekarang kita sudah punya Badan Nasional
Penangggulangan Bencana (BNPB). Biar

gempa bumi dan tsunami.
Indonesia memang rawan bencana
gempa. Apa yang perlu dipersiapkan?
Menghadapi bencana seperti gempa bumi
dan tsunami kita perlu langkah-langkah
antisipasi. Pertama, misalnya, kita harus
memperbaiki alat deteksi gempa dan tsunami.
Jangan sampai alat deteksi itu rusak, apalagi
sampai hilang. Apakah harus menunggu
sampai jatuh korban lagi? Jika ada alat
deteksi yang rusak atau hilang maka bagian
maintenance tidak bekerja dengan baik. Jika
sampai mengakibatkan gempa dan tsunami
yang tidak terdeteksi dan jatuh banyak korban
jiwa maka mereka yang bertanggungjawab
atas pemeliharaan alat deteksi gempa dan
tsunami bisa menjadi tersangka. Sebab,
kelalaian mereka menyebabkan orang lain
celaka. Kita perlu merawat alat deteksi
semacam itu.
Kedua, kita perlu mempersiapkan skenario

juga keamanan dan ketertiban. Itu
membuktikan bahwa pengamanan sangat
lemah. Aparatur sibuk dengan keluarganya.
Perlu juga dikirim aparatur keamanan ke
daerah bencana. Kita harus mengantisipasi
kondisi seperti itu.
Apakah kita perlu belajar penanganan bencana alam ke negara-negara lain,
seperti Jepang dan Amerika?
Saya yakin aparatur kita sudah bisa
melakukan penanganan bencana dengan
baik. Tapi, memang kita memiliki perbedaan
kultur dengan masyarakat Jepang atau
Amerika. Ketika terjadi bencana, orang
Jepang lebih sabar. Mereka mau antri
menerima bantuan makanan dan lainnya.
Mereka tidak melakukan penjarahan.
Sebaliknya, kita di sini seolah tidak sabar
menunggu datangnya bantuan. Karena itu
terjadi penjarahan, seperti terjadi di Palu
kemarin. ❏
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Misi Kemanusiaan

Pimpinan Parlemen
di Sulawesi Tengah

Beri Bantuan untuk Korban Gempa dan Tsunami

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Kunjungan sehari pimpinan parlemen ke Palu
punya arti yang besar bagi korban gempa dan
tsunami Palu-Donggala-Sigi. Pimpinan
parlemen sepakat bahwa itu adalah misi
kemanusiaan, bukan kepentingan politik.

S

AMBIL berlinang air mata, Dini mengungkapkan kesedihan yang
dialami akibat gempa dan tsunami yang terjadi di Sulawesi
Tengah, meliputi: Palu, Donggala, dan Sigi, pada Sabtu 29 September 2018. Bencana alam itu telah merenggut jiwa ibu dan saudarasaudaranya. Kini perempuan berumur sekitar 25 tahun itu hanya
tinggal bersama ayahnya.
Pada saat kunjungan Ketua MPR Zulkifli Hasan bersama Ketua
DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta, dan Wakil Ketua
DPR Fadli Zon ke Palu, 3 Oktober 2018, ayah Dini sedang dirawat di
Posko Darurat yang berada di Bandar Udara Mutiara SIS Al Jufri.
Ayahnya bersama korban yang lain, termasuk anak-anak, saat itu
tengah menjalani masa perawatan. Terlihat salah satu kaki ayah
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Dini mengalami luka serius. Sedangkan Dini mengalami cedera di
bagian tangannya, mengalami memar-memar.
Mendengar dan menyaksikan apa yang dialami Dini, Zulkifli Hasan
tampak terharu. Ia agaknya ikut merasakan apa yang Dini rasakan.
“Saya ikut bersedih apa yang dirasakan dan dialami”, ujarnya. Pria
asal Lampung itu mengatakan, dia bersama dengan pimpinan
parlemen lainnya, datang ke Palu untuk peduli dan membantu korban
gempa dan tsunami. “Kita harap bantuan ini bisa meringankan para
korban,” ungkapnya.
Mantan Menteri Kehutanan itu merasa prihatin atas apa yang
terjadi di Palu, Donggala, dan Sigi. Dia mengajak semuanya untuk
bersama-sama membantu para korban. “Lupakan perbedaan, mari
bersatu untuk mendukung Dini dan seluruh korban lainnya”, ucapnya.
Dia menegaskan, saatnya untuk saling mengasihi dan saling
mendukung. “Kita juga memberi dukungan moril pada para korban”,
tambahnya.
Zulkifli Hasan memberi apresiasi kepada pemerintah dalam
mengatasi dan menangani korban gempa dan tsunami. “Kita dukung
penuh apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah
pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota”, ujarnya. “Presiden
EDISI NO.10/TH.XII/OKTOBER 2018

saja ke sini dua kali”, tambahnya. Bila ada
kekurangan di sana-sini, Zulkifli Hasan
memaklumi sebab semua dalam kondisi
darurat.
Kunjungan bareng lembaga-lembaga
negara ke Palu, menurut Oesman Sapta,
merupakan kesepakatan bersama.
“Sebetulnya yang mau ikut banyak, namun
karena situasi terbatas, ya tidak semuanya
bisa ikut”, ujarnya. “Allhamdulillah kita bisa
sampai sini”, tambahnya.
Menurut Oesman Sapta, kedatangan ke
Palu sebagai bentuk komitmen ikut prihatin
dan berduka atas apa yang terjadi. “Kita ikut
merasakan kesedihan”, ujar pria asal
Kalimantan Barat itu. Untuk itu, para pimpinan
lembaga negara datang dan membawa
bantuan untuk meringankan beban para
korban.
Apa yang dikatakan oleh Zulkifli Hasan
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dan Oesman Sapta juga disampaikan oleh
Bambang Soesatyo. Dia mengatakan, para
pimpinan lembaga negara datang ke Palu
membawa berbagai bantuan yang
dibutuhkan masyarakat yang terkena
musibah. “Berupa kebutuhan mendesak,
seperti selimut, makanan, minuman,
pembalut wanita, dan lain sebagainya. Kita
juga beri bantuan tunai”, ungkap Bambang
Soesatyo. Kedatangan secara bersama,
menurut Bambang, agar pemulihan bencana
bisa mengalami percepatan.
Selepas memberi semangat kepada para
korban yang tengah di rawat di Mutiara SIS
Al Jufri, rombongan bergerak meninggalkan
tempat itu untuk meninjau titik-titik lokasi yang
terkena dampak gempa dan tsunami. Setelah
masuk jalan Kelurahan Petobo, Kecamatan
Palu Selatan, ruas jalan yang ada dipalang.
Kayu yang melintang itu membuat lalu lintas

tak bisa lewat. Hal demikian membuat Zulkifli
Hasan, Bambang Soesatyo, dan Oesman
Sapta yang berada dalam satu bis tak bisa
melanjutkan perjalanan, dan harus turun
kendaraan. Kedatangan mereka ke Petobo
memang untuk meninjau wilayah yang
terkena dampak gempa dan tsunami.
Setelah mereka turun dari bis, masingmasing dibonceng naik sepeda motor sejauh
50 meter. Di tempat itu mereka menyaksikan
jalan ambles sedalam dua meter. Gempa
yang terjadi membuat akses antarkampung
terkoyak sehingga menjadi putus. Mereka
mengamati dengan seksama kerusakan
yang terjadi, bahkan Zulkifli Hasan turun ke
bawah dan melihat retakan-retakan yang
ada. Di antara retakan itu dipotretnya.
Menurut penduduk setempat, gempa yang
terjadi dengan goncangan sangat dahsyat,
dan bahkan ada rumah yang bergesera
19
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sejauh 100 meter dari lokasi semula. Di
tempat ini, ketiga pimpinan lembaga negara
itu menyempatkan diri berbincang dengan
masyarakat setempat.
Selepas meninjau Kampung Petobo,
rombongan menuju Kampung Balaroa,
Kecamatan Palu Barat. Jarak antara Petobo
dan Balaroa terbilang jauh. Perjalanan ke
sana melintasi Kota Palu. Sepanjang
perjalanan, rombongan selain menyaksikan
rumah penduduk yang rusak bahkan roboh,
serta melihat beberapa kamp pengungsian.
Mereka juga mengetahui secara langsung
di salah satu SPBU terjadi antrian panjang
untuk mendapatkan bahan bakar. Di SPPBU
itu selain dipenuhi orang, juga dipenuhi
sepeda motor dan jurigen.
Tak lama kemudian rombongan tiba di
pengungsian Kampung Balaroa. Di
pengungsian ini ada beberapa tenda untuk
menampung korban gempa dan tsunami.
Terlihat ratusan anggota Kostrad dari Yonkes
II Malang. Pasukan berbaret hijau itu bertugas
di Balaroa untuk membantu korban. Menurut
salah satu anggota Kostrad, mereka baru tiga
hari bertugas di kampung itu. “Sebelumnya
ditarik di sini, kami bertugas di Lombok,” ujarnya.
Di pengungsian itu, pimpinan parlemen
memberi bantuan. Ketika ditanya wartawan,
Oesman Sapta mengatakan, bantuan
diberikan untuk meringankan beban para
pengungsi. Selanjutnya, rombongan berkeinginan meninjau tiga titik lokasi terdampak
bencana, yang ada di Donggala, Sigi, dan
tempat lainnya. Namun semua daerah
terdampak bencana belum bisa dikunjungi,
sebab terkadang ada realitas di lapangan
yang tidak bisa dilalui. “Untuk menuju lokasi
tak mudah, karena akan hambatan seperti
jalan terputus”, ungkapnya.
Zulkifli Hasan menyambangi salah satu
tenda pengungsian. Di tenda itu dia menemui
satu pasangan keluarga dengan tiga anak.
Kepada mereka, Zulkifli Hasan membawakan roti dan biskuit. Kedatangannya disambut dengan ramah. Biskuit yang ada langsung
diberikan dan diterima anak-anak itu. Kedua
orangtuanya menyampaikan berbagai
permasalahan yang ada. Mendengar
berbagai permasalahan yang ada, pria yang
akrab dipanggil Bang Zul itu mengatakan,
bila ada apa-apa diharap mereka melapor
atau menyampaikan keinginannya kepada
pemerintah. Pemerintah dibantu oleh TNI,
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Polri, Basarnas, BNPB, dan lembaga lainnya
telah bekerja dengan baik dalam penanggulangan bencana. Zul juga berharap agar
pasangan itu bersabar dalam menghadapi
cobaan yang ada.
Selepas meninjau kamp pengungsian,
rombongan melanjutkan perjalanan sejauh
500 meter menuju sebuah lkasi yang masih
berada di Kampung Balaroa. Di tempat yang
dituju itu adalah perumahan penduduk yang

ambles karena gempa sehingga membuat
rumah-rumah yang ada terkubur.
Saat berada di tempat ini, Oesman Sapta
mengajak kepada semua untuk membaca
surat Al Fatihah. “Mari kita kirim doa kepada
korban yang meninggal”, ujarnya. Dengan
doa diharap yang meninggal diampuni dosadosanya dan diterima oleh Allah. Semua
melihat dengan seksama dahsyatnya gempa
sehingga membuat kampung yang ada
terkubur ke dalam tanah. Zulkifli Hasan
mengajak untuk membantu korban gempa
dan tsunami. “Mari kita mengasihi pada para
korban”, harapnya. Dalam membantu korban
diharap semua melupakan perbedaan. “Mari
kita bantu mereka”, ajaknya.
Truk besar berwarna biru berpadu kuning
itu terlihat tertutup terpal. Di sisi kiri kanan,
dan depan truk terpasang banner bertuliskan: MPR Peduli Gempa dan Tsunami
Palu-Donggala. Kedatangan truk di Mutiara
SIS Al Jufri itu seiring dengan ketibaan
pimpinan parlemen.
Truk itu, menurut Zulkifli Hasan, berisi
tenda, selimut, makanan, minuman, dan
kebutuhan mendesak lainnya. Bantuan yang
diberikan kepada para korban gempa dan
tsunami, menurut Zulkifli Hasan, tak hanya
barang yang dibutuhkan dalam situasi
darurat. MPR juga menyumbang uang tunai.
Dengan rincian, sumbangan uang dari dirinya
sebesar Rp 200 juta, dari klub motor yang
dibina menyumbang Rp 36,8 juta, dan Korpri
MPR Rp12,1 juta. Bantuan tersebut secara
simbolis diserahkan kepada tokoh masyarakat Sulawesi Tengah, Pak Oscar. Atas
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bantuan yang diterimanya, Pak Oscar
mengucapkan terima kasih kepada MPR.
“Mudah-mudahan MPR mendapat balasan
dari Allah”, tuturnya.
Semua sumbangan yang diberikan,
menurut Zulkifli Hasan, bukti dirinya mengajak semua orang untuk saling mengasihi,
saling mendukung, dan saling membantu bagi
yang tertimpa musibah. “Mari kita bantu
mereka dengan ikhlas”, ajaknya. “Bersatu
untuk mereka yang perlu ditolong”, ujarnya.
Apa yang terjadi di Sulawesi Tengah,
bahkan sampai di beberapa daerah di
Sulawesi Barat itu, diharap dijadikan momentum bagi masyarakat untuk bersama dan
berbagi.
Dalam kunjungan ke titik-titik gempa, Zulkifli

juga memberi bantuan kepada korban
bencana alam sesuai dengan apa yang
dibutuhkan. Bantuan yang diberikan seperti
tenda, selimut, susu, popok, makanan, dan
minuman. “Juga uang tunai”, paparnya.
“Bantuan itu langsung diserahkan pada yang
berhak”, sebut Oesman Sapta.
Oesman Sapta menegaskan kembali
bahwa apa yang dilakukan itu tak ada
nuansa politiknya. “Yang kita bawa adalah
nilai-nilai kemanusiaan”, ungkapnya. Nilai
kemanusiaan yang dimaksud adalah persaudaraan dan kekeluargaan sehingga
pimpinan parlemen merasa terenyuh saat
melihat korban bencana. “Kita merasakan
pedih dan ngilu”, tuturnya. Dia berharap, bila
ada korban yang masih bisa ditolong harus

bencana. Dia juga berharap masyarakat
tetap semangat saat dibantu TNI dan Polri.
“DPR pun mengiyakan berapapun bantuan
yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk
bencana”, ungkapnya.
Diingatkan, pemerintah jangan hanya
fokus pada penanggulangan bencana.
Dirinya ingin pencegahan juga dilakukan. Ia
mendengar banyak alat pendeteksi tsunami
hilang, rusak, dan tak berfungsi. “Ini perlu
dievaluasi”, tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan
mengajak semua untuk bersatu membantu
korban gempa dan tsunami. “Perlu rasa
saling mengasihi”, tuturnya. Dirinya mendukung pemerintah, TNI, Polri, Basarnas,
BNPB, dan pihak lain yang terlibat penang-
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Hasan merasa terenyuh dan sedih melihat
ada kampung yang ambles akibat gempa
berkekuatan magnitudo 7,4. Bencana yang
demikian, menurut Zulkifli Hasan, adalah
bentuk ketidakberdayaan manusia.
“Innalillahi wa innailaihi rojiun,” ucap Zulkifli
Hasan seraya mengajak semua untuk
mendoakan para korban yang meninggal
dunia. “Semoga yang meninggal diterima di
sisi Allah”, doa mantan Menteri Kehutanan
itu. “Semoga kesalahannya diampuni oleh
Allah”, tambahnya. Dirinya juga berharap
agar warga di sana diberi kekuatan,
pertolongan, dan perlindungan oleh Allah.
Diakhir kunjungan ke Palu, pimpinan
parlemen sepakat bahwa kegiatan yang
dilakukan itu tak ada muatan politis. Menurut
Oesman Sapta, kunjungan dirinya bersama
dengan yang lain untuk berbagi rasa. “Untuk
memberi semangat pada masyarakat di sini”,
ujarnya. Tak hanya itu, pimpinan parlemen
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ditolong. Bila ada korban yang meninggal,
kalau jasadnya bisa digali, harus digali.
Apa yang dikatakan oleh Oesman Sapta
dibenarkan oleh Bambang Soesatyo.
Menurutnya, pimpinan parlemen ke Palu
untuk melihat secara langsung apa yang
terjadi di lapangan. “Juga memastikan
bantuan benar-benar tersalurkan dengan
baik dan benar kepada yang berhak”,
tuturnya. Lebih lanjut Bambang mengatakan,
mereka ke Palu juga untuk melihat secara
langsung lokasi-lokasi gempa.
Setelah melihat apa yang terjadi, dirinya
mendorong kepada pemerintah agar
meningkatkan skala penanggulangan gempa.
“Skalanya perlu ditingkatkan”, tegasnya.
Dalam soal bantuan dari luar negeri, ia tak
menolak asal sesuai kebutuhan, misalnya
obat-obatan dan alat transportasi.
Mantan Ketua Komisi III DPR itu tak hanya
menyinggung pemerintah dalam soal

gulangan bencana. Dalam masa berduka ini
diharapkan jangan saling menyalahkan. “Kita
harus bersatu padu untuk meringankan
beban saudara kita”, ucapnya. “Yang bisa
membantu tenaga silahkan, yang bisa bantu
doa silahkan, yang bantu dana juga silahkan,
paling penting adalah saling mendukung”,
paparnya.
Kehadiran pimpinan parlemen diharap
mampu meringankan beban korban gempa
dan tsunami. “Mudah-mudahan kehadiran
kita bisa memberi semangat moril”, tuturnya.
Kalau dalam masa penanggulangan masih
ada kekurangan di sana sini dia bisa
memaklumi. “Jangan saling mengkritik”,
ungkapnya. Penanggulangan yang terjadi
masih dalam masa darurat. Setelah itu baru
proses rehabilitasi. “Mudah-mudahan semua
teratasi”, harapnya. Dan, “Kita apresiasi
semua yang telah peduli”, ujarnya. ❏
AWG
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Kuliah Umum UMS Surakarta

Pesan Ketua MPR RI untuk Generasi Milenial
Surakarta
Pilpres 2019 butuh peran serta seluruh anak bangsa termasuk generasi milenial. Tapi ingat, Pileg
dan Pilpres adalah peristiwa biasa. Kita boleh beda, tapi tetap bersaudara.

T

AHUN politik 2019 yang ditandai dengan
pelaksanaan Pileg dan Pilpres adalah
pesta demokrasi bagi rakyat Indonesia.
Di saat itulah kedaulatan rakyat demikian
terasa dalam penentuan masa depan
bangsa melalui suara yang diberikan.
Namun, untuk mencapai semua itu butuh
partisipasi aktif seluruh rakyat Indonesia,
termasuk peran aktif generasi milenial.
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyatakan
hal itu ketika memberikan Kuliah Umum
Kewirausahaan dan Kebangsaan kepada
mahasiswa Universitas Muhammadiyah
Surakarta (UMS), di UMS Surakarta, Sabtu
22 September 2018. “Dengan kuantitas dan
kualitas generasi milenial yang luar biasa
saat ini, kiprah aktif generasi milenial menjadi
sangat penting,” katanya.
Zulkifli Hasan menekankan tekankan betulbetul hal tersebut kepada generasi milenial,
sebab generasi milenial sangat luar biasa
pengaruhnya . “Jaringannya sangat luas
apalagi sangat akrab dengan teknologi modern, terutama media sosial,” ujar Zulkifli Hasan.
Generasi milenial, menurut Ketua Umum
PAN, ini juga harus muncul menjadi generasi
cerdas di tahun politik dengan tidak ikut-ikut
bahkan mengembangkan kebencian karena
perbedaan SARA. Mengingat hal itu tidak
tepat di Indonesia yang memang berdiri di
atas keberagaman.
“Generasi muda bangsa generasi milenial,
juga mahasiswa adalah agen perubahan
bangsa, dan semuanya tercatat dalam
sejarah perjuangan bangsa. Dalam sejarah
Indonesia tidak ada perubahan penting pada
bangsa ini tanpa peran mahasiswa. Mulai
1908, 1945, 1965 dan 1998, semua
perubahan penting tersebut ada peran
mahasiswa,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Zulhasan, di 2019
peran dan kiprah generasi muda Indonesia
milenial dan mahasiswa sangat ditunggu
dalam menentukan masa depan
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Indonesia. Generasi muda mahasiswa dan
milenial juga diharap membantu memberikan
pencerahan kepada masyarakat luas
mengenai apa itu demokrasi, dan mengajak
masyarakat untuk datang ke bilik suara dan
memilih yang terbaik. Zulkifli Haran berharap,
jangan sampai masyarakat banyak memilih
golput karena ketidaktahuan, kurangnya
edukasi atau masalah lainnya.
Ini yang harus dipahami generasi milenial
dan mahasiswa, serta masyarakat luas

bahwa Pileg dan Pilpres adalah hal biasa.
Terutama Pilres, terdapat dua kontestan
capres, yakni Bapak Prabowo dan Bapak
Joko Widodo. Keduanya adalah kader terbaik
Indonesia, dan mereka teman dekat. ”Jadi,
para pendukung masing-masing capres
jangan berkelahi dan berkonflik, sebab kedua
tokoh itu milik bangsa, milik rakyat semua.
Kita boleh beda, tapi kita tetap bersaudara,”
tandasnya. ❏
DER
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Audiensi DPP Apdesi

Cak Imin: Program Dana Desa Membutuhkan
Integritas Pengelolanya
Konsep pembangunan nasional mesti memerhatikan desa di pelosok-pelosok. Parameter kemajuan
pembangunan nasional adalah sejahteranya desa.
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PA faeadahnya jika pembangunan
nasional yang digembar-gemborkan
habis-habisan, tapi malah menafikkan
desa? Begitu pertanyaan besar Wakil Ketua
MPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) saat
berbincang dengan delegasi DPP Asosiasi
Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi)
di ruang kerjanya, di Kompleks Parlemen,
Jakarta, Rabu pekan kedua September.
“Pembangunan nasional semestinya
harus memerhatikan pembangunan desa.
Bahkan dulu, dari desalah sebagai awal
pembangunan nasional,” katanya.
Lanjut Cak Imin, dulu semua konsep dan
perencanaan pembangunan nasional Indonesia, terutama di era Orde Baru adalah dari
pusat ke daerah atau top-down. Tapi, pada
tahun 80-90-an ada pemikiran luar biasa dari
beberapa tokoh besar nasional, salah
satunya KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur),
melalui berbagai ruang pembahasan dan
diskusi yang kemudian melahirkan konsep
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yang merupakan embrio pembangunan desa,
di mana pembangunan tidak lagi terpusat atau
top-down, tapi dari daerah/desa.
Dalam perjalanannya, melalui berbagai
diskusi dan pembahasan, ‘embrio’ itu
berkembang dan akhirnya terwujud menjadi
UU Desa No. 6 Tahun 2014 melalui inisiatif
DPR (DPR menyetujui RUU Desa dalam Rapat
Paripurna pada Desember 2013), dan
disahkan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) pada Januari 2014.
“UU Desa ini dibuat untuk mengembalikan
dan menguatkan kembali cita-cita awal
pembangunan yang tidak lagi top-down, tapi
dari daerah/desa. Untuk menjawab semangat awal pembangunan desa munculah
program dana desa,” ujarnya.
Menurut Ketua Umum PKB itu, program
dana desa ternyata dirasakan pemerintah
waktu itu dan pemerintah saat ini sangat
baik, sehingga perlu dipertahankan dan
seterusnya akan ditingkatkan dan disem-

purnakan dalam berbagai sisi, terutama
disesuaikan cita-cita awal pembangunan.
Namun, dalam implementasinya program
dana desa memang berpotensi terjadi
penyalahgunaan, terutama soal dana. Untuk
mengatasi dan menjaga agar program dana
desa tidak ada kebocoran dan penyalahgunaan, menurut mantan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014,
ini integritas sangat perlu dimiliki para
pengelola dana desa dari daerah, terutama
para kepala desa dengan membuat perencanaan yang tepat sasaran, dan efektif.
“Ya, saya berpesan agar anggota Apdesi
sebagai pengelola dana desa harus memiliki
integritas jangan lagi ada tersiar temuan
panyalahgunaan dana desa. Mudahmudahan dengan pengelolaan yang
berintegritas, pembangunan desa yang
sesuai dengan cita-cita bangsa menjadi
cepat terwujud,” katanya.
DER

23

NASIONAL
Pergantian Antar Waktu

Pimpinan MPR Lantik Tiga Anggota MPR
Tiga anggota MPR PAW yang dilantik adalah Beni Sudrajat dari Fraksi Partai Nasdem, Andi Mariattang
dari Fraksi PPP, dan Deny Jaya Abriani dari PDI Perjuangan.

P

IMPINAN Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) menggelar pelantikan
anggota MPR Pergantian Antar Waktu
(PAW) bagi tiga anggota MPR masa jabatan
2014 – 2019. Pelantikan dipimpin Wakil Ketua
MPR Mahyudin di Ruang Delegasi Gedung
Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta,
Kamis (20/9/2019).
Tiga anggota MPR PAW yang dilantik
adalah Beni Sudrajat dari Fraksi Partai
Nasdem asal Dapil Banten I, Andi Mariattang
dari Fraksi PPP asal Dapil Sulawesi Selatan
II, dan Deny Jaya Abriani dari PDI Perjuangan
asal Dapil Jawa Barat IX. Hadir dalam
pelantikan ini Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf
Cahyono dan jajarannya, serta undangan.
Mahyudin memandu pengucapan sumpah
jabatan dengan cara Islam. Seorang
rohaniawan hadir dengan meletakkan kitab
suci Alqur’an di atas kepala anggota MPR
PAW yang dilantik. Pelantikan ini sesuai
dengan ketentuan Pasal 9 ayat 3 Peraturan
Tata Tertib MPR RI No. 1 Tahun 2014.
Dalam sambutannya, Mahyudin mengucapkan selamat datang dan selamat
bertugas kepada anggota MPR PAW yang
baru saja mengucapkan sumpah jabatan.
Masa bakti MPR periode 2014 – 2019 akan
segera berakhir. Suasana hangat politik mulai
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terasa dengan dimulainya masa kampanye
pada 23 September hingga 13 April 2019.
“Semuanya mulai sibuk mempersiapkan
masa kampanye yang cukup panjang.
Puncaknya pada 17 April diadakan pemilihan
umum presiden dan pemilihan umum legislatif
secara serentak,” ujarnya.
Mahyudin mengharapkan, anggota MPR
tetap harus maksimal bekerja meskipun sudah
menjelang akhir masa jabatan. Bahkan
masyarakat akan mengawasi komitmen dari
para anggota dalam menyerap aspirasi
masyarakat. Salah satu tugas MPR adalah
memasyarakatkan Empat Pilar MPR RI.
“Sosialisasi ini sangat dibutuhkan pada tahun

politik ini. Sebab, kita harus membangun rasa
persatuan yang kuat,” ucapnya.
Justru pada tahun politik ini, lanjut
Mahyudin, tingkat gesekan di bawah terasa
semakin kuat. Karena itu, Mahyudin berharap, agar anggota MPR yang baru saja
dilantik bisa langsung terjun ke masyarakat
untuk ikut menenteramkan suasana di
masyarakat. Misalnya, adanya politik
identitas yang bisa memecah belah masyarakat. “Dengan demikian Empat Pilar MPR RI
mengajak rakyat kita bersatu padu untuk
membangun Indonesia yang adil dan
sejahtera,” harapnya. ❏
BSC
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Kompleks Parlemen Jakarta

Pesan Ketua MPR untuk Piminan Ormas
Kepemudaan
Belum lama Ketua MPR Dr (HC) Zulkifli Hasan menerima kunjungan pimpinan ormas pemuda tergabung
dalam Majelis Permusyawaratan Pemuda Indonesia.
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AGI Ketua MPR RI Dr (HC) Zulkifli
Hasan, generasi muda memiliki
tempatnya tersendiri. Buktinya, disetiap kesempatan dan pertemuan dengan
para pemuda, Zulkifli Hasan senantiasa
mewanti-wanti agar generasi muda mempersiapkan diri dengan baik. Belajarlah
sungguh-sungguh agar mampu menguasai
ilmu pengetahuan dan teknologi.
Nasihat seperti itu selalu diulang-ulang,
setiap kali ia melakukan kunjungan kepada
para pemuda, laiknya orangtua kepada
anak-anaknya. Itulah yang dilakukan mantan
Menteri Kehutanan itu saat menerima
audiensi 22 orang pimpinan ormas
kepemudaan yang tergabung dalam Majelis
Permusyawaratan Pemuda Indonesia, di
Ruang Rapat Pimpinan MPR, Gedung
Nusantara III Kompleks Parlemen Jakarta,
Rabu (12/9).
Kepada para pimpinan Organisasi
Kepemudaan, Zulkifli Hasan mengingatkan,
di masa depan, tantangan dan persaingan
yang dihadapi para pemuda akan semakin
berat. Karena itu, setiap pemuda harus
mempersiapkan diri dengan baik. Mau
bekerja keras dan tidak gampang mengeluh.
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Terus belajar, gemar membaca, dan
menguasai ilmu pengetahuan.
Selain itu, Ketua MPR berharap, para
pemuda senantiasa menghindari keributan,
tidak terlibat dalam pembahasan persoalan
yang tidak perlu dan jangan suka berkelahi.
Daripada membuang waktu percuma, lebih
baik dipakai untuk belajar, dan mencari
peluang usaha agar bisa mandiri.
“Tidak bisa dibayangkan, kalau ada
seorang pemuda yang lulus kuliah, sedang
gagah-gagahnya, ternyata malah jadi
pengangguran. Bagaimana dia akan
berguna bagi lingkungannya, kalau
mengurus dirinya sendiri pun tidak bisa”, kata
Zulkifli Hasan.
Apalagi di masa yang akan datang,
persaingan di antara para pemuda akan
semakin sengit. Bukan hanya persaingan
dengan pemuda negara lain, tapi juga
bersaing dengan sesama pemuda Indonesia. Karena di masa depan Indonesia akan
menghadapi bonus demografi, di mana para
pemuda pencari kerja mencapai jumlah yang
sangat besar.
“Intinya, harus berjuang dengan keras,
berupaya memiliki usaha sendiri dan tidak

menggantungkan diri semata-mata mencari
kerja. Akan lebih baik kalau bisa menciptakan
peluang usaha dan kesempatan kerja bagi
orang lan”, ungkap Zulkifli Hasan.
Sayangnya, menurut Zulkifli Hasan,
tantangan berat tengah menghadang para
pemuda Indonesia. Pasalnya, sesuai data
yang dikeluarkan World Bank bahwa
pemuda Indonesia yang menjadi
pengangguran sangatlah tinggi. Lebih tinggi
dibanding Malaysia, Thailand dan juga Vietnam, atau mencapai lebih dari 21%. Kondisi
itu makin parah, karena tingkat penguasaan
ilmu dan teknologi di kalangan generasi muda
Indonesia berada di urutan ke-62 dunia. Jauh
di bawah Singapura, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Tiongkok.
Pada kesempatan tersebut, ke-22
pimpinan ormas kepemudaan yang datang
menemui Ketua MPR berharap dukungan dari
Zulkifli Hasan terkait rencana pelaksanaan
Silaturahim Nasional (Silatnas) Komite
Nasional Pemuda Indonesia pada 22-23 September 2018. Delegasi ormas kepemudaan
itu dipimpin Ketua Steering Committee
Silatnas Khaerul Razak. ❏
MBO
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Diskusi Empat Pilar

Pemerintah Harus Bentuk Badan Pangan Nasional
UU Pangan mewajibkan pemerintah membentuk Badan Pangan Nasional. Badan ini punya wewenang
membentuk badan usaha dalam penyediaan pangan, distribusi pangan.
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ARUT marut persoalan pangan,
khususnya impor pangan, yang terjadi
saat ini bermula dari tidak ditindaklanjutinya amanah UU No. 18 Tahun 2012,
yaitu pemerintah wajib membentuk Badan
Pangan Nasional. Badan pangan ini berada
langsung di bawah presiden dan memiliki
kewenangan membentuk badan usaha
dalam penyediaan pangan dan distribusi
pangan.
“Seharusnya Badan Pangan Nasional itu
sudah terbentuk pada Oktober 2015. Namun,
sampai saat ini Badan Pangan Nasional
belum terealisasi,” kata Viva Yoga Mauladi,
anggota MPR dari Fraksi PAN, dalam diskusi
Empat Pilar MPR kerjasama Koordinatoriat
Wartawan Parlemen dengan Biro Humas
MPR di Media Center MPR/DPR/DPD, Gedung
Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta,
Jumat (14/9/2018). Diskusi bertema “Strategi
Mewujudkan Ketahanan Pangan” ini juga
menghadirkan pembicara staf pengajar IPB,
Prima Gandhi.
Viva Yoga menjelaskan, dari segi regulasi
untuk mewujudkan ketahanan pangan
sebenarnya sudah lengkap. Namun,
persoalannya adalah pada pelaksanaan dari
regulasi itu, yaitu peraturan di bawah UU
sering terjadi kontradiksi. Misalnya, kebijakan
Inpres atau peraturan menteri tidak
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mengambil spirit dari UU.
Kebijakan di bawah UU itu, menurut Viva
Yoga, sangat memungkinkan terjadinya
abuse of power. “Karena ada penyimpangan
kekuasaan, yang kemudian dimanfaatkan
sehingga tumbuh moral hazard di sekitar
kebijakan itu,” kata Viva Yoga yang juga Wakil
Ketua Komisi IV DPR ini.
Dia memberi contoh kebijakan impor
beras. Kementan menyebutkan produksi
beras surplus. Namun Kementerian
Perdagangan menyebutkan terjadi kenaikan
harga beras di pasar sehingga perlu impor
beras. Dua kementerian mengajukan
kebijakan yang berbeda.
Viva menyebutkan, karut marut persoalan
impor pangan ini berawal dari UU Pangan
(UU No. 18 Tahun 2012) yang tidak
ditindaklanjuti oleh pemerintah saat ini. Salah
satu amanah dari UU Pangan adalah
pemerintah wajib membentuk Badan Pangan
Nasional. Badan ini langsung di bawah
presiden dan diberi kewenangan untuk
membentuk badan usaha dalam penyediaan
pangan, distribusi pangan. “Seharusnya
badan pangan nasional itu sudah dibentuk
pada Oktober 2015, tapi sampai sekarang
badan pangan nasional belum terealisasi,”
ujarnya.
“Kalau Badan Pangan Nasional ini ada,

saya sangat optimistis tata niaga,
mekanisme, prosedur, akan terorganisir dan
mengurangi moral hazard, dan bisa
meningkatkan ketahanan pangan nasional
dan kesejahteraan petani serta nelayan,”
sambungnya.
Viva juga menyebutkan, dari sisi anggaran
Kementan saat ini rata-rata hanya 1% dari
APBN. Dengan anggaran sebesar itu, Viva
Yoga tidak yakin ketahanan pangan akan
terwujud. “Untuk menuju pada ketahanan,
kemandirian dan kedaulatan pangan,
Kementan yang bertanggungjawab di bidang
pangan hanya mendapat anggaran 1% dari
APBN. Apakah bisa dengan anggaran
sebesar itu?” tanyanya.
“Singkatnya hal-hal yang terkait dengan
persoalan pangan tidak mendapat perhatian
serius dari pemerintah. Seharusnya
Kementan mendapat anggaran minimal 10%
untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan,”
tegasnya.
Sementara itu staf pengajar Departemen
Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan IPB,
Prima Gandhi, menyebutkan, masyarakat
Indonesia belum bisa lepas dari
ketergantungan pada beras sebagai bahan
pangan pokok. Padahal Indonesia memiliki
bahan pokok pangan lainnya, seperti
singkong, jagung, ubi. Namun setelah
revolusi hijau, masyarakat tergantung pada
bahan pokok beras.
“Kunci ketahanan pangan adalah gerakan
diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan
belum menjadi perhatian Kementerian
Pertanian. Kementan hanya berbicara soal
inovasi dan infrastruktur pertanian,” kata
Prima Gandhi.
Karena itu, lanjutnya, ketahanan pangan
di Indonesia bisa tercapai bila ada
komplementer bahan makanan pokok. Kalau
masih bergantung hanya pada beras maka
ketahanan pangan sulit tercapai. “Jadi kita
harus mengarusutamakan diversifikasi
pangan lokal agar kita tak lagi tergantung
pada impor beras,” ujarnya. ❏
BSC
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FGD FISIP Unpad

Demokrasi Pancasila Adalah
Demokrasi Berkeadilan
Secara umum prinsip demokrasi Pancasila dijiwai oleh sila keempat
Pancasila, yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

khas dalam sistem demokrasi Pancasila
adalah adanya prinsip ‘kebijaksanaan’.
Prinsip yang mengandung nilai transedental,” imbuhnya.
Demokrasi di Indonesia, lanjut Ma’ruf,
berbeda dengan konsepsi demokrasi liberal
ala barat maupun demokrasi parlementer
lainnya. Demokrasi Pancasila merupakan
demokrasi permusyawaratan yang berkeadilan.
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EKRETARIS Jenderal MPR Dr. Ma’ruf
Cahyono menjadi pembicara kunci
dalam Focus Group Discussion(FGD)
di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Universitas Padjajaran (Unpad), Jatinangor,
Bandung. Dalam pemaparannya, Ma’ruf
mengatakan, demokrasi Pancasila di Indonesia berbeda dengan konsepsi demokrasi
liberal ala Barat ataupun demokrasi parlementer lainnya.
“Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi permusyawaratan yang berkeadilan,”
kata Ma’ruf Cahyono dalam FGD dengan
tema “Penegasan Sistem Demokrasi
Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan dan
Praktik dalam Kehidupan Berbangsa dan
Bernegara di Indonesia” di Unpad,
Jatinangor, Kamis (11/10/2018). FGD ini diikuti
Dekan FISIP Unpad Dr. R. Widya Setiabudi
Sumadinata, ketua peneliti Prof Dr Nandang
Alamsyah, Deputi BPIP Dr. Anas Saidi, serta
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para akademisi.
Ma’ruf mengawali pemaparan dengan
menjelaskan prinsip demokrasi Pancasila.
Secara umum prinsip demokrasi Pancasila
dijiwai oleh sila keempat Pancasila, yaitu
“kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan”. Ada empat elemen khusus
dalam sistem demokrasi Indonesia, yaitu
unsur mufakat (kebulatan pendapat), unsur
perwakilan, prinsip musyawarah, prinsip
kebijaksanaan.
“Empat unsur ini menjadikan demokrasi di
Indonesia menemukan kekhasannya dalam
sistem ketatanegaraan. Demokrasi Pancasila
tidak meniru paham individualisme - liberalisme yang justru melahirkan kolonialisme dan
imperialisme atau pun paham kolektivisme
ekstrim seperti di negara-negara komunis,”
jelas Ma’ruf.
“Bahkan, yang menjadi pembeda dan ciri

Ma’ruf menguraikan, pada mulanya konsep
demokrasi Pancasila diakomodir dalam Pasal
1 ayat 2 UUD 1945 sebelum perubahan, yaitu
“kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR”.
“Konsep kedaulatan rakyat melalui MPR inilah
sejatinya konsep utama yang digagas oleh
para founding fathers,” tuturnya.
Setelah amandemen, pasal itu berubah
menjadi “kedaulatan berada di tangan rakyat
dan dilaksanakan menurut UUD” (Pasal 1
ayat 2 UUD NRI Tahun 1945). Setelah UUD
diamandemen, MPR bukan lagi sebagai
lembaga tertinggi negara, melainkan sejajar
dengan lembaga negara lainnnya (seperti
DPR, DPD, Lembaga Kepresidenan,
Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung,
Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi
Yudisial).
“Pasca perubahan UUD 1945 terdapat
pertanyaan mendasar, yakni apakah desain
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ketatanegaraan Indonesia sudah sesuai
dengan demokrasi Pancasila? Kelembagaan
utama ketatanegaraan Indonesia pasca
amandemen UUD 1945 mengalami perubahan dan menempatkan setiap lembaga
negara sama kedudukannya,” paparnya.
“Pertanyaannya mengapa demokrasi

Pancasila belum diterapkan atau disesuaikan? Apakah karena sistem tata negaranya,
karena konstitusinya, atau persoalan dalam
implementasinya? Ini akan mewarnai
perdebatan dalam tataran politik,”
sambungnya.
Ma’ruf berharap, FGD ini bisa memberi

pengayaan terhadap proses ketatanegaraan yang sudah dalam tataran politik. “Bisa
saja bila momentum politiknya ada dan
dikehendaki maka akan menjadi perubahan
tatanan yang mendasar di tataran konstitusi,”
ucapnya. ❏
BSC

Diskusi Empat Pilar MPR

Kampanye Harus Bisa Menjaga Kebhinnekaan
Berkampanye harus diletakkan pada posisi menjaga kebinnekaan. Bukan dengan cara memfitnah,
menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, dan provokasi.

K

ONTESTASI Pemilihan Presiden harus
bisa menjaga kebhinnekaan. Jangan
sampai persatuan dan kebhinnekaan
hilang hanya gara-gara Pilpres. Karena itu,
kampanye Pilpres harus dilakukan positif,
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tidak memprovokasi, tidak memfitnah,
menyebarkan berita bohong dan ujaran
kebencian.
“Pilpres ini harus kita jaga. Jangan sampai
persatuan dan kebhinnekaan hilang hanya

gara-gara Pilpres. Jangan hanya gara-gara
pilihan politik yang diekspresikan berlebihan
dan kontra produktif bisa mengganggu
kebhinnekaan, persatuan, persaudaraan
sesama anak bangsa,” kata anggota MPR dari
Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding, dalam diskusi
Empat Pilar MPR dengan tema “Menjaga
Kebhinnekaan dalam Kampanye Capres,” di
Media Center MPR/DPR, Gedung Nusantara III,
Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (28/9/
2018). Juga menjadi narasumber dalam acara
ini anggota MPR Fraksi PKS Jazuli Juwaini,
dan pengamat dari UIN, Ady Prayitno.
Abdul Kadir Karding menyebutkan, pada
saat Pilkada lalu, 40 sampai 50% konten yang
beredar di media sosial adalah hoax. Selain
hoax, juga fitnah. Bahkan ruang keagamaan
kadang dipakai untuk fitnah. “Hoax dan fitnah
itu tidak boleh terjadi kalau kita mau jaga
persatuan dan kebhinnekaan,” katanya.
Dalam konteks Pilpres, kata Abdul Kadir
EDISI NO.10/TH.XII/OKTOBER 2018

Kading, kampanye dengan cara memfitnah,
menyebarkan berita bohong, ujaran
kebencian, provokasi, tidak sesuai dengan
kebhinnekaan. Karena itu berkampanye
harus diletakkan pada posisi menjaga dasar
Bhinneka Tunggal Ika.
Dalam kaitan itu, Abdul Kadir Karding
menyatakan, baik media mainstream maupun
media sosial berperan penting. Sebab, media yang menyebarkan informasi. “Pilpres ini
harus menjadi ajang edukasi politik,” ujarnya.
Anggota MPR dari Fraksi PKS Jazuli
Juwaini sependapat dengan Abdul Kadir
Karding. Menurut Jazuli, hoax dan persekusi
orang yang berbeda pilihan bisa merusak
Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, eksploitasi
SARA juga bisa menimbulkan kegaduhan
yang mengganggu kebhinnekaan. “Kuncinya
adalah kita harus mengembangkan toleransi,
yaitu menghormati segala perbedaan yang
ada,” katanya.
“Ketika toleransi dilaksanakan secara
benar dan jujur dalam kehidupan bernegara
maka kekhawatiran perpecahan dalam
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Pilpres dan Pemilu tidak akan terjadi di Indonesia,” imbuhnya.
Sementara itu Ady Prayitno mengatakan
bahwa UU Pemilu sudah mengatur laranganlarangan dalam kampanye. Dalam pasal 63
terdapat 11 larangan kampanye, termasuk
sanksi hukumnya. Misalnya, tidak boleh
menghina suku dan agama tertentu, tidak
boleh berkampanye di tempat-tempat ibadah,
atau tempat pendidikan.
“Bagaimana menjaga kebhinnekaan dalam
kampanye maka harus patuh dan taat dengan

UU. Kalau aturan ini dijalankan dengan baik
dan bertanggungjawab maka tidak muncul
masalah dalam kampanye,” katanya.
Sedangkan untuk menciptakan kampanye
yang tidak merusak kebhinnekaan, lanjut Adi
Prayitno, diperlukan pendekatan terhadap
elit-elit politik. “Elit politik ini harus dipantau.
Sebab elit politiklah yang mengendalikan tim
sukses. Elit ini bisa meredam isu-isu yang
mengganggu kebhinnekaan dan mengurangi
resistensi dan konflik,” ujarnya. ❏
BSC

Diskusi Empat Pilar MPR

Pelapor Kasus Korupsi Harus Mendapat
Perlindungan
PP No. 43 Tahun 2018 mengatur tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian
penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. PP ini memerlukan
pengaturan lebih lanjut dari para penegak hokum.

P

EMERINTAH mengeluarkan Peraturan
Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2018
yang mengatur pelapor kasus korupsi
dan suap bisa mendapat hadiah hingga Rp
200 juta. Anggota MPR Arsul Sani mengatakan, PP ini membawa komplikasi lain, seperti
perlindungan saksi, sertifikasi LSM pelapor
korupsi, pemberian hadiah.
“Karena itu PP ini memerlukan pengaturan
lebih lanjut dari penegak hukum,” katanya
dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema
“PP No. 43 Tahun 2018 dan Tap MPR No. XI
Tahun 1998, Sinergi Berantas Korupsi?” di
Media Center MPR/DPR Gedung Nusantara
III Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (12/
EDISI NO.10/TH.XII/OKTOBER 2018
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10/2018). Diskusi kerjasama Koordinatoriat
Wartawan Parlemen bekerjasama dengan
MPR ini juga menghadirkan pakah hukum
pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar
Hadjar.
PP No. 43 Tahun 2018 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 18 September 2018 mengatur tata cara pelaksanaan
peran serta masyarakat dan pemberian
penghargaan dalam pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi. Arsul
mengatakan, PP ini bukanlah sesuatu yang
baru. PP No. 43 Tahun 2018 merupakan
pengganti peraturan yang dulu sudah ada,
yaitu PP No. 71 Tahun 2000 tentang Peran
Serta Masyarakat dalam Pemberantasan
Korupsi. “Jadi ini bukan peraturan baru,” ujar
politisi PPP ini.
Menurut Arsul Sani, PP ini memerlukan
pengaturan lebih lanjut dari para penegak
hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.
Kalau tidak diatur, Arsul khawatir bisa
menimbulkan permasalahan. Misalnya, soal
perlindungan fisik dari pelapor
perseorangan. “Ini belum diatur secara jelas
dalam PP. Jangan sampai jiwa pelapor
terancam. Ini harus diperhatikan,” katanya.
Selain itu, Arsul juga meminta agar PP
tersebut lebih dulu disosialisasikan kepada
masyarakat. Ini untuk menghindari kesalahan
penafsiran di masyarakat. Misalnya, dalam
soal hadiah. “Kalau sudah melaporkan kasus
korupsi bukan berarti langsung mendapat
hadiah. Hadiah baru diberikan jika ada
proses hukum dan pengembalian kerugian

negara. Masyarakat juga perlu mengetahui
hal ini,” jelas Arsul yang juga anggota Komisi
III DPR.
Arsul memperkirakan dengan keluarnya
PP No. 43 Tahun 2018 ini akan mendorong
lahirnya banyak lembaga swadaya
masyarakat (LSM) yang bergerak dalam
bidang pemberantasan korupsi. Karena itu,
Arsul juga meminta agar peraturan lebih
lanjut dari PP ini juga mengatur tentang
akreditasi LSM-LSM. “Jangan sampai ada
LSM yang kerjanya hanya melapor kasus
korupsi demi mendapatkan hadiah seperti
dijanjikan dalam PP itu,” ujarnya.
Sementara itu pakar hukum pidana Abdul
Fickar Hadjar mengungkapkan, hadiah
maksimal Rp 200 juta hanyalah seperseribu

dari kasus korupsi senilai Rp 200 miliar.
Kasus korupsi yang bernilai di atas 200 miliar
bahkan triliunan seperti kasus e-KTP pelapor
tetap hanya mendapat Rp 200 juta. “Yang
perlu diwaspadai adalah kolaborasi antara
masyarakat (pelapor) dan penegak hukum.
Penegak hukum memberikan informasi dan
data kepada anggota masyarakat untuk
melaporkan kasus-kasus korupsi dengan
tujuan mendapatkan bagian dari hadiah,”
katanya.
Dia juga sependapat dengan Arsul Sani
dalam soal risiko yang ditanggung pelapor.
“Dalam pelaporan itu ada tiga hal penting,
yaitu peran aktif, kualitas laporan, dan
risikonya,” ujarnya. ❏
BSC
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Fluktuasi Harga Premium Bukan Pelanggaran
Konstitusi
Harga BBM jenis premium masih mendapat subsidi dari pemerintah. Tapi, subsidi bukan diberikan
pada market price (harga) premium melainkan dialihkan langsung kepada pada target subsidi
(masyarakat bawah).

P

EMERINTAH melalui Menteri ESDM
Ignasius Jonan sempat mengumumkan
kenaikan harga premium. Namun
hanya selang beberapa jam setelah kenaikan
itu, Presiden menganulir dengan membatalkan
kenaikan BBM jenis premium. Pembatalan
30

kenaikan BBM jenis premium ini menimbulkan
pertanyaan di masyarakat. Namun, bagi
anggota MPR Satya W Yudha, keputusan
pemerintah itu seharusnya tidak perlu terjadi.
“Sebab kebijakan kita adalah setiap tiga
bulan pemerintah mengevaluasi harga

BBM,” katanya dalam Diskusi Empat Pilar MPR
bertema: ‘Fluktuasi Harga BBM, Sesuai
Konstitusi?’ di Media Center MPR/DPR,
Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen,
Jakarta, Senin (15/10/2018). Diskusi yang
diselenggara oleh Biro Humas MPR RI
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bekerjasama dengan Koordinatoriat
Wartawan Parlemen juga menghadirkan
pakar dari Direktur Eksekutif Energi Watch
Indonesia, Ferdinand Hutahaen.
Menurut Satya W Yudha, fluktuasi harga
BBM, khususnya premium, bukanlah pelanggaran konstitusi. Sebab, harga premium
berbeda dengan harga BBM jenis Pertamax.
Harga BBM jenis premium masih mendapat
subsidi dari pemerintah. Tapi, subsidi bukan
diberikan pada market price (harga) melainkan
pada target (masyarakat bawah). Sedangkan
harga BBM jenis pertamax memang tidak
mendapat subsidi sehingga harga pertamax
diserahkan kepada pasar.

“Jadi, fluktuasi harga BBM jenis premium
bukanlah pelanggaran konstitusi. Premium
tetap mendapat subsidi, tapi bukan subsidi
pada harga premium. Harga premium masih
regulated (diatur pemerintah). Kalau tidak
diatur pemerintah, harga BBM premium
dilepas ke pasar (market price) seperti
pertamax dan itu melanggar UUD NRI Tahun
1945 pasal 33,” jelasnya.
Satya mengungkapkan, sejak awal
pemerintah sudah ada kebijakan untuk
mengevaluasi harga BBM setiap tiga bulan.
Namun, sejak 2016, kebijakan itu tidak
dijalankan lagi. Harga premium tidak
dievaluasi dan terus bertahan sehingga tidak

mengalami kenaikan hingga saat ini. “Kalau
kemarin ada pengumuman kenaikan premium, saya bingung. Sebab, kebijakannya
adalah setiap tiga bulan harga BBM
dievaluasi,” kata politisi Partai Golkar ini.
Pertamina menahan harga premium.
Padahal, harga keekonomian premium sudah
tinggi dibanding harga yang ditetapkan
Pertamina. Sementara premium tidak mendapat
subsidi lagi dari APBN. Subsidi untuk BBM jenis
premium sudah dialihkan ke sektor lainnya,
seperti BPJS. Akibatnya, Pertamina harus
menanggung selisih harga premium.
“Siapa yang diuntungkan? Pertamina tentu
menanggung beratnya biaya subsidi karena
menahan harga premium. Kalau mau dibilang
pencitraan, silahkan saja. Ini adalah upaya
untuk melindungi masyarakat. Tapi,
sesungguhnya itu tidak perlu terjadi,” kata
Satya yang pernah bertugas di Komisi VII
DPR membidangi urusan energi.
Sementara itu Ferdinand Hutahaen
menyebutkan, kekisruhan kenaikan harga
BBM jenis premium karena pemerintah tidak
konsisten menjalankan kebijakan evaluasi
harga BBM setiap tiga bulan. Ini diatur dalam
Perpres 191. “Persoalannya, pemerintah
tidak konsisten menjalankan Perpres itu
sehingga menjadi bermasalah,” ujarnya.
Nilai harga jual premium tidak ekonomis.
Harga produksi sudah lebih tinggi dari harga
jual. Harga ekonomi BBM jenis premium saat
ini sekitar Rp 9.800, sedang harga jualnya Rp
6.550. “Ada selisih harga yang harus
ditanggung Pertamina. Beban yang ditanggung
Pertamina ini sesungguhnya adalah subsidi.
Seharusnya beban yang ditanggung badan
usaha ini tidak boleh ada. Sebab, subsidi harus
dari APBN,” tegas Ferdinand.
“Kerugian Pertamina ini luar biasa,
mencapai puluhan triliun setiap bulan. Saya
prediksi kalau ini terus terjadi selama tiga
bulan, Pertamina akan collaps, apalagi utang
Pertamina mencapai Rp 150 triliun,” sambung
Ferdinand.
Apakah fluktuasi harga BBM jenis premium ini melanggar konstitusi? “Kalau menurut
saya ada yang tidak sesuai konstitusi.
Karena beban subsidi yang seharusnya
ditanggung pemerintah menjadi beban badan
usaha (Pertamina). Ini seharusnya tidak
boleh,” tuturnya. ❏
BSC
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Bila Kepala Daerah Jadi Tim Sukses
Pilpres 2019
Menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2009, kepala daerah tidak hanya disibukkan mengurus pembangunan di wilayahnya,
tapi di tahun politik ini ada di antara mereka kesibukannya bertambah, menjadi tim sukses salah satu pasangan calon
presiden, terutama untuk pasangan nomor urut 1: Joko Widodo dan Ma’ruf Amien. Bolehkah kepala daerah menjadi tim
sukses? Soalnya, ada kekhawatiran bila mereka menjadi bagian tim pemenangan salah satu pasangan calon, maka kebijakan
yang diambil tak adil, berpihak pada pendukungnya. Benarkah? Berikut pendapat dua anggota MPR mengenai untung
ruginya kepala daerah menjadi tim sukses.

Mohammad Toha Anggota MPR Fraksi PKB

Kepala Daerah Mempunyai Hak Mendukung Petahana

K

EPALA daerah mempunyai hak untuk
menentukan pilihannya. Jadi, bila ada
kepala daerah mendukung pasangan
Joko Widodo dan Ma’ruf Amien, itu sah-sah
saja. Mereka mendukung salah satu
pasangan calon presiden pasti dilandasi
keinginan tertentu. Para kepala daerah
mendukung Joko Widodo pasti mempunyai
alasan. Alasannya, bisa jadi mereka
menganggap Joko Widodo orang baik dan
sukses melakukan pembangunan
infrastruktur.
Gubernur Sumatera Selatan, Herman
Deru, yang mendukung pasangan Joko
Widodo dan Ma’ruf Amien mengatakan
kepada wartawan, di era Joko Widodo
pembangunan
infrastruktur
dan
perekonomian di wilayahnya terbilang cukup
masif. Dia mencontohkan, pembangunan tol
Sumatera ruas Palembang-Indralaya
(Palindra), tol Kayu Agung-PalembangBetung (Kapal Betung), dan Tol PalembangPamulutan, serta terealisasinya LRT di
Palembang sebagai sarana untuk menjadi
tuan rumah Asian Games 2018.
Herman Deru juga menilai dalam
pemerintahan saat ini juga ada Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program
Satu Miliar Desa, akselerasi pembangunan
di desa-desa, sertifikat gratis termasuk
sertifikat Masjid Agung Palembang.
Apa yang dikemukakan oleh Herman Deru,
menurut Muhammad Toha, merupakan salah
satu alasan bagi kepala daerah untuk
32
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melakukan hal yang sama, yakni mendukung
Joko Widodo untuk dua periode. Jadi orang
mendukung Joko Widodo atau siapapun
pasti memiliki alasan sehingga kalau
mendukung petahana yang tidak ada
masalah.
Menurut mantan Wakil Bupati Sukoharjo,
Jawa Tengah, itu kepala daerah juga politisi.
Jadi boleh-boleh saja mendukung salah satu
pasangan. Apa yang dilakukan mereka tidak
melanggar. Meski demikian, kepala daerah
harus melayani semua masyarakat sesuai
dengan tugas, kewajiban, dan wewenang
yang dimilikinya. Kepala daerah sebagai
bapak semua masyarakat harus melayani

semua tanpa pandang bulu. Kalau mereka
saat menjadi tim sukses melakukan
pelanggaran, seperti menggunakan
anggaran dan fasilitas negara, ya mereka
melakukan pelanggaran. Kalau mereka
membantu dengan menggunakan anggaran
atas nama salah satu partai, ya itu langkah
yang salah.
Bila ada yang mengatakan kepala daerah
itu terkena masalah hukum kemudian
mendukung salah satu pihak, Muhammad
Toha mengatakan, dirinya tidak tahu masalah
itu. Terkait masalah hukum disebut itu bukan
ranah Joko Widodo. Kepala daerah memilih
pasangan yang ada itu dengan objektif.
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Pasangan calon presiden ada dua, Joko
Widodo-Ma’ruf Amien dan Prabowo-Sandi.
Dari dua pilihan ini kalau tidak memilih Joko
Widodo, ya memilih Prabowo.
Dukungan kepala daerah kepada

pasangan calon presiden diakui oleh alumni
UNS itu ada pengaruhnya, sebab kepala
daerah adalah panutan masyarakat meski
tak semua masyarakat di wilayahnya akan
mengikuti. Jadi dukungan kepala daerah

sangat efektif. Hal demikian disamakan
dengan caleg DPR, DPRD, dan DPD, ratarata tokoh yang maju atau dipilih adalah tokoh
yang punya pengaruh. ❏
AWG

TB. Sjoenmandjaja Anggota MPR Fraksi PKS

Ada Kemungkinan Menggunakan Fasilitas Negara

B

EBERAPA waktu lalu, banyak kepala
daerah secara resmi menyatakan
dukungannya kepada pasangan Joko
Widodo dan Ma’ruf Amien dalam Pemilu
Presiden 2019. Dalam media disebutkan
kepala daerah yang mendukung pasangan
Joko Widodo dan Ma’ruf Amien, seperti
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil,
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru,
Gubernur Papua Lukas Enembe. Sedang di
tingkat bupati dan walikota, yang mendukung
pasangan ini adalah Walikota Solok Zul Elfian,
Bupati Solok Gusmal, Bupati Sijunjung Yuswir
Arifin, Bupati Dharmasraya Sutan Riska,
Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni, Bupati
Limapuluh Kota Irfendi Arbi, Bupati Pasaman
Yusuf Lubis, Bupati Tanah Datar Irdinansyah
Tarmizi, Bupati Mentawai Yudas, Wali Kota
Bukittinggi Ramlan, dan sebagainya.
Mereka mendukung Joko Widodo dan
Ma’ruf Amien dilandasi banyak hal, seperti
kepala daerah itu didukung oleh partai politik
yang selama ini juga sebagai pendukung

pemerintah. Ada juga karena para kepala
daerah itu mengakui Presiden Joko Widodo
mampu melaksanakan pembangunan
infrastruktur di berbagai daerah, terutama
jalan tol dan bendungan. Bahkan Lukas
Enembe dalam media mengatakan, dia
mendukung Joko Widodo dan Ma’ruf Amien
karena calon presiden ini memahami
persoalan yang dihadapi Papua ketimbang
calon presiden lain. Joko Widodo juga bisa
menyelesaikan masalah yang menimpa
Papua. Lukas Enembe menyebut Joko
Widodo sebagai presiden terbaik.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam
sebuah kesempatan menyatakan bahwa
kepala daerah terlibat dalam dukungmendukung pasangan calon presiden itu
diperbolehkan. Ia memaparkan kepala daerah
merupakan jabatan politik dan mereka
didukung oleh partai politik, sehingga wajar
bila kepala daerah mendukung ke salah satu
pasangan presiden pada Pilpres 2019. Kalau
ia anggota koalisi partai pendukung salah

satu pasangan, ya sah-sah saja.
Melihat fenonema demikian, anggota MPR
dari Fraksi PKS, TB Sjoenmandjaja,
menegaskan sebaiknya kepala daerah,
apakah itu gubernur, bupati, atau walikota
konsentrasi saja pada pekerjaannya sesuai
dengan tugas dan wewenang yang dimiliki.
Dia khawatir bila kepala daerah terlibat
dukung-mendukung, kelak akan
memengaruhi kebijakan yang diputuskan,
sebab mereka adalah salah satu tim sukses
pasangan calon presiden yang ada.
Dia mengakui belum membaca aturan
yang melarang atau membolehkan kepala
daerah terlibat dalam dukung-mendukung
dalam Pilpres, namun dia mendengar KPU
telah mengirim surat kepada Menteri Dalam
Negeri terkait soal ini. Sjoenmandjaja
mengajak untuk mensimulasikan bagaimana
bila kepala daerah mendukung salah satu
pihak dengan menggunanakan fasilitas
negara untuk kepentingan tertentu.
Terkait ada pertanyaan bahwa kepala
daerah yang terlibat memberikan dukungan
kepada petahana, karena mereka ditekan
atau memiliki masalah, Sjoenmandjaja
mengatakan, tidak tahu masalah itu. Pria asal
Sukabumi, Jawa Barat, itu menegaskan,
kalau sebagai warga negara menggunakan
hak politiknya itu sah-sah saja. Akan menjadi
masalah bila yang bersangkutan
menggunakan fasilitas negara untuk dukungmendukung. Kepala daerah yang
membawahi aparatur sipil negara (ASN) atau
pegawai negeri sipil (PNS) seharusnya
bebas dari politisasi.
Menurut Soenmandjaja, dukungan kepala
daerah itu mempunyai pengaruh untuk
mendulang suara, sebab kepala daerah itu
mempunyai pendukung. Namun, kalau sudah
di bilik suara tidak ada jaminan untuk itu. ❏
AWG
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Ketua MPR Zulkifli Hasan

Kemajuan Negara Bergantung pada SDM
Inilah pesan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan kepada siswa SMAIT Insantama yang akan mengikuti
pendidikan di New Zealand.

K

ETUA MPR Zulkfili Hasan mengatakan,
kemajuan sebuah bangsa bukan
terletak pada sumber daya alam yang
dimilikinya. Kemajuan sebuah negara
bergantung pada sumber daya manusianya.
Orang Indonesia tidak kalah pintar dengan
bangsa lainnya.
“Orang Indonesia tidak kalah dengan
bangsa lain. BJ. Habibie tidak kalah pintar
dengan orang Jerman, orang Amerika. Siswa
Indonesia sering menjadi juara olimpiade sains
dan matematika,” kata Zulkifli Hasan memberi
motivasi kepada puluhan siswa SMAIT
Insantama yang akan studi banding ke New
Zealand, di Ruang GBHN, Kompleks Parlemen,
Jakarta, Kamis (18/10/2018). Pertemuan itu
dihadiri guru dan siswa SMAIT yang mengikuti
Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Tingkat
Akhir (LKMA) 2018 “Advance to New

Zealand” pada awal November 2018.
Zulkifli mengatakan, sebuah negara bisa
maju atau tidak bukan tergantung pada
sumber daya alamnya, melainkan pada
sumber daya manusianya. Dia memberi
contoh, pada zaman Rasulullah dulu belum
ditemukan ladang minyak, tetapi umat Islam
pada waktu itu bisa menaklukan bangsa
Barat.
“Dulu di zaman Rasulullah, orang Islam
masih sedikit tapi bisa menaklukkan Romawi.
Peradaban Islam saat itu sangat maju dan
berlangsung selama 700 tahun. Islam menjadi
superpower. Ulama adalah intelektual
sekaligus saudagar,” tutur Zulkifli Hasan.
Menurut Zulkifli Hasan, asal ada kemauan
orang Indonesia bisa unggul dari bangsa
lainnya. “Masalah yang ada pada kita adalah
malas. Kita tidak kalah pintar dengan bangsa

lain. Cuma memang ada yang mau, dan ada
yang tidak. Ada yang mau workhard, dan
ada yang malas,” katanya.
Menurut data terbaru, lanjut Zulkifli,
bangsa yang maju dari ranking satu sampai
sembilan adalah kulit kuning dan mata sipit,
yaitu negara-negara Tiongkok, Jepang, Korea, Hongkong, Vietnam. “Jadi kalau melihat
tren ini maka pada abad yang akan datang
mereka yang kulit kuning, Tiongkok, akan
berkuasa,” ungkapnya.
Sementara Indonesia berada pada ranking 62. Riset terhadap ranking negaranegara itu berdasarkan indikator kemampuan
teknologi, matematika dan baca buku. Karena
itu, kunci kemajuan negara adalah pada
manusia. Zulkifli Hasan meminta para siswa
untuk meng-upgrade kemampuan masingmasing.
“Kuncinya adalah manusia. Karena itu
upgrade diri kalian sebaik-baiknya. Kalau
yang lain hanya baca buku sekolah, kalian
harus upgrade dengan membaca buku-buku
yang lain. Harus berbeda dari teman-teman.
Kalau tidak nanti akan sama seperti yang
lain,” ujarnya.
Zulkifli lalu menceritakan pengalaman
meng-upgrade kemampuan itu. “Saya lulus
SMA. Karena tidak diterima di Fakultas
Kedokteran UI, saya bekerja. Saya tidak mau
sama seperti pekerja lain. Saya belajar,
banyak baca, dan observasi. Saya punya
pemikiran sendiri. Saya mencontoh
Rasulullah karena itu saya berdagang, dan
sukses,” ucapnya.
“Kenapa bisa? Karena saya upgrade diri
saya. Saya membaca buku tentang orangorang sukses. Padahal saya hanya lulusan
Pendidikan Guru Agama, tapi bisa menjadi
Ketua MPR, jadi menteri, jadi pengusaha,”
sambungnya.
Zulkifli mengucapkan selamat kepada
siswa SMAIT Insantama yang akan ke New
Zealand. “Untuk pendidikan New Zealand
memang nomor satu. Gunakan waktu
sebaik-baiknya di sana,” ucapnya.❏
BSC
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AJELIS KHUSUS

Setelah 90 Tahun Sumpah Pemuda
Generasi Muda Menunjukkan Eksistensinya
Dalam berbagai kesempatan melakukan Sosialisasi Empat Pilar untuk kalangan generasi muda, Ketua MPR RI Dr.
(HC) Zulkifli Hasan selalu menekankan agar generasi muda menguasai ilmu dan teknologi. Ilmu dan Teknologi
menentukan maju tidaknya sebuah bangsa. Memiliki sumber daya alam yang melipah tak menjamin negara itu bisa
maju. Zulkifli Hasan selalu menunjuk contoh bahwa Singapura, sebuah negara yang tak memiliki sumber dalam
alam tapi negaranya maju dan rakyatnya makmur.
Nah, dalam kesempatan memperingati 90 tahun Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2018, Majalah Majelis
mengangkat masalah generasi muda ini. Memang tantangan terhadap generasi muda Indonesia tidak kecil.
Generasi muda Indonesia harus mampu mengatasi pengaruh globalisasi yang begitu kencang mengancam
Indonesia. Bukan hanya serangan budaya yang bisa merusak karakter bangsa, tapi yang paling berbahaya merusak
masa depan dengan obat-obatan terlarang.
Kita bersyukur tidak sedikit generasi muda Indonesia mampu menunjukkan eksistensinya, tidak hanya di dalam
negeri tapi juga di dunia Internasional. Mereka menunjukkan perannya di bidangnya masing-masing. Ada yang
bergerak di bidang ilmu pengetahuan, bidang berfilman, olaraga, dan profesi lainnya. Dalam kesempatan ini
Majalah Majelis menampilkan beberapa di antara mereka itu.
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Dr. Ma’ruf Cahyono, SH, MH., Sekretaris Jenderal MPR RI

Spirit Sumpah Pemuda dan Pemuda Berprestasi

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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OMITMEN tentang kebangsaan kita sesungguhnya dimulai sejak
ikrar Sumpa Pemuda pada 28 Oktober 1928. Pada saat itulah
para pemuda secara tegas menyatakan konsensus
kebangsaan, yaitu: Berbangsa satu, bangsa Indonesia; Berbahasa
satu, bahasa Indonesia; dan Bertanah air satu, tanah air Indonesia.
Artinya, para pemuda menyatakan konsensus satu tanah tumpah
darah Indonesia, satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Pada saat ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 itu, tuntutan
perjuangan para pemuda kala itu adalah bagaimana bersatu. Satusatunya cita-cita para pemuda adalah mempersatukan. Karena itu,
elemen-elemen masyarakat bangsa dan negara, terutama para
pemuda berupaya untuk menuju pada persatuan. Mereka antara
lain Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes, Jong Ambon, dan
lainnya. Mereka bertemu dalam Kongres Pemuda II di Batavia
(sekarang Jakarta).
Sekalipun tidak mudah mewujudkan persatuan pada saat itu, namun
spirit persatuan dari ikrar Sumpah Pemuda telah mengantarkan
perjuangan rakyat Indonesia merebut kemerdekaan dari tangan penjajah
Belanda, dan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
melalui Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Negara
Republik Indonesia sudah berdiri. Sebab, secara de facto dan de jure,
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kemerdekaan Indonesia sudah diraih melalui semangat persatuan yang
sudah dibangun sejak ikrar Sumpah Pemuda pada 1928.
Tantangan yang dihadapi pemuda pada saat itu bukan lagi
mempersatukan melainkan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Usaha mempertahankan kemerdekaan pun tidak mudah. Ada proses
panjang dari masa ke masa untuk mempertahankan kemerdekaan itu.
Hingga sampai pada fase ketika bangsa Indonesia mulai bisa mengisi
kemerdekaan dengan melakukan pembangunan di berbagai bidang,
dari pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan lainnya, melewati masa
Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, hingga saat ini.
Kini, tantangan yang dihadapi generasi muda sejalan dengan apa
yang dirasakan saat ini, yaitu mulai lunturnya rasa nasionalisme
dan jati diri bangsa, baik karena pengaruh internal maupun eksternal.
Rasa nasionalisme dan jati diri bangsa ini tidak boleh sampai hilang.
Sekarang, generasi muda harus memiliki tanggungjawab untuk
menumbuhkembangkan nasionalisme dan jati diri bangsa itu. Para
pemuda harus memahami terkait dengan ideologi negara. Dalam
konteks Empat Pilar, para pemuda harus memahami dengan baik
ideologi Pancasila, konstitusi UUD NRI Tahun 1945, memahami bentuk
negara NKRI, dan memahami semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Para
pemuda mempunyai tanggungjawab untuk merawat ke-Indonesiaan
sepanjang masa.
Di sisi lain, kita juga tidak bisa lepas dari interaksi dengan bangsabangsa lain di era keterbukaan dan globalisasi saat ini. Persaingan
antarnegara di segala bidang (ekonomi, perdagangan, ilmu
pengetahuan dan teknologi, dan lainnya) semakin sengit dan ketat.
Bangsa yang maju adalah mereka yang bisa memenangkan
persaingan tersebut. Karena itu, kondisi seperti ini menjadi satu
tantangan tersendiri bagi pemuda. Selain memperkuat jati diri dan
karakter bangsa, pemuda Indonesia dituntut mempunyai
(meningkatkan) kemampuan untuk memiliki daya saing agar bisa
bersaing dengan pemuda dari bangsa-bangsa lain. Daya saing ini
bukan hanya untuk mempertahankan dan merawat jati diri dan
karakter bangsa, tetapi juga agar pemuda Indonesia bisa berdiri
sejajar dengan pemuda bangsa-bangsa lain.
Para pemuda menghadapi tantangan yang berbeda pada setiap
fase. Pada fase tahun 1928, pemuda mempersatukan dengan ikrar
Sumpah Pemuda, kemudian fase mempertahankan kemerdekaan
yang sudah diraih, berikutnya fase perjuangan untuk membangun
dan mengisi kemerdekaan, dan sekarang tantangan para pemuda
adalah menjaga dan merawat ke-Indonesiaan dan kebangsaan
dengan memahami dan melaksanakan nilai-nilai Empat Pilar. Tidak
hanya berjuang merawat ke-Indonesiaan, tetapi juga tantangan untuk
menghasilkan sesuatu yang positif berupa prestasi-prestasi, baik
di tingkat nasional maupun internasional. Keberhasilan dan prestasi
para pemuda itu perlu dimunculkan untuk menjadi bagian spirit,
sebagaimana spirit Sumpah Pemuda, kepada generasi-generasi
muda Indonesia berikutnya.❏
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Iko Uwais, Aktor Film Laga

Membawa Silat Tembus Hollywood
Iko untuk bepergian ke luar negeri guna mempraktikkan kemahirannya
di depan khalayak.
Kelihaian Iko bermain silat tak lepas dari kiprah kakeknya, H. Achmad
Bunawar, yang dikenal sebagai seorang guru silat, dan pendiri sekolah
silat. Iko sendiri mulai belajar silat sejak berusia 10 tahun.
Bakat Iko dalam memainkan ilmu silat diketahui pada 2007 oleh
sutradara film Welsh, Gareth Evans. Ceritanya, saat itu, Evans
berkunjung ke sekolah silat—tempat Iko menekuni olahraga silat —
untuk pembuatan film dokumenter. Tak berselang lama, Evans pun
mengajak Iko bergabung dalam program pembuatan film.

S

ETELAH melalui masa tidur yang panjang,

saat ini eksistensi perfilman Indonesia
mulai bangkit, dan makin diakui dunia

ternasional. Beberapa karya seniman film Indonesia makin sering tampil ke depan, dan mendapat
penghargaan dari berbagai festival film dunia. Tidak
itu saja, beberapa insan film Tanah Air juga mampu
menembus jagad perfilman dunia.
Bukti keberhasilan itu, ditunjukkan oleh keberhasilan beberapa bintang film Indonesia berkiprah
di Pusat Perfilman Amerika Serikat, Hollywood.
Beberapa di antara mereka itu adalah Cinta Laura,
FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Christine Hakim, Julie Estelle, Joe Taslim, dan Iko
Uwais.

Selain ilmu beladiri, Iko juga aktif bermain sepakbola. Ia sempat

Kita ambil contoh Iko Uwais. Putera Minang kelahiran Jakarta, 12

menjadi pemain gelandang di sebuh klub sepakbola Indonesia yang

Februari 1983, itu bernama asli Uwais Qorny. Suami dari artis

bermain di Liga-B. Tetapi, impiannya menjadi pemain sepakbola

penyanyi Audy Item ini makin diperhitungkan dalam industri Film Hol-

profesional ternyata kandas, lantaran klub yang dibelanya gulung tikar.

lywood. Buktinya, setelah The Raid, film produksi Hollywood yang

Namun, dengan menguasai ilmu beladiri, silat, Iko justru memiliki

dibintangi Iko sukes di pasaran, berikutnya Iko mendapat tawaran

banyak peluang untuk bepergian ke luar negeri. Dia banyak mendapat

bermain dalam film Stars Wars.

kesempatan memperagakan gerakan pencak silat di sejumlah negara.

Sebelum meraih sukses di layar lebar, Iko dikenal sebagai pendekar

Beberapa negara yang pernah disinggahi oleh Iko untuk urusan ilmu

silat. Kemahiran ayah dua puteri ini bermain silat tak perlu diragukan.

bela diri, terutama pencak silat, antara lain Inggris, Rusia, Laos,

Iko adalah pemegang predikat juara nasional untuk kategori

Kamboja, dan Perancis. ❏

Demonstrasi Silat Tahun 2005. Silat juga memberi kesempatan kepada
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Dr. Ferry Iskandar, M. Eng.

Pengembangan Teknologi Material

L

IMA belas hak paten sudah didaftarkan atas nama dirinya
sebagai seorang peneliti. Itu membuktikan bahwa kehidupan
Ferry Iskandar memang sarat dengan budaya invensi
(penemuan sesuatu yang benar-benar baru). Setiap hari, ia bisa
bekerja selama berjam-jam untuk melakukan penelitian.
Ferry lahir di Jakarta 17 Februari 1974. Dia meraih gelar doktor
dalam bidang rekayasa material dari Universitas Hiroshima Jepang
pada 2002. Ferry juga sempat mengajar di almamaternya itu, dan
aktif melakukan penelitian bekerjasama dengan beberapa
perusahaan Jepang.
Sosok Ferry identik dengan senyawa kimia “Boron Carbon
Oksinitrida” (BCNO). Karena senyawa padat ini merupakan salah
satu temuannya saat melakukan percobaan di Thermal Fluid Engineering and Material Procesing Laboratory Universitas Hiroshima,
2007. Waktu itu, ia baru saja diangkat menjadi dosen di Departemen
Teknik Kimia Universitas Hiroshima.
Sebagai dosen dan juga peneliti, Ferry memutuskan untuk
mencoba membuat material Boron Nitrida (BN) sebagai penghantar
panas pada piranti elektronik. Dibantu dua mahasiswa program doktor
asal Jepang, Ferry mencampur bubuk asam borat dan urea ke dalam
gelas ukur berisi cairan. Lalu cairan itu diberi garam dan polimer,
kemudian dipanaskan hingga suhu 900 derajat celsius.
Material padat berupa senyawa boron, nitrogen, karbon, dan
oksigen itu ditemukan secara tidak sengaja setelah berbulan-bulan
melakukan riset dengan mengubah-ubah parameter. Istimewa materi
ini karena memiliki sifat fosfor, yakni berpendar. Penemuan ini sangat
menarik karena lazimnya material fosfor merupakan logam berat
yang termasuk golongan logam tanah jarang (rare earth metal).
Seperti namanya, logam itu sangat langka dan hanya bisa
ditemukan di tempat tertentu. Karena itu, harganya sangat mahal.
Sebaliknya unsur B, C, N dan O mudah ditemukan di sekitar kita.
Boron misalnya, terdapat pada pupuk dan sering disalahgunakan
sebagai bahan pengawet, berupa boraks. Karbon, nitrogen, dan
oksigen malah melimpah. Tetapi, selama ini senyawa BCNO hanya
dikenal dalam bentuk cairan yang tidak stabil.
Berkat temuan tersebut para pebisnis mendapaat fosfor dengan
harga murah. Padahal, material ini merupakan bahan baku penting
bagi banyak produk modern. Mulai dari produk kosmetik hingga
peralatan elektronik, seperti lampu, televisi plasma, dan LED.
Karena ingin berkontribusi dalam mengembangkan SDM Indonesia, Ferry Iskandar memutuskan pulang ke Tanah Air. Sejak 2010 ia
menjadi dosen di kelompok keilmuan Fisika Material Elektronik, Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung.
Seperti di Jepang, di tempat barunya (ITB), Farry tak mau berpisah
dengan kegiatan penelitian. Kali ini ia melakukan penelitian di bidang
teknologi material dengan fokus pada produk sinergi, penyimpanan
energy, dan penggunaan energi secara efisien. Lewat penelitiannya
ini, Ferry mengembangkan nano katalis untuk Enhanced Oil Recovery
(EOR) bagi industri minyak bumi di Tanah Air.
Selama ini, salah satu persoalan ekploitasi minyak di Indonesia
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adalah tingkat kekentalan yang relatif tinggi. Sehingga sulit untuk
diolah menjadi bahan bakar. Untuk mengurangi kekentalan tersebut
dibutuhkan reaksi aqua thermolysis, yaitu reaksi antara air dan
minyak. Reaksi tersebut umumnya membutuhkan waktu satu minggu.
Namun, jika menggunakan katalis, reaksi bisa dipercepat menjadi
hanya satu hari.
Katalis yang digunakan berasal dari hafnium oksida ditambah
nikeloksida. Saat ini nanokatalis hasil temuan Ferry sudah berhasil
menurunkan tingkat kekentalan minyak bumi dalam skala laboratorium.
Ke depan diharapkan nanokatalis dapat diterapkan untuk skala
industri.
Saat ini Ferry dipercaya menjadi bagian dari program penelitian

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Proyek Mobil Listrik Nasional (Proyek Molina). Seperti di negaranegara lain, persoalan baterai masih menjadi batu sandung
pengembangan Molina. Karena material baterainya masih diimpor
sehingga membutuhkan anggaran yang relatif besar.
Bagi Ferry, tidak ada yang menjemukan dalam proses penelitian,
karena penelitian memang kegiatan yang amat disenanginya. Selain
itu, ia juga gemar menantang dirinya sendiri untuk bisa sejajar dengan
negara maju dalam hal penelitian.
Banyak penghargaan yang telah diterima Ferry Iskandar berkat
keterlibatannya dalam pengembangan teknologi material.
Penghargaan itu, antara lain: Habibie Award dan Anugerah
Kekayaan Intelektual Luar Biasa (Akil) 2014. Sebelumnya, 2012,
Majalah TEMPO menobatkan Ferry sebagai salah satu dari 10
penemu nasional.
Pada Maret 2014, dalam rangka Dies Natalis ke-56 ITB, Ferry
mendapat penghargaan dalam bidang riset. Dan, terakhir,
pertengahan 2018, ia menerima penghargaan Ahmad Bakrie XVI
2018 untuk Bidang Sain. ❏
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Perang Dunia II yang memporak-porandakan
negara yang terlibat, menyebabkan rusaknya
infrastruktur dan mandegnya perekonomian.
Untuk membangkitkan kembali kehidupan, negaranegara Barat berkumpul untuk membentuk lembaga
bantuan keuangan. Dari sini lahirlah IMF, Bank Dunia,
dan WTO. Kali pertama lembaga bantuan itu buka
‘nasabahnya’ adalah negara-negara Barat. Untuk pertama kali
mendapat bantuan adalah Perancis. Setelah Eropa pulih dari
dampak buruk perang, sasaran pengutang beralih ke negara
berkembang. Di sini masalah mulai muncul, syarat yang ditentukan bisa
merubuhkan soko guru perekonomian suatu negara. Mungkin tak ada pilihlah bagi
negara-negara yang mengalami krisis, sehingga mereka bergantung pada IMF, Bank Dunia,
dan WTO.
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SELINGAN
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ESIBUKAN lalu lintas penerbangan di

15% dibanding bulan biasanya. “Semua

diterima Bali selama perhelatan sebesar Rp

Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai,

hotel di kawasan Nusa Dua, Sawangan,

1,1 triliun. Keuntungan tersebut berasal dari

Badung, Bali, bertambah sebelum dan

Benoa, rata-rata sudah full booked oleh

hotel, makan, dan minum, tranportasi, belanja

sesudah 8 - 14 Oktober 2018. Kepadatan

delegasi utama, dan juga delegasi-delegasi

dan penyelenggaraan IMF-WB.

jadwal naik turun pesawat di bandar udara

pendukung,” ujarnya (8/10/18).

Untuk dampak pertumbuhan ekonomi yang

yang berada di antara Pantai Kuta dan Pantai

Dari sinilah seorang wakil rakyat me-

dirasakan oleh Bali mencapai 0,64% dan

Jimbaran itu terjadi karena saat itu tiba di

ngatakan, perhelatan IMF-WB yang di-

tersebar di beberapa sektor strategis

Pulau Dewata menerima kunjungan tamu

selenggarakan di Bali semakin memberikan

pendukung IMF-WB. Tambahan pertumbuhan

sebanyak 34.000 orang.

dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi

sebesar 0,26% berasal dari sektor

Indonesia. Dampak ekonomi langsung yang

konstruksi, pertumbuhan sektor lain-lain

Orang sebanyak itu datang ke Bali bukan
sebagai tourist atau wisatawan yang
hendak menikmati keindahan pulau yang
terkenal seantero dunia, namun mereka
adalah delegasi atau orang yang berkepentingan terhadap pertemuan tahunan
International Monetary Fund (IMF) dan World
Bank Group (WB) yang digelar pada 8 - 14
Oktober 2018 di sebuah kawasan wisata
mewah, Nusa Dua.
Kedatangan delegasi dari 189 negara, di
mana di antara mereka itu adalah orangorang penting serta pengusaha sekaliber
Jack Ma dan Bill Gates, membuat kesibukan
tidak hanya terjadi di bandar udara, namun
juga di sepanjang jalan dari Ngurah Rai
hingga Nusa Dua, serta hotel-hotel di
sekitarnya. Menurut Ketua Himpunan Hotel
Bali, Ricky Putra, ada peningkatan hunian
hotel pada Oktober. Kepada media, dia
mengatakan hunian hotel naik 10% hingga
40
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0,21%, pertumbuhan sektor hotel 0,12%,

Serikat, Juli 1944. Sebab yang hadir dalam

ekonomi ke level wajar, dan pengaturan

serta pertumbuhan sektor makanan dan

acara ini adalah Negara-negara tergabung

ulang sistem ekonomi.

minuman 0,05%.

dalam block Barat maka pertemuan itu

Tak hanya itu, dampak tidak langsung

disebut sebagai Koalisi Anti Axis.

Pandangan soal IMF, Ketua Komisi I, White,
menginginkan lembaga ini seperti bank di

lainnya bagi Bali dari penyelenggaraan

Seperti dalam konferensi lainnya, dalam

mana nasabah (anggota) boleh meminjam

pertemuan IMF-WB itu adalah adanya

pertemuan dibahas masalah keuangan dan

uang, namun harus mengembalikan utang

kenaikan nilai PDRB riil sebesar Rp 894 miliar

ekonomi lewat komite, komisi, hingga

tepat waktu. Analisa White ini selanjutnya

pada 2018. Nilai tersebut akan menambah

akhirnya pleno. Komisi I terkait IMF dipimpin

menjadi kesepakatan dalam peraturan

secara keseluruhan PDRB riil Bali sebesar

oleh Harry D. White dari Amerika Serikat.

pertemuan itu.

Rp 1,2 triliun pada periode 2017-2019.

Komisi II terkait bank internasional untuk

Meski koalisi Anti Jerman, Jepang, dan

Dari segi kontruksi dan infrastruktur,

rekonstruksi pembangunan (IBRD) dipimpin

Italia, dalam Perang Dunia II itu bertemu pada

dampak ekonomi tidak langsung yang

oleh Lord Keynes dari Inggris. Dan. Komisi III

Juli 1944 untuk membentuk IMF, namun

diperoleh mencapai Rp 4,5 triliun.

terkait kerjasama keuangan internasional

lembaga ini baru diresmikan pada 27

Keuntungan tersebut berupa pemutakhiran

dipimpin oleh Eduard Suarez dari Meksiko.

Desember 1945. Dari 44 peserta pertemuan

atau renovasi Bandara I Gusti Ngurah Rai,

Dari sinilah lahir kesepakatan melembagakan

pertama, hanya 29 negara yang akhirnya

pengembangan pelabuhan Benoa, pembangunan underpass serta penyelesaian
patung Garuda Wishnu Kencana (GBK).
Penghitungan dampak ekonomi ini dilakukan
dengan perkiraan sebanyak 19.800 peserta,
yang terdiri atas 5.050 delegasi dan 14.750
non delegasi akan menghadiri pertemuan
tahunan IMF-WB yang berlangsung pada 814 Oktober 2018.
Jika keuntungan yang bisa diperoleh
cukup besar, tak aneh bila Indonesia
mempersiapkan segala infrastuktur dengan
baik untuk kenyamanan para delegasi yang
datang. Toh, dari dana yang dialokasikan
sebesar Rp 855 miliar, dan itupun belum
seluruhnya terpakai, keuntungan yang bisa
diperoleh Indonesia dari pertemuan

Franklin D. Roosevelt

bergengsi kelas dunia ini bisa jauh lebih

Komisi I dan Komisi II, yakni IMF dan IBRD

besar. Dan, Indonesia telah menunjukkan

sebagai lembaga antarbangsa, global.

kelasnya.

meratifikasi AD/ART IMF pada tahun 1945.
Karena mendapat inspirasi dari New Deal

Terkait terbentuknya IMF, pengamat dan

maka tujuan IMF didirikan, terutama misi dan

Kalau kita lihat ke belakang, lahirnya IMF

ahli ekonomi Inggris, John Maynard Keynes,

visinya, tak beda dengan New Deal.

ini akibat dari buah busuk Perang Dunia II.

mengharap lembaga ini sebagai wadah kerja

Bedanya cakupan IMF lebih luas, yakni

Perang yang berlangsung dalam kurun

sama yang bisa memberi manfaat bagi

mendorong pertumbuhan dan kestabilan

waktu 1939-1945, meski dimenangkan oleh

anggotanya untuk menjaga keberlangsungan

ekonomi global dengan membuat kebijakan,

Block Barat, Amerika Serikat, dan sekutunya,

perekonomian dan menciptakan lapangan

saran, dan dana kepada anggota serta

namun perang itu membawa kebangkrutan

kerja, terutama di masa-masa krisis. Keynes

bekerja sama dengan negara berkembang

keuangan dan ekonomi bagi semua pihak

menginginkan IMF seperti kebijakan yang

untuk membantu mencapai kestabilan

yang terlibat.

pernah dikeluarkan pemerintah Amerika

ekonomi makro dan mengurangi tingkat

Untuk mengatasi kebangkrutan dan

Serikat pada 1933. Kebijakan dimaksud

kemiskinan.

memulihkan ekonomi, Presiden Amerika

adalah New Deal, merupakan program untuk

Dunia global diakui sebagai pasar di mana

Serikat Franklin D. Roosevelt, mengajak

mengatasi masalah akibat depresi besar

tak semua negara mampu mengakses

negara sekutunya, sebanyak 44 negara,

yang melanda negeri Paman Sam itu. New

manfaat dan keuntungan. Ketidak-

untuk bekerjasama dalam bidang ekonomi.

Deal memiliki misi Relief, Recovery, dan

sempurnaan inilah yang merupakan celah

Pertemuan pun digelar di salah satu hotel di

Reform, yang bertujuan mengatasi

untuk memberi bantuan kepada negara yang

Bretton Wood, New Hamsphire, Amerika

pengangguran dan kemiskinan, pemulihan

membutuhkan. Tanpa bantuan dana akibat
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ketidaksempurnaan pasar keuangan global

yang sesuai dengan kepentingan mereka.

membuat anggota tak bisa menyeim-bangkan

Untuk mengajukan pinjaman kepada IMF

neraca pembayaran.

bagi sebuah negara, maka negara tersebut

Dari sinilah, IMF mempunyai misi seperti New

harus melakukan reformasi kebijakan.

Deal, mengawasi kesepakatan nilai tukar tetap

Reformasi yang dilakukan harus mengan-

antarnegara, membantu pemerintah mengelola

dung pemangkasan belanja, biasa dikenal

nilai tukarnya sehingga memungkinkan

dengan istilah austeritas atau pengetatan

pertumbuhan ekonomi, dan menyediakan

anggaran; mengutamakan ekspor langsung

modal jangka pendek untuk membantu neraca

dan ekstraksi sumber daya, devaluasi mata

pembayaran. Tiga misi itu ditambah dengan

uang, liberalisasi perdagangan, atau

membantu memulihkan ekonomi internasional

penghapusan hambatan impor dan ekspor,

pasca-depresi besar dan Perang Dunia II,

meningkatkan kestabilan investasi (mem-

serta menyediakan investasi modal untuk

bantu investasi asing langsung dengan

mendorong pertumbuhan ekonomi dan proyek

membuka bursa saham dalam negeri),

pembangunan, seperti proyek infrastruktur.

menyeimbangkan anggaran dan tidak

Dari semua itu maka IMF pada intinya adalah

belanja berlebihan, menghapus pengen-

mencegah penyebaran krisis ekonomi
internasional.
Setelah dua tahun melakukan konsolidasi
organisasi, IMF tercatat mulai bekerja pada

dalian harga dan subsidi negara, swastanianggota IMF yang bukan anggota PBB,

sasi, atau divestasi seluruh atau sebagian

misalnya Aruba, Curaçao, Hong Kong,

BUMN, memperluas hak investor asing

Makau, dan Kosovo.

dalam perundang-undangan nasional, dan

1 Maret 1947. Dua bulan kemudian, tepatnya

Meski sebagai lembaga yang siap memberi

8 Mei 1947, Perancis adalah negara pertama

bantuan dana kepada anggotanya, namun

yang meminjam duit pada lembaga ini.

syarat untuk mendapat bantuan tidak mudah.

Syarat tersebut dikenal dengan

Pengaruh IMF meluas seiring perjalanan

Syarat yang ditetapkan oleh IMF kepada

Konsensus Washington. Konsensus ini

waktu. Ketika banyak negara Asia dan Afrika

anggotanya agar bisa mendapat pinjaman,

diperkenalkan John Williamson pada 1989.

merdeka, jumlah anggotanya melonjak.

bisa merobohkan soko guru perekonomian

Dia mendeskripsikan sepuluh kebijakan

Keanggotaannya bertambah lagi saat Uni

sebuah negara. Sebagai lembaga yang

ekonomi yang perlu menjadi standar

Soviet bubar. Lahir lebih dahulu dibanding

digawangi oleh negara-negara Barat yang

reformasi bagi negara berkembang yang

dengan PBB maka keanggotaan IMF tak

menganut paham kapitalis tak heran bila

baru didera krisis.

semuanya adalah anggota PBB. Ada

aturan yang ada, mensyaratkan, pasal-pasal

memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan
memberantas korupsi.

Konsensus ini merekomendasikan disiplin
anggaran pemerintah, pengarahan pengeluaran pemerintah dari subsidi ke belanja
sektor publik, terutama di sektor pendidikan,
infrastruktur, dan kesehatan, sebagai
penunjang pertumbuhan dan pelayanan
masyarakat kelas menengah ke bawah;
reformasi pajak, dengan memperluas basis
pemungutan pajak; tingkat bunga yang
ditentukan pasar dan harus dijaga positif
secara riil, nilai tukar yang kompetitif,
liberalisasi pasar dengan menghapus
restriksi kuantitatif, penerapan perlakuan
yang sama antara investasi asing dan
investasi domestik sebagai insentif untuk
menarik investasi asing langsung, privatisasi
BUMN, deregulasi untuk menghilangkan
hambatan bagi pelaku ekonomi baru dan
mendorong pasar agar lebih kompetitif,
keamanan legal bagi hak kepemilikan. ❏
AWG/dari berbagai sumber
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Bank Dunia, Saudara Kembar IMF
Bank Dunia lahir berbarengan dengan IMF. Karena digagas dan dirancang oleh orang yang sama maka tujuan Bank Dunia
persis sama dengan IMF. Di awal pemerintahan Presiden Soeharto, Bank Dunia mengucurkan pinjaman. Pinjaman yang ada
mampu meningkatkan perekonomian di masa Orde Baru.

P

ERTEMUAN yang digelar di Bretton

mendesak, baik besar ataupun kecil, dengan

ditentukan mengacu pada Articles of

Wood, New Hamsphire, Amerika

jaminan Bank Dunia. Kelima, menjalankan

Agreement World Bank (16 Februari 1989)

Serikat, Juli 1944, tidak hanya

kegiatannya dengan dasar untuk

bahwa kebijakan ekonomi pada negara

melahirkan IMF namun juga Bank Dunia

memengaruhi investasi internasional dalam

pengutang harus bermuara pada investasi

(World Bank). Sebab digagas oleh orang-

persyaratan bisnis kepada anggota, dan

luar negeri, perdagangan internasional, dan

orang yang sama dan mempunyai tujuan

dalam tahun-tahun setelah perang, untuk

memfasilitasi investasi modal. Tak hanya itu,

yang sama maka kehadiran Bank Dunia

membantu membuat masa transisi dari

syarat yang dibebankan negara pengutang

persis sama dengan tujuan IMF. Bank Dunia

suasana perang ke keadaan ekonomi yang

juga harus mau melakukan pencegahan

hadir diperuntukkan sebagai lembaga

damai.

tindak korupsi serta mengembangkan

keuangan internasional yang siap memberi

Memberi pinjaman kepada negara-negara

pinjaman modal kepada negara-negara

berkembang, sebenarnya bukan tujuan awal

demokrasi.
Sebagai negara yang masuk pada katagori
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berkembang

melakukan

dari lembaga ini didirikan. Kali pertama

negara berkembang membuat Indonesia

pembangunan. Apalagi bila negara tersebut

untuk

dibentuk adalah untuk membantu negara-

masuk dalam daftar negara yang perlu

mengalami masa-masa yang sulit,

negara Eropa, block Barat, yang tengah

dibantu oleh Bank Dunia. Di awal

kesusahan, seperti krisis ekonomi.

mengalami kerusakan akibat Perang Dunia

pemerintahan Presiden Soeharto, 1968,

Ada lima tujuan Bank Dunia dibentuk.

II. Setelah bantuan yang diberikan mampu

lembaga keuangan internasional yang

Pertama, membantu rekonstruksi dan

memulihkan infrastruktur dan menggeliatkan

bermarkas di Washington DC, Amerika

pembangunan di negara anggota dengan

perekonomian negara Eropa, Bank Dunia

Serikat, itu memberi pinjaman kepada

cara memfasilitasi investasi modal untuk

baru mengalihkan perhatian kepada negara

Indonesia.

tujuan produktif. Kedua, mendorong investasi

berkembang. Kucuran dana yang

Di Indonesia, pada masa itu, pinjaman

asing lewat jaminan atau partisipasi dalam

digelontorkan kepada negara anggota,

yang digelontorkan Bank Dunia lewat CGI

pemberian pinjaman dan investasi lainnya

negara berkembang, diharapkan mampu

(Consultative Group Meeting on Indonesia).

oleh investor swasta. Ketiga, mendorong

mengentaskan kemiskinan.

Lembaga yang menjalankan tugas Bank

perdagangan internasional jangka panjang

Meski Bank Dunia ringan tangan memberi

Dunia di Indonesia ini memiliki anggota

dengan mempertahankan keseimbangan

bantuan kepada negara berkembang, namun

sebanyak 33 negara ditambah dengan

saldo pembayaran. Keempat, menyusun

syarat agar pinjaman bisa cair, pihak

lembaga bantuan lainnya. Bank Dunia saat

pinjaman internasional melalui sumber lain

pengutang harus mau menuruti apa yang

memberikan pinjaman, tak hanya lewat CGI

sehingga dapat membiayai proyek

diinginkan oleh Bank Dunia. Syarat yang

namun juga bekerja sama dengan Jepang

EDISI NO.10/TH.XII/OKTOBER 2018

43

SELINGAN

dan Asian Development Bank (ADB).

penggunaan pinjaman didominasi untuk

tahun. Angka ini di atas negara lain yang

Bantuan pinjaman yang diberikan kepada

melakukan pembangunan pada sektor

juga menggunakan bantuan dan resep dari

Indonesia dalam bentuk dana segar ataupun

infrastruktur. Dikatakan, total hutang kepada

Bank Dunia.

hutang proyek. Dalam sebuah media online

Bank Dunia adalah Rp 243,7 Trilyun dan total

Geliat pertumbuhan ekonomi di masa Orde

dijelaskan, hutang proyek adalah hutang

hutang pemerintah Indonesia kepada pihak

Baru itu membuat Indonesia dipercaya oleh

dalam bentuk fasilitas berbelanja barang dan

lain mencapai Rp1.600 trilyun. Ada catatan

Bank Dunia. Sebagai ganjaran dari pertum-

jasa secara kredit. Sedang hutang dana

yang menyebut, sejak 1968 hingga saat ini,

buhan ekonomi tersebut maka Bank Dunia

segar adalah hutang yang bisa dicairkan bila

Bank Dunia telah membiayai lebih dari 280

meningkatkan pemberian pinjaman kepada

menerima Program Penyesuaian Struktural

proyek dan program pembangunan di

Indonesia dengan level yang lebih tinggi,

(SAP).

Indonesia.

yakni lewat skema International Bank for

Dalam sebuah media, Managing Director

Setelah Indonesia melakukan pembangun-

Reconstruction and Development (IBRD).

The World Bank Group, Ngozi Okonjo (30/

an yang didanai dari pinjaman serta membuat

IBRD adalah salah satu lembaga yang ber-

1/2008), mengatakan, pinjaman yang

kebijakan sesuai dengan syarat yang

naung di bawah Bank Dunia yang menawar-

diberikan digunakan Indonesia untuk men-

ditentukan oleh Bank Dunia, ada peningkatan

kan pinjaman kepada negara berkembang

dukung pengembangan energi, industri, dan

sektor perekonomian yang dibilang sangat

dengan pendapatan menengah. ❏

pertanian. Dua puluh tahun pertama

baik. Pertumbuhan ekonomi sebesar 7%/

AWG/dari berbagai sumber

WTO, Melengkapi IMF dan Bank Dunia
World Trade Organitation (WTO) hadir dengan tujuan untuk memperlancar perdagangan antarnegara. Tak lelah-lelahnya
anggota WTO bertemu untuk mencari kesepakatan. Akhirnya semua bermuara pada liberalisasi perdagangan.
Melengkapi lembaga yang diperlukan dalam
meningkatkan kerja sama ekonomi, Perserikatan Bangsa (PBB) menggelar
Konferensi Dagang dan Pekerja. Acara yang
ini diadakan di Havana, Cuba, pada 1948.
Hasil dari pertemuan ini menyepakati segala
aturan perdagangan internasional yang
pasal-pasalnya tertera dalam Piagam
Havana. Pertemuan yang digelar di negara
berhaluan sosialis itu tak hanya menyepakati
Piagam Havana, namun juga membentuk
International Trade Organitation (ITO),
organisasi perdagangan internasional.
Sayang umur ITO tak panjang. Alasannya,
banyak anggota yang kesulitan meratifikasi
kesepakatan. Faktor yang lain, Kongres
Amerika Serikat tak setuju aturan ITO karena
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mereka khawatir organisasi ini mengurangi

ERANG Dunia II rupanya memberi

membangun dan menggeliatkan per-

kewenangan Amerika Serikat dalam me-

pelajaran bagi banyak Negara,

ekonomian internasional.

nentukan kebijakan.

P

terutama block Barat bahwa pe-

Untuk mencapai keinginan tersebut, satu

Di saat ITO ditolak dan di tengah muncul-

naklukan lewat cara-cara militer membawa

persatu kerjasama disepakati. Meski IMF dan

nya keinginan untuk membentuk badan yang

kerugian yang sangat besar. Belajar dari

Bank Dunia sudah dibentuk pada 1944,

mengatur perdagangan internasional maka

pengalaman yang sudah-sudah, selepas

kehadiran dua lembaga keuangan antar-

dicarilah lembaga internasional yang bekerja

perang yang berlangsung dari 1939 hingga

bangsa itu dirasa masih kurang untuk

atau mempunyai aturan seperti itu. Akhirnya

1945, negara-negara dunia mulai konsen

mendorong kerjasama ekonomi global.

dipilihlah General Agreement on Tariffs and
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Trade (GATT) sebagai pengganti ITO.

disepakati dengan tujuan meningkatkan akses

WTO yang sudah disepakati anggotanya,

Kesepakatan ini direstui oleh 23 negara, dan

pasar bagi produk-produk pertanian,

masih dimungkinkan terjadi perbedaan

itu terjadi dalam pertemuan di Geneva,

mengurangi dukungan domestik terhadap

interpretasi dan pelanggaran sehingga

Swiss, 30 Oktober 1947. Perjanjian ini

pertanian dalam bentuk subsidi yang

diperlukan prosedur legal penyelesaian

merupakan kesepakatan multilateral yang

mendistorsi harga dan kuota, menghapuskan

sengketa yang netral dan telah disepakati

mengatur perdagangan internasional. GATT

subsidi ekspor produk pertanian secara

bersama.

bertujuan untuk mengu-rangi tarif dan

bertahap, dan untuk menyelaraskan sejauh

Berdasarkan Pasal III Persetujuan WTO,

hambatan perdagangan internasional

mungkin ukuran-ukuran sanitasi dan fito-

lembaga ini mempunyai fungsi untuk

dengan berdasarkan kese-taraan dan saling

sanitasi di antara negara-negara anggota.

memfasilitasi implementasi administrasi

menguntungkan.

Dari pertemuan yang ditanda-tangani pada

dan pelaksanaan dari Persetujuan WTO,

Ada yang menyebut GATT bukan organi-

14 April 1994 itu akhirnya melahirkan World

serta perjanjian-perjanjian multilateral dan

sasi, namun sebatas peraturan per-

Trade Organtitation (WTO) pada 1 Januari

plurilateral tambahannya; untuk mem-

dagangan internasional saja. Untuk itu

1995.

berikan suatu forum tetap guna melakukan

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

pertemuan yang dilakukan disebut round

WTO dibentuk untuk mendorong arus

per-undingan di antara anggota. Per-

(putaran). Dan, GATT melakukan putaran

perdagangan antarnegara, dengan meng-

undingan ini tidak saja menyangkut

tahun 1947, 1949, 1950, 1956, 1960, 1964,

urangi dan menghapus berbagai hambatan

masalah/isu -isu yang telah tercakup

1973, 1986, 2001.

yang dapat mengganggu kelancaran arus

dalam Persetujuan WTO, namun juga

Dari berbagai putaran, Putaran Uruguay

perdagangan barang dan jasa; memfasilitasi

berbagai masalah/isu yang belum tercakup

disebut sebagai putaran yang paling

perundingan dengan menyediakan forum

dalam Persetujuan WTO; sebagai adminis-

ambisius. Sebutan ini disematkan, sebab ada

negosiasi yang lebih permanen. Hal ini

trasi sistem penyelesaian sengketa WTO;

keinginan untuk memperluas cakupan GATT

mengingat bahwa perundingan per-

sebagai administrasi dari mekanisme

pada wilayah baru yang dirasa penting,

dagangan internasional di masa lalu

tinjauan atas kebijakan per-dagangan

seperti jasa, modal, kekayaan intelektual,

prosesnya sangat kompleks dan memakan

(Trade Policy Review Mechanism); me-

tekstil, dan pertanian. Dalam putaran ini ada

waktu; dan untuk penyelesaian sengketa,

lakukan kerjasama dengan organisasi-

123 negara hadir.

mengingat hubungan dagang sering

organisasi internasional dan organisasi-

Dari putaran ini melahirkan liberalisasi

menimbulkan konflik kepentingan. Meskipun

organisasi non-pemerintah. ❏

perdagangan. Liberalisasi perdagangan

sudah ada persetujuan-persetujuan dalam
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Dibentuk Untuk Kepentingan Mereka
Ekonom dunia mengkritik kinerja IMF, Bank Dunia, dan WTO. Kehadiran mereka dalam membantu negara yang mengalami
krisis penuh dengan persyaratan. Bantuan mereka diboncengi kepentingan rente.

D

I AWAL Juli 2018, ribuan warga

sebelumnya dia berjanji untuk meningkatkan

demikian, menurut Titus Alexander, akan

Argentina turun ke jalan di Kota

perekonomian, namun kenyataannya

memperlebar kesenjangan global antara

Buenos Aires. Mereka turun ke jalan

keinginan itu belum juga tercapai. Biaya hidup

negara-negara Barat dan negara pengutang.

bukan untuk menyambut tim nasionalnya

di negeri bola itu semakin mahal, karena

Ia menyebut, tujuan ketiga lembaga keuangan

yang meraih juara dalam sebuah turnemen

harga barang dan jasa semakin melambung.

tadi sebagai apartheid global.

sepakbola, namun menentang kebijakan

Bagi masyarakat, mungkin kerjasama dengan

Bank Dunia pun melakukan langkah

Presiden Mauricio Macri yang dirasa

IMF tidak masalah bila lembaga keuangan itu

demikian. Suatu negara bila ingin mendapat

mengkhawatirkan masa depan negeri Tango

memberi pinjaman secara tulus. Namun,

bantuan dana segar maka negara itu harus

itu. Rakyat Argentina dan para pengamat

persyarat yang dibebankan oleh IMF kepada

mau menerima SAP (Structural Adjustment

Mauricio Macri
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menganggap langkah Macri yang

negara pengutang sangat memberatkan,

Program). Kebijakan ini mewajibkan negara

mengadakan perjanjian dengan IMF sebagai

bahkan bisa merobohkan sendi-sendi

pengutang melakukan reformasi kebijakan.

langkah yang tidak tepat.

perekonomian suatu negara.

Reformasi kebijakan yang ditentukan oleh

Mungkin Macri tidak ada pilihan lain, sebab

Joseph E. Stiglitz, peraih nobel ekonomi

Bank Dunia, seperti privatisasi BUMN dan

krisis ekonomi yang melanda negaranya

dari Amerika Serikat, menyebut, bantuan dari

lembaga-lembaga pendidikan, deregulasi

susah diatasi sehingga tak ada jalan lain

IMF, Bank Dunia, dan WTO, bukan hanya

dan pembukaan peluang bagi investor asing

baginya selain mencari pinjaman ke IMF.

tidak menyelesaikan masalah kepada negara

untuk memasuki semua sektor, pengurangan

Macri kepada IMF meminta bantuan US$ 50

pengutang, negara berkembang, namun

subsidi kebutuhan-kebutuhan pokok untuk

miliar, kalau dirupiahkan setara dengan Rp

malah membuat mereka tambah sulit. Apa

beras, listrik, pupuk , dan rokok, serta

733 triliun. Uang sebanyak itu digunakan oleh

yang disampaikan oleh Stiglitz tersebut benar

menaikkan tarif telepon dan pos, menaikkan

pemerintah untuk memulihkan krisis ekonomi,

adanya, sebab lembaga keuangan dan

harga bahan bakar (BBM).

apalagi nilai peso, mata uang argentina,

bantuan asing itu mempunyai misi tersendiri.

Apa yang dikatakan para ekonom itu sudah

kehilangan nilainya hingga 40% dari dolar

Dalam buku People Before Profit, Charles

terbukti, pada 2013 IMF mengakui kesalahan

Amerika Serikat. Keinginan Macri itu

Derber mengatakan, IMF, Bank Dunia, dan

dalam pemberian bantuan tahap pertama

sepertinya disambut oleh IMF, Direktur

WTO merupakan lembaga yang saling

kepada Yunani. Kesalahan itu bisa terjadi

Pelaksana IMF Christine Lagarde siap

berinteraksi bertujuan menciptakan sistem

sebab IMF sebelumnya terlalu optimistis

mendukung dan membantu Argentina.

kekuasaan global. Sistem yang dibuat ketiga

terhadap asumsi pertumbuhan ekonomi

Langkah Macri yang menggalang

lembaga global itu bisa mencabut kedaulatan

negeri para dewa itu saat menyepakati paket

kerjasama dengan IMF dianggap banyak

dan kekuasaan suatu negara hingga akhirnya

dengan Uni Eropa pada Mei 2010. ❏

pihak menambah repor merah, sebab

masuk ke pasar global. Dampak yang
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Johny Rande
Ketua Karang Taruna Kelurahan Maridan, Kalimantan Timur

Generasi Muda Butuh Keteladanan Para Pemimpin

R

ASANYA luar biasa jika melihat pemimpin daerah, mulai dari
tingkat desa hingga tingkat nasional, memperlihatkan
amanahnya dalam memimpin. Selama ini rakyat dipertontonkan
banyak sekali pejabat negara baik di daerah dan nasional tersandung
kasus korupsi uang rakyat. Itu sangat mengecewakan.
Keteladanan menjadi sirna dan rakyat, terutama generasi muda,
menjadi tidak punya pegangan dan dikhawatirkan akan ikut-ikutan.
Keteladanan pemimpin bisa ditunjukkan dengan berbagai cara. Yang
sederhana saja, misalnya sering berkunjung kepada rakyat, walaupun
jauh di pelosok.
Dengan banyak berkunjung, pemimpin akan banyak mendengar apa
yang menjadi kegelisahan rakyat dan diharapkan bisa segera mungkin
diselesaikan. Rakyat melihatnya menjadi positif bahwa mereka sangat
diperhatikan.
Untuk itu, pemimpin mesti paham dan benar-benar mempraktikkan
ideologi Pancasila. Sebab, jika pemimpin mempraktikkan Pancasila maka
rakyat akan turut serta mempraktikkannya. Kalau itu terjadi maka
akan sangat luar biasa, hubungan rakyat dan pemimpinya akan
semakin harmonis. ❏
DER
FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Ismiyatin
Warga Kelompok PKK Babulu

Percaya Pemimpin Indonesia Mampu Selesaikan Masalah Bangsa

T

ERUS TERANG kami di desa belum
paham soal nilai-nilai luhur bangsa yang
ada dalam Empat Pilar, begitu ada
Pimpinan MPR yang datang ke wilayah kami
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dan melakukan Sosialisasi Empat Pilar kami
menjadi paham.
Dan, kami sangat luar biasa perhatiannya,
sekelas pimpinan pejabat tinggi negara mau

datang menyambangi kami yang berada di
tingkat kelurahan atau desa, dan mau
berpanas-panas di dalam aula gedung desa
yang memang seadannya tidak seperti di
hotel atau gedung yang bagus.
Penjelasannya soal kenegaraan sangat
bagus, bahasanya sangat dimengerti kita.
Nah, itulah yang kami harapkan jika bicara
soal kenegaraan memakai bahasa yang kami
mengerti soal-soal kenegaraan yang
‘jelimet’sekali.
Tatap muka soal kenegaraan membuat
kami mengetahui berbagai persoalan di
negara kita yang ternyata memang sangat
rumit dan kompleks. Kami sebagai rakyat
hanya bisa mendoakan dan berharap agar
pemimpin-pemimpin Indonesia berusaha
keras untuk menghilangkan segala
permasalahan bangsa. ❏
DER
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SELINGAN
EMA
PANCASILA

Hendrika Wea Mike

Suka Duka Bertugas di Desa Terpencil
lagi kondisi jalan desa di sana, masih berupa

majalah dinding (mading). Cara ini dianggap

bebatuan, sebuah medan yang sulit

paling mungkin dilakukan, karena berbiaya

ditaklukkan oleh jenis kendaraan, termasuk

murah, dan bisa menyita perhatian masya-

kendaraan roda dua.

rakat. Harapan itu pun menjadi nyata.

“Saya terpaksa harus berjalan hingga

Keberadaan mading ini sangat menarik bagi

sejuh 5 Km untuk mengambil vaksin di

masyarakat. Meski hanya dalam bentuk

Puskesmas, karena tidak mungkin naik

fotokopi, gambar-gambar yang dipasang di

kendaraan. Hanya orang tertentu saja yang

mading itu cukup menyita perhatian

bisa dan berani memakai sepeda motor,

masyarakat.

lantaran medannya sangat berat”, cerita

Melihat fenomena tersebut, Ririn pun

Hendrika kepada Majalah Majelis beberapa

makin bersemangat. Ia membuat lagi

waktu lalu.

beberapa mading, baik di dalam maupun di

Ririn, begitu ia biasa disapa, bertugas

posko kesehatan. Alhasil, makin banyak

UTUR katanya sangat lembut. Wajah

sebagai bidan desa sejak 2012, atau setahun

pasien yang menanyakan gambar-gambar

dan senyumnya manis, khas Indone-

setelah lulus dari sekolah kebidanan Sandi

tang terpasang di mading. Alhasil, Hendrika

sia Timur. Kulitnya sawo matang

Karsa Makassar. Saat itu, kesadaran

pun makin mudah memberi penyuluhan,

kehitam-hitaman. Bola matanya bulat mem-

masyarakat Desa Kotagana terhadap

mulai dari persoalan pantangan ibu hamil

buat orang yang berpapasan dengannya

kesehatan masih sangat rendah. Banyak

diurut hingga pertumbuhan bayi di dalam

akan menduga, dia berasal dari Indonesia

kasus bayi dan ibu hamil yang meninggal.

kandungan.

Timur. Itulah sosok Hendrika Wea Mike (29),

Begitu pula kasus gizi buruk. Pada saat yang

“Berkat mading, kesadaran masyarakat

bidan teladan yang setia mengabdi untuk

sama masyarakat lebih percaya kepada

terhadap kesehatan makin baik. Karena itu,

masyarakat Desa Kotagana, Kecamatan

dukun ketimbang tenaga medis.

saya tidak hanya memasng mading di posko

T

Mouponggo, Kabupaten Nagekeo, Provinsi

“Saya banyak menasihati ibu-ibu hamil dan

kesehatan, tetapi juga di kelurahan, sekolah,

juga memberikan penyuluhan kesehatan,

dan tempat-tempat umum yang lainnya”, kata

Menjadi bidan di desa terpencil bukanlah

tetapi mereka akan segera lupa saat sudah

Hendrika.

hal yang mudah. Tetapi perempuan kelahiran

tiba di rumah. Jadi, percuma juga saya

Desa Bajawa, Kecamatan Mauponggo,

banyak memberikan penyuluhan karena

Kabupaten Nagekeo, NTT, 30 Januari 1989,

mereka juga tidak sepenuhnya percaya”,

ini menjalaninya dengan sepenuh hati. Tak

kata Hendrika lagi.

Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ibu Stres
Dalam enam tahun menjadi bidan desa
banyak pengalaman dan suka duka yang

pernah mengeluh, dan tak pernah marah-

Menghadapi situasi seperti itu puteri dari

dijumpai Ririn dalam menjalankan tugasnya.

marah pada pasien. Padahal, di tempat dia

pasangan Yohanes Ria dan Katarina Ayi itu

Belum lenyap dari ingatannya, pada 2017 ia

bertugas kerap kali terjadi peristiwa

tak berputus asa. Ia berusaha mencari cara

membantu seorang ibu hamil mengalami

(kebidanan) yang cukup unik, dan kadang

agar pesan yang ingin dia sampaikan bisa

stres. Mendengar berita ada wanita hamil

kala menyedihkan dan memprihatinkan.

didengar dan dimengerti oleh masya-rakat.

stres, Ririn pun tergerak untuk memberi
pertolongan.

Perlu diketahui Kotagana adalah desa

Lama dia merenung mencari cara tersebut,

terpencil. Posisinya berada di tengah lembah

tetapi tak kunjung menemukannya. Pasalnya,

Untuk memberi pertolongan kepada

sehingga tidak gampang mendapatkan sinyal

di tempat itu memang teramat banyak memiliki

pasien yang satu ini, Ririn harus mendatangi

untuk seluler. Kalau ingin berkomunikasi

keterbatasan, termasuk belum adanya listrik

rumahnya. Padahal, pasiennya ini tinggal di

dengan hand phone mereka harus terlebih

yang mengaliri wilayah desa.

wilayah perkebunan, jauh dari pemukiman.

dulu naik ke bukit agar mendapat sinyal. Belum
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Akhirnya tercetuslah untuk membuat

Nahas baginya, beberapa kali berkunjung,
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sang pasien tetap tak mau menemuinya. Tapi,

“Mereka bilang pusing menghadapi pasien

Ririn tak menyerah. Hari-hari berikutnya Ririn

yang saya bawa. Alasannya, karena

datang sembari membawa buah tangan

bungkam dan tidak mau ditolong. Lalu kepada

Untuk menyelamatkan sang bayi, Ririn

berupa biscuit. Cara ini ternyata ampuh.

mereka saya katakan, baru sehari saja

membawa bayi itu dan merawatnya di Pos

Sejak ia membawa oleh-oleh, perempuan

sudah pusing, padahal saya merawatnya

Kesehatan. Ia merawat anak itu dengan

stres yang tengah hamil itu mau menemuinya.

selama sembilan bulan”, kata Ririn sembari

penuh kasih sayang. Setelah empat bulan

Tetapi, tetap saja Ririn harus mengalah. Ia

tersenyum simpul

bersamanya, sang anak tumbuh dengan baik

formula dari yang semestuinya 7 takar tiap
botol”, katanya.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

harus memeriksa pasiennya itu bersamaan

Tak hanya itu, dalam menjalankan

waktunya si pasien harus menerima

tugasnya, Ririn juga pernah mendapati kasus

imunisasi.

bayi gizi buruk. Padahal, saat lahir, sang bayi

Kini, Ririn tak hanya mengurus ibu hamil

dan bahkan menjadi bayi terbesar se Pos
Yandu yang dibinanya.

Singkat cerita, di kala si pasien akan

memiliki berat badan 3,8 kg. Tetapi dua bulan

dan anak-anak saja. Ia sudah mencurahkan

menjalani proses persalinan, Ririn

kemudian berat badannya turun, tinggal 2,2

segala perhatiannya guna membantu

membawa dia ke Puskesmas. Setelah si

kg saja. Setelah ditelisik, ibu sang bayi

meningkatkan kadar kesehatan masyarakat

pasien menjalani perawatan di Puskesmas,

ternyata stres karena memiliki lima anak

desa. Langkah yang ditempuhnya adalah

Ririn pun pulang ke rumah. Tetapi saat tiba di

dengan jarak kelahiran yang sangat pendek.

turut memikirkan dan mengadakan jamban

rumah, Ririn kaget karena dia diminta balik

Akibatnya, asi sang ibu tidak keluar. Sebagi

bagi keluarga miskin. Selain terus memper-

lagi ke Puskesmas. Alasannya, pegawai

gantinya, sang anak mendapatkan susu for-

banyak jumlah mading, karena terbukti

Puskesmas bingung, si pasien tak mau

mula.

menjadi sarana yang tepat untuk menyebar-

bicara. Usut punya usut, ketahuanlah bahsa
pasien hanya mau ditangani oleh Ririn.
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“Saat saya main ke rumahnya, ibu itu
ternyata hanya memberikan 2 takar susu

kan informasi kepada masyarakat. ❏
MBO
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SOSIALISASI

OSIALISASI

Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara

Di Perbatasan

Indonesia - Filipina
MPR Segarkan Empat Pilar

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

M

ULAI pukul 08.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah, pelajar,
aparatur sipil negara, tokoh masyarakat, tokoh agama, baik
satu persatu maupun secara rombongan datang ke Pendopo
Santiago, Rumah Dinas Bupati Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.
Pada Rabu, 26 September 2018, di gedung berbentuk joglo itu
digelar Sosialisasi Empat Pilar MPR. Sosialisasi kali ini sangat
istimewa, sebab sosok yang popular di Sulawesi Utara, E. E
Mangindaan, hadir. Dengan kapasitas sebagai Wakil Ketua MPR,
Mangindaan hadir di acara itu didampingi oleh anggota MPR dari
Fraksi PAN Bara Hasibuan, dan anggota MPR dari kelompok DPD
Stevanus B. A. N. Liow.
Di hadapan ratusan peserta, Mangindaan mengatakan, warga
Kepulauan Sangihe berkumpul di sini untuk menyegarkan kembali
nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal
Ika. “Saya bersyukur bisa bersosialisasi dan bersilaturahim dengan
masyarakat”, ungkapnya.
Menurut mantan Gubernur Sulawesi Utara itu, Sangihe merupakan
garda terdepan bangsa Indonesia di utara yang berbatasan dengan
Filipina. “Saat menjabat gubernur, saya sebut Sangihe sebagai
Benteng Pancasila”, ujarnya. Sebutan itu disematkan, lantaran di
Sangihe sejak lama hidup nilai-nilai, seperti yang terkandung dalam
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Pancasila. Untuk itu, sebagai daerah yang berbatasan dengan
negara lain, Sangihe diakui mempunyai peran strategis. “Untuk
menjaga perbatasan, masyarakat Sangihe tak perlu diragukan”,
ujarnya. “Ini bukan basa-basi”, tambahnya.
Meski masyarakat daerah kepulauan itu tak diragukan lagi
nasionalismenya, namun Mangindaan tetap menyatakan perlu
dilakukan sosialisasi. “Ini refresh atau penyegaran kembali supaya
kita kembali mengingat nilai-nilai Empat Pilar”, paparnya.
Dia mengatakan, bangsa ini berada di wilayah strategis, di antara
dua benua dan dua samudera. Sebagai wilayah yang strategis,
Indonesia memiliki beragam suku, bahasa, budaya, dan agama.
Sebagai bangsa yang besar dan beragam, menurut Mangindaan,
Indonesia menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun
dari luar.
Dalam kesempatan itu, alumni Akmil Magelang, Jawa Tengah, ini
mengakui sudah lama tidak berkunjung ke Sangihe. Begitu tiba kembali
di kabupaten yang beribukota di Tahuna itu, dia kaget sebab sudah
banyak kemajuan yang terjadi. “Berarti Sangihe sudah masuk era
globalisasi”, paparnya.
Ketika jumlah masyarakat bertambah maka kebutuhan energi dan
pangan akan meningkat. Ketika kebutuhan dua hal itu meningkat
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secara global maka terjadilah persaingan
untuk memperebutkan pangan dan energi.
“Ini menjadi masalah global”, ujar
Mangindaan.
Pengaruh global, menurut Mangindaan,
bisa mengintervensi kebijakan dalam negeri.
Dia mencontohkan, naiknya nilai dolar
Amerika akan berpengaruh pada APBN.
“Akibat globalisasi batas negara menjadi
kabur”, ungkapnya.
Tak hanya globalisasi yang bisa mengguncang kondisi bangsa. Banyak problem
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internal yang menjadi tantangan kebangsaan. Mangindaan menyebut, pemahamaan
keagamaan yang lemah dan sempit bisa
memicu perbuatan yang tak sesuai dengan
nilai-nilai yang ada. “Untuk itu, saya setuju
dengan sikap masyarakat Sulawesi Utara
yang antiradikal dan teror”, ungkapnya.
Mangindaan menyebut, radikalisme sebagai
jalan yang salah di tengah kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Tak hanya lemah dan sempitnya pemahaman keagamaan yang bisa menye-

babkan masalah dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara. Pengabaian urusan daerah
dan fanatisme kedaerahan juga membuat
kerawanan persatuan. “Timbulnya
fanatisme kedaerahan memberi kesan
masing-masing daerah berdiri sendiri”,
paparnya.
Dari fanatisme itulah mengakibatkan
kurangnya penghargaan terhadap
keberagaman atau kebhinnekaan. “Di
beberapa daerah timbul konflik SARA,
syukur di sini tak ada”, ucapnya.
Masalah kebangsaan, menurut Mangindaan, tidak hanya timbul di kalangan bawah.
Kurangnya keteladanan dari pemimpin bisa
memperburuk kondisi bangsa. “Banyak
kepala daerah dan wakil rakyat terkena OTT”,
ujarnya. Masalah hukum tak hanya pada
yang terkena OTT. “Tebang pilih dalam
penegakan hukum juga menjadi tantangan
kebangsaan”, tegasnya.
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SOSIALISASI

Hal-hal itulah, menurut Mangindaan, perlu
diatasi bersama. Dengan sosialisasi diharapkan bisa mengubah kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
menjadi lebih baik.
Bupati Kepulauan Sangihe, Jabes Eza

Gaghana, dalam sambutan menuturkan,
sosialisasi merupakan momentum untuk
memantapkan Empat Pilar sebagai sarana
menghadapi tantangan kebangsaan.
‘Apresiasi kepada MPR”, ujarnya.
Dia mengakui, Empat Pilar mempunyai

peran sentral untuk keberlangsungan
berbangsa dan bernegara. “Sosialisasi ini
penting untuk memperkaya wawasan
kebangsaan”, tuturnya. “Agar identitas kita
tak terkikis”, tambahnya. ❏
AWG

Dari Nusa Utara Diharapkan Lahir Engineer Penuh Inovasi

P

OLITEKNIK Negeri Nusa Utara (Polnustar) pada September
merayakan dies natalis. Dalam Dies Natalis XII Tahun 2018,
Polnustar meng-gelar berbagai acara dan kegiatan, salah
satunya adalah Sosialisasi Empat Pilar MPR.
Dalam Sosialisasi Empat Pilar yang digelar di Auditorium J. E.
Tatengkeng, Kampus Bahari, Jl Kesehatan No. 1, Tahuna, Kabupaten
Sangihe, Sulawesi Utara, 26 September 2018, hadir ratusan
mahasiswa dari berbagai jurusan dan prodi. Sedang dari MPR hadir
Wakil Ketua MPR E. E. Mangindaan, anggota MPR dari Fraksi PAN
Bara Krisna Hasibuan, dan anggota MPR dari Kelompok DPD Stevanus
B. A. N. Liow.
Mangindaan dalam kesempatan itu mengatakan bahwa sosialisasi

dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Dalam
menyosialisasikan Empat Pilar, diakui Mangindaan, banyak
tantangan yang dihadapi. “Seperti adanya kesenjangan sosial”,
ungkapnya. Dilema bagaimana saat sosialisasi, rakyat lapar, tak
punya pekerja-an, dan problem sosial lainnya.
Untuk itu dia berharap kepada mahasiswa Polnustar, kelak bila
menjadi pemimpin harus mampu mengatasi berbagai masalah yang
ada. “Kalian menjadi pengganti saya”, katanya. “Jangan jadi jago
kandang”, kata Mangindaan seraya berharap agar mahasiswa
melanglang ke berbagai tempat di seluruh penjuru bumi. “Saya
pernah bertugas di Aceh, Papua, dan tempat lainnya di Indonesia”, ujarnya.
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yang dilakukan untuk menyegarkan ingatan masyarakat di Sangihe
akan arti penting Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka
Tunggal Ika. Mangindaan juga mengungkapkan, Sosialisasi Empat Pilar
pernah digugat oleh sekelompok masyarakat. Mereka menggugat
karena menyamakan Pancasila dengan pilar-pilar yang lain.
Gugatan berlangsung di MK dan meng-hasilkan kemenangan
bagi pihak yang menggugat. Hal itu menyebabkan MPR menghadapi
dilemma, sebab nama Empat Pilar sudah popular. MPR akhirnya
memohon kepada MK agar tetap bisa menggunakan Empat Pilar.
“Permohonan itu dikabulkan, namun keempat hal tadi harus disebut
satu-satu secara lengkap”, ujarnya.
Mangindaan pun menyebutkan Empat Pilar MPR, yakni Pancasila
sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai
konstitusi negara dan Ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara,
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Sebagai mahasiswa politeknik, dia berharap, lulusan Polnustra
dapat melahirkan engineer yang mampu menciptakan inovasi.
Inovasi yang ada diharapkan mampu menjawab tantangan berupa
bertambahnya penduduk yang berakibat pada meningkatnya
kebutuhan pangan, energi, dan air.
Dulu produksi padi dalam satu hektar menghasilkan panen
sebanyak 3 sampai 4 ton. “Setelah ada inovasi, panen padi dari
satu hektar sawah mampu menghasilkan sampai 8 ton”, papar
Mangindaan. Inovasi-inovasi yang demikian diharapkan lahir di
kampus yang sebelumnya berstatus swasta itu. “Saya mendoakan
Polnustra menghasilkan manusia yang maju”, ucap Mangindaan.
Direktur Polnustar, Prof. Dr. Frans G Ijong MSc, dalam sambutan
mengakui, kampusnya beruntung kedatangan tamu terhormat
dalam rangka melakukan Sosialisasi Empat Pilar. ❏
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Abdul Muhaimin Iskandar:

Generasi Milenial dan Kaum Perempuan Harus
Jadi Pelopor Persatuan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

W

AKIL Ketua MPR RI Abdul Muhaimin
Iskandar mendapat sambutan meriah
saat berkunjung ke Ibukota Provinsi
Jawa Tengah, Semarang, Jumat (28/9).
Ratusan ibu-ibu anggota Muslimat NU
menyambut kedatangan pria kelahiran
Jombang Jawa Timur itu dengan penuh
antusias.
Muhaimin berkunjung ke Jawa Tengah
dengan agenda menyampaikan sosialisasi
kepada pengurus dan anggota Muslimat NU
Wilayah Jawa Tengah. Tetapi sebelum
sosialisasi dilaksanakan, Cak Imin bergabung
dengan kaum perempuan di kalangan Nahdlatul
Ulama itu melaksanakan senam pagi.
Tidak ada kesan canggung pada diri
seorang Muhaimin saat mengikuti alunan
irama musik pengiring senam. Tangan dan
kakinya terus bergerak, mengikuti instuktur
senam yang berdiri di atas panggung. Cak
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Imin mengikuti kegiatan senam itu hingga satu
jam lamanya, sampai keringat mengucur di
tubuhnya.
Selesai senam, Cak Imin memanfaatkan
waktu istirahat untuk bertemu dengan tokohtokoh Nahdlatul Ulama di Semarang. Sembari
menikmati sarapan pagi, Muhaimin terlihat
berdiskusi dengan tamu-tamu yang datang
dan ikut nimbrung dalam acara makan pagi.
Sekitar satu jam lamanya, sebelum akhirnya
Muhaimin menyampaikan materi sosialisasi
kepada Muslimat NU Wilayah Jawa Tengah
di UTS Semarang.
Pada kesempatan itu Muhaimin Iskandar
antara lain mengajak komponen masyarakat
untuk menjaga ideologi berbangsa dan
bernegara yang telah diwariskan oleh para
pendiri bangsa. Karena, ideologi itulah yang
terbukti mampu menyelamatkan bangsa Indonesia dari pertikaian dan perpecahan.

“Apa yang ditetapkan oleh para pendiri
bangsa sudah melalui pemikiran yang sangat
panjang. Bukan hanya masa itu saja yang
dipikirkan, tetapi juga masa kini dan yang
akan datang,” ujar Muhaimin.
Para pendiri bangsa yang di dalamnya
terdapat para ulama, menurut Muhaimin,
sadar bahwa mayoritas bangsa Indonesia
terdiri dari umat muslim. Tetapi, mereka juga
sadar bahwa bangsa Indonesia ini bukan
hanya terdiri dari umat Islam. Ada juga
Nasrani, Hindu dan Budha, dan semua itu
harus mendapat tempat serta kesempatan
yang sama.
Karena itu, meski berhasil merumuskan
Piagam Jakarta, tetapi rumusan itu tidak
digunakan. Para ulama bahkan ikhlas menarik
kembali Piagam Jakarta itu dan menggantinya
dengan Pancasila yang dikenal sekarang.
“Ini dilakukan karena para ulama sadar
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bangsa Indonesia yang baru dirikan itu harus
dipertahankan, tidak boleh bubar karena
penganut agama Nasrani, Hindu dan Budha
merasa tidak termasuk dalam rumusan
naskah Piagam Jakarta”, tutur Muhaimin.
Menurut Cak Imin, banyak bangsa yang
terancam pecah karena tidak memiliki ideologi
yang kuat. Karena itu, bangsa Indonesia

harus bersyukur memiliki ideologi dan dasar
negara yang kuat, dan sudah dipikirkan untuk
masa sekarang dan masa akan datang.
Menjawab pertanyaan wartawan terkait
kegiatannya itu, Cak Imin menyampaikan
bahwa generasi milenial dan kaum wanita
harus mendapat porsi sosialisasi Empat Pilar MPR, lebih banyak dibanding sebelumnya.

Ini penting dilakukan untuk menjaga NKRI dari
perpecahan dan kehancuran.
“Ancaman perpecahan yang diakibatkan
oleh perbedaan pilihan politik, ideologi dan
trans nasional akan semakin meningkat.
Karena itu, sosialisasi Empat Pilar kepada
generasi milenial dan kaum perempuan harus
terus dilakukan untuk mendorong persatuan
dan kesatuan”, katanya.
Tingginya ancaman perpecahan yang
muncul di tengah masyarakat, kata
Muhaimin, harus disikapi dengan salah
satunya mengajak generasi milenial dan
kaum wanita aktif menjadi relawan persatuan
dan kesatuan. Kalau upaya tersebut bisa
dilakukan, itu berarti sebagian ancaman
perpecahan bisa diatasi.
“Kaum perempuan itu berinteraksi dengan
banyak kelompok, demikian juga generasi
milenial. Kalau mereka terlibat aktif dalam
upaya menjaga persatuan, niscaya konflik
yang muncul akibat berbagai perbedaan di
masyarakat akan bisa diminimalisir”, kata
Muhaimin. ❏
MBO

Senayan, Jakarta

IAIN Purwokerto Praktik Ilmu Tata Negara di MPR

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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ESJEN MPR Ma’ruf Cahyono menyebut
kunjungan 74 mahasiswa Jurusan
Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Kabupaten
Banyumas, Jawa Tengah, ke Kompleks MPR/
DPR/DPD Senayan, Jakarta, pada 9 Oktober
2018, sebagai kegiatan yang perlu di-
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apresiasi. “Ini kunjungan ilmiah ke MPR
dengan tujuan untuk mendapat tambahan
ilmu”, ujarnya.
Ilmu yang digeluti selama di kampus,
menurut Ma’ruf Cahyono, akan lebih bermakna ketika mereka hadir langsung ke
lembaga-lembaga negara terkait, agar bisa

melihat bagaimana posisi tata negara dalam
praktiknya. “Saya kira ini satu kegiatan yang
baik dan diperlukan, terutama bagi mereka
yang mau skripsi”, paparnya. Dengan hadir
di MPR, Ma’ruf Cahyono yakin, kunjungan itu
dapat mempertajam analisa dan memperluas
cakrawala pandang mahasiswa terkait
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hukum tata negara ke depan.
Lebih lanjut, Ma’ruf Cahyono menyatakan,
kunjungan itu juga sebagai salah satu bentuk
Sosialisasi Empat Pilar. Dalam pertemuan di
Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, pembahasan soal Pancasila, UUD NRI Tahun
1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal IKa. “Kita
sering menerima lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari PAUD (Pendidikan Anak Usia
Dini) hingga kelompok strategis”, ungkapnya.
Dalam pertemuan itu, Ma’ruf Cahyono
memaparkan, dalam era reformasi, UUD NRI
Tahun 1945 mengalami perubahan. Perubahan yang ada oleh MPR Periode 20042009 disosialisasikan bersama Ketetapan
MPR. Dalam masa itu ada masukan terhadap
sosialisasi terkait dinamika yang terjadi di
masyarakat. Masyarakat ingin tak hanya
UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR
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yang disosialisasikan, namun juga Pancasila,
NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Pancasila dinuilai penting untuk disosialisasikan, sebab selepas reformasi, hal-hal
yang terkait ideologi bangsa seperti Penataran P-4, BP-7, dan PMP dihapus. Dari sinilah
masyarakat merasa bahwa penanaman
Pancasila perlu. Untuk itu, menurut Ma’ruf
Cahyono, MPR melakukan inisiatif melakukan
Sosialisasi Empat Pilar. Dari apa yang
dilakukan oleh MPR, diakui mampu menumbuhkan lembaga-lembaga lain untuk melakukan hal yang serupa. “Sekarang ada Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila,” ungkapnya.
Kesadaran masyarakat akan arti
pentingnya Pancasila diakui tak hanya
menumbuhkan banyaknya lembaga yang
menyosialisasikan, namun juga tumbuh
kesadaran masyarakat mendiskusikan dan

membincangkan Pancasila. “Ini sebuah
kemajuan bahwa Pancasila harus terusmenerus dihidupkan dalam masyarakat”,
paparnya.
Ma’ruf Cahyono menyebut, metode
sosialisasi yang dilakukan oleh MPR sangat
beragam. Disebut ada ToT, outbound, lomba
cerdas cermat, FGD, bahkan MPR juga
melibatkan ustad Abdul Somad. Ma’ruf
Cahyon mengakui, amannya Indonesia tak
lepas dari suksesnya internalisasi Pancasila.
“Untuk itu, mari kita internalisasikan
Pancasila dalam keseharian,” ajak pria asal
Banyumas itu.
Pendamping mahasiswa, Dr. Ridwan,
menyebut, acara itu sangat luar biasa. “Bisa
mendapat tambahan ilmu kuliah sebanyak 4
SKS”, ujarnya dengan tersenyum.
Pemaparan dari Ma’ruf Cahyono diakui
menjadi inspirasi, terutama bagi mahasiswa
semester V. “Untuk itu kami mengucapkan
terima kasih atas sambutannya”, pungkas
Wakil Dekan I FH IAIN itu.
Kabiro Humas Setjen MPR Siti Fauziah
dalam kesempatan yang sama menuturkan
bahwa kunjungan dari mahasiswa berjaket
hijau itu sangat bagus, apalagi ilmu yang
digeluti sesuai dengan tugas MPR.
Kunjungan yang diadakan diakui sangat
penting bagi mahasiswa, terutama yang
hendak skripsi. “Saat bermanfaat, apalagi
Pak Sesjen menyampaikan dengan lugas”,
ujarnya. “Ilmu yang didapat bermanfaat untuk
ke depan”, tambahnya. ❏
AWG
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Kota Malang, Jawa Timur

Tak Semua Yang Ada Saat Sekarang, Ada di
Masa Silam

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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AKIL Ketua MPR RI Hidayat Nur
Wahid memperoleh sambutan
meriah dari para santri, ustad, dan
pengasuh pondok, saat berkunjung di
Ponpes Daarul Ukhuwah Desa Asri Katon,
Kecamatan Pakis, Kota Malang, Jawa Timur,
Kamis (4/10). Ratusan santri memegang
bendera merah putih berjajar di pinggir jalan
membuat pagar betis dan mengelu-elukan
kedatangan Hidayat di tempat mereka belajar.
Tangan mereka yang memegang bendera
terus bergerak ke kanan ke kiri hingga mobil
yang membawa Wakil Ketua MPR itu tak lagi
tampak. Sambutan hangat seperti itu terus
terjadi hingga alumnus pesantren Gontor itu
tiba di tempat acara, di mana dia menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Selain
Hidayat, juga hadir di Ponpes Daarul
Ukhuwah dan menyampaikan materi sosialisasi Empat Pilar MPR adalah anggota Fraksi
PKS MPR RI Dr. Mardani Ali Sera.
Saat menyampaikan sosialisasi, Hidayat
Nur Wahid antara lain mengatakan, persoalan Islam dan kebangsaan sudah selesai
sejak lama. Karena itu, tidak perlu lagi ada
keributan yang menyoal tentang Islam dan
ke Indonesiaan. Apalagi, lahir dan berdirinya
negara Indonesia tidak bisa dilepaskan dari
kiprah dan keikutsertaan umat Islam,
khususnya para kiai dan ulama.
Negara Indonesia bisa berdiri tegak, kata
Hidayat Nur Wahid, salah satunya karena
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kerelaan para ulama menerima penghilangan
tujuh kata dalam Piagam Jakarta, sehingga
menjadi Pancasila seperti yang ada saat ini.
Padahal, bisa saja mereka bersikukuh
mempertahankan Piagam Jakarta dengan
alasan mayoritas penduduk Indonesia
beragama Islam. Tetapi, para ulama tidak
bersikap arogan.
“Para ulama memilih mengalah, dan
menerima kesepakatan untuk menghilangkan
kalimat ‘...... dengan kewajiban menjalankan
syariat agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya’ karena semata-mata menghendaki Indonesia yang diproklamasikan pada 17

Agustus itu tetap utuh, dan tidak terpecah
belah,” ungkap Hidayat Nur Wahid.
Karena itu, Hidayat berharap tidak ada
lagi silang pendapat menyoal Islam dan Indonesia. Serta tidak ada pula ketakutan
terhadap Islam dan ke Indonesiaan itu sendiri.
Karena faktanya, Islam dan Indonesia
memang sudah tidak ada persoalan.
Kepada para santri, Hidayat meminta
untuk ikut aktif dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara. Tidak perlu mengatakan
bahwa Indonesia itu adalah bid’ah, sematamata karena menggunakan sistem demokrasi
yang tidak digunakan oleh Rasulullah.
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Pasalnya, tidak semua yang ada di zaman
sekarang ini ada pula di zaman nabi. Apalagi,
dalam persoalan muamalah, semua boleh,
kecuali ada dalil yang melarang.
“Inilah beberapa alasan kenapa MPR
terus melakukan sosialisasi Empat Pilar,
termasuk di kalangan santri dan pondok
pesantren. Agar tidak ada lagi santri yang
bilang bahwa Indonesia itu bid’ah. Dan,
supaya tidak ada lagi yang bilang bahwa
Islam itu terorisme”, kata Hidayat lagi.
Pernyataan serupa juga disampaikan
Mardani Ali Sera. Menurut Mardani, Umat Islam adalah ibu kandung bagi bangsa Indonesia. Terbukti, banyak pengorbanan dan
perjuangan yang sudah dilakukan masya-rakat
muslim bagi bangsa Indonesia. Persoalannya,
bangsa Indonesia sangat kaya, namun saat
ini lebih banyak dikuasai asing. Akibatnya, citacita menjadikan bangsa Indonesia yang adil
dan makmur tak kunjung tercapai.
“Karena itu kita harus berpikir bagaimana
Pancasila bisa diterapkan minimal tiga
bidang. Yaitu, ekonomi, pendidikann dan
budaya”, ujar Mardani.
Sistem ekonomi yang paling cocok dengan
Pancasila, menurut Mardani, adalah koperasi.
Sayangnya koperasi di Indonesia tengah
mati suri. Sebaliknya koperasi-koperasi di
EDISI NO.10/TH.XII/OKTOBER 2018

negara liberal malah menjadi badan-badan
usaha yang makin kuat dengan omset yang
sangat besar.
Selain itu, pendidikan di Indonesia harus
menjadi lembaga pendidikan yang kuat.
Apalagi saat ini banyak lembaga pendidikan
asing yang mulai merambah ke Indonesia,
padahal lembaga-lembaga pendidikan dari
luar itu biayanya sangat mahal.
“Saat ini salah satu budaya dunia yang
maju pesat adalah Korea. Buktinya budaya

korea tersebar di mana-mana, termasuk Indonesia. Di Indonesia banyak diputar
sinetron dari Korea, banyak makanan Korea, termasuk model baju-baju dari korea”,
kata Mardani lagi.
Karena itu, Mardani mengingatkan, anakanak santri bisa menerapkan nilai-nilai
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Minimal dalam tiga bidang dulu, yaitu”: ekonomi,
pendidikan, dan budaya. ❏
MBO
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Sulawesi Selatan

MPR Gelorakan Empat Pilar di Bumi “Tanadoang”
Selayar

D

ARI atas pesawat, sesaat sebelum
mendarat, tampak keindahan pulau
Selayar. Gugusan pegunungan tampak mengelilingi pulau itu. Di beberapa titik di
sepanjang pantai terdapat deretan pohonpohon kelapa. Sungguh pemandangan yang
menyejukkan, dan terlihat begitu indah.
Ditambah lagi panorama alam, berupa
gumpalan awan yang bergerak beriringan
membuat pulau Selayar begitu elok dipandang mata.
Itulah sepintas pemandangan Pulau
Selayar dilihat dari atas pesawat. Bagaimana
pula suasana Selayar dari dekat? Dan,
pesawat yang membawa penulis (dari
Majalah Majelis) mendarat mulus di Bandara
H. Aroeppala Selayar di Kota Benteng,
ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar.
Begitu keluar dari pintu pesawat, para
penumpang disambut oleh keramahan dan
kesejukan pulau yang dikenal berjuluk: “Bumi
Tanadoang.”
Selanjutnya tiba saatnya penulis
berkesempatan melihat langsung dari dekat
suasana alam dan kehidupan yang terdapat
di Kepulauan Selayar tersebut. Dengan
mengendarai kendaraan (mobil) penulis
bersama rombongan menyusuri beberapa
ruas jalan yang ada di wilayah kepulauan
itu. Jalannya mulus, lalu lintasnya lengang.
Tak dijumpai adanya kemacetan. Dan,
alamnya cukup segar, suasana terasa
tenteram dan damai.
Di Kepulauan Selayar inilah MPR RI
bekerjasama dengan Komunitas Aliyah
Mustika Ilham (KAMI) melaksanakan
Sosialisasi Empat Pilar MPR. Metode yang
digunakan adalah Pagelaran Seni Budaya,
dengan tema “Pentas Seni Kreatifitas
Pemuda.” Beragam jenis seni budaya
ditampilkan, seperti Tarian 4 Etnis, Tarian
Pepe-Pepe Rimakka, dan Rampak Gendang.
Pegelaran seni budaya ini berlangsung
Sabtu malam (22 September 2018) di Taman
Pelangi Benteng, Kabupaten Selayar,
Provinsi Sulawesi Selatan. Acara dibuka oleh
anggota MPR Fraksi PPP Drs. H. Irgan Chairul
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Mahfiz, M.Si., mewakili pimpinan MPR.
Dihadiri oleh anggota Fraksi Demokrat MPR
Aliya Mustika Ilham, Asisten I Pemda
Kabupaten Selayar Suhardi, anggota DPRD
Miswar Wahyudi Nasirleha, Sukri, serta para
tokoh masyarakat dan para undangan
lainnya.
Irgan Chairul Mahfiz dalam sambutannya
mengatakan, MPR memang memanfaatkan
seni budaya sebagai salah satu media untuk
menyosialisasikan Empat Pilar MPR. Seni
budaya yang ditampilkan di Kepulauan
Selayar ini dikemas dalam bentuk “Pentas
Seni Kreatifitas Pemuda.” Pentas seni

budaya dipilih sebagai salah satu metode
sosialisasi, karena sangat digemari
masyarakat dan memiliki nilai-nilai adi luhung
bangsa Indonesia, dan pesan-pesan yang
disampaikan bersentuhan langsung dengan
kehidupan masyarakat.
Pemahaman Empat Pilar, menurut Irgan,
sangat penting dijadikan sebagai penyemangat untuk mempertahankan persatuan,
dan menghindari pengaruh negatif terhadap
masyarakat, baik yang datang dari dalam
maupun dari luar. Selanjutnya, Irgan
mengajak warga masyarakat untuk menangkal arus modernisasi yang membawa efek
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negative, dan meminta kepada masyarakat
untuk menjadikan pagelaran seni budaya
Empat Pilar MPR untuk memupuk dan
mempertahankan kesatuan guna menuju Indonesia lebih sejahtera.
Untuk itu Irgan berharap, melalui
sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Pancasila,
UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka
Tunggal Ika) masyarakat Selayar yang
memiliki potensi budaya daerah yang sangat
mempesona. Dia berharap, warga
masyarakat Selayar yang memang beragam,
terdiri dari berbagai suku, agama, dan
budaya ini bisa menjadi bangsa yang besar.
Selanjutnya, Kepala Biro Humas Setjen,
MPR Siti Fauziah, selaku panitia pelaksana
pagelaran, dalam laporanya mengatakan,
MPR melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar
dengan metode seni budaya ini bekerjasama
dengan Komunitas Aliyah Mustika Ilham
(KAMI) Selayar. Tujuannya, untuk memberi
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pemahaman dan reaktualisasi nilai-nilai
Empat Pilar MPR RI kepada masyarakat.
Siti Fauziah menambahkan, sosialisasi
melalui pentas seni budaya adalah salah satu
bentuk apresiasi dan langkah konkret
dilakukan oleh MPR RI dalam melestarikan
warisan budaya, khususnya seni budaya
tradisional yang telah menjadi kekayaan
intelektual bangsa Indonesia. Yang terpenting, kata Siti Fauziah, pesan-pesan Empat
Pilar MPR RI dapat tersampaikan ke masyarakat melalui pagelaran seni budaya ini.
“Pentas seni budaya ini tidak hanya
sebagai tontonan, tapi juga menjadi tuntunan
buat masyarakat dalam menjalani kehidupan
sehari-hari,” harap Siti Fauziah.
Sementara Asisten I Pemda Kabupaten
Selayar Suhardi yang mewakili Bupati
Selayar dalam sambutannya menyampaikan,
sosialisasi Empat Pilar MPR RI melalui
pagelaran seni budaya ini kiranya dapat

menggali potensi yang terkandung dalam
kesenian Selayar. Sebagai daerah yang
penduduknya multi etnis, melalui pentas
kesenian ini diharapkan bisa memupuk
persatuan dan tentunya untuk dapat
menjaga keutuhan NKRI.
Suhardi mengucapkan terimakasih kepada
MPR yang telah melaksanakan sosialisasi
Empat Pilar MPR RI melalui pagelaran Pentas
Seni Kreatifitas Pemuda di Kabupaten
Selayar. Selanjutnya, ia mengajak warga
masyarakat kepulauan Selayar untuk
berpartisipasi, dengan harapan bisa
melestarikan seni budaya yang mereka
banggakan ini.
Acara diakhiri dengan pembagian buku
Empat Pilar MPR RI kepada Sanggar Seni
Tanadoang, Forum Komunitas Kelong, MAN
Selayar, dan Sanggar Seni Darul Ilmi di
daerah Kepuluan Selayar. ❏
JAZ
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Kabupaten Bangli, Bali

Pentas Seni Budaya di Puncak Penulisan
Kintamani

P

AGELARAN seni budaya di Wantilan
Pura Puncak Penulisan Desa
Sukawana, Kecamatan Kintamani,
Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, berlangsung
meriah. Ratusan warga masyarakat dari
berbagai desa di wilayah Kintamani, termasuk
para kepala desa, memenuhi balai pertemuan
di kompleks Pura Puncak Penulisan Desa
Sukawana, Ahad malam, 30 September 2018.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
bekerjasama dengan Yayasan Kesenian Bali
adalah penyelenggara pentas seni budaya
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yang merupakan kolaborasi lawak dan
penyanyi pop. I Kadek Aribawa, anggota
MPR dari kelompok DPD atas nama pimpinan
MPR membuka acara pentas seni budaya
ini. Ikut menyaksikan anggota DPR yang juga
anggota Badan Anggaran MPR Drs. I Made
Urip, M.Si., dan anggota MPR Fraksi PKB
Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz.
I Kadek Aribawa dalam sambutannya
menyatakan, pentas seni budaya di Puncak
Penulisan, yaitu sebuah lokasi pada
ketinggian 1340 meter di atas permukaan

laut, untuk ketiga kalinya diselenggarakan
bekerjasama dengan MPR. “Saya berharap
kerjasama ini akan terus berlanjut,” ujar
senator yang dulu dikenal sebagai seniman
lawak dengan nama panggilan Lolak ini.
Seni budaya, menurut Kadek Aribawa,
adalah juga alat pemersatu bangsa. Ia
menyebut, masyarakat di Kecamatan
Kintamani sangat universal, hampir semua
penganut agama ada di sini. Ada Hindu, Islam dan lainnya, tapi tetap rukun. Dan, Kadek
Aribawa berharap, melalui pentas seni ini
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rasa persatuan dapat lebih ditingkatkan lagi,
Kadek Aribawa juga mengingatkan agar
generasi muda berhati-hati menggunakan alat
komunikasi atau media soal. Sebab, kalau salah
dalam menerima informasi (hoax) bisa
berakibat terganggunya keamanan. Dan, Bali
sebagai daerah tujuan wisata, menurut Kadek
Aribawa, sangat membutuhkan rasa aman.
MPR menyelenggarakan pentas seni

budaya, selain sebagai salah satu metode
Sosialisasi Empat Pilar juga bertujuan
melestarikan seni budaya tradisional. Seperti
dijelaskan Kepala Biro Humas Setjen MPR
Siti Fauziah bahwa seni budaya pada
dasarnya mengandung tuntunan. “Sehingga
seni budaya bukan hanya sebagai tontonan,
tapi juga menjadi tuntunan,” kata Siti Fauziah.
Meski cuaca dingin mendera seiring

semakin larutnya malam, namun penonton
pentas seni budaya di Kintamani ini tak
beranjak dari tempat duduknya. Sejumlah
penyanyi pop Bali, lawak, penyanyi lokal
Kintamani, dan grup Suryak-Cak Sanggar
Pertiwi Kumala Murti, Desa Bitera, Gianyar,
juga tetap setia menghibur masyarakat
hingga acara berakhir. ❏
SCH

Desa Karangsemi, Kabupaten Nganjuk

Sosialisasi Empat Pilar Lewat Campursari

C

UACA di Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk,
Provinsi Jawa Timur, Jumat malam (5/
10/2018), tampak cerah. Di sebuah
lapangan berdebu akibat musim kemarau
berkepanjangan, malam itu, berlangsung
pagelaran seni budaya nusantara. Grup
musik campur sari “Kantong Bolong” tampil
menghibur warga masyarakat.
Pagelaran seni budaya ini diselenggarakan dalam rangka sosialisasi Empat Pilar
MPR. Penyelenggaranya adalah MPR dan
mendapat dukungan dari Kepala Desa
Karangsemi, Puryani. Kepala Biro
Administrasi dan Pengawasan Setjen MPR
Suryani, SH., selalu panitia pelaksana
sosialisasi Empat Pilar dengan metode Seni
Budaya, dalam sambutannya memuji peran
Kepala Desa Karangsemi hingga acara bisa
terlaksana dengan baik dan sukses.
“Permintaan kepada Bu Puryani untuk
kesediaannya menjadi penyelenggara
pagelaran seni budaya ini dilakukan dalam
waktu sangat mepet,” ungkap Suryani.
Ternyata, lanjut perempuan kelahiran
Nganjuk ini, hanya dalam waktu dua hari saja
Kepala Desa mampu menyiapkan segala
sesuatu dengan baik dan lancar. Untuk itu,
Suryani mengucapkan terima kasih pada
Kepala Desa Karangsemi dan jajarannya.
Suksesnya acara ini ditandai pula dengan
antusiasme masyarakat menyaksikan
pagelaran seni bidaya tersebut. Ratusan
warga masyarakat Desa Karangaemi dan
sekitarnya berduyun-duyun ke lapangan
tempat pertunjukan. Begitu pula para
pedagang makanan dan minuman, serta
permainan anak-anak memanfaatkan
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keramaian itu untuk mengais rezeki.
Pagelaran kesenian diawali tampilnya

tarian Maheswara Swatantra Anjuk Ladang
dari Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk.
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Tarian persembahan yang dibawakan oleh
lima remaja puteri memang dipersembahkan
untuk tamu kehormatan yang hadir malam
itu. Mereka adalah Pimpinan Badan
Penganggaran MPR yang juga anggota MPR
Fraksi Partai Demokrat Drs. H. Guntur
Santoso, MSi., Kepala Biro Humas Setjen
MPR Siti Fauziah, Kepala Biro Asministrasi
dan Pengawasan Setjen MPR Suryani, dan
tamu undangan lainnya,

Selanjutnya pagelaran seni budaya dalam
rangka sosialisasi Empat Pilar dibuka oleh
Pimpinan Badan Penganggaran Guntur
Sasono. Mengawali sambutannya, Guntur
mengajak hadirin untuk mendoakan para
korban bencana alam di Sulawesi Tengah
(Donggala, Palu, dan Sigi), serta Lombok
(NTB). “Semoga Allah memberikan ampunan
atas dosa-dosanya, dan keluarga yang
ditinggalkan tabah menghadapi cobaan ini,”

kata Guntur. Ia juga mengucapkan selamat
kepada TNI yang memperingati hari jadinya
ke-73 pada 5 Oktober.
Lebih lanjut, Guntur menyatakan, sebagai
warga masyarakat kita harus mengamalkan
Pancasila. Pancasila itu pada hakikatnya adalah
gotong royong, saling menghormati, dan saling
asih. Begitu pula Ketuhanan Yang Maha Esa,
maknanya juga saling asih, saling sayang.
Guntur juga mengingatkan bahwa beberapa
hari terakhir ini kita mendengar berita yang
dipelintir macam-macam. “Amat disesalkan
kenapa kok dengan kemajuan teknologi
sekarang ini berita-berita menjadi simpang
siur,” ungkap Guntur. Untuk itu Guntur
mengingatkan agar kemajuan teknologi
informasi tidak digunakan untuk membesarbesarkan hoax. “Karena hal itu akan memecah
belah persatuan,” kata Guntur mengingatkan.
Suasana semakin semarak begitu memasuk rangkaian acara kesenian. Sejumlah
penyanyi tampil diiringi grup musik
campursari “Kantong Bolong.” Suasana pun
semaking meriah dengan pelawak kawakan
berusia 70 tahun, bernama Gendut. Dan, tak
kalah menariknya buat penonton di acara
ini disediakan doorprice. ❏
SCH

Kabupaten Brebes

Mengamalkan Pancasila Sembari Nonton Wayang

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

B

AWOR DADI RATU’ adalah lakon
wayang kulit yang digelar di Lapangan
Desa Wanatirta, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah,
7 Oktober 2018. Lakon ini biasa dibawakan
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dalam pertunjukan wayang kulit bagi
masyarakat Banyumas dan lakon ini
berkisah tentang Bagong dalam sebuah
masa menjadi raja. Bisa jadi ceritanya mirip
‘Petruk Dadi Ratu’ yang sangat popular.

Pertunjukan wayang kulit malam itu
terselenggara berkat kerja sama MPR
dengan pemerintah kabupaten setempat.
Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR, Zainut
Tauhid Sa’adi, atas nama pimpinan MPR
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membuka pagelaran wayang kulit, dalam
rangka sosialisasikan Empat Pilar MPR, yaitu:
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan
Bhinneka Tunggal Ika. “Ini merupakan salah
satu metode sosialisasi,” ujar anggota Fraksi
PPP di MPR itu. Metode lainnya antara lain
lomba cerdas cermat, seminar, diskusi, outbound, debat konstitusi, dan focus of group
discussion.
Sebagai seni budaya yang popular bagi
masyarakat Jawa, Zainut Tauhid menyebut
penyampaian Empat Pilar lewat pertunjukan
wayang kulit juga digelar di banyak daerah.
Bukan hanya wayang kulit, juga seni budaya
tradisional lainnya, disesuaikan dengan seni
budaya daerah setempat. Dengan demikian,
menurut Zainut Tauhid, pementasan seni
budaya yang dilakukan oleh MPR menjadi
beragam, seperti Bhinneka Tunggal Ika.
Namun, yang paling penting, pentas seni
budaya apapun bentuk dan asalnya,
maknanya tak sekadar menjadi tontotan,
namun juga harus bisa menjadi tuntunan.
“Selanjutnya diaktualisasikan dalam
kehidupan keseharian”, ujar pria yang juga
menjabat Wakil Ketua Umum MUI itu.
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Di hadapan warga desa, Zainut Tauhid
mengatakan, Indonesia adalah bangsa yang
besar. Untuk itu kebesaran bangsa ini harus
dirawat dan dijaga. “Kalau bukan kita siapa
lagi”, tuturnya. Salah satu kiat untuk menjaga
Indonesia, menurut pria kelahiran Jepara,
Jawa Tengah, itu adalah dengan mengingat
dan mengamalkan Pancasila. Dari sinilah
maka MPR melakukan sosialisasi hingga
wilayah desa. “Sambil nonton wayang kulit,
mari kita laksanakan nilai-nilai Pancasila”,
tegasnya.
Sebagai tanda resmi sosialisasi dan
pagelaran wayang kulit dimulai, Zainut
Tauhid dalam kesempatan itu menyerahkan
sosok lakon kepada dalang Ki Gandhik
Wayah Soegino.
Kepala Biro Keuangan Sekretariat
Jenderal MPR, Maifrizal, dalam sambutan
mengatakan, MPR sudah menyelenggarakan
pagelaran wayang kulit sejak 2015. “Selain
untuk Sosialisasi Empat Pilar juga untuk
memberi apresiasi dan ikut melestarikan seni
budaya daerah”, tuturnya.
Dengan pagelaran seni budaya, menurut
pria yang biasa dipanggil Datuk dan punya

banyak keluarga tinggal di Jawa ini, MPR
telah melakukan dua hal, yakni Sosialisasi
Empat Pilar dan mendukung pelestarian seni
budaya nusantara. “MPR ikut melestarikan
dan menjaga budaya leluhur,” paparnya.
Sosialisasi dan pertunjukan wayang kulit
itu tak hanya menarik ribuan orang, namun
juga mengundang ratusan pedagang datang
ke lapangan desa. Sehingga malam itu
suasana di Wanatirta menjadi pusat
keramaian yang meriah. Menurut Kepada
Desa Wanatirta, Maskur Ahmad Sunu, daya
tarik pertunjukan wayang itu juga
dikarenakan sang dalang, Ki Gandhik Wayah
Seogino, memang popular. “Pedagang
mengikuti ke mana pun dalang pentas”,
ujarnya. Pokonya, di mana pun dalang
kesayangan mereka pentas, para pedagang
mengikuti dan menggelar usahanya, sebab
memastikan penontonnya membludag.
Dalam kesempatan itu, jajaran eksekutif
dan legislatif di Brebes, seperti anggota
DPRD, kepala dinas, Muspika Kecamatan
Pagayungan, juga turut hadir dan
menyaksikan. ❏
JAZ
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Kota Bogor

Pagelaran Seni Budaya, Bogor
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ADA Selasa, 9 Oktober 2018, di daerah
Bogor Tengah, Kota Bogor, dilangsungkan Pagelaran Seni dan Budaya Sunda
dalam rangka Sosialisasi Empat Pilar bersama
MPR RI dan Sanggar JG, Bogor.
Siang yang cerah itu, masyarakat terdiri dari
beberapa komunitas, mendatangi acara yang
digelar di kafe Surabi Teras, Jalan Sancang,
Bogor. Kafe ini memiliki dekor klasik modern
dan teduh di bawah pepohonan rindang.
Di antaranya yang hadir adalah komunitas
Bogor Womens Club Kota Bogor dan NM Production untuk binaan UKM Terbaik kota Bogor.
Acara ini menampilkan kesenian Sunda:
tari jaipong, karinding, pencak silat, rampak
gendang, lomba karaoke dangdut, fashion
show, dan senam sehat. Alat musik
Karinding telah digunakan leluhur
masyarakat Sunda sejak dulu, bahkan
berusia lebih tua dari alat musik gamelan.
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Anggota MPR dan DPR RI, Djoni
Rolindrawan dari Fraksi Hanura mengatakan, setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu,
Ia keliling ke berbagai lokasi untuk melakukan
sosialisasi Empat Pilar kepada berbagai
komunitas, dari generasi milenial hingga
generasi manula.
Mantan nakhoda kapal ini menjelaskan,
penyerapan dari masyarakat beragam,
“Saya sering dialog, salah satunya lewat
pagelaran seni budaya seperti saat ini,”
katanya.
Untuk materi sosialisasi, Djoni mengatakan, sering mengetes dan menanyakan siapa
yang tidak hafal Pancasila. “Pancasila selain
harus dihafalkan juga harus diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari,” jelasnya.
Ia mencontohkan, sila pertama Pancasila.
Kalau dijalankan benar-benar maka kasuskasus suap atau korupsi terselesaikan. Djoni

menegaskan, para pendiri bangsa membuat
konsep bernegara agar terhindar dari
kemudharatan dan selamat dunia akhirat.
Djoni mengatakan, UUD NRI Tahun 1945
sudah diubah sekali dalam empat tahap.
“Demo dulu tidak boleh sekarang diperbolehkan. Masyarakat diberikan kebebasan, tapi
tetap harus memperhatikan kepentingan
masyarakat,” katanya.
“Negara Kesatuan RI itu satu tujuan, jangan
berpikir memisahkan diri dari NKRI yang sudah
menjadi harga mati. Mari mulai dari diri sendiri
untuk mencintai persatuan,” tegasnya.
Turut hadir Kepala Bagian Pemberitaan,
Hubungan Antar Lembaga dan Layanan
Informasi MPR RI, Muhamad Jaya, anggota
DPRD Kota Bogor Sandy Pratama,
Kadisbudpar Bogor, Syahlan Rasidik.
Syahlan mengatakan, sosialisasi Empat
Pilar sangat dibutuhkan saat ini setelah
penataran P4 sudah tidak ada.
“Masyarakat mungkin sudah lupa P4, maka
harus dilekatkan lagi melalui Bhinneka
Tunggal Ika,” katanya yang menyebut kasus
perang saudara antardesa di Rumpin, barubaru ini.
“Mudah-Mudahan dengan sosialisasi
Empat Pilar hingga ke tingkat desa maka
keributan antardesa tersebut sudah tidak
terjadi lagi. “
Kepala Biro Umum MPR RI, Heri Heriawan,
mengatakan, MPR RI sudah menggaungkan
sosialisasi Empat Pilar sejak 2005 melalui
berbagai metode, diantaranya lomba cerdas
cermat, Forum Group Discussion, dan
lainnya. “Semuanya mengembalikan kita
kepada nilai-nilai luhur bangsa dan juga
mengamalkannya, “ kata Heri. ❏
EFP
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Seminar Nasional Unpad

Masyarakat Setuju GBHN Dilahirkan Kembali

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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ESJEN MPR RI Dr. Ma’ruf Cahyono, SH.,
MH., menggantikan Ketua MPR Zulkifli
Hasan yang berhalangan hadir untuk
menjadi pembicara kunci pada seminar
nasional yang dilaksanakan Badan Eksekutif
Mahasiswa (BEM) Universitas Padjadjaran
Bandung. Seminar yang mengangkat tema:
“Perlukah GBHN Dihidupkan Kembali Setelah
Reformasi,” berlangsung di Bale Sawala,
Fakultas Hukum Unpad, Senin (7/10).
Dua narasumber dihadirkan untuk
membahas tema tentang GBHN itu. Keduanya
adalah Guru Besar HTN FH Unpad Prof. Susi
Dwi Hardjanto, SH., LLM., Ph.D., dan dosen
Ilmu Politik FH Unpad Dra. Mudiyati
Rahmatunnisa,. MH, Ph.D. Ikut hadir pada
acara tersebut Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan Dr. Arry Baimus, MA.,
serta Dekan Fakultas Hukum Unpad Prof. Dr.
An An Chandrawulan, S.H., LL.M.
Dalam sambutannya, Sesjen MPR Ma’ruf
Cahyono antara lain mengatakan, pemikiran
untuk menghadirkan kembali Garis-garis Besar
Haluan Negara, dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Hal
ini didukung oleh beberapa alasan, antara lain
ketiadaan GBHN menyebabkan pola
pembangunan berlangsung secara parsial,
tidak berkesinambungan antara pemerintah
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sekarang dan sebelumnya. Ketiadaan GBHN
juga menyebabkan perencanaan pembangunan hanya tergantung pada visi misi presiden
terpilih selama berkampanye.
Karena itu sudah sejak lama, Pimpinan MPR
periode 2009-2014 mengeluarkan keputusan
agar melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan model GBHN. Upaya
tersebut dilanjutkan oleh Pimpinan MPR
periode 2014-2019 dengan membentuk Badan
Pengkajian dan Lembaga Pengkajian, masingmasing dengan anggota sebanyak 45 orang
dan 60 orang. Selanjutnya, dalam sidang
Paripurna MPR Agustus lalu dibentuklah
panitia AdHoc yang bertugas merumuskan
GBHN dan rekomendasi.
Pembentukan panitia AdHoc itu, menurut
Ma’ruf, merupakan bukti keseriusan MPR
dalam menampung aspirasi yang tumbuh di
masyarakat. Panitia itu sudah bekerja sejak
Agustus dengan harapan sebelum periode
kepemimpinan MPR 2014-2019 berakhir,
rancangan GBHN itu berhasil disiapkan.
“Karena itu saya sangat menghargai
acara di Unpad ini, dengan harapan hasil
yang didapat mampu memperkaya wacana
pengembalian GBHN, seperti yang selama
ini sudah disampaikan oleh berbagai pihak
kepada MPR RI”, ujar Ma’ruf.

Berdasarkan survei yang dilakukan MPR
bekerjasama dengan UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, didapat hasil sebanyak 85,5%
responden setuju kembalinya GBHN dalam
sistem ketatanegaraan. Selain itu sebanyak
89% responden juga setuju jika MPR diberi
kewenangan untuk menyusun GBHN.
Sebelumnya, Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan Dr. Arry Baimus, MA.,
mengatakan, pro kontra terhadap kembalinya
GBHN sudah terjadi sejak lama. Masing-masing
kelompok memiliki alasan dan keyakinannya
tersendiri. Yang pro terhadap GBHN mengatakan, hilangnya haluan negara menyebabkan arah pembangunan tidak jelas.
Karena itu arah pembangunan lebih
cenderung menjadi Neo liberalis.
Sementara yang kontra beralasan, kembalinya GBHN akan mengubah sistem ketatanegaraan dan mengubah konstruksi sistem
barbangsa dan bernegara. Apalagi kalau MPR
diberi mandat menjadi lembaga tertinggi
negara, lalu bagaimana hubungannya dengan
lembaga negara lainnya.
Intinya korelasi terhadap kembalinya
GBHN itu akan sangat panjang berpengaruh
terhadap kehidupan berbangsa dan
bernegara. ❏
MBO

65

SOSIALISASI
Kabupaten Banyuasin

Semangat Persatuan Terbina di Bumi
“Sedulang Setudung”
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AGELARAN Wayang Kulit di Desa
Cintamanis Baru, Kecamatan Air
Kumbang, Kabupaten Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan, Sabtu malam (13/
10/2018), disambut antusiasme luar biasa
dari masyarakat setempat. Warga
masyarakat asal Jawa berbaur dengan
masyarakat asli di sana, berada dalam satu
tenda besar yang terbentang di sebuah
tanah lapang di Desa Cintamanis Baru.
Bahkan tenda berkapasitas 1.000 tempat
duduk tak mampu menampung arus
penonton yang datang dari berbagai desa
di Kecamatan Air Kumbang hingga meluber
ke luar tenda.
Kepala Biro Humas Setjen MPR Siti
Fauziah, SE., MM., mengungkapkan rasa
bangganya melihat antusiasme masyarakat
ingin menyaksikan pagelaran wayang kulit
tersebut. Apalagi pagelaran seni budaya
trasional ini diselenggrakan dalam rangka
sosialisasi Empat Pilar MPR. “Saya bangga
karena malam ini penonton cukup padat. Ini
pertanda bahwa masyarakat di sini sangat
menyukai wayang kulit, dan tampaknya juga
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mereka kangen akan kehadiran wayang,”
kata Siti Fauziah selaku ketua penyelenggara
pentas seni budaya wayang kulit ini.
Maklumlah warga masyarakat Desa
Cintamanis Baru itu hampir 65% warga
transmigran dari berbagai daerah di Jawa.
Generasi transmigran pertama datang ke
sana pada tahun 1971, dan kini jumlah

penduduk desa itu telah mencapai 900 KK
atau sekitar 3000 jiwa. Mereka umumnya
adalah petani karet dan kelapa sawit. Warga
masyarakat di sana mengaku jarang
menyaksikan pagelaran kesenian tradisional
nenek moyang mereka ini. Itulah sebabnya
sambutan masyarakat terhadap kesenian
wayang kulit dalam rangka sosialisasi Empat
Pilar ini begitu besar.
Lebih lanjut, Siti Fauzia menjelaskan, dalam
memasyarakatkan Empat Pilar, MPR
menggunakan berbagai metode. Dan,
sasarannya pun berbagai elemen
masyarakat. Untuk anak-anak sekolah dasar
misalnya, sosialisasi dilakukan melalui komik;
buat siswa SLTA menggunakan metode
Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar;
lalu untuk guru dan pejabat-pajabat daerah
melalui FGD atau seminar; sementara untuk
mahasiswa menggunakan metode Kemah
Empat Pilar dan Training of Trainers (ToT),
serta sejumlah metode lainnya.
MPR memilih seni budaya sebagai salah
merode sosialisasi, menurut Siti Fauziah,
karena di dalam seni budaya tradisional,
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seperti wayang kulit ini, mengandung filosofi
yang berisi tuntunan dan dapat dijadikan
panutan, selain sebagai tontonan. “Mudahmudahan cerita wayang yang disampaikan
dalang, Ki Seno Aji, melalui lakon Wahyu
Makutoromo, memberi manfaat untuk
masyarakat, dan dapat diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari,” harap Siti Fauziah.
Pagelaran wayang kulit di tahun politik di
“Bumi Sedulang Setudung” ini dibuka oleh
Ketua Fraksi Gerindra di MPR Edhy Prabowo,
MM., MBA., atas nama Pimpinan MPR RI.
Acara ini diwarnai semangat persatuan.
Betapa tidak, di bawah tenda besar yang
diperuntukkan pementasan wayang kulit ini,
selain berkumpul para pejabat daerah
bersama warga dan tokoh masyarakat dari
berbagai elemen, juga hadir para calon
legislatif dari daerah pemilihan Kabupaten
Banyuasin. Para calon legislatif ini berasal
dari lintas partai, baik dari partai pendukung
calon presiden nomor 01 atau pun
pendukung calon presiden nomor 02.
“Inilah tujuan diadakannya pagelaran
wayang kulit, untuk menyatukan semua
kekuatan. Karena kita sama-sama
menyadari bahwa yang kita urus adalah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, negera
milik kita semua, bukan negara milik satu
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kelompok. Dan, inilah makna kita berbeda,”
ungkap pria kelahiran Tanjung Enim,
Sumatera Selatan, itu.
Apalagi, lanjut Edhy Prabowo, di tengah
situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang
ini, wayang kulit bisa menjadi salah satu alat
yang paling efektif untuk bisa menyatukan
rakyat dari semua suku atau etnis. Kebetulan
penduduk Kabupaten Banyuasin hampir
65% asal Jawa, dan sebagai warga
pendatang mereka sangat kompak dengan
pendudukan asli. “Tinggal sekarang,
bagaimana melalui pagelaran wayang ini
rakyat Banyuasin, khususnya kecamatan Air
Kumbang, bisa guyub dan rukun,” ujar Ketua
Komisi IV DPR yang membidangi pertanian
ini.
Berkaitan dengan sosialisasi Empat Pilar
MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI,
dan Bhinneka Tunggal Ika), Edhy Prabowo
menjelaskan bahwa itu bukanlah tata urutan
kenegaraan, melainkan hanya pengemasan
saja. Intinya, ada empat hal pokok di negara
ini yang tak boleh kita langkahi, yakni
Pancasila sebagai ideologi dan dasar
negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai
konstitusi negara dan Ketetapan MPR, NKRI
sebagai bentuk negara, dan Bhinneka
Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Jadi, lanjut Edhy Prabowo, di negeri ini
apapun bentuk kehidupan tidak boleh
bertentangan dengan Pancasila. “Kalau
bertentangan dengan Pancasila, itu berarti
melawan hukum di Indonesia,” ujar Edhy
Prabowo. Begitu pula UUD NRI Tahun 1945
adalah hukum tertinggi di negeri ini. Kalau
ada hukum lain bertentangan dengan
konstitusi maka hukum itu menyalahi aturan
yang ada di Indonesia. Misalnya, kalau ada
Perda bertentangan dengan UUD maka wajib
dibatalkan. Atau bila ada UU yang dibuat DPR
bertentangan dengan UUD maka wajib
diganti.
Selanjutnya, NKRI. Kita harus menyadari
bahwa warga bangsa ini hidup di wilayah
yang terbentang dari Sabang sampai
Merauke, dan dari Miangas hingga Pulau
Rote. Kita hidup sebagai bangsa yang satu,
yaitu Republik Indonesia. “Tidak ada negara
lain yang bisa hidup di Indonesia ini, selain
Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar
Edhy Prabowo. Dan, terakhir, adalah
Bhinneka Tunggal Ika adalah wujud dari
keberagaman kita.
Usai menyampaikan materi sosialisasi,
diteruskan penyerahan tokoh wayang
(Arjuna) oleh Edhy Prabowo kepada Wakil
Bupati Banyuasin, Slamet Somosentono, SH.,
dan selanjutnya diserahkan kepada dalang,
Ki Seno Aji dari Wonogiri. Segera setelah itu
pagelaran wayang pun dimulai. Lakonnya
adalah Wahyu Makutoro, yang mengisahkan
tentang ajaran Asta Brata atau delapan
pedoman atau perilaku yang harus dimiliki
seorang pemimpin. Ke delapan perilaku itu
berasal dari unsur yang ada di alam semesta,
yaitu: Surya (matahari), Candra (bulan),
Kartika (bintang), Angkasa (langit), Maruto
(angin), Samudera (laut), Dahana (api), dan
Bumi (tanah).
Jadi, kalau seorang pemimpin tidak
mengamalkan ajaran Asta Brata, sama
halnya dengan pemimpin yang tak
bermahkota. Begitu pula rakyat biasa yang
mengamalkan ajaran Asta Brata maka boleh
disebut rakyat yang bermahkota. Maka,
kisah Wahyu Makutoromo ini sejalan dengan
nilai-nilai luhur yang terkandung dalam
Empat Pilar. Kalau menggunakan istilah Wakil
Bupati Banyuasin Slamet Somosentoso, di
akhir cerita wayang itu adalah wajib
sembahyang. ❏
SCH
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SOSIALISASI
Training of Trainers (ToT)

TNI AL Siap Menyosialisasikan Empat Pilar
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ESJEN MPR Maruf Cahyono merasa
bahagia, sebab Training of Trainers
(ToT) Empat Pilar yang diperuntukkan
bagi 100 perwira menengah TNI AL berakhir
dengan hasil yang sangat menggembirakan.
“Dengan demikian Sosialisasi Empat Pilar
dengan metode ToT ini mampu mencetak
pelatih yang berintegritas dan berkapasitas”,
ujar Maruf Cahyono saat menutup ToT di
Surabaya, Jawa Timur, 14 Oktober 2018.
“Untuk selanjutnya teruskan Empat Pilar ke
masyarakat”, tambahnya. Pria asal
Banyumas, Jawa Tengah, itu mengatakan,
atas nama pimpinan MPR mengapresiasi
kegiatan yang mendapat dukungan dari
KASAL itu.
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Dalam ToT yang berlangsung dari 11
hingga 15 Oktober 20108, para peserta
sosialisasi sudah banyak mendapat
pemaparan materi Pancasila, UUD NRI Tahun
1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Menurut Maruf Cahyono, bicara keempat hal
yang fundamental tersebut diharap tak
hanya berhenti pada tataran normative,
namun juga harus dinamis sesuai dengan
demokrasi politik dan tata negara yang ada.
Menurut Ma’ruf Cahyono, tak ada bangsa
yang mencapai kebesaran bila tak percaya
pada ideologi. Dengan demikian bila bangsa
ini sudah memiliki ideologi maka sudah
memiliki sesuatu. “Untuk itu, ideologi yang
kita miliki tak berhenti pada taraf dipahami,

namun harus diyakini kebenarannya”,
paparnya. “Ideologi harus dipercaya”,
tambahnya.
Untuk itu, kelak kalau menyosialisasikan
Empat Pilar maka kita harus bisa
menyakinkan kepada masyarakat bahwa
Pancasila adalah sesuatu yang harus
diyakini kebenarannya. Pancasila sudah
hidup ribuan tahun di tengah masyarakat.
“Jelaskan spirit nilai-nilai Pancasila agar
menjadi daya gerak masyarakat”, harapnya.
Nilai dari sila-sila Pancasila, menurut Maruf
Cahyono, harus ditanamkan kepada
masyarakat untuk menjadi jati diri bangsa.
“Jabarkan nilai-nilai itu ke masyarakat”,
tuturnya. Penjabaran Pancasila tak hanya
pada masyarakat, namun juga pada
internalisasi pada aturan hukum yang ada.
Aturan hukum yang ada harus menjadi
instrumen yang harus dipahami, tak sekadar
norma namun juga strategi yang bisa
dijalankan. UUD harus dipatuhi. Aturan hukum
yang ada harus mampu mengikuti
perkembangan zaman. Maruf Cahyono
mengutip pendapat pendiri bangsa, yang palEDISI NO.10/TH.XII/OKTOBER 2018

ing penting dalam soal aturan hukum adalah
semangat. “Meski sistemnya sempurna,
namun kalau tak ada semangat akan
hancur”, ungkapnya.
Dari sinilah ada pikiran baik untuk
menghadirkan kembali haluan negara.
“Haluan negara merupakan pikiran yang baik
untuk menyempurnakan tatanan yang ada”,
ujarnya. Pikiran yang baik ini disebut sudah
menjadi tataran politik dengan membentuk
PAH I yang membidangi haluan negara.
“Keputusan ini disampaikan saat Sidang
Tahunan MPR pada Agustus 2018”, ujarnya.
Haluan Negara, kata Ma’ruf Cahyono,
sebagai bentuk akomodasi partisipasi publik
dalam formulasi kebijakan negara dalam
pembangunan. Dari sinilah MPR bisa
merespon aspirasi dari TNI AL.
Sebelumnya, dalam laporan Kepala Biro
Persidangan dan Sosialisasi Setjen MPR,
Tugiyana, mengatakan, dari 100 peserta ToT,
96 adalah pria dan 4 orang wanita. “Mereka
perwira menengah TNI AL dari seluruh Indonesia”, ungkapnya.
Para peserta telah mengikuti kegiatan
pemaparan materi, diskusi kelompok, dan
simulasi. “Peserta mengikuti kegiatan dengan
kesungguhan dan disiplin”, ujarnya.
Ditambahkan, selepas kegiatan, peserta
menyatakan keinginannya untuk
menyampaikan Empat Pilar pada masyarakat
dan mengajak masyarakat mengamalkan
nilai-nilai luhur bangsa.
Dalam pemaparan materi, anggota MPR
dari Fraksi Nasdem Bachtiar Aly mengatakan,
MPR mempunyai Badan Sosialisasi yang
beranggotakan 45 orang yang bertugas
khusus untuk menyosialisasikan Pancasila,
UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka
Tunggal Ika kepada seluruh lapisan
masyarakat. Selain itu, anggota Badan
Sosialisasi, dikatakan oleh pria kelahiran
Banda Aceh, itu semuanya adalah anggota
MPR juga mempunyai kewajiban yang sama,
yakni ikut menyosialisasikan Empat Pilar.
Meski demikian, Guru Besar UI itu
mengatakan, MPR juga mengajak elemen di
masyarakat dan pemerintah untuk ikut
menyosialisasikan Empat Pilar. “Untuk itu MPR
melakukan training of trainers”, ujarnya.
Pelatihan untuk pelatih diharapkan mampu
mencetak narasumber Empat Pilar yang
kompeten.
Menurut Bachtiar Aly, TOT diperuntukan
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tidak hanya bagi perwira menengah AL
namun juga sudah dilakukan di kalangang
angkatan darat, angkatan udara, kepolisian,
tokoh agama, tokoh masyarakat, guru,
mahasiswa, dan lapisan masyarakat lainnya
baik di tingkat pusat maupun daerah. “Setelah
ToT sampaikan Empat Pilar di lingkungan kerja,
keluarga, dan masyarakat”, harap mantan
Duta Besar Indonesia untuk Mesir itu.
Menjaga Empat Pilar adalah hal yang harus
dilakukan oleh warga negara. Bangsa ini
bisa terbentuk karena perjuangan dari para
pendahulu. Dipaparkan bagaimana para
jong, dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Ambon, Betawi, Sunda, Pemuda Islam, dan dari
daerah serta organisasi pemuda lainnya

masyarakat sebaiknya tak diekspos. Bila
sesuatu kebohongan diulang-ulang maka hal
yang demikian seolah-olah menjadi benar.
Meski demikian diharapkan bila kita tahu dan
mengerti jangan diam. Berkuasanya Hittler
di Eropa, lajut Bachtiar Aly, karena
banyaknya orang-orang yang pandai dan
tahu namun mereka pada diam. “Jerman
menjadi negara otoriter karena orang pandai
diam”, ungkapnya.
Anggota MPR dari Fraksi PKS, T. B.
Sjoenmandjaja yang dalam kesempatan
tersebut menjadi pembicara mengakui, forum ToT di kalangan TNI AL berlangsung
dengan baik. “Mereka banyak menyampaikan
pertanyaan, pendapat bahkan kritik”,

TB. Sjoenmandjaja dan Bachtiar Aly

menggagas Indonesia.
Saat itu meski Indonesia belum, ada namun
mereka sudah menyatakan satu nusa,
bangsa, dan bahasa Indonesia. Dalam soal
bahasa, Bachtiar Aly menyatakan, para
pemuda memilih bahasa Melayu yang saat
itu sebagai lingua franca dari Madagaskar
hingga Melayu, menjadi bahasa persatuan.
“Jadi bukan memilih bahasa mayoritas yang
digunakan”, tuturnya.
Dirinya bersyukur bahasa Indonesia
menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Hal
demikian tidak terjadi di Belgia, India, yang
tidak memiliki bahasa persatuan. “Di Belgia
itu ada bahasa Perancis, Belanda, Jerman,
bahkan Inggris”, ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Bachtiar Aly
mengingatkan semua akan bahaya hoax.
Menurutnya, sesuatu yang merugikan

ujarnya. Di mengatakan, sosialisasi yang
dilakukan ini merupakan amanah dari UU
MD3. “Sosialisasi diberikan kepada seluruh
lapisan masyarakat”, ujarnya. Ormas,
mahasiswa, dan bahkan pengamen dan klub
penggemar sepeda onthel pun pernah
mendapat sosialisasi.
Terkait pelajaran PMP yang tidak diajarkan
lagi di sekolah, dari SD hingga SMA. Pria
asal Sukabumi itu menceritakan saat dirinya
menjadi anggota Komisi X DPR mengaku
pernah bertemu dengan Menteri Pendidikan
M. Nuh. Kepada M. Nuh, Sjoemandjaja
mengatakan bahwa dia sudah melakukan
sosialisasi kepada guru-guru. “Untuk itu
saya menyampaikan kepada Mendikbud agar
PMP dimasukkan kembali ke dalam kurikulum
sekolah”, paparnya.
Di sessi yang lain, anggota MPR dari
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Gus Irawan Pasaribu

Fraksi Partai Gerindra, Gus Irawan Pasaribu,
mengatakan, betapa pentingnya Pancasila,
UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka
Tunggal Ika. “Nilai-nilai itu harus kita
laksanakan apalagi di sana-sini ada kejadian
yang tak diinginkan”, ujarnya. “Bapak-bapak
dan ibu-ibu menjadi bagian untuk menyosialisasikan Empat Pilar”, ujarnya kepada
100 perwira menengah TNI AL peserta ToT
tersebut.
Dalam pemaparannya, mantan Dirut Bank
Sumut, itu menuturkan ciri-ciri perekonomian
nasional. Ciri perekonomian yang diamanatkan oleh konstitusi, menurut Gus
Irawan, adalah perekonomian disusun atas
usaha bersama berdasar asas kekeluargaan dan cabang-cabang produksi yang
menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara. “Perekonomian kita
harus menyasar terciptanya kesejahteraan
rakyat dan keadilan sosial”, ungkapnya.
Untuk itu, sebagai wakil rakyat, Gus
Irawan menyatakan, bila ada sistem perekonomian yang tak sesuai dengan
konstitusi maka harus diluruskan. Dia punya
keinginan untuk merevisi UU Tentang Migas.
“Karena undang-undang ini tak sesuai
dengan UUD”, ungkapnya. Pandangan ini
serupa dengan keputusan MK yang
menyebutkan, undang-undang itu memang
tak sesuai dengan semangat konstitusi.
Lebih lanjut, Gus Irawan mengungkapkan,
85% sektor tambang kita dikuasai oleh asing.
Padahal sumbangan migas terhadap
perekonomian sangat besar. Dia menyebut,
energi dibagi menjadi tiga, BBM yang disubsidi,
BBM dijual berdasarkan mekanisme pasar, dan
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BBM tidak disubsidi. Dari sini terungkap bahwa
setelah subsidi premium dicabut, pengelola
harus menanggung Rp 3.000/liter.
Ketika pemerintah menaikkan harga BBM
meski dibatalkan, kenaikan itu menurut Gus
Irawan akan menyebabkan kelompok
masyarakat yang hampir miskin akan menjadi
kelompok miskin. “Akibatnya, pemerintah
kembali mengkalkulasi harga minyak”,
ucapnya. Dia selalu mengingatkan kepada
pemerintah agar kebijakan yang diputuskan
tidak membebani rakyat apalagi kondisi
ekonomi yang tak baik.
Anggota MPR dari Fraksi PPP, Zainut Tauhid
Saadi mengungkapkan, pada masa Orde Baru
semua urusan ditangani secara sentralistik.
“Semua diurus pusat”, ujarnya. Pada masa
reformasi urusan pemerintahan tak lagi
sentralistik namun secara desentralisasi.
“Artinya kedudukan daerah dihormati”,

paparnya. Ini dilakukan agar pemerintah
daerah diberi kebebasan dalam melayani
masyarakat. “Bila semua diurus secara
sentralistik, berapa lama untuk menyelesaikan
masalah pembangunan”, tuturnya. Dia
mencontohkan, masa mengurus jalan rusak
saja harus menunggu kabar dari pusat.
Memang tak semua urusan bisa diserahkan ke daerah. Pria asal Jepara, Jawa
Tengah, itu menyebut urusan yang tetap
ditangani oleh pemerintah pusat adalah
masalah pertahanan, keamanan, keuangan,
hukum, agama, dan hubungan luar negeri.
Dalam mengatur urusan daerah, kata Zainut
Tauhid, ada Perda. Perda memiliki kekuatan
hukum karena masuk dalam tata urutan
perundang-undangan.
Dalam soal desentralistik ini juga meliputi
pemilihan kepala daerah. Kepala daerah
dalam praktiknya dipilih langsung oleh rakyat
melalui Pilkada. Diakui biaya politik Pilkada
sangat tinggi, sehingga 70% kepala daerah
tersangkut masalah korupsi. “Dulu ada istilah
serangan fajar untuk money politic”,
ungkapnya. “Money politic sekarang tak
hanya dilakukan saat fajar, namun juga siang,
sore, malam, dan pagi”, ujarnya sambil
tertawa. Bila mereka yang melakukan
korupsi ditahan, itu sebagai salah satu
bentuk penegakan hukum.
Dia menegaskan bahwa negara ini
menyatakan diri sebagai negara hukum. Ciri
negara hokum, menurut Zainut Tauhid, salah
satunya adalah memberi penghormatan
kepada HAM. “HAM sudah menjadi isu
dunia”, paparnya. Meski demikian, bangsa
ini tak ikut-ikutan dalam soal HAM. HAM yang

Zainut Tauhid Saadi
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Mohammad Toha

dianut Indonesia, lanjut Zainut Tauhid,
berbeda dengan sistem HAM negara lain.
Bila negara Barat dalam soal HAM
berlandaskan kebebasan individualistik maka
HAM di negeri ini memerhatikan masalah
budaya, agama, dan norma masyarakat yang
berlaku. “Dalam HAM kita ada pembatasan”,
ucapnya. Contohnya, bila di Barat LGBT
diperbolehkan maka di Indonesia fenomena
itu dilarang. “Karena bertentangan dengan
Pancasila”, tegasnya.
Pada pemaparannya, anggota MPR dari
Fraksi PKB, Mohammad Toha, mengatakan,
sebelum UUD Tahun 1945 diamandemen,
MPR memiliki kewenangan yang mutlak.
Salah satu kewenangan yang dimililki itu
adalah dapat memberhentikan Presiden.
“Tahun 2001, Presiden Abdurrahman Wahid
diberhentikan oleh MPR”, ujarnya.

Syamsul Bahri
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Proses pemberhentian Presiden, menurut
mantan Wakil Bupati Sukoharjo, Jawa Tengah,
itu sekarang tak seperti dahulu. Melewati
proses DPR, MK, dan MPR. Prosesnya berbelit
dan panjang. “Sehingga pasca amandemen
mustahil untuk bisa memberhentikan Presiden”,
paparnya. Dia mengungkapkan banyak
perubahan dalam UUD Tahun 1945 pasca
amandemen. Disebut dulu anggota MPR di
antaranya terdiri dari utusan daerah dan
golongan. Sekarang anggota MPR dipilih oleh
rakyat lewat Pemilu yang memilih anggota DPR
dan DPD. “Dengan demikian sekarang MPR
lebih mencerminkan kemauan rakyat”, ujar
alumni UNS, Surakarta, Jawa Tengah, itu.
Diceritakan, dulu Soeharto bisa menjadi
presiden berkali-kali, sebab dalam UUD
Tahun 1945 tidak ada batasan bagi
seseorang untuk menjadi dan menjabat

sebagai Presiden. Menurut Mohammad Toha,
hal demikian sekarang tak bisa terjadi lagi.
“Konstitusi membatasi masa jabatan
presiden selama dua kali”, paparnya.
Pembatasan ini dilakukan untuk mencegah
munculnya pemerintahan yang otoriter.
Perubahan yang terjadi dalam UUD membuat
sistem tata negara Indonesia menganut sistem
saling mengawasi. “Dari vertikal hierarkis
menjadi horizontal fungsional”, ujarnya.
Perubahan yang terjadi di MPR dan sistem tata
negara lainnya, menurut Mohammad Toha,
karena adanya gerakan reformasi oleh
mahasiswa di tahun 1998. Gerakan reformasi
itu di antaranya menuntut supremasi hukum
dan kebebasan pers.
Apa yang dikatakan oleh Mohammad Toha
diperkuat oleh anggota Lemkaji MPR Prof.
Syamsul Bahri yang saat itu juga menjadi
narasumber ToT. Guru Besar Universitas
Brawijaya itu menuturkan, perubahan yang
terjadi di MPR sebab anggota lembaga
negara itu sendiri yang mengamputasi
kewenangan yang dimilikinya. Sekarang
dirasakan adanya amputasi yang tidak tepat
sehingga membuat perjalanan bangsa dan
negara ini tidak sesuai dengan apa yang
diharapkan.
Diungkapkan MPR tak punya kewenangan
lagi untuk membuat haluan negara, GBHN,
membuat pembangunan yang dilakukan
mengacu pada visi dan misi Presiden. Akibat
yang demikian membuat arah pembangunan
berganti ketika Presidennya diganti.
Syamsul Bahri bersyukur, sekarang ada
keinginan dari MPR untuk melakukan
amandemen yang bertujuan untuk mengembalikan MPR mempunyai kewenangan
membuat GBHN. “Dalam Sidang Tahunan
MPR 2018 sudah diusulkan melakukan
amandemen demi haluan negara”, ungkapnya. Dirinya optimis bila ada haluan negara
membuat arah pembangunan bangsa ini tak
ke mana-mana.
Rancangan pembangunan bangsa hingga
lima puluh tahun ke depan dianggap hal yang
penting. Dirinya membandingkan China yang
merancang pembangunan hingga 150 tahun
ke depan. Agar haluan negara itu tak kaku
dan bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, maka dia mengusulkan agar
haluan negara yang ada tidak terlalu
teknokratis dan teknis. ❏
AWG
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Arwani Thomafi, Ketua Fraksi PPP MPR RI

Kita Ingin Penguatan Saksi di TPS

S

ETIAP menjelang perhelatan pesta
demokrasi, partai politik (Parpol)
sering mengeluhkan dana saksi.
Apalagi menyambut Pemilu Legislatif dan
Pemilu Presiden secara serentak pada 17
April 2019. Paling sedikit ada 900.000
Tempat Pemungutan Suara (TPS) di
Indonesia. Karena itu, wacana dana saksi
pun mengemuka. Awalnya, dalam rapat
kerja dengan Komisi Pemilihan Umum
(KPU), Ketua Komisi II Zainuddin Amali
menilai, beberapa partai politik tidak
memiliki anggaran cukup untuk membayar
saksi pada Pilkada serentak beberapa
waktu lalu. Karena itu, dia mengusulkan
agar pemerintah (negara) memfasilitasi
biaya saksi ini.
Usulan Komisi II itu mendapat dukungan
mayoritas partai politik yang ada di DPR.
Tetapi wacana ini mengundang polemik.
Sebab, anggaran untuk membiayai saksi
itu jumlahnya tidak sedikit, ditaksir sekitar
Rp 3,9 triliun. Dana saksi itu akan diambil
atau dibebankan ke APBN dan pengelolaan
dana saksi ini tidak dilakukan oleh partai
politik, melainkan diserahkan ke
penyelenggara Pemilu.
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Bagaimana wacana dana saksi ini?
Untuk mendapat keterangan lebih jauh
Majelis mewawancarai Ketua Fraksi PPP
MPR, Arwani Thomafi. Berikut kutipan
wawancara dengan Sekretaris Fraksi PPP
DPR dan juga anggota Badan Anggaran
DPR usai diskusi dalam kegiatan Press
Gathering Pimpinan MPR dengan
Wartawan Parlemen, di Jogjakarta, beberapa waktu lalu.
Beberapa partai politik mengusulkan negara (pemerintah) untuk memfasilitasi dana saksi pada penyelenggaraan Pemilu serentak. Dana
saksi itu dibebankan pada APBN. Bisa
dijelaskan soal dana saksi ini?
Pembicaraan atau pembahasan dana
saksi untuk pelaksanaaan Pemilu ini bukan
hanya pada tahun lalu (saat pembahasan
UU Pemilu) tetapi sudah lama. Pada tahun
2012 kami sebenarnya sudah mengusulkan
adanya dana saksi ini. Saat itu DPR juga
membahas kemungkinan negara untuk
memfasilitasi dana saksi ini. Artinya, dana
saksi pada Pemilu memang menjadi persoalan
laten bagi kita semua sehingga perlu untuk

dicarikan solusi.
Apa alasan untuk mengusulkan dana
saksi Pemilu ini?
Kita ingin adanya transparansi dan
akuntabilitas Pemilu, terutama terkait dengan
proses hasil penghitungan suara. Semakin
hari, Pemilu yang kita lakukan bukan semakin
tanpa kecurangan, tetapi kecurangan malah
terus menerus bertambah. Tentu kita harus
bertanya kepada penyelenggara Pemilu
sampai kapan proses kecurangan di TPS
itu bisa dihentikan. Belum lagi kecurangan
yang terjadi di luar TPS, seperti money
politic dan sebagainya. Sehingga fakta
yang terjadi adalah penyelenggara Pemilu
tidak kredibel atau belum kredibel, karena
masih adanya kecurangan-kecurangan dan
belum adanya transparansi dan
akuntabilitas Pemilu.
Apakah dengan pemerintah membiayai dana saksi bisa mengurangi
kecurangan dalam Pemilu?
Pertama, setidaknya partai-partai atau
peserta Pemilu mempunyai keterlibatan
langsung dengan penghitungan suara di
TPS. Sebab, faktanya memang kecurangan
atau sengketa Pemilu itu berasal atau
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basisnya adalah penghitungan suara di TPS.
Partai politik yang tidak bisa menghadirkan
saksi secara langsung di TPS tentu merasa
dirugikan.
Kedua, soal kesetaraan peserta Pemilu.
Ini adalah kesetaraan jaminan untuk dapat
menghadirkan saksi di TPS. Karena itu,
kehadiran saksi di TPS harus mendapat
support dari negara. Seandainya kehadiran
saksi di TPS hanya dilihat sebagai persoalan
partai politik, lalu jangan diartikan persoalan
saksi ini bukan persoalan rakyat. Sebab,
dalam partai itu juga rakyat. Kader-kader
partai politik juga menjadi bagian dari rakyat.
Artinya, kehadiran saksi di TPS adalah juga
kepentingan untuk semua.
Ketiga, kehadiran saksi di TPS ini
mencegah terjadinya sengketa Pemilu. Jelas
sekali fakta bahwa dari Pemilu ke Pemilu
semakin banyak terjadi kecurangan. Karena
itu dengan kehadiran saksi di TPS dan juga
adanya saksi yang lengkap di TPS bisa
mengurangi kecurangan dalam Pemilu.
Jika disetujui, dana saksi akan
menjadi beban APBN. Jumlahnya pun
tidak sedikit, sebanyak Rp 3,9 triliun.
Bukankah APBN yang mengalami
defisit ini semakin berat?
Soal dana saksi yang diambil dari APBN,
saya kira tidak perlu ada yang dikhawatirkan.
Misalnya, karena jumlahnya yang juga
cukup besar maka akan membebani anggaran. Padahal, kita ingin penyelenggaraan
Pemilu ini kembali juga untuk rakyat.
Pelaksanaan Pemilu jangan dimaknai sebagai
perebutan kekuasaan oleh partai-partai
politik. Bukan itu. Seolah-olah dengan Pemilu
terjadi perebutan kursi. Itu (meraih kursi) itu
sebenarnya memang mekanisme yang harus
berjalan. Ya, seperti itu Pemilu. Mekanisme
Pemilu sesuai konstitusi kita memang seperti
itu. Kemudian, dari mekanisme Pemilu itu kita
membentuk DPR. Nah, DPR ini juga untuk
membahas kepentingan rakyat.
Kita tidak ingin mereka yang terpilih dalam
kontestasi Pemilu itu melalui proses-proses
kecurangan. Untuk meminimalisir kecurangan
itulah perlu penguatan partai politik, perlu
penguatan saksi di TPS. Perlu saya ingatkan
kembali, kecurangan itu di mana terjadinya?
Kebanyakan di TPS. Kecurangan itu terjadi
dari TPS ke KPUD. Siapa yang bertanggungjawab dalam proses (peng-hitungan suara)
di TPS, dan pengiriman dari TPS ke KPUD?
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Ya penyelenggara Pemilu.
Karena itu kita minta ada penguatan saksi
di TPS. Masyarakat harus melihat bahwa
soal kecurangan itu ada di tahapan
penyelenggaraan Pemilu. Ini bukan soal
partai politiknya main curang dan lainnya. Ini
persoalan pada penyelenggaraan Pemilu.
Kita ingin bersama-sama memperbaiki
penyelenggaraan Pemilu itu. Salah satunya
saksi di TPS mesti diperkuat.
Dana saksi Pemilu yang mencapai Rp
3,9 triliun itu juga rawan korupsi.
Apakah ada jaminan dana saksi itu
tidak menjadi lahan korupsi?
Saya balik pertanyaannya, siapa yang
bisa menjamin tidak ada korupsi? Yang bisa
menjamin itu hanya Tuhan. Kalau ditanya

misalnya tidak ada amanat UU-nya,
anggaran dana saksi Pemilu terlalu besar,
nanti pengelolaannya akan rumit, siapa yang
bertanggungjawab mengelola dana saksi,
dan sebagainya. Menurut saya, memang
dari dulu dan sampai sekarang pun,
kenyataannya usulan dana saksi Pemilu ini
selalu kandas. Pihak eksekutif sepertinya
kurang care banget dengan proses
penguatan saksi di TPS. Padahal TPS itu
sangat rawan. Kita harus bersama-sama
menjaga TPS.
Tapi, sekarang sudah ada Bawaslu.
Bawaslu sudah menyiapkan satu orang
pengawas. Tapi pertanyaannya, apakah satu
pengawas TPS itu cukup? Bagaimana dengan
teman-teman partai politik yang lain. Sebab,

apakah ada jaminan dana saksi tidak
dikorupsi, ya lebih baik tidak usah ada dana
saksi saja. Pemilu kita juga tidak bisa memberi
jaminan. Sebaiknya kita berbaik sangka saja.
Kita menjalani proses yang baik saja.
Pemerintah sepertinya menolak
untuk menyediakan alokasi anggaran
untuk dana saksi pada Pemilu ini.
Bagaimana bapak melihat penolakan
pemerintah ini?
Memang sejak dulu pemerintah tidak mau
mengalokasikan anggaran untuk dana saksi
pada Pemilu. Ketika pemerintah bersama DPR
membahas UU Pemilu pada waktu lalu,
pemerintah juga menolak usulan dana saksi
ini. Pemerintahan siapa? Ya, pemerintah saja.
Pada waktu lalu (2012), pemerintah masih
di bawah Susilo Bambang Yudhoyono.
Apa alasan pemerintah menolak
usulan dana saksi Pemilu ini?
Kalau dari sisi pemerintah, alasannya

ketika kita berada pada tahapan-tahapan
selanjutnya, misalnya terjadi sengketa Pemilu,
dalam pengadilan juga dibutuhkan keberadaan
saksi-saksi di TPS itu.
Sebagai anggota Banggar, apakah
masih ada kemungkinan untuk
meloloskan dana saksi sebesar Rp 3,9
triliun di APBN?
Jika ada iktikad baik dari pemerintah maka
dana saksi masih bisa masuk APBN 2019
meskipun pengajuan dananya cukup besar.
Misalnya, kalau alasannya hanya karena
tidak ada UU-nya, saya kira jika memang ada
keinginan bersama masih ada peluang. Kami
akan coba cari celah lagi walaupun
alasannya tidak ada UU-nya. Kalau ada
keinginan untuk dibicarakan ya kita siap untuk
bicara. Jangan sampai kita bicarakan, tapi
posisi pemerintah dari awal sudah menolak
dana saksi Pemilu ini. Ngapain juga kita
bicarakan (bahas) dana saksi ini. ❏
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Sesjen MPR Ma’ruf Cahyono Dorong Aplikasi IT di Biro Keuangan

S

EKRETARIS Jenderal Ma’ruf Cahyono mengadakan pertemuan
dengan jajaran Biro Keuangan Sekretariat Jenderal MPR dalam
rangka “Finance Service Meeting” di Ruang Presentasi
Perpustakaan MPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa
(16/10/2018).

Dalam pertemuan yang dihadiri Kepala Biro Keuangan MPR Maifrizal
itu, Ma’ruf Cahyono meminta segenap jajaran meningkatkan performa
masing-masing dan mendorong penerapan aplikasi IT di Biro Keuangan.
Menurut Ma’ruf Cahyono, Biro Keuangan MPR RI sudah memiliki
prestasi yang sangat bagus. Salah satunya MPR merupakan satuan
kerja terbaik yang mendapat penghargaan dari Kementerian
Keuangan. Selain itu, MPR selalu meraih predikat WTP dari BPK.
“Artinya, layanan keuangan yang dilakukan Biro Keuangan MPR sudah
sangat baik sehingga tingkat complain sangat rendah. Dengan kata lain,
Biro Keuangan Setjen MPR sudah menjalankan reformasi birokrasi.
Indikatornya adalah memberi layanan yang memuaskan,” katanya.
Untuk itu, Ma’ruf Cahyono mengharapkan agar jajaran Biro
Keuangan MPR bisa mempertahankan prestasi yang telah diraih itu.
“Mempertahankan prestasi itu lebih sulit dibanding meraihnya. Karena
itu, saya minta prestasi ini bisa dipertahankan. Tetap semangat untuk
mempertahankan prestasi. Jangan sampai turun,” katanya. ❏
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Kompetisi Marching Band Tingkat SD Sejabodetabek Memperebutkan
Piala Ketua MPR

S

D Kemala Bhayangkari 05 Cipinang Jakarta berhasil merebut
Piala Ketua MPR RI setelah berhasil keluar sebagai juara 1
Marching Band Competition tingkat sekolah dasar se Jabodetabek
2018. Acara ini digelar di Tamini Square Jakarta, Sabtu (29/9/2018).
Sedangkan juara 2 dan 3 masing diraih oleh SD Pondok Ranji dan
SD Negeri 06 Makassar Jakarta. Seluruh hadiah diberikan oleh
Wakil Sekretaris Jenderal MPR RI Selfie Zaini mewakili Ketua MPR RI
Zulkifli Hasan. Selain piala, para juara juga mendapatkan uang
pembinaan dan sertifikat.
Wasesjen MPR RI Selfie Zaini dalam kesempatan itu menyampaikan
salam dari Ketua MPR RI untuk semua peserta lomba, dan selamat
kepada peraih piala Ketua MPR RI. Dan, “Saya pribadi juga
mengucapkan selamat,” kata Selfie Zaini.
Penampilan seluruh peserta, kata Selfie Zaini, sangat luar biasa,
dan semua bagus. Mulai performance, kekompakan kelompok, melodi,

perkusi, sampai majorate ditampilkan apik, padahal masih level sekolah
dasar. “Inilah generasi muda harapan Indonesia,.” katanya.
Kejuaraan Marching Band memperebutkan Piala Ketua MPR ini,
menurut Selfie, adalah bentuk dukungan dan apresiasi MPR terhadap
prestasi generasi muda bangsa. Bagi yang berprestasi, lanjut Selfie
Zaini, perolehan saat ini adalah awal dalam meraih prestasi serta
kesuksesan yang gemilang di masa depan, tapi tentu saja harus
dibarengi dengan belajar yang lebih rajin dan upaya yang keras.
Namun, bagi yang belum meraih juara, jangan berkecil hati dan
harus berlatih lebih giat lagi pasti prestasi akan segera diraih.
Kejuaraan Marching Band itu berlangsung sejak siang hari hingga
malam hari, dan diikuti 20 sekolah dasar se Jabodetabek. Suasananya
sangat meriah, dibarengi teriakan yel-yel para pendukung masingmasing peserta, dan disaksikan ratusan masyarakat sekitar. ❏
DER
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Kepala Biro Humas Setjen MPR Terima Kunjungan Delegasi SD Al Bayan

G

EDUNG MPR RI adalah “rumah” rakyat Indonesia. Siapapun
rakyat Indonesia boleh berkunjung ke gedung MPR. Pintunya
selalu terbuka lebar. Seperti pada Kamis (27/9), gedung MPR
kedatangan para guru dan murid SD Al Bayan Islamic School.
Kunjungan tersebut dalam rangka melaksanakan program ‘Kunjungan
Eksplorasi ke Gedung MPR dan DPR’.
Kedatangan delegasi para guru dan murid SD Al Bayan ini diterima
langsung oleh Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal MPR RI Siti
Fauziah, di lantai 3 Ruang GBHN, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan,
Jakarta.
Dengan wajah sumringah, Ibu Titi, sapaan akrab Siti Fauziah,

Ibu Titi tak menampik bahwa dampak Sosialisasi Empat Pilar
yang gencar digelar ke berbagai wilayah Indonesia membuat
banyak masyarakat menjadi ingin mengetahui secara mendalam
segala sesuatu seputar MPR. “Apakah ini kerberhasilan
sosialisasi? Saya kira iya, dan akan lebih luar biasa lagi ke
depannya. Hal ini tentu makin membuat semangat di MPR,” ujarnya.
Dan, luar biasanya lagi, lanjut Ibu Titi, banyak para pelajar yang
berkunjung, termasuk pelajar SD Al Bayan, walaupun masih tingkat
SD tidak hanya diam begitu tiba di MPR. Tapi, begitu diberi kesempatan,
mereka antusias menanyakan banyak hal seputar MPR.
“Bahkan mereka sangat kritis. Apa saja ditanyakan untuk

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

menyapa para siswa dan siswi yang duduk rapi di deretan kursi
ruang GBHN. Dan, dengan gaya bahasa menarik, Ibu Titi menjelaskan
berbagai hal tentang sejarah gedung MPR RI dan apa itu lembaga
MPR, serta tugas-tugasnya.
Kepada Majelis, Ibu Titi mengungkapkan bahwa saat ini telah
menjadi tren berbagai lembaga pendidikan, mulai dari PAUD, TK,
sampai perguruan tinggi menjadikan MPR sebagai tempat kunjungan
dalam program pendidikannya.
“Saya melihat tren tersebut makin meningkat, dan itu menurut
saya sangat luar biasa banyak sekolah yang ingin mengetahui
tentang MPR RI ataupun penasaran akan MPR yang kemudian
mendatangi MPR melalui berbagai program mereka. Dampaknya juga
sangat baik, yaitu menambah pengetahuan dan kecintaan para
siswa, siswi, dan mahasiswa sebagai generasi muda kepada
bangsa,” jelas Ibu Titi.
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memuaskan keingintahuan mereka soal MPR, bahkan yang anehaneh mereka tanyakan, dan kami dengan senang hati menjelaskan
kepada mereka sebab hal tersebut menjadi sebuah pendidikan
juga untuk mereka,” tambahnya.
Melihat antusiasme pelajar Indonesia kepada MPR, Ibu Titi
mengungkapkan, ke depan MPR, khususnya Biro Humas Setjen
MPR, sedang merencanakan untuk membuat inovasi-inovasi
baru terkait sosialisasi dan pengetahuan soal MPR, terutama
untuk tingkat SD.
“Terkait keterbukaan kita dalam melakukan hubungan dengan
masyarakat, saya memang berencana melakukan berbagai
inovasi tersebut. Mudah-mudahan berjalan baik rencana
tersebut demi anak-anak Indonesia sebagai penerus bangsa,”
tandasnya. ❏
DER
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Pemilu 2019 Harus Damai

dan Bermartabat

A

NDINI EFFENDY lebih dikenal sebagai
salah satu penyiar utama di sebuah
stasiun televisi swasta nasional.

Namun, kali ini Andini hadir sebagai moderator
acara Seminar Kebangsaan Fraksi Partai
Golkar MPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta,
Senin (15/10). Ikut hadir dalam acara ini pihak
Polri, Bawaslu, dan Parpol.
Tampil dengan gaya bernasnya, Andini
mampu memandu jalannya seminar dengan
lancar, walaupun dibumbui dengan satu atau
dua kali komentar-komentar keras dari
audiens. Dan, tema yang dibahas adalah
Membangun Pemilu yang Danai dan
Bermartabat.”
“Temanya luar biasa mengupas lebih
mendalam soal pemilu yang damai dan
bermartabat. Ini sangat penting, dan rakyat
harus tahu apa sih begitu rumitnya dan
panasnya pemilu, bisa ga dibuat damai dan
bermartabat. Jangan ada lagi hoax atau
fitnah-memfitnah, “ ujarnya, usai acara.
Fenomena ‘perang’ di media sosial
antarpendukung Capres 2019, menurut
Andini, menjadi sorotan tajam dalam seminar
tersebut. “Bahkan saking geramnya dengan
maraknya hoax di medsos, ada loh tadi
peserta yang menanyakan kepada pihak Polri
untuk penambahan sel tahanan umtuk pelaku
hoax,” katanya.
Intinya, Andini berharap pemilu nanti
berlangsung sukses, betul-betul damai dan
bermartabat seperti keinginan semua
pihak. ❏

Andini Effendy
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Lagu Untuk

Korban Bencana Palu

B

ENCANA alam gempa bumi dan tsunami yang meluluhlantakan
bumi Palu, Donggala, dan Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah
dan menelan banyak korban jiwa menimbulkan kesedihan

mendalam buat seluruh rakyat Indonesia.
Mantan artis penyanyi cilik yang kini beranjak remaja, Sherina
Munaf adalah salah seorang yang merasakan kesedihan itu. “Saya
sedih melihat banyak korban, ribuan jiwa dan ribuan lagi hilang
entah kemana, ini musibah kita semua,” kata artis cantik ini usai
mengisi acara live Gala Dana 100 Biduan 100 Hits untuk Palu Sigi
Donggala, di Lippo Mall Cikarang, Jumat (5/10).

Mat Bitel

Artis kelahiran Bandung ini mengungkapkan, acara tersebut
adalah acara live konser musik amal penggalangan dana untuk
korban terdampak di Palu, Sigi dan Donggala. “Pokoknya, apa yang
bisa aku lakukan sesuai profesi aku untuk membantu para korban

Bangga Bisa Mengisi
Acara di MPR

akan aku lakukan, termasuk mengisi acara di sini. Luarbiasa,
apresiasi penonton sangat tinggi,” ujarnya.
Sherina dalam konser amal tersebut menyanyikan lagu lamanya
dalam film Petualangan Sherina bertajuk: ‘Lihatlah Lebih Dekat’.

K

EMERIAHAN malam puncak penutupan Lomba Cerdas
Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Tahun 2018 yang digelar
Ahad malam (2/9/2018) semakin bertambah makin dengan

“Aku agak lupa-lupa maklum udah lama lagunya, tapi demi kegiatan

kehadiran grup band dari Bandung: ‘Mat Bitel, sebagai sebuah

amal aku pasti bisa,” imbuh pelantun lagu Simfoni Hitam dan Pergilah

grup band yang mengusung musik oldiest terutama The Beatles

Kau ini. ❏

dan Koes Plus.
DER

Kepiawaian Mat Bitel dalam membawakan lagu-lagu The Beatles
dan Koes Plus, musik era 60-an hingga 80-an, mampu menarik
perhatian bukan hanya para guru pendamping, juga menarik
perhatian para peserta LCC yang seluruhnya generasi 2000-an
atau milenial.
Yongkie C. Peat, pentolan grup Mat Bitel, yang sebagai John
Lennon, lengkap dengan kacamata bulat, khas sang legenda Grup
The Beatles, mengungkapkan bahwa keikutsertan dirinya dan
grup Mat Bitel ini dalam memeriahkan acara LCC 2018 adalah
satu kebanggaan tersendiri.
“Luar biasa, kami berterima kasih kepada MPR dan rasanya
bangga sekali bisa memeriahkan suasana,” ungkap Yongkie.
Apalagi setelah dia melihat seluruhnya ABG, tingkat SMA itu sangat
menikmati musik kami. “Tadi pas kami perform banyak juga yang
request lagu dari anak-anak peserta, mungkin bertanya dulu ke
guru mereka secara musik kami oldiest,” katanya.
Di tengah-tengah perbincangan, John Lennon, Paul McCartney,
George Harrison dan Ringgo Star ‘KW’ ini sibuk melayani
permintaan foto dari para peserta dan guru pendamping. ❏

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Sherina Munaf
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Hj. Kasriyah, SE
Sekretaris Fraksi PPP MPR RI

Perempuan Pembangunan

di Pusaran Politik Nasional

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

U

SIANYA sudah tidak muda lagi. Pada 7 Oktober lalu, ibu empat
anak ini genap berumur 65 tahun. Meski usia tak muda lagi,
tetapi semangat dan keinginannya untuk terus memperjuangkan
aspirasi masyarakat, khususnya warga masyarakat di daerah
pemilihannya, Kalimantan Timur.
Ya, Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) MPR
RI ini memang tak pernah merasa bosan dan capek untuk berjuang.
Ia akan terus memberikan yang terbaik buat masyarakat Kaltim yang
telah mempercayakan mandat kepadanya sebagai wakil rakyat di
Senayan. Terutama untuk mengusahakan program-program
pembangunan yang terkait dengan komisi IV, di mana dia kini
bernaung.
“Sebenarnya hari ini ada banyak kegiatan yang sudah terjadual
jauh-jauh hari. Tapi semua saya tunda, karena rapat ini teramat
penting. Saya mau menagih beberapa program yang sudah terjadual
sejak lama, tetapi belum terealisir. Padahal program itu sudah ditunggu
masyarakat, terkait pembagian mesin, bibit, dan pupuk. Jadi, saya
memilih ikut rapat, karena memang itulah yang ditunggu masyarakat”,
kata Kasriyah kepada Majalah Majelis usai mengikuti rapat dengan
78

Kementan, beberapa waktu lalu.
Menurut Kasriyah, mesin, bibit, dan pupuk yang akan dibagikan
kepada para petani itu adalah bagian dari program tahun 2018.
Karena itu, komisi IV berkepentingan untuk menagih realisasi program tersebut. Apalagi tahun 2018 ini sudah akan berakhir. Sementara
masyarakat sudah mendesak agar program tersebut segera
direalisasikan.
Bagi Kasriyah membantu petani, nelayan, masyarakat kehutanan
dan lingkungan hidup memiliki kepuasan tersendiri. Pasalnya,
kebayakan petani, nelayan, masyarakat kehutanan dan lingkungan
hidup itu tak pernah tahu ada program pemerintah diperuntukkan
bagi mereka. Mereka juga tidak memiliki akses untuk mendapat
bantuan. Karena itu, saat menerima bantuan terpancar kebahagiaan
dan suka cita di wajah mereka.
“Di Kalimantan Timur lahannya sangat luas. Tetapi masyarakat
tidak bisa mengolah karena tidak memiliki modal yang cukup. Tugas
negara untuk membantu mereka, menstimulasi dengan bibit, pupuk,
dan mesin agar mereka bisa memanfaatkan lahan yang ada di sekitar
mereka sendiri,” papar Kasriyah.
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Sebagai satu di antara sedikit politikus perempuan di DPR RI, Hj.
Kasriyah sudah mengenyam berbagai asam garam dunia politik. Meski
baru satu periode di DPR RI tetapi Kasriyah telah berkiprah di panggung
politik sejak menjadi anggota legislatif di tingkat daerah. Karirnya bermula
dari anggota DPRD Kota Balikpapan periode 1992-1999, dan berlanjut
ke anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada 1999 - 2014.
Karena itu, meski keberadaanya di Senayan belum genap satu
periode, tetapi hampir semua koleganya di komisi IV menyapanya
EDISI NO.10/TH.XII/OKTOBER 2018

dengan sebutan Bunda. Sebutan Bunda ini sebenarnya sudah lebih
dulu diberikan konsituennya di daerah pemilihan. Jadi, panggilan itu
telah menempel pada dirinya sejak lama, jauh sebelum sebutan itu
familiar seperti sekarang.
“Dari dulu Saya punya pengajian bulanan yang jumlah jamaahnya
mencapai 1000 orang, semua menyapa saya dengan sebutan Bunda.
Saya juga dekat dengan semua kelompok masyarakat di Kaltim,
yang juga memanggil Bunda kepada saya. Jadi, saat saya di Senayan,
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semua ikut memanggil saya dengan sebutan Bunda”, kata peraih
gelar Magister Hukum Universitas Brawijaya, Malang, ini.
Keterlibatan Kasriyah dalam dunia politik tak bisa dilepas dari istilah
bobot, bibit, dan bebet dalam filosofi masyarakat Jawa. Menurut
pribahasa, keikutsertaan Kasriah dalam pentas politik praktis
menggambarkan sebuah ungkapan, “buah jatuh tak jauh dari pohonnya.”
Tak bisa dipungkiri, keterlibatan Kasriyah dalam dunia politik bisa
dibilang hanya meneruskan karir yang ditekuni orang tuanya.
Ayahnya, H. Acil Karti, pernah menjabat Ketua DPRD Kota Baru,
Kaltim. Sedangkan ibunya, Hj. Ramaiyah, adalah seorang Veteran.

Sebagai anggota Veteran, tentu saja Ramaiyah ikut membela dan
berjuang untuk bangsa dan negara Indonesia.
Melihat asal usul orang tuanya, tak mengherankan jika sejak kecil
Kasriyah sudah memiliki kesempatan ikut terlibat di berbagai aktifitas
sosial. Setelah tamat pendidikan guru, Ia sempat aktif di organisasi
Fatayat dan Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Kota Baru.
Sebagai anak pejabat tempo dulu, kehidupan Kasriyah praktis
lebih beruntung dibanding teman sebayanya. Ia bisa bersekolah
dengan baik tanpa halangan berarti. Tiap pagi dia bisa menikmati
sarapan bersama kedua orang tuanya. Dan, makan siang pun
bersama-sama.
“Saya sangat bersyukur memiliki orang tua mapan, karena saya
bisa mencontoh perilaku beliau yang suka menolong orang lain.
Bahkan, ketokohan dan kedermawanan beliau itulah yang turut
mempermudah jalan saya menjadi anggota dewan, mulai dari DPRD
di Kota Balikpapan,” cerita alumni Universitas Darul Ulum, Jombang,
Jawa Timur, ini.

Kelurahan Manggar
Bagi anak kedua dari enam bersaudara ini, PPP merupakan partai
yang pertama dan terakhir. Tidak terpikir oleh dia untuk “loncat pagar,”
seperti belakangan marak dilakukan oleh sejumlah politisi. Tampaknya
dia memilih tetap setia pada PPP dengan alasan, karena sejak dahulu,
sekitar 1989, dia memang sudah jatuh hati terhadap partai berlambang
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Ka’bah ini. Bahkan kalau bukan karena PPP mungkin ia tak akan
pernah bermain politik.
Ketertarikannya pada PPP didukung oleh fakta bahwa partai
inilah yang sejak dulu berani memproklamirkan diri sebagai Partai
Islam. Karena itu, ia merasa cocok. Apalagi sejak kecil orang tuanya
sangat disiplin dalam urusan agama. Bahkan, saat ia ingin belajar
bernyanyi, ayahnya melarang. Padahal, saat itu ada sepupu yang
juga perempuan pandai menyanyi. Karena itulah hingga kini Kasriyah
tidak pandai menyanyi, meski sebenarnya punya keinginan, dan
memang suka menyanyi.
“Waktu itu, sesungguhnya, masih tabu bagi perempuan
berkecimpung dalam politik, apalagi menjadi anggota DPR. Tapi,
kebetulan Ketua Umum DPC PPP Balikpapan meninggal, dan saya
yang aktif di Wanita Pembangunan diminta langsung oleh buya Ismail
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Hasan Metarium untuk menggantikan almarhum sebagai pelaksana
tugas. Setelah itu, tak lama kemudian, ada pemilu dan saya terpilih”,
cerita mantan Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan ini.
Di belakang hari, kepercayaan yang diberikan buya Ismail terhadap
Kasriyah ternyata terbukti benar. Meski seorang perempuan,
Kasriyah terbilang sangat berani menghadapi rintangan yang
ditemukannya di tengah jalan. Dia lalu mengungkapkan salah kisah
yang terjadi saat melaksanakan kegiatan silaturahim dengan
simpatisan PPP di kawasn Balikpapan Barat, tepatnya di kelurahan
Manggar.
Beberapa saat sebelum silaturahim berlangsung, tersiar kabar
acara tersebut tidak boleh dilaksanakan. Tetapi, Kasriyah bergeming,
ia bersikeras untuk tetap melajutkan acara tersebut. Apalagi ia
merasa telah mengantongi izin dari aparatur berwenang. Apa lacur,
esoknya ia mendapat kabar bahwa Pak Rahman, simpatisan PPP,
yang menjadi tuan rumah acara tersebut ditahan oleh Polsek
setempat.
Mendengar kabar tersebut, Kasriyah langsung mendatangi Polsek
setempat.
Kepada Kapolsek, Kasriyah menjelaskan bahwa yang bersalah
bukan Pak Rahman. “Sayalah yang harus ditahan, karena saya
yang melaksanakan acara tersebut sesuai izin Kasospol. Tetapi
mereka (Polsek) tidak mau mendengar dan tetap menahan Pak
Rahman”, kenang Kasriyah.
Mendapati situsai tersebut, Kasriyah pun tidak tinggal diam. Ia
segera menemui Kasospol untuk menerangkan kejadian di Manggar
tersebut. Ia meminta agar Kasospol membantu melepas Pak Rahman,
karena kegiatan yang dilakukan itu tidak menyalahi aturan, bahkan
sudah mendapat izin dari pihak berwenang. Dan, Pak Rahman
akhirnya dibebaskan.
Menghadapi Pemilu 2019, Kasriyah di daulat PPP mempertahankan
perolehan suara partainya di Kaltim. Karena itu, jauh-jauh hari dia
sudah mempersiapkan diri dengan baik. Antara lain, menambah
frekuensi pertemuannya dengan konsituen. Meskipun tak
mengabaikan tugas-tugasnya sebagai Sekretaris Fraksi PPP di MPR.
“Saya berusaha mendampingi Pak Arwani sebagai Ketua Fraksi.
Bila beliau berhalangan maka saya selalu berusaha menggantikan,
meski harus bolak balik Jakarta-Balikpapan. Bagi saya, di mana
pun ada tugas, pasti akan saya usahakan”, ujar Kasriyah dengan
mantap. ❏
MBO
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Oleh:

Oesman Sapta
Wakil Ketua MPR RI

Jurnalisme Dilandasi

Empat Pilar

D

idam-idamkan. Dan, kerja-kerja pemerintah saat ini juga telah
dipublikasikan oleh wartawan dengan sangat berimbang dan
sesuai fakta di lapangan.

ALAM kehidupan demokrasi kita, pers merupakan pilar

Ketika ada persoalan yang menyangkut masalah ekonomi,

keempat demokrasi. Pers hadir sebagai kontrol atas ketiga

wartawan dengan obyektif menyampaikannya menjadi sebuah

pilar yang lain, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

berita. Dan, ketika pemerintah mengatasinya, wartawan pun

Melalui prinsip check and balance, demokrasi akan senantiasa

dengan sigap menuliskannya sebagai sebuah berita.

tumbuh dan berkembang secara sehat. Oleh karena itu, kebebasan

Dengan obyektifitas itulah pers akan senantiasa menjadi pilar

pers dalam menyampaikan informasi publik secara jujur dan

penting bangsa ini. Secara sederhana, saya menyebut mereka

berimbang mutlak untuk terus kita jaga. Dalam perspektif sejarah,

yang selalu menulis secara obyektif tersebut sebagai jurnalis yang

kita mengetahui peran yang dimainkan oleh pers.

menulis dengan hati.

Peran penting itu telah dilaksanakan oleh insan pers Indonesia

Jurnalis yang menulis dengan hati adalah jurnalis yang selalu

sejak zaman pergerakan nasional, revolusi kemerdekaan, era

menulis secara jujur tentang apa yang sedang terjadi. Jurnalis

reformasi hingga masa sekarang ini. Di awal perjuangan

tersebut akan berderajat lebih tinggi menjadi jurnalis yang berhati

kemerdekaan, pers menjadi garda terdepan dalam perjuangan

nurani ketika dalam kejujurannya dalam menulis berita dilandasi

kebangsaan.

dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka

Beberapa contoh tersebut, antara lain seperti dilakukan oleh

Tunggal Ika.

Pikiran Ra’jat yang menerbitkan tulisan Bung Karno. Ataupun

Saya juga mengingatkan kembali peran pers nasional seperti

yang juga dilakukan oleh Daulat Ra’jat yang seringkali menampilkan

yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Pers No. 40 Tahun

tulisan dari Bung Hatta. Juga berbagai media lain yang kala itu

1999. Pertama, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan

menempatkan pers sebagai alat perjuangan nasional.

mendapatkan informasi. Kedua, menegakkan nilai dasar demokrasi

Saya memandang teman-teman wartawan dan pegiat media

mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia,

yang tergabung dalam PWI senantiasa tetap menjaga spirit

serta menghormati kebhinnekaan. Ketiga, mengembangkan

perjuangan yang telah dilakukan oleh para pendahulunya.

pendapat umum berdasar informasi yang tepat, akurat, dan benar.

Saya hafal betul dengan perilaku ataupun gaya tulisan dari

Keempat, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran

para wartawan. Jika “bahasa tubuh” dan tulisannya profesional

terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

serta mengandung semangat membangun maka saya pastikan

Kelima, memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

bahwa wartawan tersebut adalah anggota PWI. Tantangan utama

Saya berharap agar segenap anggota PWI dan seluruh

kehidupan berbangsa kita saat ini adalah membangun ekonomi

wartawan di Indonesia dapat terus berkarya dan memberikan

yang kuat dan berkeadilan.

yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. ❏

Secara obyektif, saya menilai pemerintah saat ini telah bekerja

(Makalah disampaikan pada Seminar Nasional PWI

sesuai dengan harapan dan sedang menuju pada titik yang kita

di Surakarta, 27 September 2018).
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