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Tugas-Tugas MPR Mendatang

SUKSES pelantikan Presiden dan Wakil

Presiden hasil pemilu 2014   merupakan

salah satu  keberhasilan besar diawal

kepemimpinan  MPR RI periode 2014-2019.

Sukses tersebut sekaligus mengubur

pemberitaan miring terkait pelantikan

presiden  yang  sempat berseliweran.  Ru-

mor itu antara lain berhembus kabar bahwa

pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil

Presiden Jusuf Kalla akan dirusuhi oleh

Koalisi Merah Putih (KMP).

 Berbagai media massa bahkan sangat

intensif mengabarkan  isu rencana KMP

menjegal pelantikan Jokowi-JK. Dengan

berbagai trik dan intrik yang diberikan, me-

dia massa seolah ingin mengatakan bahwa

“ancaman KMP” itu seolah-olah benar-benar

bakal terjadi. Rumorspun makin menghangat

karena  media menyertakan  bumbu

ancaman tersebut dan mengaitkannya

dengan perseteruan   Koalisi Indonesia Hebat

(KIH) dan KMP pasca pilpres.  Termasuk

perseteruan keduanya pada  pemilihan

pimpinan DPR dan MPR.

Namun, kekhawatiran terhadap isu-isu

seputar pelantikan presiden,   akhirnya

mereda setelah pelantikan berlangsung

kondusif.  Masyarakat pun  menjadi yakin

bahwa “tackling” KMP hanyalah rumor

belaka. Keyakinan tersebut lahir

berbarengan dengan hadirnya  elit-elit partai

politik KMP. Apalagi, setelah pelantikan di

MPR, Jokowi melaksanakan prosesi pisah

sambut dengan presiden Susilo Bambang

Yudhoyono di Istana Negara, tanpa kendala

apapun. Termasuk ketika ia  hadir  dalam

pesta rakyat yang di pusatkan di Monas pada

malam harinya.

Tak bisa dipungkiri jika sukses   pelantikan

Presiden dan Wakil Presiden pada Senin (20/

10) salah satunya merupakan hasil kerja

keras pimpinan MPR. Dengan semangat

rekonsiliasi, kelima pimpinan MPR bersafari.

Mereka  melakukan silaturrahim, sekaligus

menyampaikan undangan pelantikan kepada

tokoh-tokoh nasional, dan ketua-ketua partai

politik.

Dua mantan presiden, masing-masing BJ.

Habibie dan Megawati menjadi bagian dari

safari pimpinan MPR. Selain itu mantan

Wapres Tri Sutrisno, dan Hamzah Haz, serta

istri mendiang Gus Dur Sinta Nuriyah tak

ketinggalan ikut disinggahi program safari

pimpinan MPR. Tak cukup sampai di situ,

pimpinan MPR juga menyambangi Ketua

Umum DPP Partai Gerindra Prabowo

Subianto, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa,

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh,

hingga Ketua Umum PP Muhammadiyah Din

Syamsudin, serta Ketua Umum PB NU Prof.

Dr. KH. Said Aqil Siraj, MA.

Upaya ini terbukti manjur, karena

sumbatan  komunikasi yang terjadi pasca

pemilu 2014 bisa dijebol. Dengan membawa

marwah sebagai lembaga permusya-

waratan, pimpinan MPR berhasil

menggerakkan tokoh-tokoh nasional itu untuk

bergabung dan mendukung pelaksanaan

prosesi pelantikan presiden dan wakil

presiden.

Langkah pimpinan MPR ini menuai

apresiasi dari semua tokoh yang didatangi.

Ketua Umum PB NU Prof. Dr. KH. Said Aqil

Siraj, MA., misalnya, meyakini langkah

tersebut memberi dampak positif bagi

persatuan dan kesatuan bangsa. Said Aqil

Siraj berharap, meredakan kontestasi politik

harus diikuti persatuan seluruh komponen

bangsa. Jangan sampai  karena persoalan

politik,  persatuan bangsa tercabik-cabik,

seperti yang terjadi di Somalia. Ke  depan

MPR harus memberi ruang yang lebih luas

bagi organisasi kemasyarakatan untuk

terlibat dalam kegiatan berbangsa dan

bernegara. Apalagi, keberadaan ormas bisa

meminimalisir  peluang perpecahan. Dan turut

menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Tradisi Baik

Jauh sebelum safari jelang pelantikan

Presiden/ Wakil Presiden  Jokowi-JK,

pimpinan MPR periode   2009-2014 juga

melakukan langkah yang sama. Pimpinan

MPR yang diketuai (almarhum) Taufiq

Kiemas ketika itu  mengumpulkan  presiden

dan para mantan presiden serta  mantan

wakil Presiden dalam forum peringatan pidato

Bung Karno pada 1 Juni 2011.

Berdasar catatan itu, berarti  tradisi
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mengumpulkan tokoh-tokoh nasional oleh

pimpinan MPR untuk bersilaturrahim dan

saling berkomunikasi  sudah berlangsung

lama. Karena selain pertemuan tersebut

juga terdapat pertemuan konsultasi ketua-

ketua lembaga Negara. Berbagai persoalan

pelik sempat dibahas dalam pertemuan

tersebut. Salah satunya pada saat posisi

Mahkamah Konstitusi berada di ujung

tanduk lantaran Ketua MK Akil Muchtar

tertangkap tangan oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi.

Tak berlebihan jika dikatakan, inilah tradisi

baik peninggalan Pimpinan MPR periode

2009-2014 yang perlu dilestarikan. Dalam

Islam pandangan seperti ini biasa

diistilahkan dengan kalimat Al Muhafazah

bil qadimish, shalih wal-akhdzu bil jadidil

ashlah, mempertahankan hal-hal lama

yang baik dan mengambil hal-hal baru

yang lebih baik.

Mudah-mudahan dengan cara seperti

itu Pimpinan MPR periode 2014-2019 bisa

melaksanakan fungsi dan tugasnya

dengan baik. Mampu mendobrak sekat-

sekat  komunikasi yang kerap terjadi dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Serta

melanggengkan silaturrahim dengan semua

kelompok yang sebelumnya telah berjalan

harmonis.

Ini perlu dilakukan karena tantangan   MPR

di masa  akan datang memang semakin

berat. Majelis Permusyawaratan Rakyat

dihadapkan pada bermacam persoalan dan

tuntutan   yang juga semakin besar.

Beratnya peran MPR ke depan salah

satunya bisa dilihat dari rekomendasi MPR

RI periode 2009-2014.

Dalam rekomendasi tersebut, MPR RI

periode 2009-2014 menyampaikan tujuh butir

rekomendasi yang perlu dilakukan  MPR periode

2014-2019. Dari tujuh butir rekomendasi

tersebut antara lain menyebut, perlunya MPR

periode 2014-2019 melakukan penataan sistem

ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan

UUD NRI 1945. Itu artinya MPR dituntut

menciptakan formulasi sistem ketatanegaraan

yang lebih baik dibanding apa yang sudah ada

pada saat ini, dengan cara melakukan

amandemen UUD 1945.

Majelis Permusyawaratan Rakyat periode

2014-2019 juga diminta melakukan reformulasi

sistem perencanaan pembangunan nasional

dengan model GBHN sebagai haluan

penyelenggaraan Negara. Butir ini muncul

karena ketiadaan   GBHN yang terjadi pasca

reformasi membuat arah pembangunan menjadi

tak menentu.

Inilah sebagian pekerjaan yang sudah pasti

menghadang pimpinan MPR periode 2014-

2019. Semoga saja, lima pimpinan yang akan

menakhodai   perahu MPR diberi  kekuatan dan

kemampuan oleh  Allah SWT, Tuhan Yang Maha

Esa. Selamat Datang Bapak, Selamat Berdarma

Bhakti. ❏
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Keadilan untuk PNS

Yth. MPR RI
Saya seorang PNS yang mengabdi 28

tahun dan sekarang menjabat sebagai kasi
di dinas pendidikan.  Karir saya mayoritas
ditempuh di belakang layar, mengurusi
pendidikan. Tetapi adanya sertifikasi
menjadikan kerja saya selama ini
disepelekan.

Perlu Bapak/Ibu ketahui ketika ada
kegiatan di dinas pendidikan kami
menggunakan dana pribadi dahulu baru
setelah kegiatan selesai uang diganti.  Maka
kami harus merogoh kantong pribadi bahkan
pinjam sana sini untuk kelancaran kegiatan.

Tapi apa yang telah kami korbankan tidak
dihargai semestinnya oleh pemerintah.
Seolah hanya guru yang berjasa dalam dunia
pendidikan dan kontribusi kami diabaikan.
Terlebih setelah adanya sertifikasi guru
menjadi arogan, mau menang sendiri dan
sulit untuk diajak koordinasi.

Kami juga kasihan terhadap staf kami yang
bekerja dengan beban kerja yang berat tapi
cuma mendapat gaji tanpa sertifikasi seperti
guru. Mereka pontang panting menghidupi
keluarga dengan gaji tidak seberapa, tapi
untuk makan ditempat kerjapun
menggunakan uang gaji. Pemerintah telah
zalim kepada kami, semoga dibukakan mata
hati pemerintah, dan hendaknya pemerintah
menyadari kalau doa yang terzalimi itu
dikabulkan oleh Tuhan.

Sustiati
Brebes, Jawa Tengah

Khayalan solusi krisis BBM

Saya Rezka Septiana, umur 20 tahun.
Saya pernah berkhayal tentang mengurangi
penggunaan BBM, khususnya bensin untuk
motor roda dua. Dalam khayalan saya
tergambar bila suatu hari BBM sudah tidak
ada atau mahal, mungkin jutaan atau ratusan
juta kendaraan yang menggunakan BBM
tidak beroperasi lagi. Lalu bagaimana untuk
bisa sampai di tempat kerja?

Terus terang saya karyawan baru di
sebuah perusahaan swasta yang baru
berdiri juga. Dalam angan saya terbersit satu
khayalan untuk membeli kendaraan dengan
bertenaga listrik. Motor listrik roda dua sudah
banyak beredar, tapi tidak bisa memuaskan
hasrat setiap pengendara atau biker yang
biasanya ada saat saat tertentu ingin
menikmati kepuasan berkendara dengan
kecepatan yang relatif tinggi. Jadi diperlukan
pengembangan teknologi lanjutan ke arah
situ.

Kami dengan senang hati menerima tulisan baik berupa ide, pendapat, saran
maupun kritik serta foto dari siapa saja dengan menyertai fotocopi identitas Anda.

1. Teknologi motor listrik yang bisa
menghasilkan daya optimum, minim
perawatan low friction dan tahan cuaca.

2. Teknologi penyimpan energi listrik (bat-
tery) yang mudah dan cepat menyimpan
energi listrik dengan daya penyimpanan
yang besar.sehingga tidak membutuhkan
waktu yang lama untuk proses recharging
nya

3. Teknologi tranformasi energi putar yang
seefisien mungkin sehingga energi baterai
dapat diubah menjadi daya yang optimum
menjadi putaran roda dengan efisiensi diatas
90 %.

Pemerintah bisa mengambil peran penting
untuk terwujudnya kendaraan yang ramah
lingkungan hemat energi dan hemat kantong
pemakai.dengan cara:

1. Mendorong semua perusahaan
otomotif yang berhubungan dengan
pengembangan kendaraan listrik tersebut,
mungkin dengan memberikan seluas luasnya
perizinan produksi kendaraan
tersebut.sehingga perusahaan otomotif bisa
saling bersaing mengeluarkan kendaraan
listrik yang berteknology tinggi dengan harga
yang terjangkau oleh semua kalangan.

2. Mensubsidi untuk pemilikan kendaraan
listrik tersebut misalnya dengan kredit bunga
rendah untuk membeli kendaraan tersebut.

3. Mensubsidi setiap perusahaan yang

mempekerjakan setiap karyawannya yang
menggunakan kendaraan listrik tersebut
dengan subsidi listrik gratis untuk proses
recharging battery kendaraan listrik
tersebut,jadi subsudi tepat sasaran.

4. Membangun tempat recharging battery
gratis di sepanjang lintas atau jalur vital
transfortasi.

5. Membebani setiap kendaraan yang
masih menggunakan BBM misalnya dengan
pajak yang tinggi sehingga masyarakat bisa
dengan cepat beralih mengunakan
kendaraan listrik tersebut.

Bila Papua dengan Freefort-nya bisa kita
nasionalisasi, seperti keterangan sebagian
pengamat politik yang menduga di lapisan
bawah dari penambangan tembaga dan
emasnya terdapat jutaan ton uranium yang
bila kita ubah menjadi energi listrik bisa
menerangi dunia selama sekian waktu.
Sungguh kaya negeri kita. Nah dengan
bahan ini pula negara kita bisa
berswasembada listrik untuk semua sektor
kehidupan rakyatnya. Bila rakyat menikmati
kekayaan bumi sendiri maka pemerintah akan
mendapatkan kepercayaan dari masyarakat,
pahala dan berkah dari Allah SWT.

Terima Kasih.

Rezka Septiana
Sukasari, Bekasi.

ILUSTRASI: SUSTHANTO

Karikatur
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Indonesia Negara Penting di Dunia

PELANTIKAN Presiden pada 20 Oktober

2014 ini terasa beda. Terasa beda

sebab tamu undangan dari negara

sahabat tak seperti biasa. Pada acara lima

tahunan itu, biasa yang hadir adalah para

kepala pemerintahan atau kepala negara

tetangga terdekat seperti dari Singapura,

Malaysia, Brunai, dan Australia. Namun kali

ini selain tamu dari negara jiran terdekat juga

ada kepala pemerintahan atau kepala

negara dari jauh.

Pelantikan yang berada di Gedung

Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD Jakarta,

itu tidak hanya dipenuhi oleh anggota MPR,

mantan presiden dan wakil presiden, tokoh

nasional, dan undangan lain namun juga

akan disesaki pemimpin dunia seperti

Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak,

Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Perdana

Menteri Singapura Lee Hsien Loong,

Perdana Menteri Australia Tony Abbott,

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John

Kerry, Perdana Menteri Papua Nugini Peter

O’Neil, Presiden Timor Leste Taur Matan

Ruak, Menteri Luar Negeri Selandia Baru

Murray McCully, mantan Perdana Menteri

Jepang selaku utusan Perdana Menteri

Jepang, Yasuo Fukuda; Menteri Luar Negeri

Filipina Albert F. Del Rosaria, dan dan masih

banyak utusan khusus dan menteri luar

negeri negara lain seperti dari Vietnam,

Rusia, Inggris, Thailand, Korea Selatan,

China, Sri Lanka, Canada, Turki. Sebelumnya

juga direncanakan hadir Perdana Menteri

Haiti Laurent Lamothe dan Presiden Iran

Hassan Rouhani.

Kehadiran banyak kepala pemerintahan

dan kepala negara tersebut menunjukan

semakin dipandangnya peran dan kedudukan

Indonesia di mata dunia. Sebagaimana

diketahui dari waktu ke waktu, peran Indone-

sia di dunia internasional semakin menunjukan

eksistensinya. Indonesia tidak hanya sebagai

pasukan perdamaian dunia (peace keeping)

yang terbilang sukses dan banyak dipuji

negara namun juga semakin menggeliatnya

Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru.

Kesuksesan Indonesia di dunia

internasional, terjadi t idak secara

simsalabim namun berkat kerja Presiden

Indonesia dari masa Soekarno, Soeharto,

Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati,

dan Susilo Bambang Yudhoyono

Sebagaimana diketahui, Indonesia ber-

sama negara sekaliber Amerika Serikat,

Inggris, Brasil, Jepang, Jerman, Kanada,

Korea Selatan, Perancis, Rusia, India, dan

Uni Eropa, membentuk sebuah ‘blok ekonomi’

yang bernama G-20. Blok yang didirikan di

London, Inggris, itu bertujuan untuk me-

wadahi negara-negara industri dan berkem-

bang secara bersama-sama mendiskusikan

berbagai masalah kunci di bidang ekonomi

dunia. Dengan tujuan itu maka Indonesia ikut

menentukan abang, ijo-nya perekonomian

dunia.

Indonesia bisa menjadi bangsa yang

dipandang penting oleh banyak negara

sebab didukung oleh wilayah yang luas,

sumber daya alam yang melimpah, jumlah

penduduk yang banyak, serta memiliki posisi

yang strategis di antara dua benua dan

samudera. Untuk itu persatuan dan

kesatuan NKRI tetap penting dijaga agar

kebesaran ini bisa langgeng.

Posisi yang demikian membuat Indonesia

menjadi incaran bangsa lain untuk dijadikan

mitra kerja sama dalam berbagai hal. Dari

kerja sama masalah ekonomi hingga

pemberantasan terorisme, dari masalah

pangan hingga masalah pencegahan

penyakit menular.

Bekerja sama dengan negara lain baik skala

bilateral maupun multilateral, Indonesia harus

bersikap tangan terbuka, apalagi Pembukaan

UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi, dan keadilan sosial.

Meski demikian, kita semua harus tetap

hati-hati dan menjaga kewaspadaan dengan

keinginan bangsa lain untuk bekerja sama

dengan Indonesia. Tentu mereka ingin

bekerja sama dengan Indonesia dilandasi

kepentingan dan keuntungan. Bila kita lengah

maka kita bisa didikte oleh mereka.

Sikap kewaspadaan itu sudah ditunjukan

oleh Jokowi saat bertemu dengan CEO

Facebook, Mark Zuckerberg. Dalam

kesempatan itu, Zuckerberg menawakan

bantuan untuk mendukung program

blusukan virtual lewat e-blusukan. Tawaran

itu oleh alumni Fakultas Kehutanan belum

diterima. Jokowi bisa jadi waspada dengan

tawaran itu, apalagi tawaran itu gratis.

Tawaran dari Zuckerberg dan pihak asing

lainnya bisa jadi ada motif keuntungan yang

tak imbang bahkan merugikan Indonesia.

Selepas pertemuan itu, mantan Walikota Solo

itu mengatakan, “Tak ada makan siang

gratis.” Apa yang dikatakan itu mengajak kita

waspada dengan pihak asing meski mereka

memberi bantuan lunak atau gratis. ❏

AW

ISTIMEWA
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ISTIMEWA

Pers Bikin Suasana Sejuk

KETUA MPR Zulkifli Hasan dalam sebuah

kesempatan mengeluhkan pemberitaan

media massa yang menurutnya tidak

melakukan check and recheck. Pemberitaan

yang dikeluhkan itu seperti MPR akan

memboikot pelantikan presiden, MPR akan

melakukan pemakzulan. Padahal saat berita

itu beredar luas di masyarakat, MPR

melakukan rapat saja belum.

Dan selepas melakukan rapat gabungan

dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD,

apa yang diberitakan ternyata tidak benar.

Malah semua fraksi, yang saat pemilihan

pimpinan DPR dan MPR terbelah menjadi KIH

dan KMP, sepakat untuk mensukseskan

acara itu.

Ketika hanya ada dua calon dalam Pemilu

Presiden 2014, rakyat terbelah menjadi dua.

Terbelah menjadi dua tidak hanya partai

politik dan rakyat biasa namun juga press.

Press yang selama ini dianggap sebagai

penyuara keadilan dan kebenaran berubah

menjadi penyuara bahkan tim sukses salah

satu calon.

Akibat yang demikian, pers menjadi tidak

objektif. Ada media cetak dan atau televisi

yang selalu menghujat dan menjelek-jelekan

pihak lain namun di saat bersamaan ia memuji-

muji pihak yang satunya lagi. Pemberitaan

yang demikian mengakibatkan sebagaian

masyarakat emoh melihat dan atau membaca

media massa yang menyajikan berita tak

imbang bahkan provokatif itu.

Meski Pemilu Presiden sudah usai dan

pemenangnya sudah dilantik namun

sepertinya pers masih menempatkan diri

seperti sebelumnya, yakni membela mati-

matian di satu pihak dan menghujat habis-

habisan kepada pihak yang lain. Bila tak

berkesudahan maka suasana panas akan

menyelimuti bangsa ini hingga lima tahun ke

depan.

Bila masyarakat bisa mencerna atau tahu

strategi komunikasi maka perang media  atau

dramatisasi dan provokasi itu akan masuk

telinga kanan keluar telinga kiri. Menjadi

masalah bila masyarakat awam melihat,

membaca, dan mendengar hal yang

demikian. Bisa jadi apa yang dirasakan itu

tak hanya menjadi perdebatan panas di

warung-warung kopi atau pos-pos ronda

untuk nyangkruk namun akan membuat

mereka bersikap tidak benar.

Bila masyarakat dikompori terus oleh

pemberitaan tentu suasana ketegangan

akan terjadi di akar rumput padahal di tingkat

elit gambarannya tidak seperti demikian.

Untuk itulah di sini pentingnya press

menyajikan berita yang bisa menciptakan

suasana yang menyejukan, seperti yang

disampaikan oleh Ketua Fraksi PDIP di MPR,

Ahmad Basarah, dalam siaran RRI. Ahmad

mengajak kepada media massa, baik media

massa formal maupun media  sosial agar

menyampaikan informasi yang tidak

menghasut.

Memang ada kiat membuat berita yang bisa

membuat orang tertarik untuk membaca

namun kiat itu harus didasari oleh fakta dan

check and recheck. Misalnya saat ada berita

MPR akan memakzulkan presiden, berita itu

pastinya tidak di-recheck ke pimpinan MPR.

Saat ini entah karena terlalu emosional dalam

memandang masalah, banyak media massa

menampilkan narasumber yang orangnya

itu-itu saja, yang sesuai dengan kepentingan

politiknya. Alangkah baiknya bila narasumber

dari kedua belah pihak agar berita yang

muncul bisa dipertanggungjawabkan. ❏

AW

Press yang selama

ini dianggap sebagai

penyuara keadilan

dan kebenaran berubah

menjadi penyuara

tim sukses salah

satu calon
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Bersatu Membangun Bangsa

DI BULAN Mei 2014, Joko Widodo atau

yang lebih akrab disebut Jokowi,

pernah mengatakan dirinya tidak akan

membagi-bagi kursi kepada partai

pendukung dirinya untuk menjadi presiden.

Penyusunan kabinet, menurutnya didasari

atas proffesionalisme, kompentensi, dan

yang mumpuni. Apa yang dikatakan itu pasti

didukung oleh banyak orang, sebab bila

koalisi dibangun atas dasar bagi-bagi

kekuasaan maka yang demikian sifatnya

hanya mengejar kekuasaan semata. Dengan

demikian keinginan agar pemilu menghasilkan

perubahan, tidak akan terjadi.

Pada tanggal 20 Oktober 2014, Jokowi

dilantik menjadi Presiden Indonesia. Dengan

menjadi presiden maka ia akan menghela

pembangunan. Dalam melaksanakan tugas

yang  tidak ringan tersebut, di mana 250

juta lebih penduduk Indonesia, hidup dan

matinya menjadi tanggungjawabnya,

pastinya ia perlu dibantu dan didukung oleh

orang–orang yang paham masalah.

Masalah-masalah itu akan ditangani lewat

34 kementerian. Dan di sinilah masalah itu,

tertangani dengan baik atau tidak tergantung

kepada kinerja menterinya. Pastinya menteri

di pemerintahan Jokowi ini tidak bisa leha-

leha sebab kinerjanya akan dipantau

langsung lewat blusukan yang

diselenggarakan secara mendadak dan

diam-diam. Dari blusukan inilah diketahui,

kinerja menteri itu serius atau tidak, selesai

atau belum.

Namun keinginan Jokowi untuk

membentuk kabinet yang proffesional,

kompetensi, dan mumpuni tersandung

dengan realitas yang ada, bahwa politik

perlu kompromi. Kompromi dari semua pihak

agar stabilitas politik terjaga. Namun dari

dampak kompromi itu bisa menurunkan

standar ideal menteri.  Akibat lebih

mengedepankan kompromi maka yang

tersusun adalah yang penting unsur dari

seluruh partai politik ada dalam kabinet.

Ketika ini terjadi maka keinginan adanya

perubahan tidak akan tercapai. Bila kita lihat

kabinet di masa sebelumnya, di mana

mayoritas partai politik masuk dalam

kekuasaan, maka yang terjadi adalah

ketidakmaksimalan para menteri dalam

bekerja. Sampai-sampai Presiden pada

waktu itu menegur agar para menteri fokus

bekerja. Problem rupanya tidak hanya

menteri disibukan dengan urusan partai

namun mereka juga terlibat korupsi, entah

korupsi itu untuk kepentingan pribadi atau

untuk kepentingan partainya. Tercatat ada 3

menteri di masa pemerintahan sebelumnya

yang digaruk KPK karena melakukan tindak

korupsi.

Realitas politik  memang tidak bisa

dihindari oleh Jokowi, di mana ia harus

tetap mengakomodir seluruh partai politik

yang ada masuk dalam kabinetnya agar

stabilitas politik terjaga, namun dalam

masalah menyusun standar para

pembantunya, ia harus tetap pada

omongan awalnya yakni  harus

proffesional isme, kompetensi,  dan

mumpuni bila perlu ia melunasi apa yang

pernah dikatakan, menteri tidak boleh ketua

partai.

Adanya proffesionalisme, kompetensi,

dan mumpuni seharusnya tidak menjadi

keinginan Jokowi saja namun seluruh

kekuatan politik yang ada juga harus memiliki

komitmen yang sama sebab pembangunan

ini bukan urusan orang perorang, partai per

partai, golongan per golongan namun

menjadi urusan seluruh bangsa Indonesia.

Di sini perlu bersikap kenegarawanan.

Patut kita mendengar apa yang disampaikan

oleh Ketua Umum PAN Hatta Rajasa. Saat

pimpinan MPR menyambangi dirinya, ia

mengatakan, meski kita berbeda namun kalau

sudah menyangkut masalah bangsa dan

negara kita harus bersatu. Lebih lanjut

dikatakan, di satu saat memang kita harus

berkompetisi namun di saat yang lain kita

harus mengakhiri kompetisi itu. Ini dilakukan

agar bangsa ini kuat. ❏

AW
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MPR RI Lima Tahun ke Depan
Mengawal Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika

MPR sebagai lembaga yang teramat penting untuk mengawal Pancasila, UUD NRI Tahun 1945,

Bhinneka Tunggal Ika, NKRI yang sudah menjadi harga mati bagi kita. MPR lima tahun ke

depan harus memenuhi dan melaksanakan janji serta komitmen itu tidak hanya sebagai pilar

atau slogan.

DENGAN mengucapkan bismillah….., Pimpinan MPR periode
2014–2019 dengan komposisi Ketua MPR Zulkifli Hasan dan
Wakil Ketua MPR Mahyudin, EE Mangindaan, Hidayat Nur

Wahid, dan Oesman Sapta Odang, kami tetapkan dan sahkan,” kata
Pimpinan Sidang Sementara MPR, Maimanah Umar (anggota MPR
tertua), didampingi Ade Rezki Pratama (anggota MPR termuda) pada
pukul 04.20 WIB Rabu 8 Oktober 2014 bersamaan dengan sayup-
sayup terdengar suara azan Subuh, mengakhiri “drama” pemilihan
Pimpinan MPR di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD
Senayan, Jakarta.

Maimanah pun mengetokan palu. Segera setelah palu diketok
dilakukan persiapan pelantikan pimpinan MPR terpilih. Suasana
sidang masih ramai setelah penghitungan suara berakhir. Ketua
MPR terpilih Zulkifli Hasan tampak dikerumuni anggota MPR yang
ingin memberikan ucapan selamat. Sementara Sekretariat Jenderal
MPR mempersiapkan pelantikan pimpinan MPR terpilih. Zulkifli Hasan
dan empat wakil ketua MPR pagi itu langsung dilantik di hadapan
Ketua Mahkamah Agung.

“Drama” pemilihan pimpinan MPR pun berakhir sejak sidang
paripurna MPR dengan agenda pemilihan pimpinan MPR yang dimulai

Selasa pagi (7 Oktober 2014). Baru saja pimpinan sidang sementara,
Maimanah Umar, membuka sidang sudah diwarnai interupsi.
Perdebatan sengit berlangsung di antara anggota MPR, khususnya
dari kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan kubu Koalisi Merah Putih
(KMP). Pangkal persoalan adalah mengenai satu calon pimpinan
MPR dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD): Apakah hanya satu
calon atau bisa diajukan dua calon?

Kubu Koalisi Merah Putih — terdiri dari Fraksi Gerindra, Golkar,
PAN, PKS, ditambah Demokrat — menghendaki calon dari DPD tidak
dibatasi hanya satu calon. Sementara, kubu Koalisi Indonesia Hebat
(terdiri dari PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, Hanura, ditambah PPP)
dan kelompok DPD tetap bersikeras bahwa hanya ada satu calon
dari DPD. Karena tak mencapai titik temu, pimpinan sidang
menawarkan untuk kembali pada rapat konsultasi (rapat pimpinan
sidang dengan pimpinan fraksi).

Rapat konsultasi yang dimulai pukul 14.30 WIB pun berlarut-larut.
Karena musyawarah dilakukan tak juga mencapai mufakat, akhirnya
putusan apakah DPD tetap mengajukan satu calon atau dua calon
pimpinan MPR ditempuh melalui pemungutan suara. Hasilnya, DPD
tetap mengajukan satu calon pimpinan MPR, yaitu: Oesman Sapta
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Odang. Dengan demikian, Oesman Sapta
Odang masuk dalam dua paket calon
pimpinan MPR RI, yaitu: Paket yang diusung
KIH yang menempat OSO, begitu Oesman
Sapta Odang dipanggil, sebagai calon Ketua
MPR RI, dan paket diusung KMP yang
menempat OSO menjadi salah calon wakil
ketua MPR RI.

Rapat konsultasi pun berakhir menjelang
pukul 22.00 WIB, dan dilanjutkan Sidang
Paripurna dengan agenda pemilihan
pimpinan MPR. Begitu pimpinan sidang
sementara kembali membuka sidang
paripurna hujan interupsi pun masih
terjadi. Akhirnya pemilihan pimpinan MPR
dilakukan melalui voting (suara terbanyak).
Ada dua paket pimpinan MPR diajukan,
yaitu Paket A diusung KIH dengan
komposisi  Oesman Sapta Odang
(kelompok DPD) sebagai calon Ketua MPR,

dan empat calon wakil ketua, yakni Ahmad
Basarah (PDI Perjuangan), Imam Nahrowi
(PKB), Patrice Rio Capella (Nasdem) dan
Hasrul Azwar (PPP).

Sedangkan Paket B diusung KMP dengan
komposisi Zulkifli Hasan (PAN) sebagai Ketua
MPR bersama empat calon wakil ketua, yaitu
Mahyudin (Golkar), EE Mangindaan
(Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS) dan
Oesman Sapta Odang (kelompok DPD).

Dalam voting, seluruh anggota MPR yang
hadir (678 anggota) dipanggil satu per satu
untuk memberikan suara. Berlangsung
selama lebih dari tiga jam, sejak dimulai
tengah malam, voting akhirnya dimenangkan
Koalisi Merah Putih yang mengusung Paket
B. Paket B memperoleh 347 suara,
sementara Paket A yang diusung koalisi
pendukung Jokowi – JK memperoleh 330
suara. Satu suara lainnya abstain.

Kewenangan Tertinggi

Dalam penyampaian visi dan misinya,
Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan akan
bekerja maksimal. MPR harus mengawal
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan
Bhinneka Tunggal Ika. MPR sebagai lembaga
tinggi harus membangun agar DPR dan DPD
bisa bekerja secara harmonis untuk
kepentingan bangsa dan negara.

“Tentulah MPR sebagai lembaga yang
amat teramat penting untuk mengawal
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka
Tunggal Ika, NKRI yang bagi kita harga mati.
Suara-suara DPR yang kurang dioptimalkan,
maka tugas Ketua MPR-lah untuk memperkuat
itu,” katanya.

Dalam beberapa wawancara dengan
media, Zulkifli Hasan mempertegas tentang
pentingnya MPR mengawal Pancasila, UUD
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NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka
Tunggal Ika. Hal itu sebagai sebuah janji dan
komitmen yang harus dijalankan. “Kita harus
penuhi janji kita kepada negeri ini. Janji UUD
NRI Tahun 1945, janji Bhinneka Tunggal Ika,
janji NKRI, janji Pancasila. Jadi, tidak hanya
pilar atau semboyan, tetapi janji komitmen
yang harus kita laksanakan dan penuhi,” kata
mantan menteri kehutanan itu.

Tentang lembaga MPR, Zulkifli mengatakan
bahwa marwah MPR sebagai lembaga
negara yang memiliki kewenangan yang
tinggi tetap terjaga. “Marwah tidak
berkurang. Tetapi memang berbeda antara
MPR yang sekarang dengan  MPR yang dulu.
Jadi jangan disamakan. Kalau dulu MPR bisa
mengangkat presiden, memberhentikan
presiden, menetapkan GBHN. Kalau
sekarang kewenangan itu tidak lagi karena
presiden dipilih langsung oleh rakyat. UUD
1945 sudah diamandemen. Sudah ada
ketetapannya. Jadi tidak bisa mundur lagi,”
jelasnya.

Menyinggung tugas pimpinan MPR lima
tahun ke depan, politisi PAN itu mengatakan
bahwa pimpinan MPR periode 2014 – 2019
hanya meneruskan dan memperkuat pro-
gram yang sudah dilakukan pimpinan MPR
periode sebelumnya (2009 – 2014). “Tidak
ada yang perlu dikoreksi tetapi diperkuat dan
diteruskan. Perjuangan itu tidak cukup lima
tahun,” ujarnya.

Namun, Zulkifli mengakui bahwa ada
rekomendasi-rekomendasi yang diberikan
pimpinan MPR periode 2009 – 2014, misalnya
agar MPR mengadakan sidang paling kurang
sekali dalam setahun. Sidang itu untuk
memfasilitasi lembaga-lembaga negara
seperti DPD, MA, MK, BPK, dan lainnya untuk
menyampaikan laporan kemajuan (progress
report).

“Saya kira itu nanti kita akan tindaklanjuti.
Kemudian, kajian mengenai konstitusi, juga
akan kita tindaklanjuti. Lalu, melakukan
sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945,
NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika agar menjadi
budaya dan perilaku, tidak cuma sebatas
slogan,” paparnya.

Sependapat dengan Zulkifli Hasan, dilihat
dari tugas dan kewenangan MPR, ahli tata
negara Andi Irman Putrasidin menyebut, MPR
merupakan lembaga negara yang memiliki
kewenangan tertinggi. Salah satu
kewenangan MPR adalah melantik presiden,

mengangkat dan memberhentikan presiden,
dan melakukan amandemen UUD.
“Kewenangan seperti itu tidak dimiliki
lembaga negara lainnya,” katanya dalam
sebuah dialog acara “Jendela Anak Negeri”
kerjasama MPR dan TVRI.

Meski memiliki kewenangan tertinggi
dibanding lembaga negara lainnya, menurut
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, MPR
hanyalah menjalankan tugas dan wewenang
sesuai ketentuan UU No. 17 Tahun 2014
tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)
dan Peraturan Tata Tertib MPR. “Jadi, secara
formal kita hanya melaksanakan apa yang
sudah tertuang dalam UU MD3 dan Peraturan
Tata Tertib MPR. Pimpinan MPR bekerja
secara kolektif kolegial untuk menyukseskan
tugas dan kewenangannya itu,” kata
Hidayat kepada Majelis.

Memang, dibandingkan dengan tugas dan
kewenangan sebelumnya, ada tambahan
tugas dan kewenangan MPR sesuai dengan
UU MD3. Perlu dicatat, beberapa tugas dan
kewenangan tambahan itu adalah menyerap

aspirasi rakyat, kajian sistem
ketatanegaraan, menyelenggarakan sidang
tahunan.

Tugas MPR untuk mengkaji sistem
ketatanegaraan dan menyerap aspirasi
rakyat, kata Irman Putrasidin, merupakan
tugas yang sangat penting. Pasalnya,
banyak aspirasi rakyat yang muncul dan
perlu mendapat perhatian. Misalnya, aspirasi
terkait dengan perlunya kembali Indonesia
memiliki haluan negara seperti pada masa
Orde Baru.

Dengan tugas dan kewenangan itu, MPR
kini memiliki badan-badan (sebelumnya
adalah tim kerja yang merupakan alat
kelengkapan pimpinan MPR) yang sekarang
menjadi alat kelengkapan MPR. Badan-badan
itu bersifat permanen, yaitu Badan
Penganggaran, Badan Sosialisasi, Badan
Kajian, dan Lembaga Pengkajian.

Menurut Hidayat Nur Wahid, sosialisasi
tetap terus berlanjut. Sosialiasi ini sudah
dimulai pada masa MPR periode 2004 – 2009.
Pada masa kepemimpinan Taufiq Kiemas

Zulkifli Hasan

Pimpinan MPR periode 2014 – 2019
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atau MPR periode 2009 – 2014, sosialisasi
dikemas menjadi Sosialisasi 4 Pilar
Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
(Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan
Bhinneka Tunggal Ika).

“Sosialisasi tersebut sangat penting dan
tentu akan terus berlanjut. Mungkin namanya
bukan 4 Pilar lagi. Pada periode 2014 – 2019
namanya bisa berubah tetapi tujuan dan
hasilnya tetap sama,” ujar Hidayat, Ketua
MPR periode 2004 - 2009. Mahkamah
Konstitusi (MK) telah membatalkan istilah 4
Pilar. MPR menghormati putusan MK itu.

Karena itu, menurut Hidayat, pimpinan MPR
akan membahas soal sosialisasi tersebut,
yaitu dengan mengadakan evaluasi
terhadap metode sosialisasi yang telah
dilakukan dilihat dari sisi kelebihan dan
kekurangannya, serta faktor-faktor baru
yang bisa dimasukkan dalam sosialisasi
tersebut.

“Dan satu lagi, terkait tugas dan
kewenangan MPR, kita akan
menyelenggarakan sidang tahunan. Bila
sebelumnya sidang tahunan merupakan
sidang gabungan antara  DPR dan DPD, kini
menjadi sidang MPR,” kata politisi PKS itu.
Dalam sidang tahunan yang difasilitasi MPR
itu, setiap lembaga negara direncanakan
akan menyampaikan progress report kepada
rakyat Indonesia.

Isu-Isu MPR

Berbeda dengan Hidayat Nur Wahid, Wakil
Ketua MPR EE Mangindaan menyoroti
beberapa isu penting dihadapi MPR  lima
tahun ke depan. Meski menghadapi
persoalan penting, Mangindaan tetap yakin
MPR bisa mencari jalan keluar dan solusi
terbaik. Hal ini karena pimpinan MPR dan
pimpinan fraksi bisa bekerjasamaa dengan
baik.

“Kebetulan saya adalah orang lama
sehingga saya kenal baik dengan mereka.
Jadi, saya yakin teman-teman akan berpikir
positif untuk bangsa dan negara. Terbukti,
pada saat kita mengadakan rapat gabungan,
semua bisa berjalan dengan lancar,” katanya
kepada Majelis.

Bahkan Mangindaan sangat yakin dan
percaya, dengan kepemimpinan kolektif
kolegial, MPR selama lima tahun ke depan
akan tetap kompak dan solid. “Saya yakin
dan percaya, ke depan MPR akan semakin

solid, kompak, dan mampu menjaga marwah
lembaga dengan mengutamakan kepentingan
bangsa dan negara di atas segala-galanya,”
kata mantan menteri perhubungan Kabinet
Indonesia Bersatu II itu.

Dengan kesolidan dan kekompakan itu, lanjut
Mangindaan, MPR bisa mengatasi berbagai isu-
isu (ketatanegaraan). Misalnya, dalam soal
amandemen UUD. Sudah lama berkembang
kabar bahwa UUD akan mengalami perubahan
kembali. Kelompok DPD sudah mengajukan
keinginan untuk amandemen kelima UUD.
Mangindaan tak menolak bila terjadi amandemen
UUD, namun amandemen itu harus dilakukan
secara hati-hati.

“Kita harus hati-hati dalam melakukan
amandemen karena ini adalah masalah yang
sangat mendasar. Karena itu, amandemen

perlu pemikiran yang integral dan
komprehensif. Jangan secara parsial,” jelas
Mangindaan.

Dalam konstelasi politik terakhir ini,
Mangindaan juga percaya bahwa MPR tidak
akan menjadi lembaga tertinggi negara lagi
seperti waktu lalu dan tidak akan
mengembalikan kewenangan MPR untuk
melakukan pemilihan presiden. “Pilihan
langsung oleh rakyat sudah menjadi pilihan
terbaik. Semua ketua partai dan partai politik
sudah mengakuinya,” kata politisi partai
Demokrat itu.

Tapi, bagi Irman Putrasidin, kembalinya
MPR memilih presiden menjadi sebuah
keniscayaan. Sebab, masih terbuka ruang
konstitusi untuk kemungkinan seperti itu.
Namun, Irman menyebut kemungkinan
pemilihan presiden oleh MPR tak perlu
dibahas dalam waktu dekat karena
konstelasi politik belum memungkinkan.
Sebaliknya, menurut Irman Putrasidin, dalam
tahun pertama dan kedua, MPR perlu
mempertimbangkan untuk melakukan
amandemen UUD.

Ketua MPR Zulkifli Hasan juga memastikan
bahwa tidak mungkin lagi presiden dipilih oleh
MPR. “Tidak mungkin dikembalikan lagi ke MPR
kalau sudah dipilih langsung oleh rakyat. Jadi
tidak bisa lagi MPR seperti dulu,” katanya.

Sedangkan mengenai usulan amandemen
UUD, Zulkifli menjawab diplomatis: “Kami
belum pernah membahas, belum pernah
rapat, dan belum pernah menerima usulan
apapun.”  ❏

M. Budiono/Derry Irawan/Ardi Winangun/

Budi Sucahyo

Hidayat Nur Wahid

Irman Putrasidin

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Dua Kali Voting, Satu Kali Aklamasi

Sejarah Pemilihan Pimpinan MPR

SEJATINYA pemilihan pimpinan Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR)
dilakukan secara musyawarah

mufakat dengan menjunjung sila ke-empat
Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusya-
waratan perwakilan. Sepanjang pemerintahan
Orde Baru, pemilihan pimpinan MPR mengikuti
asas musyawarah untuk mufakat. Di era
reformasi (sidang umum MPR tahun 1999),
pemilihan pimpinan MPR juga dilakukan dengan
musyawarah mufakat. Tapi, bila musyawarah
mufakat tidak tercapai maka pemilihan pimpinan
MPR dilakukan dengan pemungutan suara
terbanyak (voting).

Sejarah telah mencatat bahwa pemilihan
pimpinan MPR pada 1999 (untuk periode
1999 – 2004) dilakukan dengan suara
terbanyak (voting). Kala itu ada banyak
calon yang muncul dan ikut bersaing dalam
pemilihan pimpinan MPR. Para kandidat
ketua MPR ketika itu antara lain M. Amien
Rais, Husnie Thamrin, Nazri Adlani, Matori
Abdul Jalil, Ginandjar Kartasasmita, Kwik
Kian Gie, Hari Sabarno, dan Yusuf Amir
Faisal. Para kandidat itu dinominasikan
para pendukungnya untuk menduduki kursi
ketua MPR.

Pemilihan pimpinan MPR periode 1999 –
2004 dilaksanakan pada malam hari pada 3
Oktober 1999. Anggota MPR yang ikut memilih
tercatat 647 anggota. Sebelum pemilihan,
konstalasi politik mengerucut kepada dua
nama, yaitu M. Amien Rais dan Matori Abdul
Jalil. Amien dicalonkan Fraksi Reformasi,
yaitu aliansi antara Partai Amanat Nasional
(PAN) dan Partai Keadilan (PK).

Setelah pemungutan suara, M. Amien Rais
akhirnya terpilih menjadi Ketua MPR dengan
305 suara. Sedangkan Matori Abdul Jalil
memperoleh 279 suara. Selisih perolehan
suara di antara keduanya sangat tipis, yakni
26 suara. Calon yang tidak terpilih ditetapkan
sebagai wakil ketua. Wakil Ketua adalah
Ginandjar Kartasasmita (Golkar), Kwik Kian
Gie (PDI Perjuangan), Matori Abdul Djalil
(PKB), Husni Thamrin (PPP), Jusuf Emir Faisal
(PBB), Hari Sabarno (TNI/Polri), Nasri Adlani
(Utusan Golongan), dan Oesman Sapta
Odang (Utusan Daerah). Pemilihan
berlangsung sangat demokratis. Semua
pihak menerima hasil voting dengan lapang
dada. Tidak ada satu fraksi pun yang walk
out dan membuat pernyataan menyudutkan
ketua MPR terpilih.

Selanjutnya, pada periode 2004 – 2009,

pemilihan pimpinan MPR juga dilakukan
melalui suara terbanyak. Berbeda dengan
pemilihan Ketua MPR pada 1999, pemilihan
pimpinan MPR pada periode 2004 – 2009
dengan cara sistem paket. Pada saat
pemilihan, ada tiga paket pimpinan MPR yang
diajukan. Ketiga paket itu: Paket A (Koalisi
Kebangsaan) mengusulkan nama Sutjipto
(PDI Perjuangan), Theo L Sambuaga (Golkar),
Aida Zualika Ismet Nasution (DPD) dan
Sarwono Kusumaatmaja (DPD).

Kemudian Paket B (Koalisi Kerakyatan)
mencalonkan Hidayat Nur Wahid (PKS), AM
Fatwa (PAN), HM Aksa Mahmud (DPD), dan
Mooryati Soedibyo (DPD). Sementara paket
C memilih abstain. Koalisi Kebangsaan terdiri
atas F-PG, F-PDIP, F-PDS dan ditambah
gabungan F-PBR, PKBP, dan PNI
Marhaenisme. Sedangkan Koalisi
Kerakyatan terdiri atas Fraksi Bintang
Pelopor Demokrasi (F-BPD), Fraksi
Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi PAN,
Fraksi PK, Fraksi PPP, dan Fraksi Demokrat.

Pemilihan diikuti 673 dari 675 anggota MPR.
Pemilihan dilakukan siang hari pada 6 Oktober
2004 dalam rapat paripurna V MPR RI yang
dipimpin oleh Ketua sementara DPR RI Agung
Laksno dan Ketua DPD Ginandjar
Kartasasmita.  Hasil akhirnya, Paket A 324
suara, Paket B meraih 326 suara, dan Paket
C 13 suara (abstain), dan terdapat 10 suara
tidak sah. Maka Paket B yang terdiri dari
Hidayat Nur Wahid,  AM Fatwa (PAN), HM
Aksa Mahmud (DPD), dan Mooryati Soedibyo
(DPD) memenangkan pemungutan suara
dengan selisih angka tipis (dua suara)
dengan Paket A (Koalisi Kebangsaan).

Saat yang paling menegangkan ketika
hasil pemungutan suara itu dibacakan. Di
depan 10 saksi dari seluruh perwakilan
fraksi dan Kelompok DPD, Paket A pada
mulanya unggul dibandingkan Paket B. Dan,
bahkan Paket A terus melejit hingga angka
mencapai 160. Baru pada hitungan 212,
Paket B pelan tapi pasti mulai mengejar
ketertinggalannya. Bahkan kemudian
berbalik mengungguli Paket A.

Sejarah mencatat, selama era reformasi, pemilihan pimpinan MPR pernah dilakukan dengan cara

voting dan aklamasi. Terakhir, pemilihan pimpinan MPR periode 2014 – 2019 dilakukan dengan suara

terbanyak.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Kegembiraan pendukung Paket B pecah
ketika hitungan dinyatakan berakhir Paket B
tetap unggul, meski tipis. Hidayat Nur Wahid
langsung mendapatkan ucapan selamat.
Dengan kemenangan itu, Hidayat Nur Wahid
terpilih menjadi Ketua MPR periode 2004-
2009, dengan Wakil Ketua MPR terdiri dari:
AM Fatwa, HM Aksa Mahmud, dan Mooryati
Soedibyo. Pimpinan MPR RI yang baru saja
terpilih ini langsung diambil sumpahnya oleh
Ketua Mahkamah Agung yang waktu itu
Prof. Bagir Manan, SH.

Kekalahan Koalisi Kebangsaan dalam
pemilihan pimpinan MPR seolah-olah
melengkapi kekalahan PDI Perjuangan dalam
Pemilu 2004. Sebab, sebelumnya PDI
Perjuangan kalah dalam pemilihan presiden.
Kini PDI Perjuangan kembali harus menerima
kekalahan dalam pemilihan pimpinan MPR.
Kendati Koalisi Kebangsaan telah
memenangkan pemilihan pimpinan DPD
dengan menempatkan kader Golkar Agung
Laksono sebagai ketua, namun koalisi ini
tidak mampu merebut kursi Ketua MPR.

Aklamasi

Berbeda dengan dua periode
sebelumnya, pemilihan pimpinan MPR pada
periode 2009 – 2014 dilakukan secara
aklamasi. Politikus senior PDI Perjuangan
Taufiq Kiemas terpilih menjadi Ketua MPR RI
bersama Hj. Melani Leimena Suharli dari
Demokrat, Hajriyanto Y Thohari dari Golkar,
Lukman Hakim Saifuddin dari PPP, dan
Ahmad Farhan Hamid dari kelompok DPD.

Mereka terpilih secara aklamasi karena dari
delapan fraksi yang ada, sebanyak tujuh fraksi
memberikan suara yang sama dengan paket
pimpinan MPR yang terpilih. Hanya Fraksi PKS
yang tidak mengajukan  paket pimpinan MPR.
Maka, berdasarkan keputusan MPR Nomor 3

Tahun 2009, apabila hanya ada satu paket
calon pimpinan MPR maka langsung
diputuskan sebagai pimpinan MPR. Pada 8 Juli
2013, Taufiq Kiemas wafat,  kemudian
digantikan oleh Sidarto Danusubroto.

Pada pemilihan pimpinan MPR untuk
periode berikutnya, 2014 – 2019,  dilakukan
dengan sistem paket dan dipilih melalui
sistem pemungutan suara. Untuk
memutuskan mekanisme pemilihan ini,
sidang-sidang MPR berlangsung sangat alot.
Sidang berkali-kali diskors untuk melakukan
lobi. Baru, setelah lebih dari 24 jam waktu
yang dihabiskan, tepatnya pada tengah
malam menjelang pergantian hari, Selasa 7
Oktober 2014, sidang MPR baru menyepakati
usulan dua paket pimpinan MPR untuk dipilih
menduduki kursi pimpinan MPR untuk periode
2014 – 2019.

Sidang majelis menetapkan paket A dan
paket B untuk dipilih melalui voting. Paket A
terdiri atas Oesman Sapta Odang (DPD)
sebagai calon ketua didampingi empat calon
wakil ketua, yakni Ahmad Basarah (PDI
Perjuangan), Patrice Rio Capella (Nasdem),
Imam Nahrowi (PKB), dan Hasrul Azwar
(PPP). Paket A diusung oleh koalisi partai
pendukung Joko Widodo – Jusuf Kalla yang
tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat
(KIH) terdiri dari PDI Perjuangan, Nasdem,
PKB, PPP, Hanura, dan Kelompok DPD.

Sedangkan Paket B terdiri atas Zulkifli
Hasan (PAN) sebagai calon ketua didampingi
empat calon wakil ketua, yakni Mahyudin
(Golkar), E.E. Mangindaan (Demokrat),
Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Oesman Sapta
Odang (DPD). Mereka diusung partai
pendukung Prabowo – Hatta yang tergabung
dalam Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri
dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN,
dan PKS.

Ada yang hal yang menarik dalam
pemilihan pimpinan MPR kali ini. Kelompok
DPD (Dewan Perwakilan Daerah) hanya
mengajukan satu nama untuk dua paket
calon. Satu nama itu adalah Oesman Sapta
Odang. Orang yang satu ini dicalonkan
sebagai Ketua MPR oleh Paket A, dan calon
Wakil Ketua MPR untuk Paket B. Masalah
satu nama calon dari DPD ini menjadi bahan
perdebatan yang cukup panjang dalam
sidang-sidang MPR, karena KMP keberatan
dengan satu nama calon ini, dan minta DPD
mengajukan dua nama calon. Akhir dalam
rapat konsultasi dilakukan voting, dan
menang satu calon.

Setelah diputuskan hanya satu calon
pimpinan MPR dari DPD, maka sidang
beranjak ke agenda yang paling ditunggu,
yaitu pemilihan pimpinan MPR. Lewat tengah
malam pada Rabu 8 Oktober 2014
pemungutan suara (voting) pemilihan
pimpinan MPR dimulai. Pilihan ada dua: Paket
A terdiri dari  Oesman Sapta Odang (Ketua),
Ahmad Basarah, Patrice Rio Capella, Imam
Nahrowi,  dan Hasrul Azwar sebagai wakil
ketua. Satu lagi Paket B terdiri dari Zulkifli
Hasan (ketua) dengan wakil ketua:
Mahyudin, E.E. Mangindaan, Hidayat Nur
Wahid, dan Oesman Sapta Odang.

Pemungutan suara diikuti oleh 678
anggota MPR yang hadir. Setelah
berlangsung lebih dari tiga jam, pemungutan
suara akhirnya dimenangkan Paket B dengan
memperoleh 347 suara, sementara Paket A
mendapat 330 suara. Satu suara lainnya
abstain. Perolehan suara antara Paket A dan
Paket B terpaut 17 suara.  Dengan demikian
MPR untuk periode 2014-2019, dipimpin oleh
Zulkifli Hasan  sebagai ketua, didampingi oleh
Mahyudin, E.E. Mangindaan, Hidayat Nur
Wahid, dan Oesman Sapta Odang.

“Dengan mengucapkan Bismillah……
pimpinan MPR periode 2014 – 2019 dengan
komposisi Ketua MPR Zulkifli Hasan dan
wakil ketua MPR Mahyudin, EE Mangindaan,
Hidayat Nur Wahid dan Oesman Sapta
Odang, kami tetapkan dan sahkan,” kata
Maimanah Umar, pimpinan sidang sementara,
sekitar pukul 04.20 berbarengan dengan
suara adzan Subuh, Rabu 8 Oktober 2014.
Usai penetapan, Zulkifli Hasan dan empat
wakil ektua MPR langsung diambil sumpah
oleh Ketua Mahkamah Agung. ❏

BS

Pimpinan MPR periode 2009 – 2014
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Zulkifli Hasan

Ketua MPR RI

Pidato Ketua MPR Pada

Sidang Paripurna Pelantikan
Presiden dan WakilPresiden

PADA hari ini kita akan melaksanakan upacara pelantikan
Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum tahun 2014.
Sungguh hari ini adalah momentum yang menorehkan tinta

emas dalam sejarah perjalanan bangsa yaitu terjadinya peralihan
kekuasaan secara damai dan bermartabat. Kami yakin rakyat Indo-
nesia di seluruh pelosok tanah air bahkan di seluruh dunia tengah
menyaksikan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang
dilaksanakan pada hari ini.

Kita wajib bersyukur telah mampu melaksanakan pemilihan umum
legislatif dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara
demokratis, aman dan damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur
dan adil. Adalah bukti bahwa kita telah melangkah maju
melaksanakan demokrasi yang semakin baik. Kita bangga memiliki
demokrasi khas Indonesia, yakni demokrasi Pancasila yang indah
laksana mozaik, mampu mengatasi segala perbedaan dalam satu
muara kebersamaan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Atas nama Pimpinan dan Anggota Majelis, kami mengucapkan
terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum, Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Mahkamah
Konstitusi dan institusi lainnya di tingkat pusat maupun daerah,

atas dukungannya menyukseskan pemilihan umum hingga sampailah
akhirnya pada agenda penting kenegaraan ini.

Kita telah membaca dan mendengar dari berbagai media cetak
maupun elektronik, serta dari berbagai kalangan baik dalam maupun
luar negeri bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melaksanakan
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara damai dan demokratis.
Kami berharap ke depan pemilihan umum di Indonesia semakin
demokratis dan transparan, sehingga dapat membawa kemajuan
dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia.

Kita patut berbangga, sejumlah kemajuan telah kita capai, meskipun
sejumlah kekurangan harus terus kita perbaiki. Semuanya adalah
berkat kerja keras dan ikhtiar para pemimpin dan seluruh komponen
bangsa Indonesia.

Kita patut bersyukur, di bawah kepemimpinan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono selama satu dekade terakhir, kita mencatat
bersama beberapa perkembangan positif dalam pembangunan In-
donesia. Indonesia kini telah naik menjadi middle-income country
dari sebelumnya berada di posisi bawah di Asia. Dengan capaian
pembangunan ekonomi yang cukup membanggakan, kini ekonomi
Indonesia menempati peringkat 16 besar dunia. Dan bahkan menurut
Bank Dunia, Indonesia ditempatkan sebagai negara ke-10 dengan
Product Domestic Bruto (PDB) terbesar dari 177 negara
berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP).

Kita pun mencatat, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi
yang stabil dan sustainable. Didukung berjalan baiknya sejumlah
kebijakan pengendalian inflasi dalam 5-8 tahun terakhir. Program
percepatan pembangunan infrastruktur dan industrialisasi, serta
masifnya program pemberdayaan, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
bagi UKM sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan,
daya beli dan bergeraknya dunia usaha di Indonesia.

Dari sisi anggaran negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
juga berhasil meningkatkan APBN dan pada 2015 nanti mencapai Rp
2.039,5 triliun, tertinggi dalam sejarah Indonesia. Sementara itu,
pendapatan per kapita rakyat Indonesia meningkat hampir tiga
setengah kali lipat dari sekitar 1.161 dolar Amerika Serikat pada
2004. Sembilan tahun kemudian atau di akhir 2013 meningkat hingga
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mencapai 3.475 dollar Amerika Serikat.
Selain itu, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono juga telah berhasil menjadi anggota G-20. Ini
menandakan bahwa Indonesia sudah diakui sebagai kekuatan
ekonomi global. Posisi Indonesia, juga dalam peta ekonomi dunia
sudah jauh berubah, kita berdiri sejajar dan duduk setara dengan
negara-negara maju dan ekonomi besar lainnya.

Dari sisi demokrasi, kematangan berdemokrasi semakin baik
didukung oleh kebebasan pers yang terjaga. Stabilitas politik,
keamanan dan ketertiban juga terjaga dengan baik selama 10 tahun
terakhir. Di bidang diplomatik melalui politik luar negeri ke segala
arah (all direction foreign policy) dan sejuta kawan, tanpa satupun
lawan (a million friends and zero enemy), posisi Indonesia semakin
strategis dengan keikutsertaan aktif di forum internasional seperti
G20, APEC, maupun ASEAN.

Dengan berbagai modal dasar dan capaian ekonomi serta politik
yang kita miliki, kita tentunya berharap dapat semakin meningkatkan
sinergitas di antara berbagai komponen bangsa, sehingga dapat
memberikan dukungan penuh kepada kinerja Presiden dan Wakil
Presiden 2014 – 2019 dalam menerjemahkan visi dan misinya
mengantarkan bangsa Indonesia menuju ke kejayaannya.

Kita tentunya berharap tantangan yang semakin berat menuju
kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia pada masa mendatang,
dapat kita atasi dengan semakin memperkokoh pondasi kerjasama
antara seluruh elemen bangsa, serta terus menggelorakan
pembangunan bangsa Indonesia yang didasari atas Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI
dan Bhinneka Tunggal Ika.

Atas nama Pimpinan dan Anggota Majelis, kami menyampaikan
penghargaan setinggi-tingginya kepada Dr. H. Susilo Bambang
Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia, dan Prof. Dr. Boediono,
M.Ec., Wakil Presiden Republik Indonesia, atas pengabdiannya,
meletakkan landasan yang kokoh bagi kemajuan bangsa Indonesia
ke depan. Semoga pengabdian beliau mendapatkan ridho Allah SWT.
Semangat pengabdian akan terus menyala sepanjang hayat di
kandung badan, tetapi pergantian kepemimpinan nasional adalah
keniscayaan yang terus berproses melampaui ruang dan waktu
sesuai dengan tuntutan zaman.

Suasana yang sejuk dan damai mensyaratkan adanya sistem
politik yang demokratis dan pemerintahan yang bersih, efektif, dan
efisien. Membangun keduanya bukan hal yang mudah, tetapi jalan
panjang memerlukan komitmen kita bersama. Sistem politik yang
demokratis perlu dukungan parlemen dan sistem pemerintahan yang
kuat. Kontrol Parlemen melalui checks and balances mendorong
pemerintahan bekerja keras menghasilkan kebijakan yang
demokratis, transparan dan akuntabel.

Mari kita maknai bahwa politik demokratis adalah politik yang ber-
roh kebangsaan yang memuliakan, merayakan, merawat keragaman
untuk membangun persatuan dalam perbedaan serta mewujudkan
impian bersama. Politik yang ber-roh kebangsaan harus
mencerdaskan, dan menciptakan kesadaran politik masyarakat yang
berkarakter kebangsaan, sehingga tidak ada lawan politik yang

harus ditundukkan, apalagi dianggap musuh. Lawan politik adalah
mitra berlomba untuk berbuat baik, yang berorientasi pada
kepentingan rakyat. Muaranya hanya satu, rakyat harus menjadi
pemenang dalam berbagai jenis kompetisi politik.

Pekerjaan besar bangsa Indonesia ke depan adalah tanggung
jawab kita semua. Kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk
bersama-sama menjalankan amanat rakyat dengan sebaik-baiknya.
Kami yakin dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan,
perbedaan akan bermuara pada kebersamaan dalam rumah
kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan bergotong
royong, pekerjaan besar akan menjadi ringan. Kita satu saudara,
harus bahu membahu, bergandengan tangan meraih masa depan
Indonesia yang gemilang. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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EE Mangindaan

Wakil Ketua MPR RI

Boleh

Amandemen
Asal Hati-Hati

EVERT Ernest Mangindaan (71) merupakan satu dari lima
pimpinan MPR periode 2014-2019 tergolong paling senior.
Senioritas tersebut tak hanya terlihat dari usianya, namun

juga dari pengalaman dan rekam jejak jabatan yang pernah
diemban. Karena itu tak berlebihan jika dikatakan E.E. Mangindaan
juga tampak lebih senior dari caranya berfikir, bertindak hingga
mengambil keputusan.

Sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua MPR, Mangindaan 
sempat merasakan asam garamnya berbagai jabatan strategis.
Mulai dari Pangdam VIII/Trikora, Gubernur Sulawesi Utara, hingga
Menteri Perhubungan Republik Indonesia,   Ketua Komisi II DPR
RI periode 2004-2009, serta Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Pria  kelahiran  Surakarta, Jawa Tengah,  5 Januari 1943, ini
paham betul espektasi masyarakat terhadap  jabatan yang
diembannya kini  sangat besar. Namun, itu tak membuat
Mangindaan merasa terbebani. Karena ia yakin, Pimpinan MPR
diisi oleh orang-orang yang bisa bekerjasama dan bisa saling
mengerti satu sama lain.

 Lantas bagaimana pemikirannya tentang MPR ke depan?
Bagaimana pula pandangannya terhadap berbagai wacana yang
menyangkut fungsi dan kedudukan MPR? Akankah wacana

amandemen UUD 1945, benar-benar akan menjadi pekerjaan MPR
pada periode 2014-2019 ini? Berikut petikan wawancara  Majelis
dengan Evert Ernest Mangindaan, politisi Partai Demokrat, yang
berlangsung beberapa waktu lalu. 

Hingga detik-detik akhir jelang pelantikan Presiden, 
banyak suara yang meragukan  MPR mampu melaksanakan
pelantikan presiden, pendapat Bapak?

Itu semua tidak benar, makanya kita tunjukkan bukan hanya dengan
konferensi pers saja.  Bersama-sama dengan fraksi-fraksi serta
kelompok DPD dan partai-partai, secara bersama-sama kita 
tunjukkan  pada masyarakat dengan  cara membuat pernyataan
bahwa tidak ada rumor seperti itu. Karena yang membuat berbagai
isu itu bukan dari partai. Jadi sumbernya tidak jelas.

Selain itu,  kita secara fisik mengunjungi para pimpinan partai,
para presiden dan wakil presiden serta presiden terpilih. Kami
menunjukkan pada masyarakat bahwa kami sedang berusaha
membuktikan bahwa sesungguhnya kekhawatiran terhadap isu itu
tidak ada. Masyarakat jangan sampai terpancing karena nyatanya
itu memang tidak ada.

Pada dasarnya kita ini (maaf saya dari militer) kalau tidak jelas
musuhnya kenapa kita musti sibuk? Tetapi kita berjaga-jaga untuk
menciptakan suasana agar tetap kondusif. Istilahnya, kita bersikap
preventif menciptakan suasana yang membuat orang tidak
terpengaruh oleh rumors-rumors itu. Itu yang kami lakukan. Pada
dasarnya, baik langsung maupun  tidak langsung,  kita sudah
laksanakan.  Yang  langsung bisa dilihat secara fisik,  pimpinan MPR
sudah menemui semua pihak, termasuk presiden, ketua partai.
Dengan begitu mereka bisa melihat, apalagi rakyat sudah pintar
kok. 

Kalau MPR-nya tenang, kenapa kita mau sibuk-sibuk. Kita  buat
suasana tenang. Selain itu polisi dengan segala fungsi dan tugasnya,
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juga intelejen sudah bisa mengukur apa-apa yang menjadi isu. Itu
tidak masalah karena mereka juga ada di belakang kita. 

Sebagai pimpinan MPR yang baru,  bagaimana Bapak
melihat posisi MPR ke depan?

Kalau melihat komposisi pimpinan dan fraksi-fraksi, saya yakin
kita bisa bekerjasama dengan baik. Apalagi,  kebetulan saya
juga orang lama, sehingga saya juga kenal baik semua orang.
Jadi,  mudah-mudahan semua bisa segera  bekerja dengan baik.
Saya  yakin semua teman-teman itu berfikir positif, apalagi ini
untuk bangsa dan  negara. Terbukti saat kita melakukan rapat
gabungan,  semua terlibat dengan baik dan menjalaninya dengan
tenang dan senang.

Jadi, di MPR  ini sama sekali berbeda dengan apa yang mungkin
ada di DPR. Di sana  seolah-olah semua mau berantem, sehingga
terlihat kacau. Saya yakin dan percaya, ke depan MPR akan semakin
solid, kompak, dan mampu menjaga marwah lembaga yang
mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-
galanya.

Ada wacana amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Kalau  benar ada amandemen bagian mana  saja yang dirasa
paling urgen?

Amandemen itu harus dengan cara yang sangat hati-hati sekali,
karena ini masalah yang sangat mendasar. Kalau pun amandemen
itu benar-benar harus  dilakukan, kita harus memakai pemikiran yang
integral dan komprehensif. Jangan parsial.

Apalagi bagi orang seperti saya yang dibesarkan dengan pola
pemikiran yang integral dan komprehensif. Karena itu kalau ditanya
yang mana-mana saja dari UUD itu harus diamandemen, maka
jawabnya: UUD 1945 itu merupakan sambung menyambung dari A
sampai Z, sebagai satu kesatuan. Jadi jangan sampai kita
memikirkannya tidak secara utuh dan menyeluruh. Oleh karenanya
saya tidak mau berfikir parsial.

Menyoal tugas MPR  menyerap aspirasi. Saat ini
masyarakat semakin melek dan makin banyak yang paham
soal politik, bagaimana penanganannya agar efisien?

Pertama, masa reses. Kalau kita reses, itu harus
dipertanggungjawabkan, termasuk anggarannya. Saya ingat, ketika
saya reses, saya kumpulkan orang-orang untuk menyampaikan
aspirasi mereka, itu tercatat dan ditandatangani oleh mereka, dan
saksinya juga ada, termasuk foto dan sebagainya. Sehingga aspirasi
yang diinginkan itu benar-benar dari masyarakat dan saya tidak
bohong.

Bukan  sekedar pulang, datang ke sana, terus  ini aspirasinya. 
Tentu  tidak. Saya bisa tahu siapa yang mengaspirasikan, dari
kelompok mana,  saya harus tahu segalanya. Saya kira itu harus
dijalankan dengan penuh tanggungjawab. Jangan sampai anggaran
yang  dikeluarkan  dalam jumlah yang banyak itu tidak ada artinya.

 Sempat ada rumors akan ada amandemen terhadap UUD
menyangkut pasal tentang pemilihan presiden dari langsung
menjadi tidak langsung. Menurut Bapak?

Kalau pilihan langsung oleh rakyat, itu merupakan sesuatu yang
terbaik, dan itu sudah diakui oleh partai dan ketua partai.  Hingga kini

Partai Demokrat  tetap minta pilihan secara langsung dengan 10
perbaikan. Jadi langsung itu masih diidolakan masyarakat dan
sebaiknya pemilihan masih tetap langsung. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Hidayat Nur Wahid

Wakil Ketua MPR RI

Menjalankan

UU MD3 dan
Tatib MPR

Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA., kembali terpilih

sebagai Pimpinan MPR periode 2014 – 2019. Dalam proses

pemilihan pimpinan MPR RI yang berlangsung dari Selasa

malam hingga Rabu pagi 8 Oktober 2014, Hidayat Nur Wahid

terpilih menjadi Wakil Ketua MPR dalam Paket B yang terdiri dari

Zulkifli Hasan (Ketua MPR) dengan Wakil Ketua Mahyudin, EE

Mangindaan, dan Oesman Sapta Odang. Bagi Hidayat Nur Wahid,

periode ini merupakan periode kedua sebagai pimpinan MPR

setelah sebelumnya menjadi Ketua MPR periode 2004 – 2009.

Bagaimana kiprah Hidayat Nur Wahid sebagai pimpinan MPR

pada periode kedua ini? Apa yang menjadi perhatian dalam

tugasnya sebagai pimpinan MPR kali ini? Berikut perbincangan

Majelis dengan politisi Partai Keadilan Sejahtera ini. Petikannya.

Bapak terpilih sebagai salah satu Pimpinan MPR RI

periode 2014-2019, apa konsep atau visi Bapak sebagai

pimpinan MPR?

Secara prinsip Pimpinan MPR RI tidak memiliki program tersendiri.

Mereka hanya menjalankan apa yang sudah menjadi ketentuan di

UU MD3 dan Tata Tertib (Tatib) MPR. Semuanya ada di situ. Secara

formal visi misi kita adalah melaksanakan apa yang tertuang dalam

UU MD3 dan Tatib MPR. Kami akan bekerja secara kolektif kolegial

sebagai pimpinan MPR untuk menyukseskan apa yang sudah

menjadi ketentuan dalam UUD.

Pada kepemimpinan MPR periode 2014-2019 adakah hal

baru yang menonjol dari kewenangan MPR?

Dalam konteks MPR periode sekarang memang ada yang baru.



21EDISI NO.10/TH.VIII/OKTOBER 2014

Salah satunya adalah adanya badan-badan yang bersifat permanen,

yakni Badan Penganggaran, Badan Kajian, dan Badan Sosialisasi,

serta Lembaga Pengkajian.

Dan yang terbaru dari wewenang dan tugas MPR terkait dengan

penyelenggaraan hasil sidang tahunan setiap 16 Agustus.  Dulu

sidang tahunan digelar atau dilaksanakan oleh DPR dan DPD berupa

sidang gabungan.  Nanti, akan diselenggarakan oleh MPR. Tentu ini

semua adalah ketentuan yang juga tertuang dalam Tata Tertib MPR

dan UU MD3

Lembaga MPR RI terkenal dengan kegiatan Sosialisasi 4

Pilar. Apakah kegiatan  tersebut akan terus berlanjut?

Sosialisasi tersebut sangat penting, dan menurut saya  tentu

akan terus berlanjut.  Sosialisasi tersebut dimulai sejak masa

kepemimpinan saya dulu, periode 2004-2009, yakni Sosialisasi UUD

NRI Tahun 1945.  Hanya namanya atau kemasannya saja yang

berubah. Pada masa kepemimpinan MPR periode 2009-2014 di

bawah kepemimpinan Taufiq Kiemas almarhum, namanya menjadi

Sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Pancasila,

UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika). Nanti pada

periode 2014 – 2019 juga bisa berubah namanya, tapi tujuan dan

hasilnya sama.

Kenapa berubah? Karena Mahkamah Konstitusi ( MK ) sudah

membatalkan penyebutan istilah 4 Pilar untuk sosialisasi. Keputusan

MK ini tentu kami hormati.  Tentu, kami akan mengadakan rapat

bersama pimpinan MPR dengan badan-badan yang terkait soal ini.

Kita akan membahas soal sosialisasi. Secara prinsip akan dilakukan

evaluasi terhadap semua metode yang dilakukan pada periode

sebelumnya, baik plus (kelebihan) maupun minusnya

(kekurangannya) dan apa faktor-faktor baru yang bisa ditambahkan.

Hal ini akan dikaji secara bersama-sama.

Pesan Bapak sebagai Pimpinan MPR RI terkait dengan

pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2014?

Ya, salah satu kewenangan MPR, sesuai UUD adalah melantik

presiden dan wakil presiden  terpil ih.  MPR berusaha

melaksanakannya dengan baik.  Jadi, jangan ada lagi wacana-

wacana panas berseliweran yang belum jelas asal usulnya.  Jadi

sesuai tugas kami sebagai Pimpinan MPR, kami akan melaksanakan

dengan sebaik-baiknya. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



22 EDISI NO.10/TH.VIII/OKTOBER 2014

Oesman Sapta Odang

Wakil Ketua MPR RI

MPR

Menjadi Perekat
Kebangsaan

OESMAN Sapta Odang kembali terpilih sebagai salah seorang

pimpinan MPR dalam pemilihan melalui voting yang digelar pada

Rabu dini hari, 8 Oktober 2014. Inilah untuk kedua kali Oesman

Sapta Odang menjadi pimpinan MPR. Pada MPR periode 1999 –

2004, Oesman Sapta duduk sebagai wakil ketua MPR, dana pada

periode itu Ketua MPR adalah Amien Rais. Kini, pada periode

2014-2019, Oesman Sapta kembali terpilih menjadi Wakil Ketua

MPR.

“Pada waktu lalu (1999 – 2004) saya bersama Pak Amien Rais.

Sekarang saya bersama besannya Amien Rais (Zulkifli Hasan-

red),” kata Oesman Sapta Odang sambil tertawa kepada Majelis.

Dilihat dari karirnya di MPR, Oesman Sapta boleh dibilang paling

senior. “Untuk sekarang ini, saya-lah paling senior. Saya pernah

menjadi Wakil Ketua MPR periode 1999 – 2004,” katanya.

Oesman Sapta Odang, akrab dipanggil OSO, adalah seorang

pengusaha sekaligus politisi kelahiran Sukadana, Kalimantan

Barat, 18 Agustus 1950. Oesman adalah seorang pendiri Partai

Persatuan Daerah. Dia juga pemilik induk perusahaan OSO Group

yang bergerak di berbagai bidang, antara lain percetakan,

pertambangan, air mineral, property, perkebunan. OSO Group

juga merambah sektor perikanan, transportasi, komunikasi, dan

perhotelan.

Bagaimana pandangannya mengenai MPR? Apa program yang

akan dilakukan sebagai pimpinan MPR? Berikut wawancara Majelis

dengan anggota DPD dari daerah pemilihan Kalimantan Barat ini.

Petikannya:

Bisa diceritakan sedikit tentang pencalonan Bapak sebagai

pimpinan MPR?

Saya dicalonkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Calon

dari DPD melalui seleksi (pemilihan). Nama yang diusulkan untuk

mewakili DPD sebagai pimpinan MPR pun melalui voting. Dan, dalam

voting itu memang saya mendapat suara paling tinggi. Sehingga

saya-lah yang diajukan sebagai calon dari DPD untuk pimpinan MPR.

Dan, pencalonan DPD pada sidang paripurna MPR ada dua

pandangan. Ada yang menginginkan satu calon saja dari DPD, ada

pula menginginkan ada dua orang calon dari DPD untuk pimpinan

MPR. Waktu itu Koalisi Merah Putih menginginkan dua orang wakil

dari DPD. Sedangkan Koalisi Indonesia Hebat menginginkan hanya

satu calon dari DPD. Akhirnya, diputuskan calon DPD untuk pimpinan

MPR tetap satu orang. Koalisi Indonesia Hebat menang. Tetapi ketika

pemilihan pimpinan MPR, Koalisi Merah Putih yang menang. KMP

mencalonkan pimpinan MPR adalah Zulkifli Hasan.

Dan untuk saya, siapa pun yang menang tidak menjadi persoalan,

apakah Koalisi Merah Putih atau Koalisi Indonesia Hebat. Karena

prinsip kami (DPD) yang penting adalah adanya keterlibatan DPD

sebagai pimpinan MPR.

Bagaimana kesan Bapak setelah terpilih sebagai pimpinan

MPR dengan cara voting?

Saya pikir biasa saja. Apapun hasil pemilihan itu tidak perlu ada

pihak yang dikambinghitamkan. Kalau memang kalah (dalam voting

itu) ya sudah kalah saja. Tidak perlu dibahas lagi. Ada yang

mengatakan kekalahan itu karena banyak anggota DPD yang

“nyeberang”. Dalam DPD itu memang banyak juga orang partai. Di

situ ada kader partai Golkar, PKS, Gerindra, Partai PAN, PPP, Demokrat
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dan lainnya.  Bilamana diperintah oleh partainya, mereka tentu akan

kembali ke partainya.

Jadi, buat saya, hasil voting itu biasa saja. Cuma, untuk pemilihan

yang akan datang, mereka yang masuk DPD harus benar-benar

bergabung dengan DPD. Karena mereka dipilih oleh rakyat di

daerahnya untuk kepentingan DPD daripada kepentingan partai.

Kalau partai, sudah ada wakil-wakilnya.

Bapak sudah pernah menjadi wakil ketua MPR, dan

sekarang menjadi wakil ketua lagi. Apa kesan bapak?

Ya..saya senang sekali. Dulu, saya Wakil Ketua MPR periode

1999 – 2004. Memang MPR yang dulu sangat berbeda dengan yang

sekarang. Pada waktu itu adalah awal reformasi, kita baru mulai

berdemokrasi. Waktu itu saya bersama Pak Amien Rais (Ketua MPR).

Sekarang saya bersama besannya.

Memang ada perubahan-perubahan yang sangat besar pada MPR

sejak 1999. Untuk sekarang ini, saya-lah yang paling senior. Saya

pernah di MPR pada 1999 sampai 2004. Pak Hidayat pada periode

2004 – 2009. Untuk periode 2009 – 2014 ketuanya  Pak Taufiq

Kiemas, kemudian Pak TK wafat diganti Pak Sidarto Danusubroto.

Jadi, saya yang paling senior di sini sekarang.

Bagaimana Bapak melihat MPR lima tahun ke depan ini?

Langkah penting MPR adalah ketika kita dapat menyatukan

terbelahnya DPR dan DPD kemarin. Saat itu MPR turun gunung.

Artinya, Pimpinan MPR mengantarkan undangan dan menemui

presiden dan wakil presiden, dan presiden dan wakil presiden terpilih.

Kita mengantarkan undangan kepada mereka untuk hadir pada acara

pelantikan presiden dan wakil presiden. MPR juga melakukan langkah

yang tidak biasa, yaitu berdialog dan menjelaskan isu-isu yang terjadi,

mendinginkan suasana yang panas belakangan ini. Akhirnya

pimpinan MPR menemui berbagai pihak dan diterima oleh semua

pihak. Alhamdulillah semuanya hadir pada acara pelantikan presiden

dan wakil presiden.

Itulah langkah MPR sebagai perekat dari semua elemen bangsa.

Dan MPR harus mempertahankan terus sebagai perekat bangsa.

Karena memang tugas MPR seperti itu. Itu salah satu upaya yang

dilakukan MPR.

Salah satu isu krusial yang dihadapi MPR adalah adanya

keinginan untuk mengamandemen kembali UUD. Bagaimana

pendapat Bapak?

Isu amandemen UUD, atau isu apapun, akan selalu ada. Dan,

isunya selalu up to date, selalu yang terbaru. Kalau tidak ada isu,

dunia politik ini mati. Namun, isu amandemen UUD itu harus selalu

disesuaikan dengan keinginan politik bangsa. Politik kebangsaan,

bukan politik praktis dari partai-partai politik. Karena amandemen itu

harus melalui proses di MPR, harus melalui kajian-kajian. Amandemen

itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja

MPR secara keseluruhan.

Bukankah usulan amandemen UUD itu sudah masuk ke

MPR?

Ya, tapi belum dibahas oleh pimpinan MPR yang sekarang. Kita

juga belum bekerja penuh.

Apa harapan Bapak sebagai pimpinan MPR?

Harapan saya agar MPR benar-benar menjadi perekat bangsa.

Dan dapat mengayomi semua pihak serta dapat memberi contoh

yang baik (dalam ketatanegaraan).

Bagaimana pendapat Bapak tentang adanya keinginan

menjadikan MPR seperti lembaga tertinggi seperti pada

waktu lalu?

Memang, MPR menjadi lembaga tertinggi karena kewenangan MPR

itu tidak bisa sejajar dengan DPR dan DPD. Soal kewenangan tertinggi

ini bisa ditanyakan kepada pimpinan MPR lainnya secara

keseluruhan. Tentu dengan jawaban ini, jangan sampai nanti

memengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan.

Apakah mungkin pemilihan presiden kembali dilakukan

oleh MPR, tidak secara langsung dipilih rakyat seperti pada

saat ini?

Saya belum melihat sampai sejauh itu. Memang, wacana seperti

itu ada. Tapi, kita harus pelajari dan kaji semuanya. Mungkin saja

bisa terjadi tapi perlu pertimbangan-pertimbangan yang khusus. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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NASIONAL

TEPAT pukul 10.26 WIB, Joko Widodo mengucapkan sumpah
sebagai Presiden Republik Indonesia. Di hadapan 672 anggota
MPR dan ratusan undangan lainnya, Jokowi dengan khidmad

mengucapkan sumpah, “Demi Allah...” Selepas pengucapan sumpah
presiden, selanjutnya disusul dengan pengucapan sumpah oleh
Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Prosesi
sumpah presiden dan wakil presiden serta serah terima jabatan itu
memakan waktu hingga pukul 10.35.

Pengucapan sumpah pada acara pelantikan presiden dan wakil
presiden, 20 Oktober 2014, di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/
DPR/DPD Jakarta, itu merupakan momen penting dalam sejarah
bangsa Indonesia. Usai pengucapan sumpah, Ketua MPR Zulkifli
Hasan, sebagai pemimpin Sidang Paripurna MPR, mengatakan, “Mulai
saat ini saudara Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah Presiden dan
Wakil Presiden Republik Indonesia.”

Sejak pagi, sekitar 08.00 WIB, para anggota MPR mulai berdatangan
ke Gedung Nusantara. Mereka hadir untuk menyukseskan acara itu.
Tak hanya anggota MPR yang berada di gedung bulat yang juga
biasa disebut gedung “kura-kura”, para mantan presiden dan wakil
presiden juga hadir. Mereka adalah B. J Habibie, Megawati
Soekarnoputri, Try Sutrisno, dan Hamzah Haz. Menarik menjelang
acara pelantikan ketika calon presiden dan wakil presiden, Prabowo
Subianto dan Hatta Rajasa, datang secara bersamaan. Kedatangan
mereka disambut dengan tepuk tangan gemuruh dari para anggota
dan tamu undangan lainnya. Kehadiran Prabowo sangat
mengejutkan, sebab sebelumnya ia pernah menyatakan  berhalangan
hadir karena ada urusan yang tak bisa ditinggalkan.

Seperti acara pelantikan presiden sebelumnya, kepala negara
dan kepala pemerintahan negara sahabat juga memenuhi kursi yang
disediakan. Mereka yang hadir adalah Perdana Menteri Malaysia
Tun Abdul Razzak, Presiden Singapura Lee Hsien Loong, Perdana
Menteri Australia Tonny Abbot, Presiden Timor Leste Taur Matan
Ruak, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Menteri Luar Neger Amerika
Serikat John Kerry, serta utusan khusus negara sahabat lainnya.

Tepat pukul 10.00 WIB, Zulkifli Hasan membuka sidang. Dikatakan,
pada hari itu merupakan momentum yang menorehkan tinta emas
dalam sejarah perjalanan bangsa yaitu terjadinya peralihan kekuasaan
secara damai dan bermartabat. “Kami yakin rakyat Indonesia di seluruh
pelosok tanah air bahkan di seluruh dunia tengah menyaksikan prosesi
pelantikan presiden dan wakil presiden,” ujarnya.

Zulkifli menyatakan syukur sebab bangsa ini mampu
melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil. Hal demikian menunjukan Indonesia mampu melaksanakan
demokrasi yang semakin baik. “Kita bangga memiliki demokrasi khas
Indonesia yakni demokrasi Pancasila,” paparnya. Sebab kesuksesan
itulah maka Zulkifli mengucapkan terima kasih kepada KPU, Bawaslu,
Kepolisian Republik Indonesia, TNI, MK, dan institusi lainnya.

Dalam acara yang mengakhiri Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
sebagai presiden itu, Zulkifli memuji SBY. Dalam masa pemerintahan
pria asal Pacitan, Jawa Timur, itu ada beberapa perkembangan positif.
Disebut Indonesia masuk middle-income country, urutan ke-10 dengan
PDB, dan sebagai anggota G-20. Tak hanya itu, dalam 10 terakhir, di
bidang diplomatik posisi Indonesia semakin strategis dengan
keikutsertaan aktif di forum internasional seperti APEC maupun ASEAN.

Joko Widodo pun Resmi Presiden
Republik Indonesia

Di hadapan anggota MPR, Jokowi dilantik menjadi Presiden. Prosesi berlangsung lancar, aman,

tertib, khidmad, dan tuntas. Hal demikian menepis isu sebelumnya kalau pelantikan akan dijegal

dan digagalkan. Dalam sambutan, Jokowi mengajak bekerja, bekerja, bekerja. Ia akan menjadi

nakhoda perahu yang akan ditumpangi seluruh rakyat.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Pastinya tantangan ke depan akan
semakin berat. Meski demikian, Zulkifli yakin
hal itu bisa diatasi bila kita semua semakin
kokoh dalam bekerja sama antar seluruh
elemen dan serta terus menggelorakan
pembangunan bangsa dengan didasari
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan
Bhinneka Tunggal Ika.

Atas jasa dan pengabdian itu, Zulkifli
menyampaikan penghargaan setinggi-
tingginya kepada Susilo Bambang
Yudhoyono. “Semoga pengadian beliau
mendapat ridho Allah,” tuturnya. Apa yang
didoakan Zulkifli itu diamini oleh seluruh
anggota MPR.

Dalam sidang yang khimad itu, Zulkfili
membacakan Tata Tertib MPR Pasal 114 ayat
(8), di mana selepas pengucapan sumpah,
presiden memberikan sambutan awal masa
jabatan. Selanjutnya Jokoo Widodo diberi waktu
untuk menyampaikan sambutan di mimbar.

Dalam sambutannya, mantan Gubernur
Jakarta itu mengatakan, sumpah yang baru
diucapkan memiliki makna spritual yang
dalam, menegaskan komitmen untuk bekerja
keras mencapai kehendak bersama sebagai
bangsa yang besar. 

Joko Widodo merasa yakin tugas berat
akan bisa dipikul bersama dengan persatuan,
gotong royong, dan kerja keras. “Persatuan
dan gotong royong adalah syarat bagi kita
untuk menjadi bangsa besar,” ujarnya.
Dikatakan, Indonesia tidak akan pernah besar
jika terjebak dalam keterbelahan dan
keterpecahan.

Dalam pemerintahannya, dir inya
memastikan setiap rakyat merasakan
kehadiran pelayanan pemerintahan.
Dirinya juga mengajak seluruh lembaga
negara untuk bekerja dengan semangat
yang sama dalam menjalankan tugas dan
fungsinya masing-masing. “Saya yakin,
Negara ini akan semakin kuat dan
berwibawa jika semua lembaga negara
bekerja memanggul mandat yang telah
diberikan oleh konstitusi,” urainya.

Saat sambutan, alumni UGM itu mengajak
kepada nelayan, buruh, petani, pedagang
bakso, pedagang asongan, sopir, akademisi,
guru, TNI, POLRI, pengusaha, dan kalangan
profesional, untuk bekerja keras, bahu
membahu, bergotong rotong. “Inilah, momen
sejarah bagi kita semua untuk bergerak
bersama untuk bekerja, bekerja, dan

bekerja,” ucapnya.
 Lima tahun ke depan bagi Jokowi

merupakan momentum pertaruhan sebagai
bangsa merdeka. “Oleh sebab itu, kerja,
kerja, dan kerja adalah yang utama,” ujarnya.
Dirinya yakin, dengan kerja keras dan gotong
royong, Indonesia akan akan mampu
melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah, meningkatkan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial.

Di akhir pidato, Jokowi mengutip apa yang
pernah dikatakan Presiden Soekarno yang
mengatakan untuk membangun Indonesia
menjadi negara besar, negara kuat, negara
makmur, negara damai, kita harus memiliki
jiwa cakrawala samudera, jiwa pelaut yang
berani mengarungi gelombang dan hem-
pasan ombak yang menggulung. “Sebagai
nakhoda yang dipercaya oleh rakyat, saya
mengajak semua warga bangsa untuk naik
ke atas kapal Republik Indonesia dan
berlayar bersama menuju Indonesia raya,”
ucapnya dengan mantap. ❏

AW
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NASIONAL

TEPAT pukul 10.30, 29 September 2014,
pimpinan MPR memasuki Gedung
Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD

Senayan, Jakarta. Pada hari itu, MPR
mempunyai hajat lima tahunan, yakni Sidang
Akhir Masa Jabatan Anggota MPR periode
2009-2014, dengan agenda seperti laporan
Panitia Ad Hoc (PAH) I dan  PAH II.

Meski sidang siap dimulai, dengan dipimpin
oleh Ketua MPR, Sidarto Danusubroto,
namun jumlah anggota yang hadir baru 200
orang. Sebab belum kuorum maka atas
persetujuan peserta sidang, sidang ditunda
paling lama 30 menit.

Setelah menunggu masa penundaan
selama 30 menit, akhirnya pada pukul 11.05,
jumlah anggota sudah mencapai 349 dan itu
sudah kuorum. Dan, pimpinan sidang,
Sidarto, langsung membuka sidang yang

sudah molor setengah jam itu. “Dengan
mengucap bismillahirrahmanirrohim sidang
dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum,”
ujar mantan ajudan Presiden Soekarno itu
sambil mengetuk palu sidang.

Dalam sambutan, Sidarto mengatakan
bahwa Sidang Paripurna II itu memiliki agenda
mendengar laporan kerja PAH I dan PAH II.
PAH I yang bertugas  mengubah peraturan
tata tertib MPR, sedang PAH II berkerja untuk
merumuskan rekomendasi MPR.

Sebelum Ketua PAH I, Daryatmo
Mardiyanto, dipersilahkan membacakan hasil
rapat-rapat yang telah dilakukan mulai  22
hingga 29 September 2014, tiba-tiba ada
seorang peserta sidang menginterupsi.
Interupsi itu terkait acara yang tidak dimulai
dengan menyanyikan lagu kebangsaa Indo-
nesia Raya. Polemik itu tidak lama, hingga

akhirnya Sidarto menyetujui acara diawali
menyanyikan lagu Indonesia Raya. “Silahkan
berdiri dan mari menyanyikan lagu Indone-
sia Raya,” ujarnya. Petugas protokol Setjen
MPR pun maju dan memimpin menyanyikan
lagu kebangsaan.

Selepas seremonial itu, sebelum
Daryatmo membacakan laporan hasil rapat,
Sidarto memberi apresiasi kepada anggota
PAH I dan PAH II yang telah bekerja siang
malam bahkan hingga dini hari. “Pimpinan MPR
memberi apresiasi,” ujarnya. “Selanjutnya
kami persilahkan Ketua PAH I membacakan
hasil kerjanya, maksimal waktu 5 menit,”
tambahnya.

Tanpa banyak membuang waktu,
Daryatmo membacakan tumpukan kertas
yang dibawanya. Dikatakan laporan PAH I
disusun dalam kerangka pelaksanaan

Sidang Akhir Masa Jabatan

Mengoptimalkan Peran MPR
Untuk mengakhiri masa baktinya, anggota MPR menyelenggarakan Sidang Akhir Masa Jabatan

Anggota MPR periode 2009-2014. Agendanya Laporan Kinerja Pimpinan MPR periode 2009-2014

serta laporang Panitia Ad Hoc I dan II.
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KETUA MPR Sidarto Danusubroto menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan
wewenang serta kinerja Pimpinan MPR periode 2009 – 2014. Laporan disampaikan

dalam sidang paripurna ke-3 Sidang Akhir Masa Jabatan Anggota MPR 2009 – 2014 di
Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin 29 September 2014.

Sidarto Danusubroto mengawali laporannya dengan sejenak mengenang almarhum
Dr. (HC) Taufiq Kiemas yang wafat pada 8 Juni 2013. Selanjutnya, Sidarto mengatakan
bahwa pelaksanaan Sidang MPR Akhir Masa Jabatan 2009 – 2014 merupakan amanat
UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan Keputusan MPR
No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib MPR.

Salah satu ketentuan dalam aturan itu, dalam sidang akhir masa jabatan, Pimpinan
MPR menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang serta kinerja Pimpinan
MPR periode 2009 – 2014. “Laporan ini telah disusun dalam sebuah buku yang diberi
judul ‘Menegakkan Kedaulatan Rakyat dan Supremasi Konstitusi’,” jelas Sidarto
Danusubroto didampingi empat wakil ketua yaitu Hj. Melani Leimena Suharli, Hajriyanto
Y Thohari, Dimyati Natakusumah dan Ahmad Farhan Hamid.

Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR), lanjut Sidarto, adalah wujud pelaksanaan potret
demokrasi di Indonesia. Meskipun MPR sejajar dengan lembaga negara lainnya, MPR
mempunyai fungsi dan kewenangan tertinggi, yaitu mengubah dan menetapkan UUD,
melantik dan mengambil sumpah presiden dan wakil presiden. “Tidak ada lembaga
negara lain yang memiliki fungsi dan kewenangan seperti itu,” ujar Sidarto.

Pada periode 2009 – 2014, MPR juga telah melakukan berbagai agenda kenegaraan.
Salah satunya adalah mengikuti pertemuan konsultasi antarlembaga negara (Presiden,
MPR, DPR, DPD, MA, KY, BPK). Sepanjang periode itu, MPR telah mengikuti sedikitnya 15
kali pertemuan konsultasi antarlembaga negara.

Selain itu, selama periode tersebut, telah terjadi pergantian Pimpinan MPR. “Dari
almarhum Taufiq Kiemas kepada saya, Sidarto Danusubroto, dan pergantian Wakil Ketua
MPR Lukman Hakim Saifuddin kepada Dimyati Natakusumah,” katanya.

Selama periode 2009 – 2014, lanjut Sidarto, MPR telah membentuk alat kelengkapan
Pimpinan MPR, yaitu Tim Kerja Sosialisasi, Tim Kerja Anggaran, dan Tim Kerja Sistem
Kajian Ketatanegaraan. Dengan Tim Kerja Sosialisasi, MPR telah memasyarakatkan 4
Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara secara masif kepada seluruh elemen
masyarakat.

Sidarto kembali memuji Taufiq Kiemas terkait dengan sosialisasi 4 Pilar Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara, meliputi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka
Tunggal Ika. “Kita memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Taufiq Kiemas,”
ujarnya.

Menurut Sidarto, publik sangat antusias pada program MPR dalam sosialisasi 4 Pilar.
“Sebanyak 96% responden menyatakan bahwa sosialisasi 4 Pilar sangat bermanfaat,”
katanya seraya mengutip hasil penelitian yang dilakukan Universitas Islam Negeri (UIN).

Pada bagian akhir laporannya, Sidarto mengungkapkan adanya keinginan untuk
memisahkan MPR dari UU MD3 sehingga MPR memiliki UU tersendiri. ❏

Budi Sucahyo

Kinerja Pimpinan MPR periode 2009-2014

ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Tata
Tertib MPR serta tugas yang diberikan dalam
Sidang Paripurna MPR tanggal 22 Septem-
ber 2014.

Untuk merumuskan pembahasan, dalam
rapat pleno PAH I semua anggota diberi
kesempatan untuk melakukan curah
pendapat untuk menyusun draf peraturan
tata tertib. Hasil curah pendapat tersebut
diinventarisir.

Diungkapkan jumlah bab dan pasal tata
tertib MPR sebelum diubah terdiri atas 25
bab, 133 pasal, dan 285 ayat. Dalam
rancangan perubahan tata tertib menjadi 16
bab, 176 pasal, dan 405 ayat. “Banyaknya
pasal dan ayat menunjukkan semakin
lengkap dan komprehensif materi tata tertib
MPR,” paparnya.

Dalam tata tertib disebutkan bahwa MPR
membentuk badan untuk memasyarakatkan
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan
Bhinneka Tunggal Ika serta mengkaji sistem
ketatanegaraan dan menyerap aspirasi
masyarakat. “Badan ini akan mengoptimalkan
tugas MPR,” paparnya.

Dalam laporannya juga diungkapkan, MPR
dapat menyelenggarakan sidang tahunan
untuk memfasilitasi penyampaian laporan
kinerja lembaga-lembaga negara yang
kewenangannya diberikan UUD. Menurut
Daryatmo, ini terobosan MPR untuk mencoba
membangun sistem penyelenggaraan
negara. “Utamanya dalam akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan tugas oleh
lembaga negara,” ucapnya.

Apa yang disampaikan PAH I, diperkuat oleh
laporan PAH II yang disampaikan oleh
Muhammad Jafar Hafsah. Sebagai Ketua PAH
II, Jafar merekomendasikan MPR melakukan
revitalisasi nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun
1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selain
itu membentuk lembaga kajian yang secara
fungsional bertugas mengkaji sistem
ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945, NKRI,
dan Bhinneka Tunggal Ika.

PAH II juga mempunyai rekomendasi bagi
MPR untuk melakukan sidang tahunan
dengan agenda mendengarkan laporan
kinerja lembaga-lembaga negara. “MPR
sebagai forum rakyat Indonesia memiliki
legitimasi untuk memantau kesesuaian
jalannya pemerintahan oleh seluruh lembaga
negara,” paparnya. ❏

AW
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SEJAK pukul 08.00 WIB, 1 Oktober 2014,
Gedung Nusantara, di Kompleks  MPR/
DPR/DPD Senayan, Jakarta, sudah

mulai dipenuhi anggota DPD dan DPR
sekaligus sebagai anggota MPR. Hari Rabu
itu bisa jadi merupakan hari yang
membahagiakan anggota parlemen baru iru,
sebab hari itu mereka dilantik sebagai wakil
rakyat.

Meski  d i  gedung yang atapnya
berbentuk cangkang kura-kura itu sudah
banyak terisi namun belum ada tanda-
tanda acara akan dimulai. Baru ketika bel
berbunyi, sekitar 10.30, suasana menjadi
senyap. Hal demikian menunjukkan acara
dimulai. Dalam pengumuman petugas
disebutkan Setjen KPU, Arif Rahman Hakim,
akan mengumumkan keanggotaaan DPD
dan DPR dan sekaligus mengumumkan
pimpinan sementara untuk DPR, DPD, dan
MPR. Dikatakan oleh Arif, pemilihan
sidang sementara itu berdasarkan pada
usia anggota, dari yang paling muda dan
paling tua.

Berdasarkan keputusan yang dibacakan
Arif, maka pimpinan sementara DPR adalah
Popong Otje Djundjunan, anggota DPR dari
Fraksi Partai Golkar, yang berusia 76 tahun;
dan Ade Rezki Pratama, anggota DPR dari
Fraksi Partai Gerindra yang usianya  26
tahun. Ade yang kelahiran Bukit Tinggi ini
berasal dari daerah pemilihan Sumatra
Barat II.

Sedang untuk pimpinan sementara DPD
adalah Mudaffar Sjah, anggota DPD dari
Maluku Utara yang berumur 79 tahun; dan
Riri Damayanti, anggota DPD dari Bengkulu
yang berumur 24 tahun. Untuk pimpinan  MPR
sementara, KPU tetap menggunakan aturan
yang sama, yakni berdasarkan umur dan
perpaduan unsur DPR dan DPD sehingga
Mudaffar dan Ade sebagai pimpinan MPR
sementara.

Setelah Arif membacakan keputusan yang
ditandatangani oleh Ketua KPU, Husen Kamil
Manik, pada 30 September 2014, ada jeda
waktu sekitar 15 menit. Jeda waktu yang
ada untuk menunggu kedatangan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil
Presiden Boediono.  Sebagai pimpinan DPR,

DPD, dan MPR sementara, sesuai aturan
protokoler, mereka harus menjemput
Presiden dan Wakil Presiden.

Sekitar pukul 11.00, Presiden dan Wakil
Presiden memasuki Gedung Nusantara.
Seluruh hadirin yang berada di Gedung
Nusantara berdiri khidmat saat Presiden dan

Sidang Paripurna I

Anggota MPR Periode 2014-2019 Sah Sebagai

Wakil Rakyat
Sebanyak 687 dari 692 anggota MPR RI periode 2014-2019 telah diambil sumpahnya oleh Ketua

Mahkamah Agung di depan Sidang Paripurna I MPR RI pada 1 Oktober 2014. Dan, sejak saat itu,

anggota MPR hasil Pileg 2014 itu sah menjadi anggota MPR RI.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Wakil Presiden memasuki gedung itu.
Dengan kedatangan Presiden dan Wakil

Presiden maka Sidang Paripurna I DPR yang
dipimpin oleh Popong dan Ade dengan
agenda Pengucapan Sumpah dan Janji
Anggota DPR Periode 2014-2019 dimulai.
Sebelum sumpah dan janji sesuai dengan
agama masing-masing anggota diucapkan,
Sesjen DPR Winantuningtyastiti membacakan
keputusan tentang keanggotaan DPR dari
seluruh fraksi yang dimulai dari Dapil I Aceh
hingga Papua.

Dalam pengucapan sumpah dan janji,
secara seremonial masing-masing wakil
berdasarkan agama maju di hadapan
pimpinan Ketua MA dan didampingi oleh
rohaniawan. Ketua MA memandu
pengucapan sumpah dan janji, diikuti secara
bersama dan ada bagian tertentu hanya
diikuti sesuai agama masing-masing.
Seremonial pengucapan sumpah dan janji
beserta proses yang lain dilakukan mulai
pukul 11.20 hingga 11.30.

Setelah pengucapan sumpah dan jani
anggota DPR selesai, pukul 11.40, acara
dilanjutkan dengan Pengucapan Sumpah
dan Janji Anggota DPD 2014-2019. Sama
prosesinya dengan DPR, sebelum
pengucapan sumpah dan janji, Sesjen DPD
Sudarsono Hardjosoekarto membacakan

keputusan keanggotaan DPD. Proses
pengucapan sumpah dan janji sama
dengan proses pengucapan sumpah dan
janji anggota DPR dan tetap dipandu oleh
Ketua MA.

Sidang Paripurna DPD yang dipimpin oleh
Mudaffar dan Riri itu dimulai dari pukul 11.45
hingga 12.10. Selepas pengucapan sumpah
dan janji, Riri mengucapkan Allhamdulillah.
Dalam kesempatan itu, Riri juga
menyampaikan beberapa pesan kepada

anggota DPD akan agenda-agenda
selanjutnya.  

 Usai pengucapan sumpah dan janji
anggota DPD dan DPR, selanjutnya
diteruskan dengan Pengucapan Sumpah dan
Janji Anggota MPR 2014-2019. Anggota
kedua lembaga negara itu secara konstitusi
merupakan anggota MPR. Untuk itu mereka
secara bersama dilantik menjadi anggota
MPR.

Prosesi pengucapan sumpah dan janji
sama seperti DPR dan DPD. Sebelum
pengucapan sumpah dan janji, Sesjen MPR,
Eddie Siregar, membacakan keputusan
tentang keanggotaan MPR. Selepas
pembacaan surat keputusan itu, dengan
dipandu oleh Ketua MA, seluruh anggota
MPR mengucapkan sumpah dan janji. Sidang
Paripurna MPR yang dipimpin Ade dan
Mudaffar itu selesai pukul 12.40.     

Pengucapan sumpah dan janji anggota
DPD, DPR, dan MPR yang diliput oleh seribu
lebih wartawan, baik dari dalam atau luar
negeri, bahkan beberapa stasiun televisi
siaran langsung, berjalan dengan khimat,
tertib, lancar, dan aman. Sebagai tanda
bersyukur acara ditutup dengan doa yang
dibimbing oleh Wakil Menteri Agama
Nasaruddin Umar. ❏

AW
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SIDANG Paripurna II Awal Masa Jabatan
Anggota MPR RI periode 2014-2019,
Kamis (2/10), di Gedung Nusantara,

kompleks Parlemen berlangsung lancar.
Sidang dengan  agenda pengesahan
rancangan acara pada Sidang Paripurna
MPR dan pembentukan fraksi-fraksi serta
kelompok DPD itu dipimpin anggota MPR
tertua dari Kelompok DPD,  Dr. Hj. Maimanah
Umar MA., dan anggota MPR termuda dari
Fraksi Gerindra Ade Rizki Pratama.

Sidang yang diagendakan berlangsung
pukul 10.00 WIB itu molor hingga jam 11.00
WIB.  Namun saat sidang dibuka oleh
pimpinan sidang sementara Maimanah Umar,
anggota yang hadir belum memenuhi kuorum,
sehingga sidang ditunda selama satu jam
dan dibuka kembali pukul 12.00 WIB.

Tapi, ketika sidang dibuka tepat pukul
12.00 WIB lagi-lagi peserta yang hadir
belum mencapai kuorum. Syarat kuorum
adalah 347 anggota yang hadir, sedang
saat sidang dibuka anggota yang hadir
baru mencapai 233 orang dari 692
anggota MPR. Maka, sidangpun  kembali
diundur selama satu jam, dan  dibuka
kembali pukul 13.00 WIB. Penundaan ini
sekaligus memberi kesempatan peserta

sidang untuk ishoma (istirahat sholat dan
makan siang).

Setelah dua kali tertunda, sidang baru bisa
berlangsung setelah anggota yang mengisi
daftar hadir memenuhi syarat quorum. Ketika
sidang dibuka tepat pukul 13.00 WIB anggota
MPR yang hadir sudah mencapai 347 or-
ang, atau separo plus satu. Pimpinan sidang
sementara Maimanah Umar langsung
mengetok palu tanda sidang paripurna
dibuka dan terbuka untuk umum.

Dalam kata pengantarnya, Maimanah
mengatakan bahwa pimpinan MPR
sementara sudah melaksanakan rapat
gabungan dengan fraksi-fraksi di MPR.
Hasilnya, rapat gabungan menyetujui
rancangan acara pada sidang paripurna
MPR. “Apakah saudara-saudara juga
menyetujui rancangan acara pada sidang
paripurna MPR,” tanya Maimanah kepada
peserta sidang, yang langsung dijawab:
setuju …….  Tok.. pimpinan sidang pun
mengetok palu.

Setelah itu, sidang dilanjutkan pandangan
fraksi-fraksi terkait dengan pembentukan
pimpinan fraksi-fraksi di MPR. Untuk pertama
kali pimpinan sidang mempersilahkan
jurubicara Fraksi PDI Perjuangan untuk

menyampaikan pandangan fraksinya. Drs.
Achmad Basarah, MH., selaku jurubicara
Fraksi PDI Perjuangan, antara lain
menyatakan bahwa fraksi PDI Perjuangan
mendukung hasil putusan rapat gabungan
pimpinan MPR sementara dengan fraksi-
fraksi.

Lalu, fraksi PDI Perjuangan juga setuju
penundaan pemilihan pimpinan MPR menjadi
hari Senin (6/19), untuk menghormati umat
Islam yang  merayakan Idul Adha. “Semoga
MPR bisa menjaga marwahnya, seperti yang
pernah dicapai oleh pimpinan MPR periode
2009-2014”, kata Basarah berharap.

Setelah diawali oleh PDI Perjuangan,
pandangan fraksi-fraksi dilanjutkan berturut-
turut oleh fraksi Partai Golkar, Gerindra, dan
Partai Demorat. Namun, juru bicara Demokrat
minta ditunda dulu karena masih menunggu
surat resmi ditandatangi pimpinan partai yang
masih dalam perjalanan.

Setelah itu pandangan fraksi dilanjutkan
oleh  PKB, PAN, PPP, Partai Nasional Demokrat
(Nasdem), Partai Hati Nurani (Hanura), dan
kelompok DPD. Usai Kelompok DPD, baru juru
bicara Partai Demokrat dipanggil kembali
untuk menyampaikan usulan susunan
fraksinya. Kecuali Nasdem, semua fraksi
telah menyampaikan sususan pimpinan
fraksi di MPR. Anggota Fraksi Partai Nasdem
hari itu ternyata tidak tampak hadir dalam
ruang sidang.

Interupsi

Setelah semua fraksi menyampaikan
pandangannya, dapat diketahui bahwa  tiga
fraksi di MPR periode 2014-2019 dipastikan
dipimpin oleh figur yang sama, seperti periode
sebelumnya. Ketiga fraksi itu adalah PKS,
PKB dan PPP, yang ketua fraksinya masing-
masing: H. TB. Soenmandjaja, Ir. H. M. Lukman
Edy dan Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz.
Sementara ketua-ketua fraksi lain adalah:
Drs. Achmad Basarah, MH., (PDI
Perjuangan), H. Hardisoesilo (Partai Golkar),
Edy Prabowo, MM, MBA., (Gerindra),  Ir.
Alimin Abdullah (PAN), dan Bambang Sadono
(Kelompok DPD).

Sidang Paripurna II

Penyusunan Fraksi-Fraksi MPR
Sidang Paripurna II MPR Awal Masa Jabatan Anggota MPR RI periode 2014-2019 berjalan lancar.

Salah agendanya adalah penyusunan fraksi-fraksi partai politik dan kelompok DPD di MPR.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Meski berjalan lancar, Sidang Paripurna II
MPR Awal Masa Jabatan Anggota MPR RI
periode 2014-2019 sempat  diwarnai
interupsi oleh beberapa peserta. Salah
satunya adalah datang dari anggota fraksi
Partai Hanura. Dalam interupsinya, ia
mempertanyakan masalah tata tertib (tatib)
yang sudah disahkan oleh MPR periode

2009-2014. Menurutnya, akan lebih baik bila
tatib itu ditinjau kembali, dengan harapan
anggota MPR periode 2014-2019 bisa
merasa lebih memiliki tatibnya sendiri.

 Namun, interupsi itu malah mengundang
interupsi anggota lain. Si pengaju intrupsi
minta sidang dilaksanakan sesuai dengan
agenda acara yang telah disepakati, soal

tatib bisa dibicara oleh pimpinan MPR yang
baru. Mendengar usula itu, pimpinan sidang
paripurna langsung menutup sidang.
Tok…tok dua kali. Lalu muncul celetukan dari
floor agar diketuk tiga kali, pimpinan sidang
menambah satu ketokan lagi: tok …..
Berakhirlah sidang paripurna II. ❏

Budiono
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MAJELIS Permusyawaratan Rakyat
(MPR) sudah menyelesaikan pem-
bagian tugas pimpinan MPR dan

menetapkan pimpinan badan-badan sebagai
alat kelengkapan MPR. Pengambilan keputusan
untuk menentukan tugas pimpinan MPR dan
pimpinan badan-badan di MPR dilakukan
dengan musyawarah mafakat bulat.

“Kita tidak ada paket-paket, Paket A atau
Paket B, dalam menentukan pimpinan badan
sebagi alat kelengkapan majelis. Semua
keputusan diambil dengan musyawarah

mufakat bulat, bukan lonjong,” kata Ketua
MPR Zulkifli Hasan dalam konperensi pers
usai rapat gabungan pimpinan MPR dan
fraksi-fraksi MPR serta Kelompok DPD, di
Ruang GBHN Kompleks MPR/DPR/DPD,
Jakarta, Senin 13 Oktober 2014.

Rapat gabungan itu dihadiri Ketua MPR
Zulkifli Hasan didampingi Wakil Ketua
Mahyudin, Ketua EE Mangindaan, dan
Oesman Sapta Odang. Wakil Ketua Hidayat
Nur Wahid berhalangan hadir karena
masih berada di luar negeri. Sementara
pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD
seluruhnya hadir.

Rapat gabungan pertama setelah
pelantikan pimpinan MPR ini membahas
tentang agenda pelantikan presiden terpilih
dan pembentukan badan sebagai alat
kelengkapan MPR. Ada tiga badan yang

dibentuk, yaitu: Badan Sosialisasi, Badan
Pengkajian, dan Badan Anggaran. Serta satu
lembaga, yakni lembaga kajian sistem
ketatanegaraan.

“Kita sudah selesai membagi tugas
pimpinan MPR serta menetapkan badan-
badan sebagai alat kelengkapan MPR.
Semuanya dilakukan dengan musyawarah
bulat,” kata Zulkif l i  Hasan. Adapun
pembagian tugasnya sbb: Mahyudin
membawahi tugas Badan Anggaran; EE
Mangindaan membawahi tugas Badan

Pengkajian; Oesman Sapta Odangn
membawahi Badan Sosialisasi; dan Hidayat
Nur Wahid membawahi Lembaga Kajian.

Berbeda dengan pengisian pimpinan
komisi di DPR diwarnai tarik menarik dua
kekuatan antara Koalisi Merah Putih (KMP)
dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), pengisian
pimpinan badan sebagai alat kelengkapan
majelis dilakukan secara musyawarah
mufakat. Partai yang tergabung dalam KMP
dan KIH saling berbagi kekuasaan secara
proporsional dalam pengisian pimpinan
badan di MPR.

Adapun pimpinan tiga badan di MPR
berdasarkan hasil masyawarah itu adalah:
Badan Sosialisasi diketuai Fraksi PDI
Perjuangan dengan wakil ketua dari Fraksi
Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Nasdem, dan
Fraksi Golkar. Lalu, Ketua Badan Kajian

Ragab Pimpinan MPR

Pengisian Pimpinan Badan Secara Musyawarah
Pengisian pimpinan badan sebagai alat kelengkapan majelis dilakukan secara musyawarah

mufakat. Partai anggota KMP saling berbagi dengan anggota KIH secara proporsional dalam

pengisian pimpinan badan di MPR.

dipegang  Kelompok DPD dengan wakil ketua
dari Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan,
Fraksi PPP, dan Fraksi Gerindra. Sedangkan
Badan Anggaran diketuai Fraksi Golkar
didampingi wakil ketua Fraksi Demokrat,
Kelompok DPD, Fraksi Hanura, dan Fraksi
PKB.

Dalam jumpa pers itu, Zulkifli Hasan
menegaskan bahwa pimpinan MPR bersama
sepuluh pimpinan fraksi partai politik di MPR
dan pimpinan Kelompok DPD sepakat bulat
untuk hadir dan siap menyukseskan agenda

kebangsaan, yaitu pelantikan presiden terpilih
pada 20 Oktober 2014. Saat jumpa pers itu
berlangsung, Zulkifli Hasan didampingi tiga
wakil ketua, yaitu  EE Mangindaan, Mahyudin,
dan Oesman Sapta, serta pimpinan dari
sepuluh fraksi partai politik dan kelompok
DPD di MPR.

Pernyataan Zulkifli Hasan itu sekaligus
menepis adanya anggapan bahwa akan
terjadi penjegalan atau pemboikotan dalam
acara pelantikan presiden dan wakil
presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla
pada 20 Oktober 2014. “Jadi, dengan
pernyataan ini serta dihadiri semua pimpinan
fraksi dan kelompok DPD, maka isu-isu
penjegalan, pemboikotan, berkaitan dengan
pelantikan presiden itu tidak benar,”
tandasnya. ❏

BS
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Pengamanan

Moeldoko: TNI Siap Mengamankan
Pelantikan Presiden
Kepala BIN Marciano Norman menyatakan, tak ada indikasi upaya

penggagalan acara pelantikan presiden oleh salah satu

kelompok.

UNTUK lebih memantapkan pelantikan
presiden pada 20 Oktober 2014,
pimpinan MPR mengadakan pertemuan

dengan Panglima TNI Jenderal Moeldoko,
Kapolri Jenderal Polisi Sutarman, dan Kepala
BIN Marciano Norman, di Ruang Delegasi,
Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD
Senayan, Jakarta, 16 Oktober 2014.

Kepada mereka, Ketua MPR Zulkifli
Hassan memaparkan berbagai hal dalam
rangka menyukseskan pelantikan presiden.
Mulai dari bertemu dengan Ketua KPU,
Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jayakarta,
Jokowi, Jusuf Kalla, para ketua umum partai
hingga mantan presiden dan wakil presiden.

Persiapan acara pelantikan presiden
dirasa belum mantap kalau belum bertemu
langsung dengan Kapolri dan Panglima TNI.
“Kalau Panglima TNI dan Kapolri sudah
datang dalam pertemuan ini maka saya
haqqul yakin acara akan berlangsung
sukses,” ujar Zulkifli. “Pasti TNI dan Polri siap
sehingga tak ada keraguan bagi kami,”

tambahnya.
Zulkifli menceritakan kepada para jenderal

itu bahwa sebelum diadakan pertemuan
MPR, DPR, dan DPD dengan Jokowi dan
Jusuf Kalla, suhu politik sangat panas.
Diberitakan seolah-olah ada upaya
penggagalan pelantikan presiden. “Namun
setelah kami mengadakan pertemuan
dengan Jokowi dan tampil bareng maka tensi
politik menjadi turun,” paparnya. “Semua isu
negatif menjadi reda,” ucapnya.  “Berita yang
ada sekarang menjadi sejuk,” akunya lagi.

Pihak MPR dikatakan tak menjadi masalah
bila harus door to door mengunjungi Jokowi,
Jusuf Kalla, para ketua umum, mantan
presiden, wakil presiden, dan tokoh
nasional. Lebih membanggakan, seperti
dikatakan oleh mantan Menteri Kehutanan
itu adalah seluruh fraksi dan kelompok DPD
siap menyukseskan acara pelantikan
presiden.

Sutarman dalam kesempatan itu
mengatakan, siap mengikuti acara yang telah

disusun oleh MPR. “Pada prinsipnya kami
siap mengikuti,” ujarnya dengan tegas. Hal
demikian baginya sudah menjadi tanggung
jawab apalagi ada kepala negara dan
pemerintahan asing datang.

Untuk mengamankan acara tersebut
diungkapkan oleh Sutarman, akan diturunkan
24.815 personil yang terdiri dari polisi,
tentara, dan pamdal. Pengamanan yang
dilakukan tidak hanya dari Ring I sampai Ring
IV namun juga di daerah-daerah perbatasan
Jakarta dengan Jawa Barat dan Banten
untuk menyekat hal-hal yang dirasa akan
mengganggu acara. “Polisi dan TNI menjamin
seluruh rangkaian acara prosesi pelantikan
presiden,” ujarnya dengan tegas.

Apa yang dikatakan Sutarman dikuatkan
oleh Moeldoko. Dikatakan Moeldoko, dua hari
yang lalu dirinya telah memanggil Pangdam
Jayakarta dan Kapolda Metro Jaya untuk
memaparkan skenario pengamanan
pelantikan presiden. Tak hanya itu, dirinya
sudah mengapelkan pasukan untuk acara
itu.

Soal keamanan Jokowi dan Jusuf Kalla,
menurut Moeldoko sudah berada di tangan
TNI ketika mereka sudah diputuskan sebagai
presiden dan wakil presiden oleh KPU dan
MK. Untuk mengamankan acara itu, TNI akan
menurunkan 170 SSK. Satu SSK berkisar
100 personil. “Saya pastikan TNI siap
mengamankan acara pelantikan presiden,”
ujarnya dengan tegas.

Meski demikian dirinya menghimbau agar
masyarakat yang merayakan Jokowi menjadi
presiden tidak membuat rasa tak nyaman
bagi masyarakat yang lain.

Marciano Norman menyampaikan kabar
menggembirakan kepada pimpinan MPR
bahwa tak ada indikasi upaya penggagalan
acara pelantikan presiden oleh salah satu
kelompok. Meski demikian dirinya tetap
berkomunikasi dengan semua pihak untuk
menjadikan tanggal 20 Oktober itu sebagai
hari seluruh rakyat Indonesia, di mana
bangsa ini mendapat presiden yang baru
dan melepas presiden sebelumnya.

Supaya acara itu berlangsung dengan
lancar, Marciano mengharap agar pimpinan
MPR tetap sehat dan jangan sampai
terlambat. Bila terlambat datang yang
demikian malah akan menimbulkan suasana
yang tak kondusif.  ❏

AW
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SELEPAS pelantikan pimpinan MPR
Periode 2014-2019, para pimpinan
langsung bekerja untuk mempersiap-

kan Pelantikan Presiden Joko Widodo dan
Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dise-
lenggarakan 20 Oktober 2014 di Gedung
Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD
Senayan, Jakarta. Untuk membahas masalah
itu, pimpinan MPR mengadakan pertemuan
dengan pimpinan KPU dan Ketua DKPP guna
menyinergikan tugas dan wewenang.

Pertemuan yang diselenggarakan di Lt. 9,
Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/
DPD, 9 Oktober 2014, itu dihadiri oleh Ketua
MPR Zulkifli Hasan, para Wakil Ketua MPR
Mahyudin, E. E. Mangindaan, Hidayat
Nurwahid, dan Oesman Sapta. Dari pimpinan
KPU, ada Ketua KPU, Husni Kamil Manik
beserta jajarannya, seperti Hadar Nafis
Gumay, Arief Budiman, dan Sigit Pamungkas.
Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie juga hadir
dalam pertemuan itu.

Dalam kesempatan itu, Zulkif l i
mengucapkan terima kasih atas kunjungan
para pimpinan KPU dan DKPP untuk
membahas agenda pelantikan presiden.
Menurut mantan Menteri Kehutanan itu,
pelantikan presiden sudah menjadi
pertanyaan para wartawan. Namun dirinya

menegaskan dan mengharap agar para
wartawan jangan mengembangkan isu-isu
yang menambah suasana menjadi panas.
Dirinya mengharap agar para wartawan ikut
menciptakan suasana adem. “Di MPR yang
ada politik kebangsaan,” ujarnya.

Politisi dari PAN itu mengharapkan yang
demikian sebab isu-isu yang bersliweran
menjelang dan saat pelantikan presiden
demikian berbahaya dan gawatnya, seperti
MPR akan melakukan impeachment,
Presiden akan dipilih oleh MPR, dan ada
boikot. Ditegaskan oleh Zulkifli,  isu-isu itu
bukan dari pihak yang berkepentingan dalam
pelantikan. “Kita rapat saja belum masak
sudah dituduh yang bukan-bukan,” tuturnya.

Pertemuan MPR, KPU dan DKPP

Harus Tertib, Khidmad, Lancar, dan Tuntas
MPR, KPU, dan DKPP sepakat pelantikan presiden harus lancar dan sukses. Untuk itu semua

diskenario agar tidak melanggar Tata Tertib MPR dan UU MD3

Dalam kesempatan itu, Husni menyatakan
bahwa pelantikan presiden merupakan
tahapan terakhir dalam proses Pemilu
Presiden. Dikemukakan bahwa pertemuan
itu untuk menyinergikan tugas akhir KPU dan
tugas awal MPR. Untuk itu pentingnya
pembahasan proses pelaksanaan pelantikan
presiden sesuai dengan Tata Tertib MPR  dan
UU MD3.

Sebagai penyelenggara pemilu, baik
Pemilu Legislatif, Pemilu DPD, dan Pemilu
Presiden, Jimly memuji kinerja KPU yang
dirasa sukses. “Secara umum Pemilu 2014
bagus,” ujarnya.

Jimly tak hanya memuji KPU, dirinya juga
mengucapkan selamat atas terpilihnya

pimpinan MPR periode 2014-2019. “Patut
disyukuri, mudah-mudahan menjadi berkah,”
ujarnya. Guru Besar FHUI itu berharap agar
MPR ke depan lebih berguna dan efektif.

Husni juga tak lupa mengucapkan selamat
kepada para pimpinan MPR. Pria asal
Sumatra Barat itu juga mempunyai keinginan
yang baik kepada MPR. “Mudah-mudahan
MPR lebih sukses dan menjadi rumah kita
bersama,” paparnya.

Dalam pertemuan itu dibahas berbagai
skenario dan proses pelantikan presiden.
Dari pertemuan itu Zulkifli hanya ingin
pelantikan presiden bisa berjalan tertib,
khimad, lancar, dan tuntas. ❏

AW
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Bakohumas

Setjen MPR Sosialisasikan
Sidang-Sidang MPR dan Revolusi Mental

AGAR masyarakat mengetahui kegiatan
sidang-sidang diselenggarakan oleh
MPR, yang meliputi: Sidang MPR Akhir

Masa Jabatan Anggota MPR Periode 2009-
2014; Sidang MPR Awal Masa Jabatan dengan
agenda Pengucapan Sumpah/ Janji Anggota
MPR Periode 2014-2019; Dan,  Pelantikan
Presiden/ Wakil Presiden Hasil Pemilu 2014,
Setjen MPR juga menyosialisasikan seluruh
kegiatan itu ke Forum Bakohumas.

Forum Bakohumas adalah himpunan biro
humas dari berbagai lembaga negara,
kementerian, dan institusi lainnya. Hari itu,
24 September 2014, berkumpul 66 biro
humas yang terhimpun dalam Badan
Koordinasi Hubungan Masyarakat
(Bakohumas) berkumpul di Ruang GBHN
Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta.

Tuan rumah pertemuan itu adalah Biro
Humas Setjen MPR RI. Kabag Pemberitaan
dan Hubungan Antarlembaga Biro Humas
Setjen MPR, Agus Subagyo, sekaligus juga
ketua panitia acara menjelaskan bahwa
kegiatan itu dilaksanakam untuk
menyosialisasikan acara yang
diselenggarakan oleh MPR, yakni sidang-

sidang yang telah diagendakan oleh MPR.
“Dalam forum inilah kami juga ingin bertukar
pikiran,” ujarnya.

Ismail Cawidu dalam acara itu
memaparkan banyak hal soal pentingnya
hubungan masyarakat. Menurut pria yang
menjabat sebagai Kepala Pusat Informasi
dan Humas Kementerian Komunikasi dan
Informasi itu, suksesnya badan atau biro
humas sangat ditentukan oleh pimpinannya.
“Kalau di kementerian tergantung pada
menterinya,” ujarnya. “Mau diberdayakan
atau hanya dianggap sebagai biro yang biasa
tergantung kemauan pimpinannya,”
tambahnya. Ismail merasa bersyukur, Sesjen
MPR memberi perhatian lebih kepada biro
humas.

Dalam pemaparan, pria yang pada
kesempatan itu baru pulang dari Rusia
bersama wartawan untuk mempromosikan
Indonesia mengatakan bahwa kelemahan
biro humas adalah kurang aktif dalam
melakukan perannya. Ia mendorong agar biro
humas melakukan peran seperti tim
sepakbola yakni menyerang dan bertahan.
Selama ini diakui biro humas hanya

menggunakan pola bertahan. “Baru reaktif
bila ada masalah,” ujarnya. Tindakan yang
demikian diakui menghabiskan tenaga.

Ismail lebih mendorong biro humas lebih
menekankan pada pola menyerang yakni
ketika mempunyai data yang baik kemudian
menginput data tersebut ke media yang ada.
Diungkapkan bahwa 97% berita itu muncul
dari lembaga pemerintahan namun tidak lahir
dari setting-an biro humas. Untuk itulah
dengan adanya data yang baik maka berita
yang ada bisa sesuai dengan fakta.

Baginya, setiap orang berhak mendapat
informasi dan berkomunikasi. Informasi dan
komunikasi itu untuk mengembangkan
kepribadian. Dalam era sekarang,
keterbukaan informasi dan komunikasi
merupakan hak publik. Untuk itu dirinya
mengajak semua biro humas untuk
melakukan kerja sama.

Harapan Biro Humas Setjen MPR kepada
biro humas lainnya agar ikut
mensyosialisasikan acara-acara MPR
disambut baik oleh Ismail. “Kita harus
sebanyak mungkin mendapat informasi dari
MPR dan wajib memberitakan acara itu
karena masyarakat ingin tahu,” pungkasnya.

Sesjen MPR, Eddie Siregar, yang dalam
kesempatan itu sebagai narasumber utama
menceritakan pengalaman dirinya saat
menyediakan media center di parlemen. Di
tahun 1997, media center yang dirintis hanya
menyediakan 2 mesin tik, 1 telepon, dan 1
alat fax. Media center yang demikian
menurutnya jauh tertinggal dengan media
center Pekan Olahraga Nasional (PON) yang
juga terselenggara pada tahun yang sama,
yang lengkap bahkan sudah ada akses
internet. “Karena anggarannya terbatas,”
ungkapnya memberi alasan mengapa media
center yang dirintis masih minim fasilitas.
Keadaan yang demikian rupanya menjadi
sorotan banyak pihak termasuk oleh Menteri
Penerangan.

Eddie Siregar sepakat dengan apa yang
dikatakan oleh Ismail bahwa biro humas
harus menerapkan pola menyerang. Alumni
UGM itu menceritakan pengalamannya ketika
harus bertatap muka dengan wartawan soal
perbaikan toilet di gedung parlemen yang
memakan biaya miliaran rupiah itu. Setelah
dijelaskan dan berdebat akhirnya para
wartawan itu jadi paham.

Dalam kesempatan itu, Eddie Siregar juga
menekankan pentingnya revolusi mental
yakni pentingnya mengubah mental birokrat
yang siap melayani masyarakat dengan
baik. ❏

AW

Pada 24 September 2014 di MPR berkumpul 66 biro humas

terhimpun dalam Forum Bakohumas. Biro Humas MPR selaku

tuan rumah mengajak biro-biro humas lainnya untuk ikut

menyosialisasikan kegiatan-kegiatan MPR.
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Lounching Perangko

Sidang Paripurna MPR Dalam Sebuah Perangko
Informasi seputar Sidang Paripurna MPR RI sampai ke tangan masyarakat melalui berbagai cara.

Salah satunya melalui desiminasi informasi publik sampul edisi Peringatan Sidang Paripurna

MPR RI.

DI TENGAH kesibukan persiapan
pelantikan Presiden, Ketua MPR RI
Zulkifli Hasan menghadiri acara

lounching sampul peringatan voucher pulsa
kartu perdana edisi Sidang Paripurna MPR
RI. Acara tersebut berlangsung di Ruang
Delegasi, Gedung Nusantara V lantai 2
kompleks MPR/DPR/ DPD Senayan, Jakarta,
Kamis (16/10). Acara itu dihadiri antara lain
oleh Sekjen MPR RI Eddie Siregar, Direktur
Utama PT Pos Indonesia Budi Setiawan, Dirut
PT Telkomsel Abdus Somad dan Dirut PT. XL
Axiata Hasnul Suhaimi.

Pada kesempatan itu Ketua MPR Zulkifli
Hasan membubuhkan tanda tangannya di
atas Sampul Peringatan Sidang Paripurna
MPR RI tahun 2014 yang dibuat PT. Pos In-
donesia. Ada dua desain dibubuhi
tandatangan oleh Ketua MPR, yaitu:
Pertama, sampul bergambarkan suasana
ruang sidang paripurna; Dan, kedua,
memuat gambar presiden dan wakil presiden
terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Dalam sambutan singkatnya, Zulkifli
Hasan bahwa kita menghadapi tradisi baru

dalam hal pelantikan presiden. Kalau tidak
ada halangan presiden terpilih dan presiden
sebelumnya akan hadir. Kemudian dilakukan
serah terima pasukan di Istana. “Ini adalah
tradisi baru kita bangun untuk menciptakan
kebiasaan baru di masa datang”, kata Zulkifli.

Karena itu, Zulktifli berharap, seluruh
lapisan masyarakat mendukung upaya yang
dilakukan Pimpinan MPR, tak terkecuali
perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Ia
juga berterima kasih atas batuan dan
kerjasama yang berikan perusahaan
telekomunikasi, karena telah membantu
menyebarluaskan informasi tentang Sidang
Paripurna MPR, beserta hasil-hasilnya.

Menjawab harapan Ketua MPR itu,
Direktur Utama PT Pos Indonesia Budi
Setiawan menyampaikan ucapan terima
kasih karena telah diikutsertakan dalam
upaya desiminasi informasi publik.
Penggunaan sampul dan perangko, menurut
Budi, sangat ampuh dalam melaksanakan
desiminasi informasi. Pasalnya, pesan yang
disampaikan melalui kedua benda tersebut
bisa dikirim hingga ke luar negeri. Dan,

dicetak dalam jumlah yang banyak.
Selain itu, perangko memiliki keunikan

tersendiri sebagai sarana desiminasi
informasi publik. Karena keberadaan sebuah
perangko kerap diburu para kolektor
perangko atau  komunitas filateli. Dengan
begitu dipastikan keberadaan perangko  edisi
Peringatan  Sidang Paripurna MPR RI tahun
2014 akan memiliki makna tersendiri bagi para
kolektor.

Lebih lanjut Budi menjelaskan, jumlah
komunitas filateli  di dunia sangat banyak.
Mereka kerap bertukar perangko satu sama
lainnya. Dan, itu memungkinkan informasi
yang disampaikan melalui perangko juga
akan sampai ke masyarakat internasional”,
ujar Budi Setiawan.

Sementara itu, baik Dirut PT. Telkomsel

maupun Dirut PT. XL Axiata sama-sama
menyatakan kesiapannya untuk membantu
menyebarluaskan informasi seputar sidang
paripurna dengan agenda tunggal
pelantikan Peresiden dan Wakil Presiden.
Penyebar luasan informasi itu dilakukan oleh
kedua perusahaan ini melalui fasilitas short
massage services (SMS) gratis.

Selain itu, PT Telkomsel  dan  PT. XL Axiata
juga berpartisipasi pada pelaksanaan acara
pelantikan presiden. Keduanya sudah
menyiapkan sarana penguatan sinyal guna
memudahkan alur komunikasi. ❏

MBO
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Silaturahmi Presiden SBY dan Pimpinan Parlemen

Meyerasikan Langkah Pemerintah dan Parlemen

KURSI-KURSI sudah tersusun rapi di
ruang Istana Negara yang megah.
Dua buah kursi yang akan ditempati

presiden dan wakil presiden berada di
depan. Kemudian kursi-kursi lain disusun
melingkar. Sehingga semua peserta
berhadapan langsung dengan presiden dan
wakil presiden. Di tempat itu, sekitar pukul
20.00 WIB Rabu 15 Oktober 2014 digelar
pertemuan antara Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden
Boediono dengan pimpinan parlemen (MPR,
DPR, dan DPD).

Menjelang pukul 20.00 WIB beberapa
pimpinan parlemen sudah datang. Tampak
hadir para wakil ketua DPR, yakni: Fadli Zon,
Taufik Kurniawan, Agus Hermanto, dan Fahri
Hamzah. Kemudian hadir pula wakil ketua
MPR, yaitu Mahyudin dan Oesman Sapta
Odang. Lalu menyusul beberapa anggota
Kabinet Indonesia Bersatu II, seperti Menko
Polhukam Djoko Suyanto, Menkumham Amir
Sjamsudin, Jaksa Agung Basrie Arief,
Kapolri Jenderal Sutarman, Menko
Perekonomian Chairul Tanjung. Mereka
saling berbincang sambil menunggu
kedatangan presiden dan wakil presiden.

Tak lama kemudian, Presiden SBY

Lima hari sebelum mengakhiri masa baktinya, Presiden SBY menggelar silaturahim dengan

parlemen. Tujuannya, untuk menyerasikan langkah pemerintah dan parlemen demi kepentingan

bangsa dan negara.

didampingi Wakil Presiden Boediono dan Ketua
MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Setya Novanto,
dan Ketua DPD Irman Gusman, memasuki
ruang pertemuan. Sambil mengucapkan
salam, Presiden SBY duduk di kursi yang telah
disediakan. Pertemuan pun dimulai.

Membuka pertemuan, Presiden SBY
menyebutkan bahwa pertemuan itu adalah
silaturahim antara pemerintah dengan
parlemen. “Alhamdulillah di tengah-tengah
kepadatan acara masing-masing,  kita dapat
bersilaturahim untuk menyerasikan langkah
kita bersama antara pemerintah dan
parlemen demi kepentingan bangsa dan
negara,” ucap Presiden.

Presiden juga menyampaikan ucapan
selamat kepada para pimpinan parlemen
karena baru saja terpilih. “Atas nama
pemerintah, saya ingin mengucapkan
selamat atas amanah yang diberikan pada
bapak sekalian untuk mengemban tugas
sebagai unsur pimpinan di MPR, DPR, dan
DPD RI. Semoga tugas mulia itu dapat bapak-
bapak emban dengan baik,” ujar Presiden.

Selanjutnya presiden mempersilahkan
kepada masing-masing pimpinan parlemen
untuk menyampaikan pokok pikiran atau ide.
“Nanti saya akan tanggapi, kemudian kita

akan diskusikan,” kata SBY. Pertemuan yang
dilakukan tertutup untuk pers itu berlangsung
sekitar satu jam lebih.

Usai pertemuan, Ketua MPR Zulkifli Hasan
kepada pers mengatakan bahwa dalam
pertemuan itu Pimpinan MPR melaporkan
perkembangan politik terakhir. “Kami
melaporkan kepada presiden dan wakil
presiden dan apa yang sudah dilakukan
MPR, salah satunya menurunkan tensi
politik,” katanya.

Selain itu, dalam pertemuan itu Pimpinan
MPR juga menyampaikan undangan untuk
pelantikan presiden terpilih Joko Widodo di
MPR pada 20 Oktober 2014. “Kami bersama
pimpinan parlemen lainnya menyampaikan
undangan pelantikan presiden terpilih 20
Oktober nanti,” katanya.

Dalam kesempatan pertemuan itu, lanjut
Zulkifli Hasan, para pimpinan parlemen juga
menyampaikan ucapan terimakasih kepada
Presiden SBY karena pemerintahan telah
berhasil melakukan   pemilihan legislatif dan
pemilihan presiden dengan aman. “Kami juga
terimakasih atas dukungannya, pemilihan
berjalan lancar dan sangat demokratis,”
katanya. ❏

BS
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KETUA Dewan Kehormatan Penye-
lenggara Pemilu ( DKPP ) dan mantan
Ketua Mahkamah Konstitusi ( MK )

Jimly Asshiddiqie hadir dalam sidang
Pengucapan Sumpah/ Janji Anggota MPR,
DPR, dan DPD di ruang sidang Gedung
Nusantara, Senayan, Jakarta. Ia duduk
deretan tamu kehormatan bersama BJ.
Habibie, Tri Sutrisno, Presiden dan Wakil
Presiden terpilih pilpres 2014 Jokowi dan
Jusuf Kalla, dan lainnya. Dicegat oleh
wartawan Majelis usai Sidang Paripurna I
MPR Awal Masa Jabatan Anggota MPR
periode 2014-2019 pada 1 Oktober 2014,
Jimly memberi komentar apa yang baru
saja ia saksikan dan tantangan ke depan.
Petikannya:

Apa komentar Bapak tentang Sidang
Paripurna dengan agenda Pengucapan
Sumpah dan Janji Anggota DPR, DPD,
dan MPR ini?

Saya dan juga seluruh rakyat Indonesia
mensyukuri dan mengucapkan selamat
kepada para anak bangsa yang diberikan
amanah oleh rakyat sebagai anggota
parlemen, baik di DPR, DPD maupun MPR.
Sebentar lagi mereka akan menggelar
pemilihan pimpinan DPR, DPD dan MPR,
mudah-mudahan berjalan lancar dan
berhasil.  Memilih pimpinan yang betul-betul
bisa mewakili harapan rakyat akan perbaikan
sistem politik kita.

Pemilihan pimpinan MPR berlangsung
sangat demokratis pada 8 Oktober 2014 dini
hari. Mereka yang terpilih masing-masing
Zulkifli Hasan sebagai ketua, dengan empat
wakil ketua:  Mahyudin, E.E. Mangindaan,
Hidayat Nur Wahid, dan Oesman Sapta
Odang.

Menurut pandangan Bapak, apa
hikmah yang bisa rakyat tangkap dari
suksesnya penyelenggaraan Pileg
sampai finalnya di pelantikan anggota
hari ini?

Terkait dengan penyelenggaraan pimilu
legislatif, yang ingin saya sampaikan bahwa
pengucapan sumpah dan janji anggota
legislatif terpilih ini adalah proses terakhir
dari tugas penyelenggara pemilu,  sedangkan

untuk Pilpres bagian  akhirnya adalah
pelantikan presiden dan wakil presiden,  20
Oktober 2014.

Sebagai ketua Dewan Kehormatan
Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), saya
bersyukur dengan segala  kekurangannya,
kinerja  penyelenggara pemilu akhirnya
berakhir sudah hari ini.  Banyak sekali riak-
riak yang kita hadapi dalam proses pemilu
legislatif sampai hari ini, terutama hal-hal
yang negatif dari penyelenggara pemilu
tersebut.

Aparatur penyelenggara pemilu yang
terbukti melakukan pelanggaran-
pelanggaran sudah kita tindak dan banyak
juga  yang kita berhentikan. Sebab, pada
pemilihan legislatif 2014 ini banyak sekali
masalah. Menurut pandangan saya, sebagai
penyebabnya karena sistem suara
terbanyak.  Dalam suara terbanyak, masing-
masing calon legislatif main sendiri-sendiri,
dan itu ada kaitannya dengan aparatur
penyelenggara.  Saya juga sangat
memberikan apresiasi setinggi-tingginya
kepada aparatur penyelenggara pemilu di
seluruh Indonesia yang tak terlibat masalah.

Intinya kita bersyukurlah, walaupun
banyak sekali hambatan dan hal-hal negatif
dalam penyelenggaraan pemilu legislatif, hari
ini secara keseluruhan berhasil sukses.

Menurut Bapak, apa saja tantangan
yang akan dihadapi para wakil rakyat
ini ke depan?

Para wakil rakyat ini harap menyadari
beratnya tugas yang bakal mereka hadapi.
Terutama yang sangat perlu diperhatikan
adalah para wakil rakyat periode 2014-2019
akan terus dihadapkan kepada dampak dari
polarisasi dua kekuatan pasca pilpres.

Jadi, menurut saya, ada kemungkinan
kalau polarisasi yang saling bersinggungan
keras dari dua koalisi ini terus terpelihara

ketegangannya, maka situasi tersebut akan
terus  menempel selama lima tahun.  Namun,
dalam jangka panjang, situasi tersebut malah
bagus.  Sebab, masing- masing elemen
akansemakin berfungsi sebagai sparing
partner.

Ke depan, kita berharap, polarisasi dua
kutub politik ini akan semakin mengerucutkan
ide penyederhanaan partai.  Penyederhana-
an partai nanti bukan dilihat dari segi
kuantitas, tetapi dari segi  pengelompokan
ide,  pengelompokan kepentingan.  Maka,
seperti dalam sejarah di Amerika Serikat,
meskipun di Negeri Paman Sam itu tidak
ada pembatasan jumlah partai, tapi lama
kelamaan akan tumbuh sendiri dua
kekuatan politik yang tercermin di dua
partai politik besar. ❏

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.

Tantangan Besar Menanti Para Wakil Rakyat
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Pemerataan kesejahteraan, termasuk

dalam hal akses kelistrikan, masih

belum akan terpenuhi dalam waktu

dekat. Penyebabnya, dunia kelistrikan

Indonesia masih menyisakan sejumlah

persoalan pelik.
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JELANG perayaan 69 tahun Hari Listrik
Nasional (HLN)   pada 27 Oktober 2014,
kabar yang berhembus dari sektor

kelistrikan Indonesia belumlah terlalu
membahagiakan.  Banyak kawasan yang
terlihat masih gelap gulita, karena tak kunjung
mendapat jatah aliran listrik. Kenyataan
seperti ini bukan hanya terjadi di wilayah
luar jawa. Namun di pulau Jawa pun kondisi
seperti ini masih gampang ditemukan.

Padahal cadangan listrik di pulau Jawa
termasuk paling baik dibanding provinsi lain.
Infrastruktur  jalan sebagai salah satu syarat
masuknya listrik hingga ke pedesaan juga
lebih baik. Selain itu, wilayah pulau Jawa
juga dikenal relatif lebih kecil, sehingga lebih
mudah terjangkau. Nyatanya, kondisi itu  tak
menjamin kebutuhan listrik di pulau Jawa
sudah 100% terpenuhi.

Salah satu daerah di pulau Jawa yang
tak kunjung dialiri listrik adalah Kampung
Bhayangkara, Desa Cimahi, Kecamatan
Caringin, Garut, Jawa Barat. Hingga
Perusahaan Listrik (PLN) Indonesia berusia
69 tahun sekarang ini, masih terdapat 20
kepala keluarga di Kampung Bhayangkara
tetap  bersabar menunggu dialiri listrik.
Penantian tersebut masih membutuhkan
waktu, karena listrik dari  PLN belum
menjangkau kampung Bhayangkara.

Kondisi tersebut membuat  anak-anak
terpaksa  mengulang pelajaran atau
mengerjakan tugas belajarnya sepulang dari
sekolah, sekali mata hari masih memberikan
cahayanya. Karena pada malam hari
penerangan yang ada di kampung itu sangat
terbatas. Pada malam hari, penduduk
menggunakan lampu minyak atau warga
setempat menyebutnya lampu cempor.

Hanya sebagian kecil saja yang menikmasi
cahaya listrik, terutama warga yang
kemampuan ekonominya di atas rata-rata.
Aliran listriknya bukan dari PLN, tapi
menggunakan tenaga surya. Caranya, aliran
listrik dari panel tenaga surya disimpan dalam
aki dan digunakan pada malam hari.

Listrik tenaga surya ini, selain harganya
yang tidak murah, kemampuannya juga
terbatas. Apalagi saat cuaca mendung dan
sinar matahari terhalang. Niscaya  pasokan
listrik pasti tidak bisa maksimal. Letak
kampung Bhayangkara yang terpencil,
ditengarai  menjadi salah satu penyebab,
mengapa  PLN belum juga mengalirkan

setrumnya ke kampung tersebut.
Kondisi serupa menimpa Kampung

Cijuhung, Desa Margaluyu, Kecamatan
Cipeundeuy, Kabupaten Bandung, Jawa
Barat. Hingga kini masyarakat di sana masih
harus bersabar untuk bisa menikmati
penerangan listrik. Padahal, Pemda setempat
telah menganggarkan pemasangan listrik
bagi seluruh masyarakat di kampung
tersebut melalui program Listrik Desa
(Lisdes). Jalur dan gardu listriknya pun
sudah terpasang.

Nasib masyarakat  Kampung Cijuhung ini
terbilang mengenaskan. Pasalnya, lokasi
desa mereka sesungguhnya berada dekat
dengan sumber pembangkit listrik yang
menyuplai l istrik Jawa-Bali. Namun
kenyataan tersebut  tidak membuat Kampung
Cijuhung RW 11 Desa Margluyu Kecamatan
Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat ini
bisa menikmati energi listrik.

Mereka hanya bisa mendengar dan melihat
listrik yang dihasilkan dari rendaman Waduk
Cirata (50 meter dari kampung Cijuhung)
dialirkan untuk memenuhi kebutuhan  listrik
orang lain. Yaitu, masyarakat yang berada
jauh dari waduk. Kondisi itu terjadi sejak
puluhan tahun  lalu, saat  waduk cirata
beroperasi dan berfungsi sebagai penyuplai
kebutuhan Listrik Jawa-Bali.

Beruntung, pada 2013 ada bantuan listrik
masyarakat (Limar) dari Gubernur Jawa

Barat. Ketika itu gubernur  memberi bantuan
berupa lampu Led dan accu.  Dengan
adanya lampu Led dan accu tersebut maka
warga bisa menikmati penerangan.  Namun,
warga tetap harus sering mengisi ulang accu
dengan cara di-charge.

Sayangnya, kekuatan  accu masih belum
sesuai harapan.  Sebagian warga yang
berkecukupan menyiasati kondisi tersebut
dengan membeli panel surya. Ketika siang
hari, panel energi listrik yang dihasilkan panel
surya dipakai untuk men-charging accu pada
siang hari, dan pada malam hari accu dipakai
untuk menghidupkan lampu LED.

Rencananya, PLN akan mengalirkan listrik
pada akhir tahun ini. Itu pun   tidak bisa
dilakukan serentak. Sebanyak 150 kepala
keluarga yang bertempat tinggal di kampung
Cihujung akan mendapat pemasangan listrik
secara bergilir, dan diharapkan akan selesai
seluruhnya pada 2016.

Pemadaman Listrik

Selain masih banyak daerah yang belum
terjangkau listrik, masalah kelistrikan di
Indonesia juga rawan terhadap berbagai
gangguan.  Salah satu contohnya adalah
pemadaman listrik yang terjadi di Jl. MH.
Thamrin, Jakarta Pusat,  Agustus silam.
Sebelumnya pasokan listrik pelanggan PT.
PLN (Persero) di wilayah Jakarta Pusat,
khususnya daerah Thamrin, sempat

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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tersendat. Penyebabnya karena  pasokan
listrik di daerah tersebut sempat terganggu
akibat galian tanpa izin. Kegiatan tanpa izin
itu menyebabkan terjadinya gangguan pada
Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT)
Kebon Jeruk–Karet Baru. Akibatnya,
beberapa daerah di Jakarta mengalami
penghentian aliran listrik sementara.
Peristiwa pemadamn listrik di wilayah
Thamrin itu termasuk kejadian istimewa.
Pasalnya, wilayah Thamrin termasuk salah
satu wilayah yang nyaris tidak pernah
merasakan imbasnya pemadaman listrik.

Pemadaman listrik dengan kasus yang
hampir sama  juga sempat terjadi di Garut
Jawa Barat. Akibat tindak pidana pencurian
besi, salah satu   menara listrik di daerah
tersebut  roboh. Kondisi ini berimbas pada
pemadaman listrik. Robohnya menara listrik
terjadi pada Rabu  27 Agustus 2014 malam
pukul 21.35 WIB di Pamengpeuk, Garut, Jawa
Barat. Menara yang roboh adalah tower 16
arah Pamengpeuk. Peristiwa tersebut
menyebabkan beberapa daerah    di Garut
mengalami pemadaman.

Seketika,  PT. PLN  berupaya memasang
tower darurat untuk meminimalkan
pemadaman. Pasokan listrik ke daerah yang
padam juga dialihkan ke saluran pemasok
(penyulang) lainnya. Namun, tetap saja ada
beberapa wilayah yang tidak bisa tertolong
sehingga harus mengalami pemadaman.

Inilah sejumlah catatan yang masih harus
menjadi pekerjaan rumah bagi  PT. PLN
(Persero) jelang perayaan 69 tahun Hari
Listrik Nasional,  27 Oktober 2014. Kondisi

kelistrikan yang amburadul itu akan terlihat
semakin menyedihkan jika menengok daerah
luar Jawa. Di sana, pemadaman bergilir lebih
sering  terjadi. Pertengahan tahun lalu
misalnya, warga Kota Samarinda,
Kalimantan Timur, dibuat kesal oleh
pemadaman listrik akibat gangguan instalasi.
Kekesalan itu melengkapi ketidaksabaran
warga karena harus menerima kenyataan
pemadaman bergilir yang sudah dimulai
sejak empat tahun lalu. Situasi itu terjadi
akibat ketidakmampuan PLN mengatasi
kekurangan daya listrik.

Selain masalah pasokan dan pemadaman,
PLN ditengarai juga tersandung tindak pidana
korupsi yang dilakukan  sejumlah oknumnya.
Ini dipastikan setelah  Jaksa penyidik
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan 7
tersangka dalam kasus dugaan korupsi
pengadaan pembangunan gardu induk pada
Unit Induk Pembangkit (UIP). Dan  jaringan
Jawa-Bali dan Nusa Tenggara PT. PLN
(Persero). Kasus dugaan korupsi ini terjadi
pada pagu anggaran 2011 sampai 2013
senilai Rp 1.063 triliun lebih.

Ribuan Triliunan

Menyinggung banyaknya pekerjaan yang
harus dilakukan PT. PLN untuk meningkatkan
pelayanannya,  Sekretaris PLN Adi
Supriyono mengakui, pihaknya memang
harus bekerja keras.  Sayangnya, PT. PLN
sendiri memiliki berbagai keterbatasan yang
tak mudah diatasi. Salah satunya adalah soal
keterbatasan anggaran, sehingga
berdampak pada tertundanya pembangunan

pembangkit yang dibutuhkan.
Apalagi anggaran pembangunan tiap

pembangkit terbilang sangat mahal.   Untuk
membangun sebuah pembangkit
berkekuatan satu mega watt  misalnya,
dibutuhkan anggaran tak kurang dari  US$
0,5 juta. Padahal rata-rata pembangkit yang
dibangun saat sekarang  memiliki kekuatan
hingga 1000 mega watt, atau setara dengan
Rp 1500 triliun. Belum termasuk  biaya
pembuatan jaringannya, sebesar  40%-50%
dari nilai pembangkit.

Selain itu, pembangunan pembangkit juga
tidak bisa dengan mudah dilakukan jika lahan
yang dibutuhkan tidak tersedia. Untuk
membangun pembangkit sebesar 1000 mega
watt dibutuhkan lahan sekitar 100 -200
hektar. Lahan seluas itu sudah agak sulit
didapatkan di pulau Jawa.   Selain itu,
dibutuhkan lahan untuk perlintasan transmisi.
Persoalan  semakin pelik karena banyak
orang yang tidak  rela rumah dan tanahnya
dilewati transmisi.

Meski begitu PLN tak pernah berhenti
mengusahakan ketersediaan listrik bagi
semua kalangan masyarakat. Termasuk bagi
mereka yang berada di pedesaan, wilayah
terpencil hingga pulau-pulau yang terisolir.
Untuk membuka sekat keterbatasan dana
misalnya, PLN mencari pinjaman dari
lembaga keuangan, baik per-bank-kan dalam
negeri maupun lembaga keuangan luar
negeri.

“Sayangnya, hutang kita saat ini sudah
sangat besar, melebihi rasio hutang dan
modal yang seharusnya. Kalau upaya
hutang tersebut diteruskan, mau sampai
berapa besar kita akan terus berhutang”,
kata Adi Supriyono kepada Majelis yang
menemuinya pertengahan Oktober lalu.

Selain dengan berhutang, PLN juga
mengupayakan ketersediaan  listrik melalui
kerjasama dengan pihak swasta. Namun
upaya seperti ini tidak bisa dengan mudah
untuk diputuskan. Ada berbagai alasan  yang
harus dipertimbangkan sebelum
memutuskan mengajak pihak swasta untuk
terlibat ikut menyediakan listrik.

Faktanya, pihak swasta sendiri  acapkali
juga memiliki keterbatasan anggaran. Seperti
yang terjadi pada kasus pembangunan PLTU
Batang Jawa Tengah.  Padahal, sumber
anggaran mereka juga tidak berbeda jauh
dengan PLN sendiri. Yaitu, pinjaman dari
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lembaga-lembaga keuangan, baik dalam
maupun luar negeri. Pada saat yang sama,
lembaga-lembaga keuangan itu juga
menerima permintaan serupa dari berbagai
Negara, antara lain  kawasan Asia dan
Afrika.

“Saat ini kita  sudah memiliki banyak
rekanan swasta. Bahkan 20% listrik yang
ada saat ini,  diantaranya berasal dari
swasta”, kata Adi menambahkan.

Adi Supriyono berharap, pada peringatan
HLN ke-69 ini pihaknya bisa sesegera
mungkin menjadi  perusahaan yang bersih,
sehat,  dan mandiri.  Apalagi  sejak lama,
PLN sudah meretas jalan untuk mewujudkan
perusahaan yang bersih, sehat,  dan mandiri.

Untuk meningkatkan pelayanan dan
memudahkan konsumen melakukan
pembayaran misalnya, PLN sudah
menyediakan fasilitas melalui Anjungan Tunai
Mandiri (ATM). Sedangkan untuk keperluan
pasang baru atau tambah daya, konsumen
bisa melakukannya secara online, atau
menghubungi melalui telepon. Setelah
melakukan pembayaran dalam jumlah yang
sudah ditentukan di bank yang ditunjuk,
petugas akan datang untuk melakukan
pemasangan atau penambahan daya. Tidak
itu saja, PLN juga meningkatkan
pelayanannya secara lebih cepat kepada
konsumen yang merasa mendapat
gangguan.

Peralihan  Pengelolaan

Penggunaan tanggal 27 Oktober  sebagai
peringatan HLN mengambil momentum
nasionalisasi perusahaan-perusahaan listrik
yang semula dikuasai penjajah Jepang.
Namun, jauh sebelum itu sejarah kelistrikan
Indonesia  sendiri sudah  dimulai   sekitar
akhir abad ke-19.  Saat  itu beberapa
perusahaan Belanda, antara lain pabrik gula
dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga
listrik untuk keperluan sendiri. Sedangkan
kelistrikan untuk umum baru telihat  pada saat
perusahaan swasta Belanda. yaitu NV. Nign,
memperlebar usahanya di bidang
penyediaan listrik untuk umumnya.
Sebelumnya, NV. Nign sendiri  bergerak di
bidang.

Selanjutnya pada 1927 kolonialis Belanda
membentuk s’Lands Waterkracht Bedriven
(LWB). Sebuah  perusahaan listrik negara
yang mengelola PLTA Plengan, PLTA Lamajan,

PLTA Bengkok Dago, PLTA Ubrug dan Kracak
di Jawa Barat. Juga  PLTA Giringan di Madiun,
PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Tonsea lama di
Sulawesi Utara dan PLTU di Jakarta. Selain
itu di beberapa Kotapraja juga dibentuk
perusahaan-perusahaan listrik Kotapraja.

Ketika Belanda menyerah terhadap
Jepang dalam Perang Dunia II  pada 1942,
Indonesia pun dikuasai Negara Matahari
Terbit. Demikian pula  perusahaan listrik dan
gas. Juga seluruh  personil  perusahaan
listrik yang ada saat itu. Hanya tiga tahun
Jepang berkuasa sebelum akhirnya takluk
pada sekutu. Kesempatan tersebut
dimanfaatkan Indonesia untuk
memproklamirkan diri.  Oleh para  pemuda,
buruh listrik dan gas kesempatan itu

digunakan untuk mengambil alih  perusahaan
listrik dan gas yang sempat dikuasai Jepang.

Selanjutnya pada  September 1945
delegasi  buruh serta  pegawai listrik dan
gas menghadap pimpinan KNI Pusat yang
diketuai oleh M. Kasman Singodimedjo untuk
melaporkan hasil perjuangan mereka.
Bersama   pimpinan KNI Pusat delegasi
tersebut menghadap Presiden Soekarno
untuk menyerahkan  perusahaan listrik dan
gas kepada pemerintah Republik Indonesia.
Penyerahan tersebut diterima oleh Presiden
Soekarno, dan kemudian dengan Penetapan
Pemerintah No. 1 tahun 1945 tertanggal 27
Oktober 1945 dibentuklah Jawatan Listrik
dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan
Umum dan Tenaga dengan kapasitas

pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.
Agresi Belanda I dan II membuat sebagian

besar perusahaan listrik kembali dikuasai
pemerintah Belanda.  Pegawai-pegawai
yang tidak mau bekerja sama memilih
mengungsi dan menggabungkan diri pada
kantor-kantor Jawatan Listrik dan Gas di
daerah-daerah Republik Indonesia, yang
bukan daerah pendudukan Belanda untuk
meneruskan perjuangan.

Setelah itu keluarlah  Keputusan Presiden
RI Nomor 163 tanggal 3 Oktober 1953.
Kepres ini berisi tentang nasionalisasi
Perusahaan Listrik Milik Bangsa Asing di
Indonesia jika waktu konsesinya habis.

Bersamaan waktu dengan upaya
pembebasan Irian Jaya dari penjajah
Belanda dikeluarkanlah  UU No 86 Tahun
1958 tertanggal 27 Desember 1958. Undang-
undang ini berisi tentang nasionalisasi semua
perusahaan Belanda. Selain itu ada juga
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1958
tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan
Gas Milik Belanda. Dengan undang-undang
tersebut maka seluruh perusahaan listrik
Belanda beralih tangan menjadi milik bangsa
Indonesia.

Selanjutnya pada  1 Januari 1961 Jawatan
Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN
(Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik
Negara),  bergerak di bidang listrik, gas, dan
kokas. Namun, pada 1 Januari 1965 BPU-
PLN   dibubarkan.  Pada saat yang sama,
dua  perusahaan negara, yaitu Perusahaan
Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola
tenaga listrik milik negara dan Perusahaan
Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas
diresmikan.

Pada 1972, sesuai   Peraturan Pemerintah
No. 17 status PLN ditetapkan sebagai
Perusahaan Umum Listrik Negara dan
sebagai Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan (PKUK). Sedangkan tugas
yang dibebankan adalah  menyediakan
tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Seiring dengan kebijakan pemerintah yang
memberikan kesempatan kepada sektor
swasta untuk bergerak dalam bisnis
penyediaan listrik, maka sejak 1994 status
PLN beralih dari perusahaan umum menjadi
Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga
sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi
kepentingan umum hingga sekarang. ❏

MBO
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Saatnya Kita Berpaling ke Tenaga Nuklir

Pemerataan

kesejahteraan, termasuk

dalam hal akses

kelistrikan masih belum

akan terpenuhi dalam

waktu dekat.

Penyebabnya, dunia

kelistrikan Indonesia

masih menyisakan

sejumlah persoalan pelik.

dilakukan PLN. Baik untuk meningkatkan
kuota cadangan listrik, layanan pembayaran,
layanan pasang baru maupun tambah daya
sampai pengaduan gangguan.

Dalam hal pembangkit listrik, PT. PLN
(Persero), menurut Adi Supriyono,
Sekretaris Perusahaan,  PLN telah
melakukan berbagai upaya agar bisa
meningkatkan cadangan listriknya. Ini penting
karena saat ini cadangan listrik PLN baru
mencapai 25%. Angka itu praktis harus
ditingkatkan agar pemadaman yang selama
ini masih kerap terjadi bisa berkurang.

Untuk itu, beberapa pembangkit yang
sudah kadaluwarsa mulai diperbarui.
Pembangkit yang kapasitasnya kecil
ditingkatkan agar bisa lebih besar. Cara
seperti ini salah satunya sudah diterapkan
pada  pembangkit di Muara Karang. Dulu
pembangkit ini berkekuatan  300 mega watt,
setelah menambahkan teknologi terbaru,
saat ini pembangkit Muara Karang bisa
menghasilkan listrik sebesar  700 mega watt.

Sedangkan untuk desa terpencil dan
kawasan terisolir, PLN telah mengem-
bangkan pembangkit Listrik Tenaga Matahari.
Salah satunya sudah dipraktikkan di
Bunaken.  Namun, karena berbagai
kelemahan yang melekat pada PLTM,  PLN
belum bisa melepas ketergantungannya
kepada diesel.

Ketergantungan terhadap diesel tak bisa

dipungkiri. Apalagi, hingga kini diesel  masih
dianggap  paling simple dan  belum
tergantikan. Terlebih  bagi daerah  perairan
dan wilayah terisolir. Sementara untuk
menggantikan pembangkit yang
menggunakan energi alternatif  hingga kini
belum ditemukan.

Tenaga Nuklir

Sayangnya wacana  PLN yang
memasukkan nuklir ke dalam skenario
penyediaan listrik menempati  posisi  di
urutan paling bawah.   Bahkan, rencana
penggunaan nuklir  untuk PLTN  belum
mendapat restu dari pemerintah. Padahal,
gagasan tersebut sudah bergulir puluhan
tahun. Malah, dalam perjalanannya,  PLN
sudah menggandeng dan bekerjasama
dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional
(BATAN) untuk mendesain pembangkit
tenaga listrik, jika satu saat nanti pemerintah
mengizinkan berdirinya PLTN.

Kondisi tersebut  sesungguhnya bisa
dibilang terlambat dibanding     perkembangan
pembangkit listrik yang ada di dunia. Saat ini
di dunia internasional terdapat tak kurang
dari  442 PLTN. Dari jumlah tersebut,  441
diantaranya beroperasi di 31 negara yang
berbeda.

Di dunia internasional, PLTN sudah
berkembang di dunia internasional sendiri
sudah ada sejak 1951. Reaktor nuklir yang

SEJAK dirintis pada 27 Oktober 1945
hingga kini, PT. PLN (Persero) telah
menginjak usia ke-69 tahun. Selama itu,

perusahaan plat merah ini telah mengalami
berbagai perubahan. Pertama lahir dengan
nama Jawatan Listrik dan Gas — berdasar
Penetapan Pemerintah No. 1 tahun 1945
tertanggal 27 Oktober 1945. Posisinya
berada di bawah Departemen Pekerjaan
Umum dan Tenaga.

Pada 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan
Gas diubah menjadi Badan Pimpinan Umum
Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN).
Namun pada 1 Januari 1965 BPU-PLN
dibubarkan.  Sebagai ganti lahirlah dua
perusahaan Negara, yaitu: Perusahaan
Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola
tenaga listrik milik Negara, dan  Perusahaan
Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas.

Pada 1972, sesuai Peraturan Pemerintah
No.17, status PLN ditetapkan menjadi
Perusahaan Umum Listrik Negara dengan
kedudukan  sebagai Pemegang Kuasa
Usaha Ketenaga (PKUK) Listrik. Sedangkan
tugas yang dibebankan adalah  menyediakan
tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Bersamaan waktu berlakuanya  kebijakan
pemerintah yang memberi  kesempatan
kepada sektor swasta,  sejak  1994 status
PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi
Perusahaan Perseroan (Persero). Untuk
menjalankan tugas tersebut berbagai upaya

Hari Listrik Nasional ke-69
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KETERBATASAN anggaran untuk
pembangunan pembangkit dan jalur
transmisi   menjadi  problem  bagi

PLN. Karena alasan itulah  hingga
peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-
69 tahun pada 27 Oktober ini, PLN tak
kunjung mampu  memenuhi seluruh
kebutuhan listrik  bagi masyarakat.
Keterbatasan anggaran membuat PLN
terpaksa melakukan  pembangunan
pembangkit listrik  secara bergilir. Alhasil,
masyarakat di daerah terpencil dan pulau

Adi Supriyono
Sekretaris Perusahaan PLN

Sebanyak 19% Warga Belum Kena Setrum
terisolir dipaksa untuk terus bersabar
menunggu rumahnya distrum.

Namun, bukan PLN namanya jika hanya
berpangku tangan menerima nasib akibat
terbatasnya anggaran. Dengan berbagai
upaya, perusahaan plat merah itu terus
berusaha melakukan pembangunan. Salah
satunya dengan cara berhutang. Dan,
mengajak pihak swasta untuk terjun dalam
dunia bisnis strum-menyetrum ini.

Rupanya, upaya tersebut masih belum
menuntaskan persoalan. Banyak masalah

yang masih menghambat niat PLN untuk
mengaliri listrik hingga ke daerah terpencil.
Lantas, apa saja upaya yang dilakukan PLN
selama ini. Dan, rencana PLN di masa-
masa akan datang. Mungkinkah PLN
memanfaatkan nuklir sebagai salah satu
pembangkit listrik, seperti di Negara-negara
maju?

Untuk mencari jawab pertanyaan ter-
sebut, wartawan Majelis mewawancarai Adi
Supriyono, Sekretaris Perusahaan PLN.
Wawancara berlangsung Oktober lalu di

pertama  membangkitkan listrik adalah stasiun
pembangkit percobaan EBR-I  pada 20
Desember 1951. Reaktor ini berada  di dekat
Arco, Idaho, Amerika Serikat. Selanjutnya,
pada 27 Juni 1954, PLTN pertama dunia yang
menghasilkan listrik untuk jaringan listrik
(power grid) mulai beroperasi di Obninsk,
Uni Soviet. Sedangkan PLTN skala komersil
pertama adalah Calder Hall di Inggris yang
dibuka pada 17 Oktober 1956.

Indonesia sendiri sempat terfikir untuk
membangun PLTN pertama di  Muria. Tapi
entah mengapa, menurut  Adi Supriyono,
rencana tersebut ternyata gagal.  Kemudian,
menyusul  rencana membangun PLTN di
Provinsi Bangka Belitung, lagi-lagi tak
kunjung berjalan.  Terakhir, ada kabar bahwa
Kalimantan menawarkan diri untuk
melakukan pembangunan PLTN. Dibanding
yang lain, Kalimantan dianggap cocok dan
aman bagi  pembangunan PLTN, karena
daerah ini dikenal sangat minim terjadi gempa.

“Tapi,  saya tidak tahu posisi tanahnya,
apakah mendukung atau tidak. Apalagi,
tanah di sana  dikenal memiliki banyak  rawa,
dan kurang  bagus untuk konstruksi”, kata
Adi Supriyono menambahkan.

Kegamangan terhadap pembangunan
PLTN memang cukup beralasan. Apalagi
masyarakat dunia  pernah mendapati
pengalaman buruk terkait  kecelakaan reaktor
nuklir Chernobyl.  Ini merupakan sebuah
kecelakaan reaktor nuklir terburuk dalam

sejarah, terjadi pada  26 April 1986 pada
reaktor ke-4 Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
Chernobyl, Uni Soviet, atau tepatnya  di dekat
Pripyat di Ukraina.

Akibatnya, partikel radioaktif dalam jumlah
besar tersebar ke atmosfer di seluruh
kawasan Uni Soviet bagian barat dan Eropa.
Bencana nuklir ini dianggap sebagai
kecelakaan nuklir terburuk sepanjang
sejarah, dan merupakan satu dari dua
kecelakaan yang digolongkan dalam level.

Ledakan itu terjadi pada 1:23 dini hari,
ketika warga terlelap. Dua pekerja tewas
seketika. 40 jam kemudian, penduduk Pripyat

diperintahkan untuk mengungsi, dan dilarang
kembali.  Parahnya, pada  saat evakuasi
dilakukan  banyak warga menderita
keracunan radiasi berbagai tingkat.

Bencana yang lain terjadi di Fukushima
Dai-ichi. Ini merupakan rentetan kegagalan
perangkat, kebocoran nuklir, dan pelepasan
material radioaktif di Pembangkit Listrik Nuklir
Fukushima I. Bencana ini  disebabkan karena
gempa bumi dan tsunami Tôhoku pada 11
Maret 2011. Bencana nuklir ini merupakan
bencana nuklir terburuk, setelah bencana
Chernobyl.

Kedua kejadian itu seolah menutup
peluang pembangunan PLTN di berbagai
Negara, tak terkecuali Indonesia. Padahal
PLTN juga memiliki sejumlah keunggulan di
samping kelemahannya. Keunggulan PLTN,
antara lain bahan bakarnya relatif murah,
mudah  dipindahkan (dengan sistem
keamanan yang ketat). Energinya sangat
tinggi, dan tidak mempunyai efek rumah kaca
dan hujan asam. Sedangkan kelemahannya
butuh biaya besar untuk sistem
penyimpanannya, disebabkan bahaya
radiasi energi nuklir itu sendiri.

“Jadi, kalau ditanya akan membangun
PLTN, ya kita akan membangun. Tapi posisi
PLN hanya   ikut saja, karena keputusan itu
ada di pemerintah. Kalau pemerintah
membangun nanti kita beli listriknya”, kata
Adi menambahkan. ❏

MBO
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kantor pusat PLN, Jl. Trunojo, Jakarta
Selatan. Petikannya:

Bagaimana kondisi terakhir  dunia
kelistrikan Indonesia?

Hingga kini, jujur harus diakui kondisi peta
kelistrikan, khususnya sektor   layanan,
memang masih belum menggembirakan.
Masih  banyak daerah yang belum terjamah
aliran listrik. Rasio kelistrikan kita baru
mencapai 81%-82%. Artinya, hingga kini
sekitar 19% jumlah  penduduk kita belum
teraliri listrik.

Kenapa begitu? Karena memang listrik itu
harus dibangun. Untuk membangun
pembangkit listrik butuh dana. Sementara

kemampuan dana  dimiliki PLN  bukan tidak
terbatas, sehingga mesti menunggu giliran.
Jadi, memang,  kondisinya belum
membahagiakan sekali.

Pada saat yang sama, mereka yang sudah
menikmati listrik pun masih ada yang belum
teraliri dengan baik,  Beberapa penyebab-
nya, antara lain karena terhambatnya
pembangunan infrastruktur, termasuk
membangun transmisi. Selain  itu, untuk
membangun pembangkit juga ada hambatan.
Masalahnya  kadang bukan hanya di PLN,

tapi juga di luar. Seperti, kalau kita mau
melewatkan transmisi di suatu daerah atau
wilayah, ternyata tidak semua orang rela
tanah dan rumahnya untuk dilewati.

Selebihnya,  seperti di Jawa dan
Sulawesi,  cukup bagus persediaan
listriknya. Sumatra bagian selatan bagus,
sementara bagian utara masih terbatas.
Kalimantan secara umum tercukupi, hanya
di Kalimantan Barat yang masih butuh
perhatian.  Sedangkan di Papua,  untuk yang
kelihatan listrinya sudah memadai, tapi
memang masih banyak yang belum teraliri.
Jadi, masih banyak tantangan yang dihadapi
ke depan.

Daerah mana saja yang belum

beraliri listrik?
Dari sekitar 19% penduduk yang belum

teraliri  itu rata-rata berada di daerah yang
susah.   Namun,  jangan terpukau seolah di
luar Jawa saja yang belum teraliri, di Jawa
pun masih ada wilayah yang belum terkena
aliran listrik. Semua itu terjadi, antara lain
karena keharusan mengantri dalam hal
pendanaan. Atau, karena jalannya belum
terbangun dengan baik, sehingga tiangnya
pun tidak bisa dipasang dengan baik.

Ingat,  yang namanya kondisi kelistrikan

sangat memengaruhi kondisi perekonomian.
Biasanya, kalau pertumbuhan ekonomi
ditetapkan pada angka tertentu, maka listrik
mengikutinya sebesar 1,5 kali. Kalau
pertumbuhan ekonomi mau 6% maka listrik
itu ikut tumbuh menjadi 9%.

Itu bukan tugas ringan. Kalau  bicara 9%,
kapasitas sekarang  sudah 49.000 mega
watt. Sebagai gambaran, katakanlah  kita
gunakan 10%  per tahunnya. Itu mencapai
4000 mega watt, bukan angka yang kecil.
Sekarang,  pembangkit itu  ukurannya  1000
mega watt.   Kalau  kita membangun  dua
menjadi 2000 mega watt maka paling tidak
membutuhkan  lahan sekitar 200 -300 hektar.
Di Jawa, kebutuhan lahan seluas itu sudah
makin sulit, karena penduduknya banyak,
belum lagi  masalah tranmisi.

Jadi, untuk menyalurkan 2000 mega watt
itu paling tidak butuh transmisi 500 kv. Dan,
500 kv  itu lagi-lagi   butuh   lahan cukup luas
untuk bisa  dilewati, termasuk  tower.
Persoalan muncul karena tidak banyak
orang rela rumah dan tanahnya dilewati
transmisi. Kondisi  itu menjadi  tantangan
tersendiri. Bagaimana membangun transmisi
untuk mengevakuasi dari pembangkit. Kalau
ada pembangkit tapi nggak ada transmisi
sama saja bohong.

Jadi, selama 69 tahun ini prioritas
pembangunan yang diambil PLN, itu
seperti apa?

Ya, pemerataan. Gambarannya begini,
untuk membangun sebuah pembangkit   satu
mega watt  kira-kira membutuhkan anggaran
US$ 0,5 juta. Jadi, kalau pertahun  harus
ada 4000 mega watt, artinya  harus ada
anggaran sebesar US$ 6 miliar pertahun.
Atau sekitar Rp 60 triliun pertahun, dan itu
baru anggaran buat pembangkitnya.
Sedangkan  untuk jaringannya sekitar 40-
50% dari nilai pembangkit.  Atau sekitar Rp
24 triliun. Itu uang semua. Padahal APBN kita
untuk infrastruktur harus dibagi dengan air,
jalan dan sebagainya. Ya, inilah yang ada
selama ini.

Jadi,  kemampuan pengadaan listrik
oleh PLN memang terbatas, terutama
dananya?

Ya, itu salah satunya. Kalau mau,
misalnya, bisa ngutang tapi ngutang pun ada
batasnya. Saat ini utang PLN dibanding
modalnya pada akhir 2013 sudah mencapai
257%. Angka itu sudah melampaui angka

Adi Supriyono
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kewajaran. Karena   yang baik adalah sekitar
150%. Jadi, kita sudah lewat terlalu banyak.
Makanya,  kalau sekarang mau diterusin, lalu
suruh ngutang lagi, lalu mau seberapa besar.

Sejauh mana penerapan teknologi
yang digunakan PLN dalam  pemenuhan
kebutuhan listrik  selama ini?

Teknologi  pembangkit kita harus diakui
ada beberapa yang sudah tua, salah
satunya seperti pembangkit di Muara
Karang. Pembangkit ini sudah ada   sejak
1970, kemudian diperbaiki.  Dulu,  pembangkit
cuma 300 mega watt dengan teknologi baru
bisa menjadi 700 mega waat. Maka,
lokasinya masih dipertahankan.

Tentu, dengan bermunculan teknologi-
teknologi baru,  kita menggunakan yang baru
juga. Khususnya, mengenai kontrolnya. Dulu
belum dikenal adanya  komputer, belum ada
digital seperti sekarang. Makanya, kini kita
sudah menggunakan komputerisasi. Tapi,
masih ada pembangkit dengan teknologi lama
terutama di daerah-daerah yang menjadi
remote, itu tidak dipungkiri.

Selain itu,  kami juga konsen terhadap
pemeliharaan. Apalagi sekarang sudah
muncul banyak teknologi pengelolaan
peralatan. Dulu,  karena berbagai
keterbatasan,  orang tidak tahu sampai kapan
peralatannya bisa digunakan, sehingga
hanya bisa  menunggu saatnya  rusak. Tapi,
kini dengan kemajuan teknologi, kerusakan
itu sudah bisa diperkirakan.

Dengan teknologi itu, kini  kita malah
merasakan  adanya hambatan mencari
waktu kapan saat terbaik melakukan
pergantian. Apalagi, ada beberapa daerah
yang sulit untuk  dihentikan, lantaran
minimnya pasokan. Misalnya,  kalau ada
pembangkit yang diperbaiki  maka harus ada
pembangkit yang lain sebagai pengganti.  Di
Jawa persoalan ini bisa diatasi,  tapi
beberapa daerah di luar Jawa
beroperasinya pembangkitnya 1000 yang
dilayani 1000 juga.

Selama ini PLN hanya berusaha
membuat listrik, ada nggak usaha lain
untuk memenuhi kebutuhan listrik
masyarakat. Misalnya meminta
perusahaan bikin pembangkit sendiri?

Dalam pemikiran saya, ke depan itu akan
terjadi, terutama di Jawa. Kenapa  begitu?
Ya, penggeraknya adalah harga listrik.
Sebelum  ini yang terjadi adalah listrik

disubsidi sehingga ketika  mau membangun
sendiri, orang lantas bilang  buat apa, beli
PLN saja murah.

Tapi, sejak tahun kemarin sudah diputus
untuk mencabut subsidi bagi   industri
sehingga harganya harga penuh. Dan.  kalau
mereka bikin pembangkit sendiri harganya
akan lebih murah. Orang pasti akan berfikir
seperti itu.

Mudah mana bagi PLN, pengadaan
listrik sendiri atau menyilahkan
swasta untuk   berperan lebih besar?

Keputusannya tidak mudah.  Kita  melepas
PLTU Batang menjadi milik swasta misalnya,
nyatanya tidak selesai juga, akhirnya PLN
masuk lagi. Padahal kemampuan keuangan

PLN  tidak bisa memenuhi kebutuhan dan
keuangan PLN tidak bisa membangun semua
kebutuhan yang ada. Jadi, memang harus
berbagi. Tapi, swasta juga berarti tidak tanpa
batas, termasuk dengan lembaga keuangan
dunia. Faktanya, lembaga-lembaga
keuangan dunia itu juga memiliki
keterbatasan agar bisa memenuhi segala
kebutuhan pembangunan.

Faktanya Afrika masih butuh, Asia butuh,

Amerika Latin juga butuh. Artinya, tidak
hanya Indonesia yang butuh. Banyak Negara
lain yang juga butuh. Padahal sumber
keuangannya sama,  itu itu saja. Saat ini kita
sudah memiliki banyak rekanan swasta.
Bahkan 20% listrik berasal dari swasta.

 Menyangkut PLTU Batang, seperti
apa bahayanya jika PLTU itu  gagal?

PLTU Batang itu harusnya selesai 2017.
Kalau  2015 baru mulai,  berarti 2019 selesai.
Kalau  itu tidak dibangun dan tidak ada upaya
upaya lain maka cadangan kita sekarang
sebesar 25%. Kalau  pertumbuhannya 9%,
dua tahun terlambat itu berarti 20%. Artinya
pada 2017, khususnya di Jawa, sudah
bolak-balik padam.

Dalam perhitungan  normal dibutuhkan
cadangan antara 25%-30%.  Dengan
cadangan itu kira-kira menghasilkan satu hari
padam per tahun. Kalau  cadangan itu turun
berarti akan lebih banyak lagi padamnya.
Kalau  cadangannya hanya 5%, bisa-bisa
PLN terpaksa mengadakan pemadaman
sebanyak 30-40 hari  setahun.

Bagaimana pengembangan listrik di
pulau terpencil?

Kita masih cari teknologi, terutama
teknologi pengganti BBM.  Sayangnya hingga
kini teknologi yang kita butuhkan itu belum
diketemukan. Sejauh ini diesel  masih
dianggap  simple sekali, termasuk di
kawasan perairan, dan itu belum tergantikan.
Ke depan, di pulau-pulau itu diesel masih
digunakan, tapi pulau-pulau itu kalau bisa
tiap wilayah itu punya kemandirian. Misal
penghasil sawit atau biogas lain, kita coba
masuk ke situ.

Apa yang akan dilakukan PLN ke
depan?

Kita mau jadi perusahaan yang bersih,
sehat, bisa mandiri.  Dulu, ketika mau bayar
listrik kita harus antri. Tapi sekarang kita bisa
bayar melalui ATM. Untuk pasang baru atau
tambah daya  cukup telepon atau buka
internet. Setelah bayar di bank, konsumen
tinggal menunggu. Nanti petugas yang akan
menghubungi untuk memasangnya.

Perbaikan seperti itu sudah dimulai
sekarang.  Layanan  gangguan juga semakin
membaik.  Dulu orang biasa bilang  lama
banget, namun kini mereka bilang sangat
cepat.  Hanya saja, dari sisi keuangan  kita
memang belum sehat. Harapannya ke depan
bisa lebih baik. ❏
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USIANYA sudah tidak muda lagi, 66 tahun.  Tapi, lelaki yang

satu ini masih terlihat lincah dan gesit. Kakinya melangkah

ringan keluar masuk ruang kerja perkantoran di lingkungan

Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI di Gedung Nusantara III

Kompleks MPR/DPR/DPD Jakarta. Lelaki itu adalah Lamin,

seorang loper koran harian sore untuk pelanggan di lingkungan

Setjen MPR.

Lelaki kelahiran “Kota Bengawan”

Solo ini wajahnya sudah sangat

familier di lingkungan MPR. Ia bebas

memasuki ruang perkantoran, tanpa

perlu lapor ke Satpam. Biasanya, ia

menjalankan tugasnya setiap lewat

tengah hari. Sambil mengepit

beberapa eksemplar koran sore, ia

langsung menerobos masuk ke

ruangan kantor yang dituju tanpa

harus mengucapkan kata permisi. Para

karyawan yang ada di dalam ruangan

pun tak perlu tanya lagi, apa maksud

kedatangannya.  Dan, begitu

meletakkan beberapa eksemplah

koran sore di sebuah meja, ia pun

berlalu begitu saja.

Ternyata, Lamin keluar masuk

kompleks parlemen ini sudah sejak

1988. Waktu itu, ia menangani

pekerjaan apa saja yang bisa ia lakukan di lingkungan

parlemen.”Saya mengerjakan  apa saja yang dibutuhkan. Dulu

lingkungan parlemen tidak seperti sekarang. Dulu lebih sederhana.

Masuk saja tanpa pemeriksaan ketat. Sekarang lebih ketat,” kisah

Lamin.

Lelaki yang pernah bekerja di SPBU di kawasan Cililitan,

Jakarta Timur, ini kini menekuni profesinya sebagai pengantar

Sang Pengantar Koran Sore

koran. “Saya senang melakoni profesi ini,” ujar Lamin. Ia mengaku

ikut merasakan hiruk-hiruk pikuknya peristiwa 1998. “Waktu itu

saya ingat betul terjadi kerusuhan dan gedung parlemen dikepung

oleh massa mahasiswa,” kenang Lamin.

Pekerjaan sebagai pengantar koran mulai serius ia lakoni sejak

2008. Awalnya, Lamin diajak oleh temannya yang, waktu itu,

agak mengalami kerepotan mengantarkan koran ke berbagai

ruangan di DPR dan MPR. Sejak itulah,

berbagai suratkabar, terutama

suratkabar sore,  menjadi pengisi

kesibukannya sehari-hari di lingkungan

parlemen.

Banyak pengalaman yang diserapnya

di lingkungan parlemen. Kalau waktu

sedang kosong, Lamin sering menonton

teve di lingkungan parlemen, terutama

menyimak berita tentang kegiatan di

seputar parlemen. Kalau tidak nonton

teve, Lamin juga memanfaatkan waktu

senggangnya membaca-baca koran atau

majalah, terutama berita-berita di

lingkungan parlemen.

“Alhamdulillah, dari pekerjaan ini,

saya bisa menyekolahkan dua anak

perempuan saya.  Satu orang anak saya

sekarang sudah kuliah dan sudah

menginjak semester lima. Anak bungsu

saya sekarang duduk di kelas satu SMA,” cerita Lamin. Dan, ia

mengaku, anak-anaknya juga sering ikut membantu Lamin

mengantarkan koran, tapi tidak setiap hari.

“Mudah-mudahan pekerjaan saya ini membawa berkah, dan

semua pelanggan puas dengan pelayanan saya,” harap Lamin.

Semoga. ❏

Dry

Lamin

Pojok MPR



48 EDISI NO.10/TH.VIII/OKTOBER 2014

NASIONAL

Pelantikan Presiden

Pimpinan MPR RI Undang Wapres Boediono
Pimpinan MPR secara resmi menyampaikan undangan untuk acara pelantikan Presiden dan Wakil

Presiden terpilih yang digelar 20 Oktober 2014 kepada Wakil Presiden Boediono. Undangan itu

disampaikan langsung oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan bersama tiga Wakil Ketua MPR RI di Istana

Wakil Presiden pada 14 Oktober 2014.

KETUA MPR RI Zulkifli Hasan bersama
tiga Wakil Ketua MPR RI Mahyudin, E.E.
Mangindaan, dan Oesman Sapta

Odang, Selasa 14 Oktober 2014, menemui
Wakil Presiden RI Boediono di Istana Wakil
Presiden, Jakarta.  Tepat pukul 13.30 WIB,
para Pimpinan MPR RI ini diterima Wapres
Boediono, selanjutnya mereka berbincang
akrab mengenai persoalan negara dan MPR.

Usai bertemu Wapres, kepada pers, Ketua
MPR RI menjelaskan bahwa kedatangan
Pimpinan MPR RI bermaksud menyampaikan
undangan resmi  MPR RI kepada Wapres
Boedino untuk menghadiri acara penting
kenegaraan, yakni Pelantikan Presiden dan
Wakil Presiden RI terpilih hasil Pilpres 2014
pada  20 Oktober 2014 di Gedung MPR/DPR/
DPD RI, Senayan, Jakarta.

“Kami datang untuk sampaikan undangan
resmi pelantikan Presiden dan Wapres RI
terpilih pada 20 Oktober, jam 10.00 WIB.
Kepada Wapres Boediono kami juga
menyampaikan rundown acara pelantikan
tersebut,” ujar Zulkifli Hasan. Undangan yang
sama, menurut Zulkif l i , juga akan

disampaikan kepada Presiden RI Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY). Untuk Presiden
SBY, dijawalkan disampaikan secara resmi
pada 15 Oktober 2014.

“Selain Presiden dan Wapres, MPR juga
mengundang para mantan Presiden dan
Wapres seperti Megawati, Habibie, dan
lainnya.  Selain itu, kami juga mengundang
para tokoh nasional seperti Prabowo, Hatta
Rajasa, Abu Rizal Bakrie, juga para kepala
negara, negara sahabat.  Sampai hari ini
tercatat sudah 8 kepala negara dan 8 utusan
khusus negara sahabat  kami undang,”
jelasnya.

Zulkifli juga mengajak kepada seluruh
elemen bangsa agar menyudahi segala
prasangka terkait penyelenggaraan
pelantikan Presiden dan Wapres RI terpilih.
Agenda pelantikan Presiden dan Wapres RI
terpilih adalah agenda kebangsaan, agenda
bersama.  Agenda tersebut harus sukses.
Tidak ada kata lain selain harus sukses.

Memang santer tersebar isu seputar
pelantikan Presiden dan Wapres RI ini.  Salah
satunya isu panas soal adanya rencana

penjegalan dan penggagalan pelantikan
Presiden dan Wapres terpilih. Dan, isu
tersebut makin menguat seiring dekatnya
jadwal acara pelantikan pada 20 Oktober
2014. Untuk itu, Zulkifli menegaskan bahwa
isu negatif itu tak lebih dari isu yang tak jelas
asalnya.

“Saya tegaskan, tidak ada jegal menjegal.
Pelantikan Presiden dan Wapres RI adalah
agenda negara, harus berjalan sesuai
jadwal. Dan, tak ada kata lain selain harus
sukses,” tandasnya.

Megawati Pastikan Hadir

Selasa, 14 Oktober 2014, tepat pukul 11.00
WIB, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan para
Wakil Ketua MPR RI Mahyudin, EE.
Mangindaan, Oesman Sapta Odang
didampingi Sekretaris Jenderal MPR RI Eddie
Siregar dan Kepala Biro Humas Setjen MPR
Yana Indrawan, berkunjung ke kediaman
Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri di
Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Di sana
telah menunggu Megawati Soekarnoputri
didampingi Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



49EDISI NO.10/TH.VIII/OKTOBER 2014

RI Puan Maharani, Ketua Fraksi PDI
Perjuangan MPR RI Ahmad Basarah.

Kepada Megawati, Ketua MPR RI
menyerahkan undangan resmi MPR kepada
Megawati untuk hadir pada  acara pelantikan
Presiden dan Wapres RI terpilih Joko Widodo
dan Jusuf Kalla, 20 Oktober 2014, di
Gedung MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta.

Usai melakukan pertemuan dengan Ketua
Umum DPP PDI Perjuangan, Ketua MPR RI
Zulkifli Hassan menjelaskan kepada media
massa nasional dan internasional bahwa
pertemuan selama satu jam dengan
Megawati Soekarnoputri berlangsung akrab
dan kekeluargaan.

Agenda dalam pertemuan itu, menurut
Zulkif l i  Hasan, adalah: Pertama,
mengucapkan terima kasih bahwa sidang
MPR pemilihan Pimpinan MPR telah
berlangsung demokratis sampai pagi. “Kami
sangat apresiasi pada mBak Puan Maharani
yang mengikuti sidang sampai selesai;
Kedua, kedatangan kami menyampaikan

undangan dan rundown acara resmi
pelantikan Presiden.  Alhamdulillah Bu Mega
akan hadir,” jelasnya.

Habibie Juga Hadir

Usai bertemu Megawati Soekarnoputri,
tepat pukul 12.30 WIB, pimpinan MPR
melanjutkan safari penyampaian undangan
kepada Presiden RI ke-3 Prof. DR. Ing. H.
Bacharuddin Jusuf Habibie di kompleks Patra
Kuningan, Jakarta Selatan. Begitu tiba pukul
13.00 WIB rombongan pimpinan MPR ini
disambut hangat oleh tuan rumah, Habibie,
dan langsung mengadakan pertemuan di
ruang perpustakaan pribadi Habibie.

Di ruang perpustakaan nan asri, pimpinan
dan Habibie berdialog serius soal
kenegaraan dan juga menyangkut acara
pelantikan Presiden dan Capres RI terpilih
periode 2014-2019.  Dalam kesempatan
tersebut, Ketua MPR RI menyerahkan
undangan dan rundown acara resmi MPR RI
kepada Habibie untuk hadir sebagai tamu

kehormatan dalam acara pelantikan Presiden
dan Wapres RI terpilih pada 20 Oktober 2014
di Gedung MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta.

Kepada pers, Ketua MPR  Zulkifli Hasan
menjelaskan bahwa Habibie menyambut baik
kedatangan pimpinan MPR RI dan menerima
baik undangan resmi MPR. “Alhamdulillah,
beliau hadir dalam acara pelantikan Presiden
20 Oktober. Dan, alhamdulillah para tokoh
nasional yang kita undang sangat
mengapresiasi dan berkeinginan hadri di
acara pelantikan,” ujarnya.

Mengundang Hatta Rajasa

Pada tengah hari, 15 Oktober 2014,
pimpinan MPR terdiri dari Ketua Zulkifli Hasan
dan para Wakil Ketua seperti E. E.
Mangindaan, Mahyuddin, dam Oesman
Sapta Odang, menyambangi rumah Ketua
Umum PAN, Hatta Rajasa, di Jakarta Selatan.

Kehadiran pimpinan MPR ke rumah Menko
Perekonomian di masa Kabinet Indonesia
Bersatu II itu menyampaikan undangan untuk
hadir dalam acara pelantikan presiden pada
pada 20 Oktober 2014 di Gedung Nusantara,
Kompleks MPR/DPR/DPD Jakarta.

Dalam pertemuan di ruang tengah rumah
pribadi Hatta Rajasa itu, Zukifli menceritakan
berbagai kesibukan pimpinan MPR menjelang
Hari-H acara pelantikan Presiden dan Wakil
Presiden, seperti mengadakan pertemuan
dengan Ketua KPU, rapat dengan Kapolda
Metro Jaya dan Kasdam Jayakarta,
melakukan rapat gabungan dengan ketua-
ketua fraksi dan kelompok DPD, serta
berbagai tugas untuk menyampaikan
undangan ke berbagai pihak, seperti ke para
ketua umum partai politik.

“Kami berharap betul Pak Hatta bisa hadir
dalam acara pelantikan presiden,” ujar Zulkifli
kepada Hatta seraya menyerahkan undangan
untuk acara tersebut. Dan, Hatta pun
mengucapkan terima kasih atas undangan
yang disampaikan oleh pimpinan MPR itu.

Sebagai tuan rumah dan juga ketua umum
DPP PAN, Hatta menyatakan, kedatangan
para pimpinan MPR dan sekaligus
menyampaikan undangan pelantikan
merupakan sebuah kehormatan.
Mengundang para ketua umum partai,
menurut Hatta, adalah tradisi yang baik.
Meski kita berbeda namun kalau sudah
menyangkut masalah bangsa dan negara
kita harus bersatu. “Sama dengan prinsip
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saya,” tuturnya. “Undangan merupakan
suatu hal yang wajib dipenuhi dan insya Al-
lah saya akan hadir,” ucapnya.

Alumni ITB itu berharap agar pelantikan
presiden berjalan baik. Lebih lanjut ia
menegaskan, kita di satu saat boleh
berkompetisi namun di saat lain harus
mengakhiri kompetisi. Ini penting dilakukan
agar bangsa ini kuat. “Mari kita tunjukkan
sikap negarawan,” tegasnya.

Selepas berkunjung ke Hatta Rajasa,
pimpinan MPR pada sore harinya, untuk
acara yang sama, berkunjung ke Ketua
Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, di
Kantor Golkar, Slipi, Jakarta. Kemudian,
malam harinya mengunjungi Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono di Istana Negara.

Aburizal Bakrie

Jelang pelantikan Presiden Joko Widodo
dan Wapres Jusuf Kalla yang dilaksanakan
pada Senin (20/10), pimpinan MPR RI
melaksanakan kunjungan safari  ke berbagai
tokoh politik nasional.  Kunjungan silaturrahim
sekaligus juga menyampaikan undangan
acara pelantikan presiden dan wakil
presiden. Salah satu tokoh politik yang
disambangi oleh pimpinan MPR pada Rabu
(15/10) sore adalah Ketua DPP Partai Golkar
Aburizal Bakrie (ARB).

Pertemuan dengan ARB berlangsung di
Sekretariat DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek
Neli Murni 11A, Slipi, Jakarta Barat.
Kedatangan delegasi  MPR yang dipimpin

Ketua MPR Zulkifli Hasan disertai para wakil
ketua MPR, yaitu: E. E. Mangindaan,
Mahyuddin, dan Oesman Sapta Odang.
Sementara tuan rumah ARB didampingi
fungsionaris DPP Partai Golkar Fadel
Muhammad.

Selain menyampaikan terima kepada ARB
yang telah meluangkan waktunya menerima
pimpinan MPR, Zulkif l i  Hasan juga
menjelaskan perkembangan politik terkait
rencana pelantikan Presiden dan Wakil
Presiden. Termasuk rencana kehadiran
sejumlah pimpinan Negara pada acara
tersebut.

Menurut Zulkifli, pihaknya telah melakukan
berbagai pertemuan secara marathon untuk

melihat dan menakar kondisi politik mutakhir.
Hasilnya, kata Zulkifli, pihaknya merasakan
adanya rumors yang menuduh seolah-olah
Koalisi Merah Putih bakal menggagalkan
pelantikan presiden.

“Nyatanya kekhawatiran tersebut isu
belaka. Saya sudah bertemu dengan seluruh
fraksi dan kelompok DPD dan mereka
mengatakan siap mendukung dan
menyukseskan pelantikan. Bahkan niatan
tersebut turut dituangkan dalam sebuah
kesepakatan”, kata Zulkifli menambahkan.

Karena itu, Zulkifli berharap, tidak akan
ada lagi pihak yang berusaha
menghembuskan rumors yang tidak
bertanggungjawab. Apalagi, saat ini
pihaknya  sudah berkomunikasi dengan
semua pihak, termasuk Polri dan TNI. Intinya,
mereka akan turut mengamankan prosesi
pelantikan dengan menurunkan kekuatan
penuh.

Menjawab harapan tamunya, Aburizal
Bakrie berjanji, dia bakal hadir dalam
pelantikan tersebut. Ical bahkan me-
nyampaikan rasa hormat  dan
penghargaan kepada pimpinan MPR yang
telah  me-laksanakan safari  untuk
bersilaturrahim dan menyampaikan
undangan pelantikan presiden kepada
tokoh-tokoh partai politik.

  Bagi Ical dan keluarga besar Partai Golkar,
tanggal 20 Oktober merupakan hari yang
sangat istimewa. Karena bersamaan
dengan pelantikan Presiden, partai Golkar
merayakan ulang tahun ke-50. Karena itu,
ARB mengajak seluruh elemen bangsa,

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



51EDISI NO.10/TH.VIII/OKTOBER 2014

khususnya kader Partai Golkar, untuk
mengucap syukur pada Allah SWT.

Partai Golkar, kata ARB, siap bekerjasama
dengan semua pihak. Termasuk dengan MPR
dan pemerintah. Namun,  ARB menegaskan
bahwa pihaknya akan tetap berada di Koalisi
Merah Putih. Partai Golkar akan menjadi mitra
yang kritis. Mendukung pemerintah jika berpihak
pada rakyat, dan mengkritisinya jika pemerintah
tidak berpihak dengan rakyat.

Undangan untuk Try Sutrisno

dan Hamzah Haz

Sebagai mantan Wakil Presiden Republik
Indonesia, baik Try Sutrino maupun Hamzah

Haz, diundang untuk menghadiri pelantikan
presiden pada 20 Oktober 2014 di Gedung
Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD
Senayan, Jakarta.

Undangan kepada beliau kedua tokoh
mantan orang nomor dua di Republik Indo-
nesia ini disampaikan langsung oleh
Wasesjen MPR Selfi Zaini dalam dua
kesempatan. Pada 16 Oktober undangan
disamapikan oleh Selfi Zaini kepada Hamzah
Haz di kediamannya, Kompleks Patra
Kuningan, Jakarta; dan pada 17 Oktober
2014 kepada Try Sutrisno di rumahnya, di
Jl. Purwakarta, Menteng, Jakarta.

Try Sutrisno saat ditemui di kediamannya,

memberikan banyak nasihat dan wejangan,
terutama mengenai persatuan dan kesatuan
bangsa.

Prabowo Berusaha Hadir

Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus
calon presiden dalam Pemilu Presiden 2014,
Prabowo Subianto, secara tegas menyata-
kan, mendukung pemerintahan Joko Widodo.
Pernyataan tersebut dikemukakan di
hadapan pimpinan MPR dan para wartawan,
17 Oktober 2014, di Jl. Kertanegara, Jakarta
Selatan. Dukungan Prabowo itu dengan
sendirinya menepis anggapan yang selama
ini beredar bahwa mantan Danjen Kopassus
ini akan memboikot pelantikan Joko Widodo
sebagai presiden pada 20 Oktober 2014.

Meski Prabowo mendukung pemerintahan
yang terbentuk untuk periode 2014-2019
namun dirinya secara tegas akan mengkritik
pemerintahan Joko Widodo bila tidak sesuai
dengan kehendak rakyat. “Bila pemerintahan
Joko Widodo sesuai dengan keinginan rakyat,
kita siap mendukung, begitu sebaliknya,” ujar
Prabowo. Prabowo mengakui dalam sosok
Joko Widodo ada jiwa patriot.

Di  hadapan para war tawan dan
pimpinan MPR, Prabowo mengharap agar
perbedaan politik yang ada jangan sampai
membuat bangsa dan negara ini pecah.
Saat pimpinan MPR mengundang Prabowo
untuk hadir dalam pelantikan presiden,
Prabowo mengatakan bahwa ia  akan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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bepergian ke luar negeri untuk urusan
yang tidak bisa ditinggalkan. “Namun saya
akan berusaha semaksimal untuk bisa
hadir,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua MPR Zulkifli
Hassan mengatakan, kehadiran Prabowo
Subianto saat pelantikan presiden sangat
diharapkan. “Tanpa kehadiran Pak Prabowo,
acara pelantikan menjadi hambar,” ujarnya.
“Pak Prabowo pasti akan banyak dicari saat
itu,” tambahnya. Menanggapi dukungan dan
pernyataan Prabowo yang positif, Zulkifli
menyatakan, “Pak Prabowo merupakan
sosok negarawan.”

Din Syamsuddin,

Ketua Umum PP Muhammadiyah

Sebelum mengantar undangan ke
Prabowo, pimpinan MPR sebelumnya
melakukan kunjungan ke kantor Pengurus
Pusat Muhammadiyah. Di kantor itu, pimpinan
MPR bertemu dengan Ketua Umum PP
Muhammadiyah Din Syamsuddin. Sama
agendanya, mengundang Din untuk bisa
hadir dalam pelantikan presiden.

Dalam kesempatan itu, Din mengucapkan
selamat atas terpilihnya Zulkifli Hassan
sebagai Ketua MPR, beserta Mahyuddin,
EE. Mangindaan, Hidayat Nurwahid, dan
Oesman Sapta sebagai Wakil Ketua MPR.
“Saya berdoa agar pimpinan MPR bisa
mengemban amanah,” tutur Din.

Diakui oleh Din bahwa MPR mempunyai
peran strategis sebagai pengayom seluruh
komponen dan unsur rakyat. Dalam
suasana politik yang panas, diakui  MPR
mampu melakukan komunikasi dengan
berbagai pihak dengan cepat, penting, dan
tepat. “Pemilu Presiden yang membuat
seluruh elemen masyarakat terbelah
menjadi dua, merupakan hal yang tak baik,”
ujarnya. “Sehingga apa yang dilakukan
MPR bisa menjadi perekat kembali,”
tegasnya.

Surya Paloh

Setelah bersilaturrahim dengan PB NU,
pimpinan MPR melanjutkan safarinya,

menjumpai Ketua Umum DPP Partai Nasdem,
Surya Paloh. Hari itu, Sabtu (18/10), Ketua
MPR RI Zulkifli Hasan bersama Wakil Ketua
MPR E.E. Mangindaan, Hidayat Nur Wahid,
dan Oesman Sapto Odang diterima oleh
Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh
di kontor DPP Partai Nasdem, Jl. RP. Soeroso
No. 44 Gondangdia Lama, Jakarta.

Kepada Surya Paloh, pimpinan MPR
menyampaikan undangan untuk hadir dalam
acara pelantikan Presiden pada Senin, 20
Oktober 2014. Dalam kesempatan itu, Ketua
MPR Zulkifli Hasan sedikit memberi gambaran
mengenai acara pelantikan Presiden.
Menurut Zulkifli, pihaknya mendapat jaminan
dari TNI dan Polri bahwa pelantikan akan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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berlangsung aman.
“Sepulu fraksi dan satu kelompok DPD di

MPR RI siap mendukung dan menyukseskan
pelantikan”, kata Zulkifli dengan yakin.
Karena itu, Ketua MPR berharap, prosesi
pelantikan MPR bisa berjalan lancar. Apalagi
kekhawatiran yang sempat menyertai
persiapan pelantikan ternyata isu semata.
Tidak  ditemukan adanya pihak yang akan
menjegal atau  menggagalkan pelantikan.

Sementara Surya Paloh – yang didampingi
Patrice Rio Capella dan Ferry Mursyidan
Baldan – menyatakan, sangat mengapresiasi
kehadiran pimpinan MPR di kantornya.
Langkah pimpinan MPR bersilaturrahim ke
seluruh tokoh nasional dan ketua-ketua partai
politik adalah langkah yang bijaksana. Itu berarti
pimpinan MPR berusaha menjalin komunikasi
dengan semua kalangan. Termasuk upaya
merajut persatuan dan kesatuan bangsa.

Surya Paloh berharap, ke depan sistem
demokrasi Indonesia bisa terus berkembang
dengan baik. Pimpinan MPR bisa menjaga
amanah dan marwah MPR agar tetap berada
pada relnya. Termasuk untuk memastikan
berlangsungnya sistem checks and bal-
ances diantara lembaga-lembaga Negara.
“Sistem  checks and balances akan berjalan
dengan baik jika dilandasi oleh niat yang baik.
Bukan semata mencari menangnya sendiri,
atau memperjuangkan kepentingannya
sendiri”, kata Surya Paloh.

Prof. Dr. KH. Said Aqil Siraj, MA.

Ketua Umum PB NU

Dua hari jelang pelantikan Presiden dan
wakil presiden terpilih, atau Sabtu (18/
10) pimpinan MPR bersilaturahim dengan
Ketua Umum PB NU Prof. Dr. KH. Said Aqil
Sirah, MA., di Sekretarian PB NU Kramat
Raya, Jakarta Timur. Ketua MPR Zulkifli
Hasan beserta para Wakil Ketua MPR E.E.
Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, dan
Oesman Sapta Odang, begitu tiba di
kantor PB NU disambut tuan rumah Said
Aqil didampingi Ketua PB NU Ir. H.M. Iqbal
Sullam, Sekjen PB NU H. Marsudi Syuhud,
Bendara Umum PB NU Dr. Ing. Bina
Suhendra dan beberapa anggota
pengurus lainnya.

Kedatangan pimpinan MPR, selain untuk
bersilaturrahim juga menyampaikan
undangan pelantikan Presiden yang
berlangsung Senin (20/10). Pada pertemuan
yang terbuka bagi wartawan itu, Ketua MPR
menyampaikan perkembangan politik terkait
rencana pelantikan Presiden. Termasuk
kehadiran para pimpinan Negara-negara
sahabat di acara tersebut.

Zulkifli menjelas, setelah melaksanakan
pertemuan secara marathon dengan
sejumlah tokoh nasional,  pihaknya yakin
acara pelantikan Presiden berlangsung
lancar. Apalagi seluruh tokoh nasional dan
elit-elit partai telah menyata kesanggupan
untuk menghadiri undangan. Tak terkecuali

kelompok-kelompok yang selama ini dianggap
berseberangan dengan presiden terpilih.

Mengenai isu akan terjadi pemboikotan
terhadap acara pelantikan Presiden,  Zulkifli
yakin, hal itu tidak akan terjadi. “Rencana
pemboikotan hanya isu belaka,” kata Zulkifli.
Begitu pula rumors yang mengatakan, Koalisi
Merah Putih bakal menggagalkan pelantikan
presiden, hal itu juga tidak akan terjadi.
Terbukti, semua pihak telah menyatakan
kesanggupannya untuk mendukung
pelantikan presiden, termasuk fraksi-fraksi
dan kelompok DPD di MPR RI.

Said Aqil Siraj menyambut gembira upaya
pimpinan MPR melakukan safari ke sejumlah
tokoh nasional tersebut. Ia yakin,  apa yang
dilakukan pimpinan MPR memberi dampak yang
baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Terutama dalam membangun persatuan dan
kesatuan bangsa. Jangan sampai, karena
persoalan politik persatuan bangsa tercabik-
cabik, seperti terjadi di Somalia.

Ke depan, Said Aqil berharap,  MPR harus
memberi ruang yang lebih luas bagi
organisasi kemasyarakatan untuk terlibat
dalam kegiatan berbangsa dan bernegara.
Karena keberadaan ormas bisa
meminimalisir terjadinya perpecahan. Dan,
turut menjaga persatuan dan kesatuan
bangsa. “Kita beruntung memiliki dua ormas
besar yang bisa mengamankan masyarakat
dari perpecahan dan permusuhan,”
katanya. ❏
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SIDANG MPR Awal Masa Jabatan
Anggota MPR periode 2014-2019
berjalan lancar dan sukses. Mulai dari

sidang paripurna pengucapan sumpah/janji
anggota MPR periode 2014-2019, sidang
paripurna pembentukan ketua-ketua fraksi
di MPR hingga pemilihan pimpinan MPR,
semuanya berjalan sesuai rencana. Memang
sidang-sidang, terutama sidang paripurna
pemilihan pimpinan MPR, sempat berjalan alot
namun berlangsung sangat demokratis.
Tentu, keberhasilan sidang-sidang MPR itu
tak lepas dari peran pimpinan sementara
MPR, yang menjalankan tugasnya dengan
sangat baik dan mendapat pujian banyak
peserta. Inilah pimpinan sementara MPR
tersebut.

Dr. Hj. Maimanah Umar, MA
Berdoa Agar Sidang Berjalan Lancar

PEMILIHAN pimpinan DPR yang
berlangsung Selasa hingga Rabu (7-8

Oktober 2014)  dinihari memberi pelajaran
tersendiri bagi Maimanah Umar. Anggota
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tertua dari
Provinsi Riau bersama anggota DPR termuda
Ade Rezky Pratama  memimpin Sidang
Paripurna MPR RI dengan agenda pemilihan
pimpinan MPR periode 2014-2019. Apakah
ada kekhawatiran dalam hati Maimanah
setelah melihat jalannya sidang paripurna
pemilihan pimpinan di DPR?

“Duh, janganlah ya….jangan sampai
terjadi pada sidang paripurna MPR. Ibu akan
usahakan sebaik-baiknya dan juga berdoa,”
kata Maimanah Umar sebelum memimpin
rapat gabungan pimpinan sementara MPR
dengan fraksi di Ruang GBHN, Kompleks
MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kamis 2 Oktober
2014. Maimanah kala itu berharap sidang
paripurna MPR bisa berjalan lancar tanpa
kericuhan.

“Saya sedih juga melihat rapat paripurna
DPR itu. Sampai ada yang berdiri dan maju
ke depan untuk interupsi. Seharusnya
janganlah seperti itu. Kita sedih melihat
anggota legislatif kita seperti itu. Hendaknya
kita dengan tertib mengemukakan pendapat.
Tidak perlu maju ke depan karena ada

kesempatan yang diberikan pimpinan
sidang,” papar wanita kelahiran Kampar,
Riau, 5 Mei 1957, ini.

Sudah dua kali Maimanah memimpin
sidang paripurna MPR. “Alhamdulillah tidak
ada yang ribut-ribut seperti itu,” ujarnya. Ia
berharap sidang paripurna pemilihan pim-
pinan MPR bisa berjalan baik. Sebab, MPR
tempat bermusyawarah untuk mengambil
keputusan menyangkut kepentingan
bangsa. Dengan mengedepankan kepen-
tingan bangsa maka penyampaian pendapat
dilaksanakan dengan damai.

Maimanah juga mengaku siap untuk

memimpin sidang. Ia sudah banyak makan
asam garam dalam berorganisasi. Wanita
yang kerap dipanggil “bunda” ini sudah sejak
muda aktif berorganisasi. Di sekolah
menengah ia sudah menjadi ketua OSIS. Di
Perguruan tinggi aktif dalam kegiatan senat.
“Jadi, bagaimana memimpin sidang, Insya
Allah sudah terlatih,” ujar anggota DPD yang
sudah memasuki periode ketiga ini.

Sebagai anggota DPD selama dua periode
sebelumnya (2004 – 2009 dan 2009 – 2014),
Maimanah tetap bertekad memperjuangkan
kepentingan bangsa, terutama  menyangkut
kesejahteraan rakyat. Perjuangan itu dimulai

Tokoh di Balik Suksesnya Sidang-Sidang MPR

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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dengan menata regulasi yang menjadi
kewenangan dewan, terutama berkaitan
dengan perbaikan dalam pendidikan,
kesehatan, serta infrastruktur.

Di daerah pemilihannya, Maimanah
sedikitnya memiliki delapan lembaga
pendidikan, mulai dari madrasah hingga
sekolah tinggi,  dengan bidang-bidang
teknologi, agama, dan umum. Ia berkecimpung
di dunia pendidikan sudah sejak 30 tahun
lalu. Dia sendiri termasuk staf pengajar
(dosen) di sana. Alumni lembaga pendidikan
itu sudah ribuan orang. “Makanya, setiap
mencalonkan, saya selalu terpilih,” ujar sena-
tor yang pernah menjadi anggota DPRD
Provinsi Riau empat periode itu.

 Wanita berusia 76 ini menyebut resep
“ikhlas” dalam melakukan apa saja. “Jadi kita
tidak ada beban. Kita senang karena dapat
menolong orang lain. Kita bisa membuat or-
ang lain senang,” kata Ibu dari enam anak

dan 17 cucu ini. Sesuai motto hidupnya:
“Jadilah orang yang terbaik, orang yang
banyak memberi manfaat bagi orang lain”.

Ade Rizki Pratama
Saya Sangat Terharu

ADE Rizki Pratama, anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014 -

2019, bisa bernafas lega setelah memimpin
sidang pelantikan anggota MPR periode 2014
– 2019. Rizki menjadi pimpinan sidang
bersama Mudaffar Sjah berusia 79 tahun,
anggota DPD/MPR tertua dari daerah
pemilihan Maluku Utara.

Usai sidang, dia berjalan ke luar ruang
sidang Gedung Nusantara menuju luar untuk
menemui sanak keluarganya. Di tengah
perjalanan, Ade Rizki mengungkapkan
perasaannya sebagai anggota DPR termuda
yang mendapat kesempatan memimpin

sidang MPR Awal Masa Jabatan Periode
2014-2019.

“Saya sangat terharu,” ujarnya. “Saya
terharu karena tidak semua orang bisa duduk
menjadi pimpinan sidang sementara. Ini
sungguh menjadi sangat luar biasa bagi
hidup saya,” tambah pria berusia 26 tahun
ini. Dengan pembawaannya yang tenang
dan mantap, Rizki berhasil memimpin sidang
pelantikan anggota MPR periode 2014 – 2014.

Pria kelahiran Bukittinggi, 8 November
1998, tentu saja bangga. Apalagi, ia juga
mendapat kesempatan memimpin sidang
paripurna MPR dengan agenda pemilihan
pimpinan MPR bersama Hj. Maimanah Umar.
Keberadaan Rizki di kursi pimpinan
sementara MPR itu boleh dibilang mewakili
generasi muda. “Mudah-mudahan
keterwakilan saya ini bisa menginspirasi
anak-anak muda lainnya untuk dapat ikut
serta aktif untuk perubahan bangsa ini,”
katanya.

Pada kesempatan berbincang dengan
Majelis, Rizki juga menyampaikan rasa
terima kasihnya kepada masyarakat Sumatra
Barat, khususnya dari daerah pemilihan
Sumatra Barat II. “Ranah Minang tacinto
yang telah mendukung saya. Amanah ini tidak
hanya di mulut saja, tetapi harus
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,”
begitu janji politisi Partai Gerindra itu.

Menghadapi tugas sebagai anggota
dewan, Rizki berujar, telah mempersiapkan
diri. Dia mengatakan, telah menggali berbagai
pengalaman dari para seniornya di partai
berlambang kepala Garuda. Selain itu, Rizki
juga belajar dari pengalaman-pengalaman
dewan sebelumnya. “Apa yang belum
sempurna, tentu kita akan sempurnakan.
Pesan dari Ketua Dewan Pembina yang juga
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo
Subianto meminta semua kader Gerindra di
dewan untuk serius mendukung program
yang pro rakyat,” jelasnya.

Sebelum terjun ke Senayan, untuk selama
tiga hari, Rizki bersama kader Gerindra
lainnya mengikuti pembekalan dari partai.
Dalam pembekalan itu, dibahas apa yang
menjadi tujuan dan apa yang akan dilakukan
di lembaga leglislatif. “Tentunya bekal itu
sangat penting bagi kita semua yang terpilih
untuk mencapai tujuan bagi bangsa dan
negara ini,” katanya. ❏

BS
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Kesan dan Harapan Terhadap MPR ke Depan

SIDANG Paripurna MPR Awal Masa
Jabatan Anggota MPR periode 2014-
2019 telah berakhir. Kecuali sidang

paripurna dengan agenda pempilihan
pimpinan MPR yang ternyata berlangsung
alot tapi sangat demokratis, sidang paripurna
lainnya cukup berjalan lancar dan aman.
Meski terjadi riak-riak kecil, namun sebagian
besar anggota MPR, peserta sidang, memuji
jalannya persidangan ini. Dan, mereka juga
menyampaikan kesan dan harapannya
terhadap MPR ke depan. Inilah sebagian dari
anggota MPR RI itu.

Lukman Edy, Ketua Fraksi PKB MPR RI
Puji Pimpinan Sementara Sidang Paripurna

M P R

Lukman Edy memuji pimpinan sementara
sidang paripurna MPR Maimanah Umar,
anggota tertua berusia 74 tahun dari DPD,
bersama Ade Rezki Pratama, anggota MPR
termuda dari Fraksi Partai Gerindra.
“Alhamdulillah, pimpinan sidang ini arif dan
bijaksana. Tidak seperti hiruk pikuk dan
cenderung gaduh di gedung sebelah. Ini jadi
apresiasi kita,” begitu kata Lukman Edy
dalam sidang paripurna MPR dengan agenda
pemilihan pimpinan MPR di Gedung
Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD
Senayan, Jakarta, Selasa 7 Oktober 2014.

Dalam sidang yang sempat memanas itu,
pujian yang disampaikan Lukman Edy sedikit
menghibur Maimanah dan Ade Rezki Pratama
yang memimpin sidang paripurna itu. Hampir
sama seperti sidang paripurna pemilihan
pimpinan DPR beberapa waktu sebelumnya,
sidang paripurna MPR ini juga diwarnai hujan
interupsi. Bedanya pimpinan sidang
paripurna MPR mengakomodasi semua
interupsi yang datang bertubi-tubi dari
peserta sidang. Ucapan Lukman Edy cukup
menyejukkan. Apalagi dia menyinggung soal
musyawarah.

“Kita semua sudah membangun suasana
yang baik di MPR. Bahkan, ketika
pembahasan Tata Tertib di Panitia Ad Hoc I
hampir tidak ada satu pasal pun di-voting
karena kita mengedepankan asas
musyawarah untuk mufakat. Kemudian

suasana seperti ini juga kita lanjutkan ketika
hasil Panitia Ad Hoc dilaporkan dalam sidang
paripurna lalu. Laporan itu disepakati bulat
tanpa ada catatan-catatan,” kata Ketua
Fraksi PKB di MPR ini.

Budi Sucahyo

H. Willgo Zainar SE, MBA
Saat pelantikan, telintas wajah almarhum

Ibunya

Prosesi pelantikan anggota MPR RI periode
2014-2019 pada 1 Oktober 2014
memberikan kesan tersendiri buat anggota
yang dilantik. Perasaan haru dan bahagia,
bercampur aduk jadi satu. Bahkan, H. Willgo 
Zainar SE, MBA, anggota Fraksi Partai
Gerindra di MPR RI berasal dari dapil Nusa
Tenggara Barat (NTB) mengaku, saat
pelantikan berlangsung dia merasa sangat
emosional. “Karena saat itu terlintas wajah
ibuku yang meninggal tepat pada saat
keluarnya pengumuman KPU, 15 Mei silam,”
cerita Willgo kepada Majelis sesaat usai
acara pelantikan.

Bagi Willgo, peran ibunya sehingga ia bisa
meraih satu kursi di Senayan tidaklah kecil.
“Saya ingat benar kemanapun beliau
(ibunya-red) pergi senantiasa selalu
membawa dan membagikan stiker kampanye
saya  kepada orang-orang yang ditemuinya.

Beliau juga mencarikan dukungan
masyarakat buat saya. Semua itu muncul
dalam ingatan saya saat detik-detik
berlangsungnya acara pelantikan,” ungkap
Willgo dengan nada haru.

 Karena itulah, Willgo berharap, ia bisa
bekerja dengan baik agar tidak
mengecewakan masyarakat yang
mendukungnya, khususnya bagi mereka
yang sudah memberikan suaranya berkat 
kampanye sang ibu. Karena hanya dengan
cara itulah ia bakal merasa mampu membayar
semua tanggungjawab yang diembannya

Lukman Edy

Willgo Zainar
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selama ini.
Harapan besar juga ia gantungkan pada

lembaga negara yang bernama MPR. Ke
depan MPR harus menjadi lembaga tertinggi,
bukan lembaga Negara biasa yang sederajat
dengan lembaga negara lainnya. MPR juga
harus kembali bisa membuat GBHN (Garis-
garis Besar Haluan Negara). Ini penting agar
kesinambungan pembangunan bisa berjalan
dengan baik.

Budiono

Mesakh Mirin, Anggota DPD dapil Papua
Pemekaran di Papua Penting Dilakukan

Pria ini lahir di Korupun, Kabupaten
Yahukimo, Papua, pada 9 Februari 1982.
Alumni SMK Negeri 2 Jayapura, Papua, itu
tercatat sebagai anggota DPD dari Provinsi
Papua. Sebagai orang yang berasal dari
provinsi paling timur Indonesia, ia mengaku
senang terpilih menjadi seorang senator.
“Saya berterima kasih kepada rakyat Papua,”
ujarnya.

Mesakh Mirin, nama anggota DPD RI dari
dapil Papua ini, menyampaikan rasa
bangganya bisa mewakili 6 juta penduduk di
provinsi yang langsung berbatasan dengan
Papua Nugini itu. Pria lulusan SD Inpres
Korupun itu tak habis-habisnya
mengucapkan terima kasih kepada para
pemilihnya. “Secara pribadi saya memberi
apresiasi kepada para tokoh masyarakat,
agama, dan pemangku kepentingan di Papua
yang mempercayakan kepada kita untuk 5

tahun ke depan,” ujarnya panjang lebar.
Sebagai wakil daerah yang boleh

dikatakan masih tertinggal itu, aktivis Ikatan
Nusantara Bersatu itu mempunyai tekad
untuk memperjuangkan aspirasi daerah
dan terjadinya perimbangan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Ia menilai, selama ini otonomi yang diberikan
kepada Papua tidak berjalan maksimal
sehingga ditambah menjadi otonomi
khusus. “Meski demikian otonomi khusus
belum berjalan dengan baik, sebab
sistemnya belum betul,” paparnya. Mesakh
selanjutnya berharap agar pemerintah
pusat dan daerah berjuang bersama-sama
untuk membangun Papua.

Wakil Ketua Barisan Merah Putih itu
mempunyai solusi agar Papua sejahtera.
“Pemekaran provinsi, kabupaten, dan kota
sangat penting,” tegasnya. Alasan Mesakh,
selama ini akses antardaerah di Papua
ditempuh dengan jalur udara. Dengan
adanya pemekaran dia yakin akses
antarprovinsi, kabupaten, dan kota bisa
lewat jalur darat. Sebab, katanya, orang
Papua meski diberi dana dari pusat, namun
masih begitu-begitu saja. Mereka tetap
terisolasi dan tidak ada akses. Untuk itu
pemekaran perlu. AW

TB. Soenmandjaja, Ketua Fraksi PKS MPR
Mari saling doa untuk kebaikan bangsa..

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) TB. Soenmandjaja mengatakan,
dirinya pribadi sebagai wakil rakyat dan
mewakil fraksi PKS akan berusaha dan
bekerja keras  membantu dan bekerja sama

di parlemen, antaranggota parlemen, atau
antarpemerintah dan parlemen sesantun
mungkin, sesuai tugas dan fungsi sebagai
wakil rakyat.

Sebagai wakil rakyat, lanjut Soenman,
tugasnya legislasi, budgeting, dan
pengawasan. Untuk menjalankan tugas ini,
tentu banyak melakukan pertemuan, tatap
muka, dengar pendapat dengan  pemerintah.
Sebagai wakil rakyat,  Soenman akan
berusaha semaksimal dan sebaik mungkin
membahas produk-produk legislasi dengan
pemerintah atau melakukan fungsi
pengawasan.

Lalu hubungannya sesama anggota MPR,
ia akan melakukan yang terbaik, menghindari
konflik kepentingan.  Intinya, semua
berpulang kepada kepentingan rakyat.
Terakhir hubungan dengan rakyat,  PKS akan
berusaha maksimal membantu menyalurkan
aspirasi rakyat dalam hubungannya dengan
produk legislasi, budgeting, dan
pengawasan.

“Kami akan berusaha bekerja sesantun
mungkin, semua demi bangsa dan negara
sesuai dengan amanah UUD dan Tatib
MPR,” ujarnya, usai Sidang Paripurna II,
Kamis (2/10).

Kang Soenman, begitu sapaan, juga
mengajak semua pihak untuk saling
mendoakan  satu sama lainnya, agar semua
tujuan mulia sebagai wakil rakyat akan
berjalan baik dan diridhoi Allah SWT. Dan,
yang penting, menurut Soenman,  agar cita-
cita bangsa menuju kesejahteraan bersama
akan semakin terlihat dan tercapai nyata.

DryMesakh Mirin

TB. Soenmandjaja
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Kabinet Kerja

Selamat Bekerja dan Bekerjalah

PRESIDEN Joko Widodo didampingi
Wakil Presiden Jusuf Kalla akhirnya
mengumumkan nama-nama menteri

kabinet yang ditunggu-tunggu publik. Hari
Minggu petang, 26 Oktober 2014, Presiden
yang mengenakan pakaian putih dan celana
hitam mengumumkan nama-nama menteri di
halaman Istana Merdeka, Jakarta.

“Kabinet ini saya namakan kabinet kerja,”
ucap Jokowi. Selanjutnya presiden
menyebut satu per satu nama menteri seraya
memperkenalkan pada ratusan insan pers
yang hadir meliput dan ditayangkan secara
live oleh beberapa stasiun televisi. Semua
calon menteri berpakaian putih dengan lengan
sedikit digulung. Kemejanya dibiarkan
menjuntai di luar celana. Gaya seperti itu
menjadi simbol orang bekerja.

Saat mengumumkan, Presiden Jokowi
meminta calon menteri itu untuk berlari kecil
menuju tempat yang disediakan. Saat
menyebut nama Indroyono Susilo sebagai
Menteri Koordinator Kemaritiman, Jokowi
meminta untuk berlari. “Lari Pak!” kata
Jokowi. Indroyono pun patuh dan berlari kecil
untuk berdiri bersama calon menteri lainnya.
Perintah yang sama ditujukan pada saat
Ignatius Jonan, calon Menteri Perhubungan,
dipanggil namanya. “Lari Pak ….lari!” sahut
Jokowi kepada Direktur Utama PT Kereta Api
Indonesia itu. Jonan pun langsung bergegas.

Tapi, berbeda ketika Jokowi memanggil nama
Susi Pudjiastuti. Tanpa diminta, Susi Pudjiastuti
yang didapuk sebagai Menteri Kelautan dan
Perikanan, berlari kecil untuk berdiri di samping
menteri lainnya. Melihat Susi berlari, Jokowi
malah meminta untuk tidak perlu berlari. “Nggak
usah lari-lari Bu,” ujar Jokowi. Padahal dengan
mengenakan sepatu perempuan, Susi sudah
bersusah payah berlari.

Karena itu, ketika nama Puan Maharani
disebut Jokowi, putri Megawati Soekarnoputri
(dari perkawinannya dengan Taufiq Keimas)
hanya berjalan santai. Tak sabar, insan pers
yang hadir malah meminta Puan untuk berlari.
“Lari mbak Puan…,” kata sejumlah wartawan.
Puan pun sedikit mempercepat langkahnya.

Jokowi menyebut satu per satu calon
menteri dengan memberi sedikit penjelasan
mengenai sosok biografi dan prestasi
bersangkutan. Ketika dijelaskan prestasinya
oleh Presiden, calon menteri yang
bersangkutan tampak tersenyum sumringah.

Jokowi mengumumkan 34 menteri Kabinet
Kerja yang terdiri dari empat menteri
koordinator dan 30 menteri. Dari jumlah itu,
sebanyak 14 menteri berasal dari partai
politik, dan 20 menteri lainnya dari kalangan
profesional. Jumlah menteri ini sama dengan
kabinet Indonesia Bersatu II masa
pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun ada beberapa yang baru karena

penggabungan dan penambahan kementeri-
an baru. Kementerian baru itu antara lain
Menteri Koordinator Kemaritiman yang
dipercayakan kepada Indroyono Susilo.

Kementerian Koordinator Kesejahteraan
Rakyat diubah namanya menjadi Kementerian
Koordinator Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan.  Puan Maharani dipilih sebagai
pengemban tugas Menko itu. Kemudian,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
dipecah menjadi dua. Pertama, Kementerian
Pendidikan Dasar dan Menengah serta
Kebudayaan. Kedua, Kementerian Pendidikan
Tinggi yang digabungkan dengan
Kementerian Riset dan Teknologi.

Perbedaan lainnya, dalam kabinet Kerja
ini hanya ada dua menteri yang berlatar
belakang militer. Keduanya adalah Menteri
Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan
(Menkopolhukam) Laksamana (Purn) Tedjo
Edhy Purdijatno dan Menteri Pertahanan
Ryamizard Ryacudu. Selain itu, dari 34
menteri terdapat delapan perempuan. Jumlah
ini ternyata menjadi yang terbanyak se-
panjang pembentukan kabinet pemerintahan
di Indonesia.

Tarik Ulur

Setelah pelantikan presiden dan wakil
presiden pada 20 Oktober 2014, publik sudah
menanti pengumuman menteri kabinet

Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla memberi nama kabinet “Kerja” yang akan membantu

jalannya pemerintahan. Ada 34 menteri dalam kabinet terdiri dari empat menteri koordinator

dan 30 menteri.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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PADA Senin, 27 Oktober 2014, di Istana Negara, Jakarta, Presiden Joko Widodo
melantik 34 menteri dalam Kabinet Kerja. Sebelumnya dibacakan surat Keputusan
Presiden dengan nomor 121/P/201 tentang pengangkatan menteri Kabinet Kerja

perioda 2014 – 2019. Satu per satu nama menteri disebut berikut dengan jabatan
barunya. Setelah Keppres dibacakan, semua menteri mengikrarkan sumpah jabatan.

Berikut susunan Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla

1. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno

2. Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago

3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman: Indroyono Soesilo

4. Menteri Perhubungan: Ignasius Jonan

5. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti

6. Menteri Pariwisata: Arief Yahya

7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Sudirman Said

8. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Tedjo Edy Purdjianto

9. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo

10. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Priansari Marsudi

11. Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu

12. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna H Laoly

13. Menteri Komunikasi dan Informatika: Rudiantara

14. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara: Yuddy Chrisnandi

15. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Sofyan Djalil

16. Menteri Keuangan: Bambang Brodjonegoro

17. Menteri Badan Usaha Milik Negara: Rini M Soemarno

18. Menteri Koperasi dan UKM: Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga

19. Menteri Perindustrian: Saleh Husin

20. Menteri Perdagangan: Rachmat Gobel

21. Menteri Pertanian: Amran Sulaiman

22. Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri

23. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono

24. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya

25. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ferry Mursyidan Baldan

26. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani

27. Menteri Agama: Lukman Hakim Saifuddin

28. Menteri Kesehatan: Nila F Moeloek

29. Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa

30. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Yohana Yambise

31. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah: Anies Baswedan

32. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: M Nasir

33. Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi

34. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: Marwan Jafar

Presiden Lantik 34 Menteri

pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla. Namun,
pengumuman yang sedianya dilakukan pada
Selasa 21 Oktober 2014 urung dilakukan.
Lalu, berhembus kabar pengumuman akan
dilakukan Rabu malam. Tempat pengumuman
di Pelabuhan Sunda Kelapa kemudian
berganti di Tanjung Priok.

Pada Rabu malam (22 Oktober 2014),
persiapan pengumumkan kabinet sudah
dilakukan di Terminal III Pelabuhan Tanjung
Priok. Wartawan Istana pun sudah diboyong
ke Tanjung Priok. Sebuah panggung sudah
disiapkan. Lampu telah menyala terang.
Sebanyak 34 helm sudah disiapkan untuk
dipakai calon menteri. Pengumuman
rencananya dilakukan pukul 19.00 WIB,
ternyata batal.

Terbatik kabar Presiden Jokowi masih
menyeleksi menteri-menterinya. Presiden
masih sibuk menerima tamu—yang disebut-
sebut masuk dalam bursa kabinet—yang
datang silih berganti.  Para tamu itu antara
lain Chairul Tanjung, AM Hendropriyono,
politikus PDI Perjuangan Aria Bima, Ketua
Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan lainnya.
Pemanggilan sejumlah tokoh itu mengundang
tanda tanya.

Rupanya tarik ulur masih terjadi. Ini terkait
dengan rekomendasi dari Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK). Untuk menseleksi menteri, Presiden
meminta bantuan KPK dan PPATK untuk
menelusuri rekam jejak calon menteri.
Presiden mengajukan 43 nama kepada KPK
dan PPATK. Dari hasil penelusuran KPK dan
PPATK, Presiden menyebutkan dari 43 nama
itu ada delapan nama yang diberi warna.
KPK memberi warna merah berarti nama itu
diduga terkait dengan perkara korupsi.
Sementara warna kuning diberikan untuk
sosok yang patut diduga tak mempunyai
komitmen dalam pemberantasan korupsi.

Berkaitan dengan nama-nama yang diberi
warna merah dan kuning itulah terjadi tarik
ulur. Untuk mengganti delapan nama itu,
Jokowi menyerahkan lagi nama-nama calon
menteri. Pada Sabtu malam, pimpinan KPK
pun datang ke istana dengan membawa hasil
penelurusan rekam jejak para calon. Hari
Minggu sore (26 Oktober 2014), Presiden
Jokowi resmi mengumumkan 34 nama
menteri kabinet Kerja. ❏

BS
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Seminar Kebangsaan MPR RI

Pemimpin Nasional dan Revitalisasi Pancasila

RANGKAIAN Sidang Paripurna I, II, dan
III dengan agenda Pemilihan, Penetap-
an, dan Pelantikan anggota DPR, DPD,

MPR dan pemilihan Pimpinan DPR, DPD dan
Pimpinan MPR RI pun telah berlangsung
sukses dan lancar.  Sesuai agenda dan Tatib
MPR RI, setelah pelantikan anggota dan
terpil ihnya Pimpinan MPR RI maka
dilaksanakan Pelantikan Presiden dan Wakil
Presiden RI terpilih hasil pemilu 2014 pada
tanggal 20 Oktober.

Lepas Oktober 2014, rakyat Indonesia
memiliki pemimpin Nasional.  Harapanpun
membuncah akan semakin baiknya arah
republik ini ke depan.  Riak-riak politik yang
terjadi dan sempat memanas hanyalah
sebuah dinamika yang harus dihadapi
dengan bijak, dan saat ini telah berlalu.

Banyak wacana dan pembahasan dari
berbagai elemen masyarakat dalam berbagai
bentuk tentang kepemimpinan nasional pra
dan pasca terbentuknya pemerintahan baru.
Salah satunya lewat seminar nasional yang
diinisiasi oleh MPR RI bekerjasama dengan
Satu Foundation, Kamis (25/9) di Audiotorium
Adhiyana Wisma Antara, Jakarta.

Peran pemimpin nasional dalam melakukan revitalisasi Pancasila sebagai ideologi negara sangat

penting.  Oktober 2014  Indonesia memasuki babak rezim pemerintah baru.  Apakah rezim

pemerintah baru ini betul-betul bisa melakukan revitalisasi Pancasila.

Seminar sehari bertema: ‘Pemimpin
Nasional 2014: Peran Kepemimpinan
Nasional Dalam Revitalisasi Pancasila
Sebagai Ideologi Negara,’ tersebut
menampilkan beberapa narasumber, antara
lain: Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi RI Azwar
Abubakar, mantan Ketua Mahkamah
Konstitusi Jimly Asshiddiqie, Jenderal TNI (
Purn) Djoko Santoso, Prof. DR. Rokhmin
Dahuri, Prof. DR. Wawan Purwanto,
pengamat politik Yudi Latief dan perwakilan
Panglima TNI. Seminra ini diikuti sekitar 200
peserta dari berbagai kalangan, seperti LSM,
mahasiswa, ormas, birokrasi dan media
massa.

Wakil Ketua MPR RI periode 2009-2014,
Hajriyanto Y.Thohari yang dalam kesempatan
tersebut didaulat sebagai keynote speech
plus membuka secara resmi acara seminar
mengatakan bahwa tema seminar sangat
penting untuk diangkat, sebab menjadi salah
satu isu yang ramai dibicarakan dalam
berbagai kesempatan dan menjadi salah satu
aspirasi yang disampaikan oleh berbagai
elemen masyarakat kepada MPR RI.

“Sebagai lembaga perwakilan yang
merupakan respresentasi dari wakil
masyarakat dan daerah, kami pandang
sangatlah perlu mengelola aspirasi penting
itu, untuk dicermati secara seksama dari
berbagai sudut pandang.  Utamanya sudut
pandang kebutuhan bangsa,” ujarnya.

Reformasi konstitusi sebagai salah satu
agenda reformasi, lanjut  Hajriyanto,
merupakan bagian dari ikhtiar bangsa dalam
melakukan penataan konsep bernegara
menuju terselenggaranya kehidupan
berbangsa dan bernegara yang lebih
demokratis dan konstitusional. Salah satu
implikasi mendasar reformasi konstitusi
adalah penegasan struktur, orientasi, visi
dan misi kepemimpinan nasional.

Pemimpin merupakan pengerak dan moti-
vator seluruh komponen bangsa untuk
menjalankan kehidupan nasional.  Bagi
bangsa Indonesia, yang dibutuhkan adalah
sistem kepemimpinan nasional yang dapat
menjalankan visi pembangunan nasional
yang dilandasi nilai-nilai luhur bangsa.
Kepemimpinan nasional yang berkualitas
merupakan kunci utama keberhasilan dan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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kemajuan suatu bangsa dan negara dalam
mengimplementasikan cita-cita bersama.

Oleh karena itulah, dalam konteks ke-In-
donesia-an, bangsa Indonesia membutuhkan
kepemimpinan nasional yang berkualitas
agar mampu mengantarkan bangsa dan
negara ini kepada tujuan nasional
sebagaimana termaktub dalam Pembukaan
UUD NRI Tahun 1945, yakini melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan melaksanakan
ketertiban dunia.

Dalam sesi diskusi, Prof. Dr. Jimly
Asshiddiqie mengungkapkan bahwa
pemimpin pada dasarnya adalah kita semua.
Dalam struktur kehidupan bersama, setiap

manusia memiliki kedudukan dan potensi
sebagai pemimpin (leader) dan sekaligus
pengikut (follower).  Karena itu, semua or-
ang memiliki sifat dan watak kepemimpinan
(leadership) dan sekaligus watak
kepengikutan (followership ) secara sendiri-
sendiri.  Dan semuanya bertanggung jawa
kepada Tuhan, kepada sesama manusia, dan
juga kepada diri sendiri dalam semua urusan.

Karena itulah sebelum menuntut tanggung
jawab orang lain, marilah kita juga berpikir
tentang tanggung jawab kita masing-masing
sebagai pemimpin yang pada saat sama
adalah juga pengikut dalam struktur
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.

“Jikalau Pancasila dijadikan ukuran dalam
menilai kepribadian orang dalam menjalankan
fungsi kepemimpinan maka setiap kita dalam
menjalankan fungsi kepemimpinan itu

haruslah berkepribadian yang
mencerminkan kelima sila Pancasila itu.
Pemimpin Indonesia harus mencerminkan
Pancasila dalam dirinya dan kehidupannnya
sehingga tercermin dalam kepemimpinan,”
tandasnya.

Pakar Hukum Tata Negara dan Pengamat
Politik Indonesia, Yudi Latif, MA., Ph.D., dalam
sesi diskusi mengupas tentang Reorientasi
Pendidikan dan Kebudayaan,
Mengaktualisasikan Nilai Pancasila dalam
Pendidikan.  Pendidikan adalah proses
berlajar menjadi manusia seutuhnya dengan
mempelajari dan mengembangkan kehidupan
(miko-kosmos dan makro-kosmos)
sepanjang hidup.

Dalam mempelajari dan mengembangkan
kehidupan ini, manusia diperantai sekaligus

membentuk kebudayaan, yakni sistem nilai,
sistem pengetahuan, dan sistem prilaku
bersama sebagai hasil daya pikir, daya rasa,
daya karsa dan daya raga bersama yang
membentuk lingkungan sosial yang
memengaruhi cara manusia berprilaku dan
memaknai dunianya.

Untuk itu, kurikulum pendidikan harus
memberi perhatian pada pelajaran kesenian,
moral keagamaan, kesejarahan, budi pekerti
(karakter personal) dan pendidikan
kewargaan (karakter bangsa), wawasan
kebangsaan dan kemanusiaan.  Pelajaran
olah rasa teramat penting untuk memberi
keseimbangan dan keharmonisan dunia
kehidupan (life-world).

Mengutip dari habermas ( 1982 ), Yudi
mengungkapkan, kehidupan dan ruang publik
yang sehat memerlukan interaksi yang
sepadan dari tiga pendekatan, yang melipiti

dimensi kognitif-saintifik, praktis-moral, dan
ekspresif-estetik.  Menurutnya, ketiga
pendekatan itu bernilai setara.  Ketika salah
satu pendekatan mendominasi dan
melemahkan yang lain maka yang akan
muncul adalah ketimpangan dan
kelumpuhan, yang tercermin dari rusaknya
karakter bangsa.

“Lumpuhnya karakter bangsa ini tercermin
dari bahasa politik kita.  Coba perhatikan
halaman depan surat kabar atau
perbincangan para politisi, cuma ada dua
bahasa yang kerap dipakai yakni, bahasa
politik atau bahasa ekonomi.  Bahasa politik
selalu bertanya siapa yang menang.  Kalau
bahasa ekonomi selalau bertanya dimana
untungnya,” terangnya.

Yudi menegaskan, jika bangsa ini hendak

maju secara budaya dan berkarakter
sebagai bangsa, sepatutnya mesti ada satu
bahasa lagi dalam wacana publik yang
mempertanyakan, ‘apa yang benar’ ( what’s
right )?.  Semua ini, soal karakter bangsa ini
sangat penting yang harus ada dalam diri
setiap anak bangsa calon-calon pemimpin
nasional.

Dalam sesi diskusi selanjutnya, tampil
berturut-turut Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
RI Azwar Abubakar mengupas soal
reformasi birokrasi, Jenderal TNI (Purn)
Djoko Santoso mengupas soal kepemimpinan
politik dan militer,  dan Prof. DR. Rokhmin
Dahuri mengupas soal strategi
pembangunan menuju Indonesia sebagai
negara maritim yang maju, adil, makmur, kuat
dan berdaulat. ❏

Dry
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Audiensi Bidan PTT

Adukan Nasib Kepada Ketua MPR

PULUHAN bidan yang tergabung dalam
Forum Bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap)
Indonesia, pada hari Selasa, 23 Sep-

tember 2014, mendatangi Ketua MPR,
Sidarto Danusubroto. Para bidan yang
datang dari berbagai wilayah di Indonesia
itu diantar oleh anggota MPR dari Fraksi PDIP,
Rieke Diah Pitaloka.

Di sela kesibukan mempersiapkan sidang
pelantikan anggota MPR periode 2014-2019

dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
periode 2014-2019, Sidarto dengan tangan
terbuka menerima mereka, di Ruang Rapat
Pimpinan, LT. 9, Gedung Nusantara III,
Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta.

Dalam pertemuan itu Rieke memaparkan
bahwa jumlah bidan yang masih berstatus
PTT di atas 42.000 orang. Mereka
mengabdikan diri di daerah-daerah yang
sulit, seperti kepulauan terpencil, gunung,
hutan, lembah, dan daerah terisolasi. Selain
berjaga di Posyandu, para bidan itu juga
sering mendatangi rumah penduduk untuk
membantu proses kelahiran. “Sayangnya
nasib para bidan tidak jelas,” ujar perempuan
yang ngetop lewat sinetron Bajaj Bajuri itu.

Tidak jelas yang dimaksud oleh Rieke
adalah mereka sudah sampai 9 tahun
mengabdi pada tugasnya namun belum
diangkat menjadi pegawai tetap atau

pegawai negeri. Lebih lanjut dijelaskan
bahwa tugas bidan itu sangat mulya dan
penting. Dicontohkan, 50 persen ibu-ibu di
Indonesia melahirkan ditolong oleh para
bidan. Tak hanya itu, 70 persen pemasangan
alat KB juga dilakukan oleh bidan.

Mereka mengadu tak hanya karena tidak
diangkat-angkat menjadi pegawai negeri
namun pada tahun depan kontrak mereka
tidak akan diperpanjang. “Sekitar 70.000

bidan PTT akan dihentikan kontraknya,”
ujarnya. Perempuan yang dalam sinetron
mempunyai nama Oneng itu mengutip UU
Ketenagakerjaan bahwa bila pegawai sudah
dua kali dikontrak maka selanjutnya ia harus
diangkat menjadi pegawai tetap. “Para bidan
seharusnya sudah menjadi pegawai negeri,”
tegasnya. “Seharusnya mereka mendapat
prioritas pengangkatan,” tambahnya.

Nasib para bidan itu memang sangat
mengkhawatirkan, bila ingin menjadi pegawai
negeri mereka akan menghadapi pungli atau
membayar uang jutaan rupiah. Selain itu,
dalam komunitas masyarakat Asean yang
akan datang, diprediksi mereka akan bersaing
dengan para bidan dari negara lain.

Dikatakan oleh Ketua Forum Bidan PTT
Indonesia, Lilik Dian Ekasari, dirinya bersama
yang lain sudah memperjuangkan nasib
sudah sejak dua tahun lalu. Berbagai

Puluhan bidan yang sudah puluhan tahun mengabdi ingin diangkat menjadi pegawai tetap.

Mereka sudah berjuang selama 2 tahun untuk kejelasan nasibnya. Akhirnya mereka mengadu

kepada MPR.

lembaga negara dan kementerian terkait
sudah ditemui bahkan sudah berdemo di
depan Istana Negara. Lilik mengungkapkan
pengalamannya mereka sering dipingpong
oleh pemerintah pusat dan daerah. “Kata
pemerintah daerah kami adalah pegawai
pemerintah pusat namun ketika menemui
pemerintah pusat, dibilang pemerintah daerah
yang membutuhkan bidan,” ujar Lilik.

Mendengar paparan di atas, Sidarto siap

mengakomodasi suara para bidan itu. Dirinya
memgakui bahwa tugas para bidan itu berada
di tempat-tempat yang sulit. Sebagai senior
di PDIP, dirinya akan menanyakan masalah
itu kepada anggota PDIP di Komisi IX DPR yang
menangani masalah-masalah itu.

Mantan ajudan Presiden Soekarno itu
terkejut ketika mendengar banyak ibu-ibu
meninggal saat melahirkan karena tanpa
bantuan bidan. Hal demikian bisa terjadi
karena bangsa ini kekurangan bidan. “Sangat
ironis ketika pertumbuhan ekonomi meningkat
dan kelas menengah bertambah, di pelosok
masih banyak ibu meninggal di saat
melahirkan,” ucapnya. Apa yang dikeluhkan
para bidan itu akan disampaikan di hadapan
forum-forum partai. Sidarto juga berharap
agar pemerintah yang akan terbentuk
memperhatikan para bidan. ❏

AW
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Hari Kesaktian Pancasila

SUDAH menjadi rutinitas rutin setiap 1
Oktober diperingati Hari Kesaktian
Pancasila, di Lubang Buaya, Cipayung,

Jakarta Timur. Peringatan Hari Kesaktian
Pancasila sudah berlangsung sejak  1967,
ditetapkan oleh Presiden RI yang  waktu itu
Soeharto. Peringatan ini juga bertujuan
untuk menghormati para pahlawan revolusi
yang gugur dalam peristiwa pemberontakan
G30S PKI.

Demikian juga pada 1 Oktober 2014.
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang
digelar di Lubang Buaya mengangkat tema
‘Penguatan Nilai-Nilai Pancasila untuk
Meningkatkan Kualitas Demokrasi’.  Hadir
dalam acara tersebut Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai
inspektur upacara, Wakil  Presiden
Boediono, Ketua MPR RI periode 2009-2014
Sidarto Danusubroto, para ketua lembaga
negara, para Menteri Kabinet Indonesia
Bersatu II.

Yang menarik, hampir seluruh anggota
DPR/ DPD/ MPR yang terpilih dalam Pileg 2014
sebelum dilantik ambil bagian dalam
peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu. Dan,
segera setelah upacara berakhir, para
anggota DPR/MPR yang baru ini langsung
menuju gedung parlemen di Senayan untuk
mengikuti Sidang Paripurna I MPR Awal Masa
Jabatan dengan agenda Pengucapan
Sumpah dan Janji anggota DPR/DPD/MPR
periode 2014-2019.

Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto dalam
upacara peringatan Hari Kesaktian
Pancasila itu mendapat tugas membacakan
teks Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dan,
peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1
Oktober 2014 kali ini menjadi yang terakhir
dihadiri Sidarto selaku Ketua MPR RI. Sebab,
pada hari itu masa bakti pimpinan MPR periode
2009-2014 berakhir.

“Acara peringatan Hari Kesaktian
Pancasila sangat penting untuk lebih

Ketua MPR RI Bertugas Membacakan

Teks UUD NRI Tahun 1945
Persis di ujuang masa tugasnya, Ketua MPR RI Periode 2009-2014 Sidarto Danusubroto menghadiri

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya.  Dan, inilah peringatan Hari Kesaktian

Pancasila yang terakhir diikuti Sidarto selaku Ketua MPR RI.

memahami kembali pentingnya Pancasila dan
sebagai momen untuk mengenang kembali
para pahlawan revolusi di tempat bersejarah
Lubang Buaya, dan ini penting bagi semua,
terutama generasi muda bangsa,” ujar
Sidarto usai peringatan.

Setelah upacara, Presiden SBY
didampingi Wapres Boediono, Ketua MPR RI
Sidarto Danusubroto, Ketua DPD RI Irman
Gusman dan beberapa pejabat lain berkeliling
sekitar kompleks Lubang Buaya dan
memeriksa pasukan.

Setelah menghadiri peringatan Hari
Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya,
Presiden SBY, Wapres Boediono, Pimpinan
MPR RI, para menteri dan seluruh anggota
DPR/DPD/MPR terpilih  bertolak langsung
menuju ke Gedung Bulat, Kompleks MPR/
DPR/DPD Senayan, Jakarta, untuk mengikuti
acara Sidang Awal Masa Jabatan Anggota
MPR RI Periode 2014-2019.

dry
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Widodo Eko Cahyono Ketua Asosiasi Pakar Hukum Tatanegara

Kontinuitas Sosialisasi Nilai-Nilai Luhur Bangsa
Senin, 6 Oktober 2014,  menjadi momen bersejarah bagi bangsa ini.  Pada tanggal tersebut digelar Sidang

Paripurna III MPR dengan agenda pemilihan, penetapan, dan pelantikan Pimpinan MPR RI periode 2014-2019.
Kewenangan dan fungsi MPR ternyata menjadi begitu penting, sehingga ‘pertarungan’ pemilihan Pimpinan MPR RI
terjadi sangat panas.

Banyak pihak mengharapkan agar MPR  tetap menjadi lembaga negara yang berisi para negarawan yang berbicara
masalah bangsa dan negara serta mengawal konstitusi dan mengupayakan agar setiap warga negara Indonesia
mengimplementasikan nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan sehari-hari.  Pimpinan MPR periode lalu, dalam
upaya pengimplementasian nilai-nilai luhur bangsa, dilakukan dalam bentuk sosialisasi nilai-nilai luhur bangsa
dan negara, yang dikenal 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.  Lalu bagaimana kontinuitas gerakan
pemahaman dan impelementasi nilai-nilai luhur bangsa ke depan?

Mata Pengamat

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (
MPR ) adalah lembaga negara yang
berbeda dengan lembaga DPR.  MPR

adalah lembaga yang seharusnya meng-
implementasikan Pancasila sebagaimana
dilakukan MPR selama ini, yakni melakukan
Sosialsiasi 4 Pilar, yang di dalamnya termasuk
Pancasila. Saya rasa, upaya tersebut
sangat patut didukung dan diapresiasi. MPR
adalah lembaga yang sehari-hari mem-
bicarakan dan membahas Pancasila.

Tetapi sangat disayangkan, pada saat
pemilihan Ketua DPR beberapa waktu lalu,
anggota DPR yang sebenarnya juga anggota
MPR yang seharusnya mengimplementasi
Pancasila ternyata telah mempertontonkan
seperti itu. Belajar dari pemilihan pimpinan
DPR kemarin, saya kira hal itu membangkitkan
luapan kemarahan publik sangat luas sekali.
Rakyat melihat contoh tidak elok pada saat
pemilihan pimpinan DPR tersebut.  Ada satu
catatan penting, nampaknya sejak awal
pasca pilpres sudah ada siasat untuk saling
menjatuhkan.

MPR adalah lembaga yang penting,
lembaga yang bisa mengubah UUD. Jika,
pengimplementasian demokrasi yang
harusnya sesuai Pancasila, tetapi pada
kenyataannya seperti itu, mau dibawa
kemana lembaga ini.  Penerapan
musyawarah dan mufakatnya seperti itu.

Kita ingin MPR sebagai lembaga pengeja-
wantahan dan pengimplentasian nilai luhur
Pancasila terus terjaga kemurniannya.  Dan,
setelah terbentuk MPR harus tetap melaku-

kan berbagai upaya untuk melakukan
pemahaman dan pengimpelemtasian nilai-
nilai luhur bangsa kepada rakyat. ❏

dry
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Prof. Dr.Jimly Asshiddiqie, SH.

BUKAN hanya saya saja, tetapi juga

seluruh  rakyat Indonesia mensyukuri

dan mengucapkan selamat kepada para

anak bangsa yang diberikan amanah oleh

rakyat sebagai anggota parlemen, baik di DPR,

DPD maupun MPR.  Mereka telah menggelar

pemilihan pimpinan DPR, DPD, dan MPR yang

berjalan lancar dan berhasil walaupun ada

sedikit riak-riak. Kita berharap, pimpinan terpilih

betul-betul bisa mewakili harapan rakyat akan

perbaikan sistem politik kita.

Ini yang betul-betul ingin saya sampaikan

terkait dengan penyelenggaraan pileg.

Proses penyelenggaraan pemilu legislatif  ini

adalah bagian terakhir dari tugas

penyelenggara Pemilu dan untuk Pilpres

adalah bagian final atau akhir pada tanggal

20 Oktober 2014.

Sebagai Dewan Kehormatan Penye-

lenggaraan Pemilu, saya bersyukur dengan

segala kekurangannya, kinerja  penye-

lenggara pileg  akhirnya berakhir sudah.

Banyak sekali riak-riak yang kita hadapi

dalam proses pileg, pilpres sampai pelantikan

pimpinan DPR, DPD, MPR, tapi semua itu

sudah dilalui.  Saya juga sangat meng-

apresiasi dan memberi penghargaan

setingginya kepada semua aparatur

penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia

yang tidak terlibat masalah.

Satu lagi yang penting, masalah yang

akan kita dihadapi ke depan. Para wakil

rakyat ini kita harap menyadari beratnya

tugas yang mereka hadapi.  Terutama yang

sangat perlu diperhatikan adalah para wakil

rakyat periode 2014-2019 akan terus

dihadapkan kepada dampak dari polarisasi

dua kekuatan pasca pilpres.

Jadi, menurut saya, ada kemungkinan

kalau polarisasi yang saling bersinggungan

keras dari dua koalisi ini terus terpelihara

ketegangannya, maka situasi tersebut akan

terus dan tetap menempel selama lima tahun.

Namun, dalam jangka panjang, situasi

tersebut malah bagus.  Sebab, masing-

masing elemen akan semakin berfungsi

sebagai sparing partner.

Kedepan, kita berharap polrisasi dua

kutub politik ini akan semakin mengerucut

ide penyederhanaan partai.  Penyeder-

hanaan partai nanti bukan dilihat dari segi

kuantitas, tetapi dari segi  pengelompokan

ide,  pengelompokan kepentingan.  Maka,

seperti dalam sejarah di Amerika Serikat,

meskipin di Amerika Serikat tidak ada

pembatasan jumlah partai tapi lama

kelamaan akan tumbuh sendiri dua

kekuatan politik yang tercermin di dua

partai politik besar.

MPR kita harap juga berperan besar dalam

perbaikan dan memperbagus kualitas

demokrasi Indonesia.  Sosialisasi yang

diinisasi MPR RI sejak periode Pak Taufiq

Kiemas saya rasa sangat baik dan baik pula

dipertahankan.  Taufiq Kiemas berkontribusi

dalam sosialisasi 4 Pilar kebangsaan, yakni

Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka

Tunggal Ika. Ketika 4 Pilar kebangsaan mulai

dilupakan, tampil Pak Taufiq untuk

mengingatkan kembali. ❏

dry

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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LCC di Provinsi Paling Aman
LCC 4 Pilar

GEDUNG Nisfalah yang berada di Jl. Arief Rahman Hakim, Kota
Gorontalo, Provinsi  Gorontalo, pagi itu, 17 September 2014,
dipenuhi 180 pelajar. Pelajar SMA dan sederajat itu datang

dari seluruh wilayah yang dulunya merupakan bagian dari Provinsi
Sulawesi Utara. Mereka berkegiatan di tempat itu untuk mengikuti
pembekalan materi untuk Lomba Cerdas Cermat Pancasila, UUD NRI
Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, dari 17 hingga 19
September 2014, yang diselenggarakan oleh MPR bekerja sama
dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Provinsi Gorontalo.

Saat pembekalan, Kabiro Perencanaan dan Pengawasan Umum
Setjen MPR, Aip Suherman, mengatakan seluruh provinsi sudah
melakukan babak penyisihan. “Terakhir di Gorontalo,” ujarnya.
Sebagai provinsi terakhir yang menyelenggarakan lomba, Aip
berharap peserta harus lebih meriah dan mampu mempunyai nilai
juara yang lebih bagus.

Lebih lanjut dipaparkan untuk berlomba bukan hanya hafal namun
juga perlu strategi. Diberi wejangan kepada para peserta agar
dalam lomba bisa cermat, tidak grogi, dan bisa kerja sama dengan
rekan setim.

Guru pembimbing dari SMAN 1 Kabila, Kabupaten Bone Bolango,
Nur Hikmah Saleh, menuturkan acara pembekalan materi itu bagus.
Dengan adanya pemberian materi, peserta lomba bisa menjadi fokus.
Apa yang dikatakan Nur diamini guru pembimbing SMAN 1 Bone
Pantai, Nurhayati. Sebagai peserta yang berasal dari kabupaten
yang sama, Nurhayati menyatakan pembekalan materi merupakan
momen yang bagus. Pelaksanaan tepat waktu dan materi yang
diberikan berurutan.

Sebagai sekolah di luar SMA, Luthfi Fuadi Majid, Guru MAN Limboto

di Indonesia

mengucapkan syukur allhamdulillah pada acara pembekalan materi
itu sebab akan lebih mematangkan peserta dalam lomba. “Lebih
terarah, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri,” ujarnya.

Bagusnya acara pemberian materi tidak hanya diakui oleh guru,
peserta lomba pun mengakui hal yang sama. Peserta dari SMAN 1
Wonosari, Kabupaten Boalemo, Melanenggal Dwiyarti, menyebut
acara itu bisa menginspirasi. Ditambahkan acara ini dapat
memperkaya ilmu. Bila hanya di sekolah tentu tidak mendapat
tambahan ilmu seperti dalam acara pembekalan itu. Senada dengan
Dwiyarti diucapkan teman sesekolahnya, Rinda Maharani Yusuf.
“Bisa menambah wawasan,” akunya.

Apa yang diungkapkan para pelajar perempuan itu juga dirasakan
oleh para pelajar laki-laki. Hal demikian seperti dikatakan oleh Risky
Gani. Pelajar dari SMKN 2 Kota Gorontalo itu mengatakan acara
bagus. “Kita bisa memahami apa yang harus kita lakukan saat lomba
nanti,” paparnya. Rekan sesekolah, Muhammad Soma, juga
menyatakan yang sama. “Menjadi lebih paham,” ujar laki-laki asal
Manado, Sulawesi Utara itu.

SMAN 1 Kota Gorontalo Juara I

  Mendatangkan puluhan pendukung ke arena lomba sepertinya
usaha yang manjur untuk mengantarkan SMAN 1 Kota Gorontalo
menjadi Juara I Lomba Cerdas Cermat Pancasila, UUD NRI Tahun
1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, tahun 2014 Tingkat Provinsi
Gorontalo. Puluhan pendukung dari SMAN 1 Kota Gorontalo
dimobilisasi oleh gurunya untuk mendukung sekolahnya sejak semi-
final berlangsung.

Sorak-sorai dan gegap gempita suara kawan-kawannya yang
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menjadi suporter itu rupanya menjadi pemicu
semangat. Sehingga saat semifinal SMAN 1
Kota Gorontalo mampu mengalahkan SMKN
2 Kota Gorontalo dan SMKN 1 Batuda’a
Kabupaten Gorontalo. Dengan raihan suara
188, SMAN 1 Kota Gorontalo berhasil melaju
ke final.

Di final tentu bukan masalah yang mudah
untuk merebut juara. Bersaing dengan
SMAN 1 Telaga Kabupaten Gorontalo dan
SMKN 1 Batuda’a – SMKN Batuda’a melaju
ke final karena ia merupakan runner up
terbaik dalam semifinal -, SMAN 1 Kota
Gorontalo harus bersaing seru denagan
kedua sekolah itu.

Dalam final, tentu dukungan dari para
pendukungnya lebih seru dan meriah. Dan
sepertinya SMAN 1 Kota Gorontalo lebih siap
mengikuti lomba terbukti mereka mampu
meninggalkan lawan-lawannya dalam
meraih nilai. Raihan suara yang selalu nyaris
sempurna membuat pendukung sekolah
lainnya kehilangan suara yel-yelnya. Hingga
akhirnya dengan meraih suara 261, SMAN
1 Kota Gorontalo menjadi Juara I. Sedang
SMAN 1 Telaga mendapat nilai 207 dan SMKN
1 Batuda’a meraih 187.

Kemenangan sekolahnya, menurut salah
satu guru SMAN 1 Kota Gorontalo yang hadir
dalam final, Sri Ratu F. Saleh, merupakan
sebuah kebanggan. Diungkapkan sekolahnya
mempersiapkan anak didiknya itu selama 2
minggu. “Kita latih mereka di rumah kepala
sekolah,” ucapnya dengan sumringah.

Saking gembiranya, tim SMAN 1 Kota
Gorontalo tidak bisa mengeluarkan
komentarnya ketika ditanya kesannya setelah
menjadi Juara I. Mereka lebih sibuk mengusap
air mata dan berpelukan dengan yang lain
sebagai keharuan menjadi juara. Mereka
terharu bisa jadi karena akan mewakili Provinsi
Gorontalo ke lomba tingkat nasional
antarprovinsi di Jakarta yang rencananya
akan digelar pada November 2014 ini.

Salah satu juri dalam final itu, Hamzah
Yunus, mengatakan lomba yang
diselenggarakan tiap tahun itu bagus. “Dulu
kan ada penataran P4,” ujarnya. Dengan
lomba tersebut, dosen Universitas Negeri
Gorontalo itu menyebut sebagai ajang
pembentukan sikap. “Di samping untuk
menambah ilmu dan persahabatan di antara
pelajar,” ujarnya. Dirinya dengan serius
mengharap lomba seperti itu diadakan tiap

semester, tentunya untuk tingkat kabupaten.
“Kalau setahun sekali seperti ujian nasional
saja,” paparnya.

Ketua Fraksi PAN di MPR, Ibrahim Sakty
Batubara, yang saat itu hadir baik sebagai
juri maupun mewakili pimpinan MPR, dalam
sambutan penutupan mengatakan lomba
cerdas cermat ini dilaksanakan untuk
meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan
generasi muda. “Saya bangga melihat
antusiasme peserta,” ujarnya. Dirinya
berharap agar semangat seperti ini
ditumbuhkembangkan.

Dengan ajang seperti inilah Ibrahim Sakty
menyebut sebagai pembinaan generasi
muda akan pentingnya nilai-nilai luhur
bangsa. Esensi lomba diakui sebagai upaya
penanaman Pancasila, UUD NRI Tahun 1945,
NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. “Metode ini
diharapkan mampu membangun karakter
bangsa,” pungkasnya.

Sebagai tuan rumah, Wakil Gubernur

Gorontalo, Idris Rahim, mengucapkan terima
kasih kepada MPR yang melaksanakan
lomba di wilayahnya. “Ini menunjukkan
Gorontalo setara dengan provinsi lainnya,”
ujarnya. Bagi Idris, lomba itu akan lebih
memahamkan generasi muda pada konstitusi
bangsa. “Dengan adanya lomba membuat
generasi muda paham kalau UUD mengalami
amandemen,” tuturnya.

Disampaikan kepada semua bahwa Indo-
nesia adalah negara yang majemuk meski
demikian bangsa ini adalah ber-Bhinneka
Tunggal Ika. “Dengan sosialisasi inilah, insya
Allah negara ini bisa aman,” ucapnya.
Kondisi yang aman menurut alumni SMAN 1
Kota Gorontalo itu sudah terjadi. Ia berani
mengatakan yang demikian sebab
berdasarkan laporan Menteri Koordinator
Politik, Hukum, dan Keamanan, Provinsi
Gorontalo merupakan provinsi paling aman
di Indonesia. ❏

AW

MENURUT sejarah, SMAN 1 Kota
Gorontalo berdirinya pada tahun
1951. Sejak sekolah itu berdiri

sudah ada 17 kepala sekolah yang silih
datang dan pergi menggawangi. Sebagai
sekolah yang terakreditasi A tak heran bila
sekolah ini menjadi favorit di Provinsi
Gorontalo dan menjadi perhatian tidak
hanya dinas pendidikan kota namun juga
Walikota Gorontalo.

Sang wali mengeluarkan kebijakan yang
menjadikan sekolah yang beralamat di Jl.
M. H. Thamrin No. 8, Kota Gorontalo, itu
sebagai sekolah bermutu. Untuk itu seleksi
penerimaan siswa dilakukan pembatasan
jumlah peserta didik per kelas 28 orang.
Tujuannya agar keefektifan pembelajaran
akan terlaksana dengan baik dan semua
siswa akan terlayani dengan sempurna.

Sekolah yang mempunyai alamat email
smansa.gtlo@yahoo.com,  itu mempunyai
tenaga pendidik sebanyak 76 orang
dengan klasifikasi 3 orang bergelar doktor,
8 bergelar master, dan 65 orang sarjana.

Sekolah yang salah satu alumninya saat
ini menjadi Wakil Gubernur Gorontalo, Idris
Rahim, itu memiliki berbagai fasilitas seperti
kelas, masjid, perpustakaan, laboratorium
biologi, fisika, kimia, komputer, dan bahasa.

Sekolah tak hanya mendidik para siswa
tekun belajar namun juga mendorong
mereka untuk berkreatifitas. Untuk itu
berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti
pramuka, paskibra, futsal, basket,
kerohanian Islam, kerohanian Kristen, PMR,
KIR, fotografi, disediakan oleh pihak
sekolah. ❏

AW

Sekolah Favorit di Gorontalo

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Dialog Interaktif RRI Pro 3

MPR Melakukan Ice Breaking

DALAM siaran RRI yang dipancarkan
dari Ruang Presentasi Perpustakaan
MPR, Komplek MPR/DPR/DPD, 15

Oktober 2014, pukul 10.00 WIB hingga 11.00
WIB, Wakil Ketua MPR, E. E. Mangindaan
mengatakan, dalam mempersiapkan
pelantikan presiden pada 20 Oktober 2014,
pimpinan telah mengadakan berbagai
pertemuan, seperti melakukan rapat
gabungan pimpinan MPR dengan para ketua
fraksi dan kelompok DPD, Kapolda Metro
Jaya, Kodam Jayakarta, bahkan bertemu
langsung dengan Jokowi dan Jusuf Kalla.

Disebutkan oleh Mangindaan, selepas
rapat gabungan, seluruh fraksi dan kelompok
DPD menyatakan siap menyukseskan acara
itu. “Kami seluruh pimpinan MPR telah
melakukan konferensi pers untuk
menyukseskan acara itu,” ujarnya. “Jadi
pada Hari-H tak ada masalah,” tambahnya.

Untuk memeriahkan acara, pimpinan MPR
juga telah menyampaikan undangan ke para
ketua umum partai untuk menghadiri acara
pelantikan presiden. Tak hanya ketua umum
partai, mantan presiden, wakil presiden, dan
tokoh nasional juga diundang untuk turut
serta mengkhimadkan acara. “Kita tunjukkan
saat pelantikan presiden ada harmonisasi di

Wakil Ketua MPR RI menjelaskan, seluruh fraksi dan kelompok

di MPR menyatakan siap menyukseskan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden,

20 Oktober 2014.

antara tokoh bangsa,” ujarnya.
Dalam pelantikan presiden hadir kepala

negara dan kepala pemerintahan negara
sahabat, seperti Perdana Menteri Malaysia,
Wakil Perdana Menteri Thailand, Perdana
Menteri Singapura, Sultan Brunai, Perdana
Menteri Australia, Menteri Luar Negeri
Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri
Selandia Baru, Menteri Luar Negeri Inggris,
Menteri Federasi Rusia, Gubernur Jenderal
Papua Nugini, Presiden Iran, Ketua Parlemen
Iran, Presiden Haiti, mantan Perdana Menteri
Jepang Yoshiro Fukuda selaku wakil
pemerintahan Jepang, dan utusan negara
lainnya.

Pada kesempatan itu, Mangindaan
mengharapkan,  agar masyarakat tidak
percaya pada isu-isu yang tidak benar dan
menyesatkan terhadap pelantikan presiden.
Untuk itu diharapkan agar masyarakat tak
ragu-ragu ikut memeriah acara pelantikan
presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua
Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, yang
dalam kesempatan itu juga ikut on air
mengapreasi apa yang telah dilakukan
pimpinan MPR yang telah melakukan langkah
ice breaking atau memecah kebekuan

antarfraksi akibat dari proses pemilu
presiden.

Diakui oleh Ahmad Basarah, selama ini
banyak rumor yang beredar di masyarakat,
seperti MPR akan memboikot pelantikan
presiden. Untuk itu Ahmad Basarah kembali
mengapreasiasi langkah pimpinan MPR yang
berhasil menyatukan seluruh fraksi dan
kelompok DPD untuk menyukseskan acara
pelantikan presiden. “Masyarakat patut
berbesar hati,” ujarnya. Dengan demikian
alumni GMNI itu yakin acara pelantikan dapat
terselenggara dengan sebaik-baiknya
sesuai dengan norma hukum yang ada.

Dijelaskan, dalam pelantikan presiden ada

3 skenario yang bisa dilakukan, di depan
anggota Sidang Paripurna MPR, di depan
Sidang Paripurna DPR, dan di depan
pimpinan MPR dan Ketua MA. “Saya yakin
pelantikan presiden sekarang pada skenario
pertama, yakni di depan anggota MPR dalam
Sidang Paripurna MPR,” ujar Ahmad Basarah
dengan mantap.

Ahmad Basarah yakin acara pelantikan
presiden bisa berjalan sukses sebab dalam
rapat gabungan, seluruh ketua fraksi dan
kelompok DPD menandatangani kesepakatan
untuk menyukseskan acara itu. Dalam
kesempatan itu, dirinya juga mengajak me-
dia masssa, baik media massa resmi
maupun media sosial, agar menyampaikan
informasi yang tidak menghasut. ❏

AW

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Jendela Anak Negeri

MPR Masih Lembaga Tertinggi

AHLI Tata Negara, Andi Irman
Putrasiddin, menuturkan, posisi MPR
sebagai lembaga tertinggi tercipta

semasa Orde Baru namun posisi sebagai
lembaga tertinggi berubah setelah adanya
amandemen UUD Tahun 1945, di mana MPR
sebagai lembaga tinggi setara dengan
lembaga negara lain. Meski demikian, alumni
Universitas Hasanuddin itu mulai berpikir
bahwa MPR masih sebagai lembaga
tertinggi. Dasar ia mengatakan yang demikian
dilandasi fakta bahwa MPR mempunyai
wewenang melantik Presiden, bisa
mengangkat dan memberhentikan Presiden,
dan melakukan amandemen UUD.

Meski mempunyai kewenangan seperti itu
namun gerak MPR lamban. Gerak lamban
MPR menurut Irman karena MPR gemuk
sekali, jumlah anggotanya 692. “Bandingkan

dengan hakim MK sebanyak 9 orang, mereka
bisa cepat bersidang,” ujarnya saat menjadi
narasumber dalam Sosialisasi Pancasila,
UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka
Tunggal Ika, lewat program Jendela Anak
Negeri, tayang di TVRI 25 Oktober 2014.
Irman sekali lagi mengatakan bahwa
sesungguhnya MPR masih sebagai lembaga
tertinggi untuk itu periode sekarang harus
semangat kembali dalam bekerja.

Saat ini diakui MPR mempunyai tugas baru
yakni mengkaji sistem tata negara dan
menyerap aspirasi masyarakat. Tugas baru
itu bagi Irman sangat penting sebab banyak
sekali aspirasi yang muncul seperti adanya
keinginan pentingnya bangsa ini mempunyai
haluan negara.

Dalam soal Presiden dipilih oleh MPR, Irman

mengakui itu bisa saja terjadi sebab hal yang
demikian ada di ruang konstitusi kita. Meski
demikian, ditegaskan olehnya bahwa itu
jangan dibahas dulu sebab suasana politik
belum kondusif.

Irman malah mendorong pada tahun
pertama MPR sudah mulai membahas
amandemen sebab, sambil berkelakar, ia
mengatakan pada tahun kedua anggota MPR
sudah mulai ngantuk, dan pada tahun ketiga
sudah mulai sibuk kembali untuk
berkampanye.

Dalam kesempatan itu, Irman menyoroti
adanya penilaian dari masyarakat bahwa
pimpinan MPR dan DPR dimenangi oleh
Koalisi Merah Putih. Anggapan yang
demikian ditepisnya. “Tak ada keputusan
koalisi ini atau koalisi itu, kalau sudah menjadi
keputusan anggota, ya itu merupakan
keputusan MPR dan DPR,” ujarnya.

Adanya keinginan untuk melakukan
sidang tahunan MPR di mana lembaga-
lembaga negara menyampaikan program
kerjanya, disambut baik oleh Irman. Lembaga
negara diharap tidak paranoid bila nanti itu

dilakukan lalu akan diinterupsi oleh anggota
MPR. Menurutnya dalam pembacaan laporan
program kerja itu ada aturan mainnya. Ia
membayangkan musyawarah dan mufakat
akan lebih dominan dalam sidang tahunan
MPR. “Anak kandung Sila IV adalah MPR,”
tuturnya.

Apa yang disampaikan oleh Irman bahwa
MPR masih sebagai lembaga tertinggi
dibenarkan oleh Rambe Kamarulzaman,
anggota MPR Fraksi Partai Golkar, yang
dalam kesempatan sama juga menjadi
narasumber. Dikatakan oleh Rambe, dalam
Tata Tertib MPR diakui lembaga negara ini
memiliki kewenangan sebagai lembaga
tertinggi.

Diharapkan lembaga ini bisa menampung
aspirasi masyarakat dengan melakukan dia-
log dan hasilnya bisa mengeluarkan
ketetapan. Untuk itu dirinya mendorong agar
pimpinan MPR segera membuat program.
Saat ini disebut ada 10 fraksi dan 1 kelompok
DPD. Meski demikian ditegaskan oleh Rambe,
keanggotaan MPR cair. ❏

   AW
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BANGSA Indonesia sesungguhnya
memiliki modal yang sangat besar
dalam upaya melakukan pembangunan

di segala bidang. Modal itu antara lain,   modal
sumber daya alam yang besar, tanah yang
subur, dengan  kandungan minyak dan min-
eral lain di dalamnya yang sangat banyak.
Indonesia juga memiliki modal sumber daya
manusia yang sangat besar, yang bisa

menggerakkan pembangunan.
Dengan sumber daya manusia yang

sangat besar pembangunan yang dicita-
citakan masyarakat adalah sesuatu yang
niscaya. Karena dengan SDM yang demikian
banyak, berbagai ragam pembangunan bisa
dilaksanakan.

Untuk memanfaatkan  air di seberang
gunung dan mengalirkannya ke kampung,
meski dengan cara membelah gunung
bukanlah sesuatu yang mustahil. Asal
seluruh lapisan masyarakat mau bergotong
royong, bahu membahu niscaya sumber air
tersebut bisa dialirkan menuju
perkampungan. Dan inilah sesungguhnya
modal terbesar bagi bangsa Indonesia dalam
melaksanakan pembangunannya.

Jendela Anak Negeri

Modal Sosial dan Keberhasilan

Pembangunan
Pernyataan itu disampaikan Imam B.

Prasojo, Sosilog UI, saat menjadi narasumber
pada acara Jendela Anak Negeri yang
disiarkan TVRI pada Oktober lalu. Bersama
Ir. H. M. Lukman Edy, ketua Fraksi PKB MPR
RI, Imam B. Prasojo membahas tema ‘Modal
Sosial untuk Percepatan Pembangunan.’

Yang dimaksud modal sosial, menurut
Imam, adalah sekumpulan masyarakat yang

terdiri dari individu. Mereka  saling
berinteraksi dan terlibat melakukan upaya
dan menumbuhkan kepercayaan serta
saling dukung dalam pembangunan. Sebagai
Negara yang dikenal senang bergotong
royong maka modal sosial itu sudah pasti
dimiliki masyarakat Indonesia.

Namun, modal sosial, menurut Imam, juga
bisa berubah menjadi bencana jika kegemaran
bergotong royong, saling berinteraksi dan
saling dukung  itu tidak dikelola dengan baik.
Karena itu masyarakat harus memiliki pro-
gram  berkelanjutan, demi kemajuan dan tujuan
bersama. Jangan sampai kebersamaan itu
disusupi program-program yang tidak jelas.
Dan, hanya merugikan masyarakat sendiri.

“Keberagaman yang ada di Indonesia akan

berbahaya jika kesejahteraan dan
pendapatan antara satu masyarakat dengan
masyarakat lain berbeda jauh, dan ini tidak
boleh terjadi”, kata Imam menambahkan.

Karena itu program pembangunan yang
digalakkan pemerintah harus menjamin bagi
berlakunya kerjasama antara dan inter
masyarakat. Bukan malah memperlebar dan
bahkan membenturkan perbedaan-perbedaan
yang memang sudah ada sejak dulu.

Pernyataan serupa disampaikan  Ketua
Fraksi PKB MPR RI Ir. H. M. Lukman Edy.
Menurut Lukman, Presiden Jokowi harus
mendapat dukungan masyarakat agar pro-
gram pembangunan yang direncanakan bisa
nerjalan dengan baik. Salah satu caranya

adalah mempertahankan dukungan yang
diperoleh saat pilpres.

Namun, dukungan tersebut tidak boleh
dibiarkan berlalu begitu saja, karena
dukungan masyarakat merupakan salah
satu modal besar bagi Jokowi dalam
memimpin bangsa dan negara. Untuk itu,
Jokowi harus mampu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Ia juga dituntut
untuk menyediakan sarana pendidikan dan
kesehatan yang lebih baik.  Kalau tidak maka
dukungan masyarakat pun akan rusak dan
terus berkurang. Selain itu, Jokowi juga
harus bisa bersikap  saling asih dan saling
asuh.  Menjadi penyelenggara dan tauladan
bagi seluruh masyarakat. ❏

MBO
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INDONESIA memiliki potensi kelautan yang
sangat melimpah. Ini dimungkinkan karena
wilayah perairan laut yang dikuasai Indo-

nesia sangat besar. Di dalamnya  terdapat
potensi ekonomi yang sangat melimpah. Mulai
dari perikanan, kandungan mineral dan
minyak bumi hingga peluang pengembangan
wisata alam maritime, baik kelautan maupun
wisata pantai.

Potensi tersebut belum termasuk 500
kapal yang diperkirakan karam di lautan In-
donesia. Diduga, kapal-kapal yang karam itu
memiliki nilai ekonomi yang sangat besar.
Karena di dalamnya terdapat benda-benda

Poros Maritim

Potensi Kemaritiman Indonesia

kuno yang bernilai  tinggi, baik secara
ekonomi, seni budaya, maupun nilai sejarah.
Apalagi kapal-kapal yang karam itu
diperkirakan sudah berusia ribuan tahun.

Ditambah jumlah pulau-pulau Indonesia
yang mencapai lebih dari 17.500 buah, maka
lengkaplah bahwa kekayaan maritim Indo-
nesia  itu sangat besar. Pernyataan itu
disampaikan Dirjen Kelautan Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil, Sudirman Saad, ketika
menjadi narasumber pada acara Jendela
Anak Negeri yang ditayangkan TVRI awal
Oktober lalu. Bersama pimpinan Fraksi Partai
Golkar MPR Firman Subagyo, Sudirman Saad

membahas tema ‘Poros Maritim.’
Meski potensi yang dimilikinya sangat

besar, Sudirman menyayangkan karena
hingga kini kekayaan laut Indonesia belum
mampu mengangkat kesejahteraan orang-
orang pesisir, termasuk penduduk yang
tinggal di pulau terpencil. Padahal
diperkirakan potensi kemaritiman Indonesia
itu bisa mencapai Rp. 30.000 triliun.

Karena itu, Sudirman Saad berpendapat,
rencana Presiden Joko Widodo yang akan
mengembangkan wilayah kelautan Indone-
sia patut didukung semua pihak. Jangan
sampai kekayaan tersebut terus dicuri oleh
orang-orang yang tak bertanggung jawab,
seperti yang terjadi selama ini.

“Poros Maritim itu harus benar-benar
menjadi kenyataan. Jangan ditunda lagi,
Karena laut kita memang memiliki kekayaan
sangat melimpah”, kata  Sudirman Saad
menambahkan.

Pernyataan serupa disampaikan  Firman
Subagyo, pimpinan Fraksi Partai Golkar MPR
RI. Menurut Firman, sesuai konsep deklarasi
Juanda 1957 dan  disetujui PBB pada 1982,
wilayah laut tidak lagi disebut sebagai pemisah.
Sebaliknya, berdasarkan deklarasi tersebut
kawasan laut dianggap sebagai pemersatu.

Karena itu,  menurut Firman, laut harus
dikembangkan secara menyeluruh, bukan
parsial. Laut juga membutuhkan UU Kelautan
agar pengaturannya tidak memunculkan
masalah yang lain. Seperti campur tangan
yang terlalu banyak dari pihak-pihak yang
sesungguhnya tidak berkompeten.

“Yang semakin mendesak untuk segera
dilaksanakan pada saat  sekarang adalah
menjadikan laut sebagai sarana transportasi.
Selain lebih murah, transportasi laut akan
mendukung kemajuan pulau-pulau yang
selama ini belum tersentuh”, kata Firman
menambahkan.

Sayangnya kualitas pendidikan yang
masih rendah, menurut Firman, menjadi
kendala tersendiri bagi upaya pembangunan
wilayah kelautan dan pulau-pulaunya.
Karena pemerintah juga musti terus
meningkatkan mutu pendidikan, terutama bagi
masyarakat dipulau-pulau terpencil. ❏

MBO
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MPR ke Depan

Menanti Rencana Pelaksanaan

Amandemen

WACANA amandemen terhadap UUD
Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang sedang riuh dibicarakan

anggota MPR RI mendapat berbagai
tanggapan dari masyarakat. Salah satunya
adalah Mangara, dari Jakarta. Sebagai
anggota masyarakat, menurut Mangara,
Negara sudah dirugikan  dengan keberadaan
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Kerugian Negara itu disebabkan karena
keberadaan MPR tidak memberikan kontribusi
apapun.  Sementara  biaya yang dikeluarkan

untuk oleh MPR  tidaklah kecil.
Karena itu, ia merasa heran, mengapa

MPR berniat melakukan amandeman
terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang hanya
akan menghabiskan dana. Ia menduga,
setelah diamendeman, MPR  pasti bakal
melakukan sosialisasi, dan lagi-lagi
membutuhkan biaya.

Pernyataan itu disampaikan Mangara
melalui sambungan pesawat telepon saat
berlangsung acara sosialisasi Pancasila,
UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
Acara yang disiarkan secara langsung oleh
RRI itu  dipancarkan dari Ruang Presentasi
Perpustakaan MPR RI pada Rabu (24/9).
Tema yang dibahas dalam kegiatan tersebut

adalah ‘Peran MPR ke Depan’ dengan
narasumber Ir. H. M. Lukam Edy, M.Si., ketua
Fraksi PKB MPR RI.

“Apa sebenarnya yang salah dari UUD
1945. Dulu, pada 1999-2002, MPR telah
mengamandemen, lalu mengapa sekarang
mau diamandemen lagi. Lantas apa jadinya
Negara ini jika UUD-nya mengalami
perubahan terus menerus”, kata Mangara
menambahkan.

Mendengar pertanyaan itu, Ketua Fraksi
PKB MPR RI, Ir. H. M. Lukam Edy, M.Si., antara

lain mengatakan, Presiden Soekarno pernah
berpesan bahwa UUD 1945 disusun dalam
situasi yang darurat, karena itu  satu saat
nanti jika kondisi sudah aman dan lebih baik
maka UUD bisa diubah.

Sayangnya, kata Lukman Edy, ketika
tuntutan reformasi terjadi pada 1999,   diikuti
amandemen terhadap UUD Tahun 1945, saat
itu kondisinya tidak lebih baik dibanding saat
UUD disusun. Banyak anggota MPR yang
merasa tidak nyaman lantaran demonstrasi
terus terjadi di mana-mana. Para demonstran
bahkan sempat menduduki gedung
parlemen.

“Sekarang kondisinya  lebih kondusif, jauh
dari rasa tidak aman dan nyaman. Apalagi

tuntutan amandeman terhadap UUD juga
sudah berlangsung lama.  Jadi, kalau nanti
benar-benar terjadi amandemen diharapkan
hasilnya akan lebih baik dibanding pada 1945
ataupun 1999”, kata Lukman menambahkan.

Selama ini, kata Lukman, MPR banyak
menerima masukan dari masyarakat
termasuk kalangan akademisi dan dunia
kampus tentang perlunya amandemen.
Salah satunya adalah penguatan terhadap
Dewan Perwakilan Daerah yang sudah
diusulkan beberapa tahun lalu.

Meski terjadi amandemen, Lukman
menyakinkan bahwa perubahan tersebut
tidak terjadi atas seluruh bagian UUD. Ada
bagian tertentu yang akan terus dijaga
selama Indonesia tetap berdiri. Antara lain,
pilihan terhadap NKRI sebagai harga mati.

Pancasila sebagai dasar Negara yang
berimbas tidak akan ada perubahan
terhadap Pembukaan UUD. Penguatan
demokrasi dan sistem presidensiil.

Selain itu, kata Lukman, MPR ingin
mengembalikan hiruk pikuk yang terjadi
selama ini kepada  Pancasila. Yaitu nilai-nilai
luhur yang  sudah ada, berkembang  dan
digali dari kearifan masyarakat Indonesia
yang heterogen. Masyarakat yang memiliki
berbagai perbedaan, bahasa, seni budaya,
hingga agama harus tetap menjadi unggulan
dan potensi dasar perkembangan Indone-
sia ke depan. Bukan malah untuk dibenturkan
atau diadu domba. ❏

MBO
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ASEAN Free Trade Area atau Pasar
Bebas ASEAN yang dimulai 2015
harus menjadi momentum bagi

kebangkitan ekonomi  Indonesia. Karena
pada saat itu peluang Indonesia menjual
potensi ekonomi yang dimiliki semakin besar.
Pada 2015,  pembatasan perdagangan
seperti yang selama ini terjadi akan
dihapuskan. Sebagai gantinya, kawasan
ASEAN akan menjadi wilayah perdagangan
bebas.

Salah satu  peluang  yang bisa
dimanfaatkan untuk merebut pasar  pada

ASEAN Free Trade Area

Jelang Pelaksanaan Pasar Bebas ASEAN

ASEAN Free Trade Area adalah produk-
produk daerah yang memiliki ciri dan
kekhasan tersendiri. Terutama produk-
produk lokal  yang tidak dimiliki daerah lain.
Karena sifatnya yang khas dan unik,
barang-barang seperti ini memiliki potensi
yang sangat besar untuk dikembangkan.

Pernyataan itu disampaikan Fary Djemi
Francis, pimpinan Fraksi Partai Gerindra MPR
RI. Berbicara sebagai narasumber acara
Warung Kebangsaan yang ditayangkan
TVRI, Oktober lalu, Fary Djemi membahas
tema: Ekonomi Kerakyatan vs Neo

Liberalisme. Dalam acara itu Fary Djemi tampil
bersama H. Abdul Kadir Karding, pimpinan
Fraksi PKB MPR RI.

Lebih lanjut Fary menyatakan, setiap
daerah di Indonesia memiliki produk yang
mewakili kekhasannya sendiri-sendiri. “Ini
harus bisa dikembangkan dengan baik,
karena produk yang spesifik itu tidak dimiliki
oleh daerah lain, sehingga lebih mudah
menjualnya,” ujar Fary Djemi.

Karena itu, Fary berharap, pemerintah
bisa mengambil peran yang lebih besar,
terutama dalam menyiapkan  sarana dan
prasarana. Seperti pembangunan jalan dan
jembatan, serta fasilitas lain yang akan
mendukung berkembangnya ekonomi
daerah.

Selain itu, pemerintah juga harus
mendukung berkembangnya ekonomi
kerakyatan. Karena terbukti, sistem ekonomi
kerakyatanlah yang paling cocok bagi Indo-
nesia. Apalagi keberadaan sistem ekonomi
sosial dan  liberal sudah berakhir setelah
keduanya sempat terjerembab oleh kondisi
ekonomi dunia.

“Koperasi sebagai sokoguru
perekonomian harus terus dikedepankan.
Kopreasi perlu mendapatkan fasilitas dan
kemudahan yang lebih banyak agar mereka
bisa bersaing”, kata Fary menegaskan.

Pendapat senada disampaikan H. Abdul
Kadir Karding. Menurut Karding, untuk
memperkuat potensi ekonomi daerah
diperlukan sikap saling tolong. Terutama
untuk lebih mengembangkan koperasi
dibanding   orang perorang. Karena
pengembangan koperasi akan berdampak
lebih luas kepada masyarakat ketimbang
keuntungan yang diperoleh perorangan.

Untuk itu, Karding berharap, BUMN bisa
berkontribusi dalam pengembangan ekonomi
kreatif, terutama untuk tujuan ekspor. Pada
saat yang sama, pemerintah juga harus turut
membantu kebutuhan modal dan
administrasi, sesuai yang dibutuhkan
koperasi. “Sesuai Pasal 33 UUD NRI Tahun
1945, maka tidak ada alasan bagi pemerintah
untuk tidak memberikan keberpihakannya
pada koperasi,” ungkap Karding. ❏

MBO
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DENGAN melihat laporan data tahun
2012, menunjukkan indeks pem-
bangunan manusia Indonesia masih

berada di posisi di bawah. Jangankan diukur
tingkat dunia, di wilayah Asia Tenggara saja
negara ini berada pada urutan ke-6. Padahal
Indonesia di wilayah ini bisa dikatakan
dominan dari segi luas wilayah, jumlah
penduduk, dan letak geografis.

Kebesaran Indonesia itulah yang menurut
anggota MPR dari Fraksi PKS, Muhammad
Sohibul Iman, justru menjadi tantangan dalam
membangun indeks pembangunan manusia
Indonesia. “Kebijakanan dari pemerintah
pusat tak bisa langsung diserap pemerintah
daerah,” ujarnya saat menjadi narasumber
dalam Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun
1945, NKRI, dan Bhinneka Tungga Ika, lewat
program Warung Kebangsaan, tayang di
TVRI, 30 November 2014. “Tidak bisa
pemerintah melakukan diseminasi kebijakan
secara cepat,” tambahnya.

Ada beberapa hal yang membuat indeks
pembangunan manusia Indonesia belum
mampu mendongkrak derajad manusia.
Disebutkan pendidikan di Indonesia dengan
anggaran minimal  20% merupakan hal yang
bagus namun pelaksanaan dari anggaran

Warung Kebangsaan

Meningkatkan Derajad Hidup Masyarakat

minimal 20% itu baru terjadi selepas era
reformasi sehingga memetik hasil dari
manusia yang sejahtera dari meningkatnya
kualitas sumber daya perlu menunggu 15
tahun lagi. Untuk itu Sohibul Iman mengajak
kepada semua untuk lebih memanfaatkan
anggaran pendidikan.

Dalam dunia pendidikan, pemerintah
mempunyai program wajib belajar namun
alumni program S2 dan S3 dari Jepang itu
mengakui wajib belajar yang ada di Indone-
sia masih belum seperti wajib belajar di
negara lain. Meski Indonesia sudah
menggratiskan biaya pendidikan namun
menurut Sohibul Iman, “Itu belum gratis tis.”
Yang dimaksud Sohibul Iman adalah, masih
ada pungutan-pungutan lain. Ia
membandingkan dengan Jepang, bila anak
masuk sekolah, pendidikan tak hanya gratis
namun mereka juga dibelikan sepatu,
seragam, dan keperluan sekolah lainnya.
Meski demikian, diakui program pendidikan
di Indonesia saat ini lebih baik daripada masa-
masa sebelumnya.

Menurut Wakil Ketua DPR periode 2009-
2014 itu, pendidikan bisa mengubah mental
masyarakat. Untuk itu dalam memasuki
masyarakat ekonomi ASEAN yang akan

diselenggarakan pada tahun 2015, harus
ada kurikulum dan kualitas guru yang bisa
mempersiapkan masyarakat Indonesia
menuju ke sana. “Pemerintah harus
mempunyai kebijakan untuk menyongsong
apa yang disebut MEA, masyarakat ekonomi
ASEAN,” ujarnya.

Diakui oleh Sohibul Iman, untuk
meningkatkan indeks pembangunan
manusia Indonesia, pemberdayaannya
tidak hanya lewat dunia pendidikan, dunia
kesehatan pun juga diprogramkan.
Diucapkan bahwa anggaran kesehatan
sudah mencapai 5 persen dari APBN.
Dalam penjabarannya ada BPJS. Dulu
jaminan kesehatan ini hanya diberikan
kepada pegawai negeri dan pekerja
sejenisnya namun sekarang seluruh
masyarakat bisa menikmati jaminan itu.

“Tahun 2019, seluruh rakyat sudah harus
mendapat BPJS,” paparnya.

Anggota MPR dari Fraksi PDIP, Abidin Fikri,
yang dalam kesempatan itu juga menjadi
narasumber, memuji ada beberapa daerah
yang dalam menyelenggarakan pendidikan
tidak hanya menggratiskan biaya namun juga
membantu peserta didik dengan memberi
seragam sekolah dan buku. Dirinya
mendorong pendidikan gratis itu hingga
perguruan tinggi. “Kalau keuangan negara
memungkinkan, kenapa tidak,” ucapnya.

Dalam soal kesejahteraan dan perlindung-
an warga, Abidin menyebut bahwa fakir
miskin dipelihara oleh negara. ❏

AW
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Pameran Kartun

Kartun-Kartun Bicara Politik

IBARAT oase di padang pasir, Pameran
Kartun dalam rangka memeriahkan Sidang
MPR Awal Masa Jabatan anggota MPR RI

periode 2014-2019 sanggup menghadirkan
kesejukan dan kejenakaan di tengah
suasana  hangat dunia politik Indonesia.
Terutama peristiwa politik yang terjadi di
gedung parlemen.

Terbukti dari  sekitar 60 buah kartun yang
dipamerkan  berhasil mengemas berbagai
intrik dunia sosial dan politik menjadi sebuah
kartun yang lucu, menggelitik, dan tentu saja
mengundang senyum. Pasalnya,  pameran
kartun, ini diikuti sejumlah kartunis  kondang.
Mereka yang sering menghasilkan karya-
karya apik dan turut berbagai even pameran
kartun itu antara lain:  Wawan Teamlo, Jan
Praba, Apat, Yoncah, Sabariman, Non_o,
dan Ifoed.

Pada kesempatan tersebut, Wawan
Teamlo antara lain menghadirkan kartun
berjudul “Along Ahok.” Kartun Along Ahok
ini benar-benar terasa menggelitik. Di saat
kedua tokoh, yaitu Lulung Lunggana yang

anggota DPRD DKI Jakarta dan Ahok  terus
berseteru dan saling serang, sang kartunis
malah membuat sebaliknya. Dalam kartun itu,
Ahok dan Lulung terlihat akrab.  Keduanya
saling berdampingan, bahkan melakukan foto
selfie. Padahal antara keduanya seperti
kucing dan anjing. Saling mengumbar caci
dan tak pernah akur.

 Pameran kartun dalam rangka
memeriahkan Sidang MPR Awal Masa
Jabatan anggota MPR RI periode 2014-2019
ini dibuka di Ruang Presentasi Perpustakaan
MPR RI pada Rabu (1/10). Pembukaan
pameran itu dilakukan oleh Sesjen MPR Drs.
Eddie Siregar, M.Si. Hadir pada kesempatan
tersebut Pimpinan MPR periode 2009-2014
Mooryati Sudibyo,  Anggota Fraksi PAN MPR
RI Lucky Hakim, dan Presiden Persatuan
Kartunis Indonesia Jan Praba.

Dalam kesempatan itu, Eddie Siregar
mengapresiasi pameran kartun yang
dilaksanakan  atas kerjasama antara
Perpustakaan MPR RI dengan Persatuan
Kartunis Indonesia tersebut. Apalagi

Hingar bingar dunia politik masa transisi legislative belum

usai. Ini bisa disaksikan dari pemberitaan berbagai media

yang masih

pameran kartun itu dilaksnakan bersamaan
waktunya dengan sidang  awal masa
jabatan anggota MPR RI.

Ke depan, Eddie berharap, kerjasama
serupa bisa lebih ditingkatkan. Ini perlu
dilakukan agar lembaga MPR benar-benar
bisa menjadi wadah dan menampung seluruh

aspirasi masyarakat. Bukan hanya aspirasi
kelompok tertentu saja.

Selain kartun berjudul Along Ahok,
Wawan juga menyertakan kartun Gus Dur
yang tengah tertawa lebar. Selain itu ada
juga  Jokowi yang tampak serius dengan
para politisi. Serta kartun Megawati hingga
Rieke Diyah Pitaloka. Seolah-olah, Wawan
ingin mengirim sinyal bahwa dirinya
merupakan pendukung Joko Widodo dan PDI
Perjuangan.

Selain itu ada juga kartun yang men-
ceritakan kekerasan seksual terhadap
anak-anak yang terjadi di Jakarta Interna-
tional School. Juga kartun menyangkut
Pi lkada oleh DPRD yang bakal
menyebabkan  matinya lembaga survei.
Serta kartun tokoh dunia, seperti Yaser
Arafat dan Mahatma Gandhi.

Dalam rangkaian kegiatan pameran kartun
ini juga dilaksanakan acara Bicara Kartun
dengan para awak media. Acara tersebut
dilaksanakan Jumat (3/10). ❏

MBO
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SOSIALISASI

GEDUNG Lantai II Yayasan Amal
Masyarakat Pertanian (YAMPI) yang
berada di Jl. Tawes No. 2, Pasar

Minggu, Jakarta Selatan, itu biasanya
digunakan untuk rapat, diskusi, dan
sambung rasa para petani dan nelayan yang
terhimpun dalam Kontak Tani dan Nelayan
Andalan (KTNA). Dalam acara itu mereka
biasanya membahas bagaimana nasib
mereka bisa lebih bak dan sejahtera.

Pada 21 Agustus 2014, acara serupa
dilakukan namun kali ini kemasannya
berbeda. Bekerja sama antara Fraksi Partai

Demokrat di MPR, KTNA, dan Induk Koperasi
Pertanian dan Nelayan (INKOPTAN), mereka
mengadakan focus group discussion (FGD).
FGD dengan pembicara mantan Menteri
Pertanian Bungaran Saragih, Ketua KTNA
Winarno Thohir, Ketua Fraksi Partai Demokrat
di MPR Mohammad Djafar Hafsah, dan
Kepala Pusat Kajian Setjen MPR Ma’ruf
Cahyono itu mengambil tema Koperasi
Sebagai Perwujudan UUD NRI Tahun 1945.

Menurut ketua panitia yang bernama Joko,
mayoritas masyarakat Indonesia adalah
petani dan nelayan untuk itu mereka harus
diperhatikan. Salah satu kiatnya adalah
menggali potensi perekonomian yang sesuai
dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Dari
kegiatan ini Joko menyatakan hasilnya akan
diberikan kepada MPR sebagai bahan
masukan. “Pesertanya dari seluruh daerah
pada acara hari ini,” ujarnya. Memang di aula
YAMPI itu nampak peserta dari berbagai
daerah di Indonesia.

Winarno Thohir menyatakan dirinya
merasa senang sebab anggota INKOPTAN
bisa berkumpul untuk membahas masalah
koperasi. “Perlu digalakan lagi karena untuk
menghadapi masyarakat ASEAN,” ucap pria

Focus Group Discussion

Koperasi Usaha Ekonomi Yang Sesuai Konstitusi

asal Indramayu, Jawa Barat, itu. Sebagai
Ketua INKOPTAN, Winarno berkomitmen
memaksimalkan agar keberadaan koperasi
bisa bermanfaat bagi anggotanya. “Dalam
acara ini akan kita kupas masalah yang ada
pada koperasi,” paparnya. “Selanjutnya
koperasi akaan menjadi acuan kita,”
tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Djafar Hafsah
menjelaskan bahwa usaha ekonomi yang
sesuai dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945
adalah koperasi. Implementasi Pasal 33
menurut Djafar Hafsah adalah sesuai
dengan amanat Pembukaan UUD Alinea IV.

Sebagai menteri dan guru besar di IPB,
Bungaran sangat memahami tentang
koperasi. Dirinya sudah menulis di sebuah
media pertanian masalah yang ada di
koperasi pada tahun 2008. “Ternyata tulisan
saya masih relevan hingga saat ini,” ujarnya.
“Bila tulisan saya masih relevan berarti tidak
ada perubahan pada koperasi hingga saat
ini,” tambahnya.

Koperasi, menurutnya, di Amerika Serikat
sangat berkembang meski tak ada bantuan
dari pemerintah. Dikatakan 50.000 kegiatan
berbagai skala bisnis, ratusan barang,
diperjualbelikan di koperasi. Koperasi
pertanian di negeri Paman Sam itu pun
sangat maju. Ada 86 persen komoditas
susu, 40 persen biji-bijian, 41 persen kapas,
20 persen buah-buahan, dan 13 produk
peternakan. “Di negara kapitalis lainnya
seperti Inggris dan Jepang, koperasi juga
sangat maju,” ucapnya. Keberhasilan

koperasi di sana diakui bisa sukses karena
dibentuk dari kerja dan semangat untuk
meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Bagi Bungaran, koperasi itu dibentuk
untuk memperkuat bargaining position
anggotanya. Koperasi bekerja sebagai
kekuatan ekonomi. Tak hanya itu, koperasi
dibentuk juga untuk meningkatkan daya
saing, meningkatkan peluang pasar,
memperbaiki mutu dan produksi, dan
meningkatkan pendapatan. “Bila tidak
demikian tak ada orang mau berkoperasi,”
paparnya. “Seharusnya koperasi di Indone-
sia lebih baik daripada koperasi di negara-
negara kapitalis,” ujarnya. “Sayangnya
tidak,” Bungaran menyesali.

Diceritakan, koperasi di Indonesia pernah
mengalami masa kejayaan. “Di masa Orde
Lama,” ungkapnya. Pada masa itu tumbuh
koperasi karet, kopra, lada, gula, dan lain
sebagainya. Kejayaan itu bisa dicapai sebab
menurutnya karena koperasi dipegang oleh
orang-orang yang berjiwa koperasi.
“Campur tangan pemerintah sangat minim,”
kata pria yang menjadi Menteri Pertanian di
masa Presiden Gus Dur dan Megawati itu.

Dirinya menyayangkan kejayaan koperasi
di masa Orde Lama tumbang pada masa Orde
Baru. “Karena situasi politik,” ucapnya.
Kebijakan koperasi pada Orde Baru
ditentukan oleh pemerintah.  Koperasi
akhirnya menjadi gerakan birokrasi dan
ditentukan oleh politikus sehingga politik lebih
dominan. “Koperasi menjadi tergantung pada
pemerintah,” paparnya. “Koperasi tidak

FOTO-FOTO: PUSKAJI
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WACANA panas yang berkembang
sejak pasca Pilpres 2014 sampai
detik-detik menjelang pelantikan

Presiden dan Wapres RI terpilih soal Pilkada
tak langsung semakin ramai. Silang pendapat
pun terjadi mengenai Pilkada tak langsung
atau Pilkada lewat DPRD terjadi antara dua
kubu yang berseberangan yang sama-sama
memiliki argumentasi konstitusional.

Menurut anggota MPR RI Fraksi PKB Abdul
Malik Haramain, kedaulatan rakyat adalah inti
dari demokrasi. Kedaulatan rakyat memang
sudah dipraktikkan dan sudah menjadi
karakter bangsa Indonesia sejak dulu,  sejak
zaman kerajaan.  Dulu, pada zaman
kerajaan, rakyat dan raja suka berkumpul di
alun-alun untuk melakukan musyawarah
bersama.  Bahkan banyak rakyat yang
melakukan protes di alun-alun, menentang
kebijakan raja jika tidak pro rakyat.

Namun, makin lama modernisasi masuk dan
jumlah penduduk makin banyak.  Jadi, tidak
mungkin lagi rakyat jumlahnya beratus-ratus
juta dikumpulkan dalam satu area atau tempat
untuk melakukan musyawarah.  Makanya,
banyak negara sekarang memakai konsep
representatif demokrasi, yakni kedaulatan
yang pelaksanaannya diwakili oleh lembaga-
lembaga terpilih, salah satunya MPR.

Saat ini, menurut Haramain, berkembang
wacana soal Pilkada tak langsung.  Dalam
UU memang disebutkan bahwa kepala
daerah dipil ih secara demokratis.
Sebenarnya, intinya di situ dipilih secara
demokratis apakah memakai mekanisme
langsung atau mekanisme tak langsung.
“Menurut saya, dua-duanya tidak kontradiksi
dengan UU.  Tidak bisa kemudian  pemilihan
melalui DPRD dianggap melanggar UU atau

Pilkada

Pilkada Langsung atau Tak Langsung

Sama-Sama Demokratis

yang tak langsung lebih baik,” katanya.
Haramain mengakui, pihaknya setuju

dengan pemilihan langsung, dan tentunya
berbeda dengan kubu sebelah.  Ketika
berbicara dalam dialog “Warung Kebangsa-
an” yang ditayangkan oleh TVRI secara
nasional, Oktober lalu,  Haramain menge-
mukakan,  ada beberapa pertimbangan
kenapa dia setuju dengan pemilihan langsung:
Pertama, pemilihan langsung itu  cerminan
kedaulatan rakyat;  Kedua, biar masyarakat
tahu siapa pemimpinnya;  Ketiga,  biar
masyarakat diberi ruang lebih luas untuk
menentukan pemimpin  daerahnya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota
MPR RI Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy
menjelaskan soal pilkada langsung atau tak
langsung.  Pada Pasal 1 UUD berbunyi,
kedaulatan ada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut UUD. Yang utama
harus diperhatikan adalah kedaulatan rakyat.

Lalu pada Pasal 18 ayat 4 berbunyi, kepala
daerah, gubernur, bupati, walikota dipilih
secara demokratis.  Demokratis di sini artinya
bisa langsung atau bisa juga tak langsung.
Sebab, tak disebutkan secara eksplisit seperti
Pasal 6 yang mengatakan dengan jelas
bahwa Presiden dipilih langsung.  Menurut
Tjatur, baik Pilkada langsung maupun tak
langsung dua-duanya demokratis.

“Pilkada langsung atau tak langsung
dua-duanya sama-sama demokratisnya.
Ini hanya masalah pilihan.  Di Amerika
Serikat saja yang demokrasinya dianggap
paling bagus, sekitar 60% saja pemilihan
langsung, sisanya melalui perwakilan oleh
dewan kotanya.  Australia juga begitu.
Jadi, dua-duanya sama baik dan sama
bagus dan sama-sama demokratis. Cuma
masalah pilihan,” tandas politisi Partai
Amanat Rakyat ini. ❏

Dry

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

berjiwa dan berprinsip koperasi lagi,”
tambahnya. Untuk mengembalikan kejayaan
koperasi seperti pada masa lalu, dirinya
menyarankan agar koperasi tak terlibat
dalam urusan politik.

Ma’ruf Cahyono pada kesempatan itu

menyatakan MPR menerima aspirasi dari
masyarakat untuk melakukan perbaikan.
“Mohon mengkonfirmasi pikiran yang
implementatif untuk membangun perekonomian
nasional yang sesuai Pancasila,” ujarnya.

Dirinya mengakui adanya kegalauan di

masyarakat tentang adanya pembangunan
yang menyimpang dari Pancasila. Untuk itu
MPR menampung aspirasi dari masyarakat
tentang keinginan yang kuat untuk
menghidupkan kembali GBHN. ❏

AW
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RAGAM

Asian Games XVIII
Dari  Asian Games IV ke

TIGA wakil Indonesia tampil untuk
menerima tiga simbol sebagai tuan
rumah Asian Games XVIII 2018. Tiga

simbol itu diserahkan dalam upacara
penutupan Asian Games XVII di Incheon,
Korea Selatan, Sabtu 4 Oktober 2014.
Simbol-simbol itu diserahkan perwakilan
Korea Selatan kepada Presiden Dewan
Olimpiade Asia (OCA) Sheikh Ahmad Al
Fahad Al Sabah, yang kemudian
menyerahkan kembali simbol-simbol itu
kepada perwakilan dari Indonesia.

Ketiga wakil Indonesia itu adalah
Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin
yang menerima obor Asian Games. Kemudian
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama menerima bendera Asian Games I
(New Delhi, 1951). Kemudian, Ketua Komite
Olahraga Indonesia, Rita Subowo menerima
simbol terakhir berupa bendera Asian
Games.

Dengan penyerahan tiga simbol itu maka
Indonesia secara resmi menjadi tuan rumah
Asian Games 2018. Indonesia memakai tiga
kota sebagai “host” utama, yaitu DKI Jakarta,
Bandung di Jawa Barat, dan Palembang di
Sumatra Selatan. Sebelumnya, Dewan
Olimpiade Asia menetapkan Indonesia
menjadi tuan rumah Asian Games  dalam

pertemuan Badan Eksekutif OCA (Olympic
Council of Asia) di Incheon pada Sabtu 20
September 2014.

“Saya menerima banyak permintaan dari
berbagai kota di benua ini, tetapi yang paling
serius adalah dari Indonesia,” kata Presiden
OCA, Sheikh Ahmad Al Fahad Al Sabah.
Semestinya, Vietnam terpilih untuk menjadi
tuan rumah Asian Games 2018. Namun,
karena alasan kesulitan keuangan, Vietnam
kembali menyerahkan haknya kepada OCA.

Kini, segudang pekerjaan sedang menanti
untuk mempersiapkan diri menjadi tuan
rumah. Salah satunya, persiapan venue
Gelanggang Olahraga (Gelora) Bung Karno.
Maklum, Gelora Bung Karno sudah berusia
lebih dari setengah abad. Padahal, OCA akan
mengecek venue pada  2016 atau dua tahun
sebelum Asian Games XVII digelar. Mau tidak
mau, Gelora Bung Karno mesti mengalami
renovasi, khususnya pada stadion Gelora
Bung Karno.

Stadion Gelora Bung Karno—sebelumnya
pada masa Orde Baru bernama Stadion
Utama Senayan—identik dengan
keberadaan kompleks olahraga di Senayan
itu. Ikon Gelora Bung Karno terletak pada
stadion utama itu. Bila kita datang ke Gelora
Bung Karno dan melihat dari dekat stadion

itu maka akan terasa kemegahan stadion
yang sudah berusia lebih dari setengah abad.
Bisa dibayangkan betapa kemegahan
bangunan itu tatkala Indonesia pertama kali
menyelenggarakan Asian Games pada
1962. Stadion itu menjadi kebanggaan rakyat
Indonesia.

Begitu juga kebanggaan Presiden
Soekarno ketika meresmikan stadion itu.
“Saudara-saudara sekalian, dengan ini maka
saya nyatakan Stadion Utama dibuka,
dengan menjalankan pengguntingan pita
kuning...,” demikian kata-kata Presiden
Soekarno ketika meresmikan pembukaan
Stadion Utama Senayan seperti disebut
dalam buku Dari Gelora Bung Karno ke
Gelora Bung Karno. Hari itu 21 Juli 1962.
Angka pada jarum jam menunjuk tepat pukul
5 sore. Udara cerah, langit bersih dan
ratusan ribu orang serentak bertepuk tangan
riuh rendah mengiringi kata-kata Bung Karno.

Sebuah stadion megah di Jakarta pada
hari itu sudah selesai dibangun. Stadion,
yang menurut kata-kata Bung Karno pada
pidato resmi dalam acara pembukaan, “Ini
merupakan stadion terhebat di seluruh dunia,
milik bangsa Indonesia. Saya sudah
berkeliling dunia, sudah melihat stadion di
Rio de Janeiro, sudah melihat stadion di

Gelora Bung Karno
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Warsawa, sudah melihat stadion di Meksiko,
sudah melihat stadion di negeri-negeri lain
...wah, Stadion Utama Jakarta adalah
stadion terhebat di seluruh dunia.”

Salah satu keunikan yang kemudian
menjadi ciri khas memang telah dimiliki stadion
baru ini. Hal tersebut secara langsung
sengaja disinggung Bung Karno melalui
kalimat, “Tidak ada satu stadionpun di dunia
ini  atapnya temu gelang. Tidak ada. Stadion
Rio de Janeiro di Brasil yang lebih besar
sedikit daripada stadion ini, tetapi atapnya
tidak temu gelang dan konstruksinya kalah
jauh dengan konstruksi stadion kita...”

Dalam kondisi sebagai bangsa dan negara
yang baru saja lahir serta dihimpit segala
macam keterbatasan dana dan sumber daya
manusia, pada 8 Februari 1960 Bung Karno
dengan gagah dan bersemangat meman-
cangkan tiang pertama tanda dimulainya
secara fisik pembangunan Stadion Utama
Senayan. Stadion ini semula akan digunakan
untuk perlombaan olahraga bangsa-bangsa
Asia yang dimulai pada 24 Agustus 1962. 

Ibukota Jakarta ditetapkan sebagai tempat
penyelenggaraan Asian Games IV. Terpilih-
nya Jakarta sebagai tuan rumah penye-
lenggara Asian Games IV merupakan
sebuah perjuangan tersendiri. Pada saat
proses penghitungan suara dalam sidang
Federasi Asian Games di Wasenkei Keikan,
Tokyo, Jakarta berhasil mengumpulkan 22
suara pendukung, menang tipis dari
Karachi, ibu kota Pakistan, yang memperoleh
20 suara, sementara satu suara dinyatakan
batal.

Terpilihnya Jakarta menjadi tugas berat

dan besar. Sebab, persyaratan minimum
yang langsung menghadang adalah
keharusan dibangunnya sebuah multi-
sports complex. Sesuatu yang pada masa
itu masih langka dan belum ada dalam
bayangan masyarakat.

Untuk memastikan lokasi pusat kegiatan
olahraga yang direncanakan itu, Bung Karno
bersama arsitek Frederik Silaban terbang
dengan helikopter kepresidenan. Ketika
berada di atas kawasan Senayan, seketika
lahir ide Bung Karno. Dengan dukungan
penuh dari Silaban, Bung Karno kemudian
memilih lokasi perkampungan Senayan dan
sekitar sebagai calon lokasi kompleks pusat
kegiatan olahraga yang bakal dibangun.

Kawasan yang pada masa itu harus
dibebaskan mencakup wilayah empat
kampung. Meliputi Kampung Senayan,
Pertunduan, Kebun Kelapa dan Bendungan
Hilir. Tanpa menemui hambatan berarti, areal
seluas kurang lebih 300 hektar dengan cepat
bisa dibebaskan. Para penghuninya, sekitar
600.000 jiwa, dengan berangsur-angsur
mulai dipindahkan ke wilayah Tebet.

Pemancangan tiang ke seratus secara
simbolis dilakukan oleh Perdana Menteri Uni
Republik Republik Soviet Sosialis (URSS).
Sesuatu yang dimaklumi karena proyek
pembangunan stadion tersebut memperoleh
bantuan dukungan kredit lunak sebesar 12,5
juta dolar AS yang disediakan pemerintah
Uni Soviet.

Stadion Utama tampak megah dengan lima
lantai di dalamnya. Lantai satu sampai tiga
dikenal sebagai Tribun Bawah. Kemudian
lantai empat dan lima disebut Trubun Atas.

Sumbu bangunan tersebut membujur dari
arah utara ke selatan sepanjang 354 meter.
Sumbu pendeknya melintang dari arah timur
menuju ke barat sepanjang 325 meter. 

Stadion Utama dikelilingi oleh jalan lingkar
(ring road) sepanjang 920 meter ring dalam
dan 1.100 meter ring luar. Sedangkan di
bagian dalam stadion terdapat lapangan
olahraga berikut track berbentuk elips seluas
1,75 hektar dengan sumbu panjang 176,1
meter dan sumbu pendek 124,32 meter.
Lapangan sepakbola berukuran 105 x 70
meter.

Nama “Gelanggang Olahraga Bung Karno”
diumumkan pertama kali oleh Ir. Djuanda,
selaku pejabat presiden selama Presiden
Soekarno (waktu itu) berada di luar negeri.
Usai Asian Games nama Gelora Gelora Bung
Karno resmi digunakan dengan status
sebagai yayasan, yaitu Yayasan Gelora
Bung Karno (YGBK) yang dibentuk secara
resmi melalui Keppres No. 318 Tahun 1962
tanggal 24 September 1962.

Pada masa Orde Baru, nama Gelora Bung
Karno diubah menjadi Stadion Utama
Senayan. Namun setelah bergulirnya era
reformasi, pada 19 Februari 2001, Presiden
Abdurrahman Wahid melalui Keppres No. 7
Tahun 2001 menetapkan pemakaian kembali
nama Gelora Bung Karno dan Stadion Utama
GBK, sampai sekarang.

Di samping sebagai tempat arena
pertandingan olahraga, di Stadion Utama juga
sering dimanfatkan untuk beragam pagelaran
kebudayaan atau pertunjukan kesenian dan
kegiatan politik dari partai-partai politik. ❏

BS
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BILA kita rajin melihat Sosialisasi

Pancasila, UUD NRI Tahun 1945,

NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, di

TVRI, yang diselenggarakan oleh MPR

periode 2009-2014, pasti tak asing dengan

wajah Dyra Mayori. Perempuan kelahiran

Malang, Jawa Timur, 13 Oktober 1983, itu

adalah penyegar acara di setiap jeda.

Dengan mengalunkan lagu-lagu pop yang

dibawakan, membuat acara sosialisasi

menjadi lebih cair dan tidak menjadi kaku.

Perempuan yang masih tercatat

sebagai mahasiswi Politeknik Manufaktur

Astra itu mengaku dirinya suka menghibur

orang lewat suaranya yang merdu, selain

karena suka menyanyi juga karena dunia

itu sebagai lahan hidupnya. Sebab sebagai

lahan hidupnya maka Dyra sering berada

di acara gathering, corporate, launching

product, wedding, dan kegiatan lainnya.

“Pastinya untuk menyanyi,” ujarnya

dengan tersenyum. Perempuan bertubuh

jangkung itu dengan berkelakar

mengatakan dirinya akan terus menyanyi

sampai tidak ada panggilan untuk

melakukan pekerjaan itu.

Dunia menyanyi diakui oleh perempuan

yang bisa menjadi MC itu sebenarnya dunia

yang tidak didukung ketrampilannya.

Ketrampilan sebenarnya adalah melukis.

Di dunia gambar menggambar dan

mewarnai itu, dirinya malah pernah

berprestasi. “Pernah juara melukis antar

mahasiswa,” akunya. Dunia itu sekarang

sebatas menjadi hobby.

Sebagai penyegar dalam sosialisasi,

pastinya Dyra suka nguping ketika

narasumber memberi paparan mengenai

Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan

Bhinneka Tunggal Ika. Dengan nguping

tersebut membuat dirinya jadi paham

dasar dan pilar-pilar negara. “Senang jadi

tahu dasar dan pilar negara itu,” ucapnya

dengan senyum manis. ❏

AW

Dyra Mayori

Nguping Sosialisasi

fIGUR
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Ingin Menjadi Penyanyi

Yang Berkualitas

Intan Ayu

Indonesia Negara

Popular di Nigeria

EDISI NO.10/TH.VIII/OKTOBER 2014

Jibrin Baba Ndace

DIAKUI oleh Intan Ayu, penyanyi yang berwajah cantik itu

banyak, demikian pula penyanyi yang bersuara bagus. Untuk

menambah bobot, Intan ingin dirinya pandai dan pintar

sehingga menambah kualitas keartisannya. Untuk itu dirinya lebih

memilih fokus menyelesaikan kuliah di Universitas Pendidikan

Indonesia, Bandung, Jawa Barat. “Saya mau menyanyi kalau saat

weekend,” ujarnya saat ditemui di TVRI pada hari Minggu ketika

rekaman Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan

Bhinneka Tunggal Ika.

Gadis yang tinggal di Bandung itu, dalam soal olah suara dan

penampilan jangan diragukan lagi. Dirinya pernah masuk 15 Top

Indonesia idol 2012. Dirinya juga pernah menjadi personil girlsband

5 Bidadari. Dengan catatan yang demikian tentu banyak tawaran

menyanyi kalau ia mau.

Meski sudah terjun dalam dunia lagu dan musik, dirinya mengakui

hidup dalam dunia ini bukan sesuatu yang mudah, banyak saingan.

“Tak mudah hidup dalam dunia entertaiment,” ungkapnya.

Menyanyi bagi gadis kelahiran 12 Oktober 1991 itu dilakoni sejak

kecil. Berbagai lomba pernah ia ikuti. Kemampuan itu diasah saat

dirinya masuk Sekolah Musik dan Karawitan Indonesia dan

sekarang masih tercatat di Universitas Pendidikan Indonesia

jurusan Pendidikan Seni dan Musik. Di sela kesibukan, Intan

mengajar di laboratorium school, kampusnya. Pasti yang diajarkan

ketrampilan olah suara. ❏

AW

DI ANTARA puluhan wartawan dari media asing yang meliput

pelantikan presiden pada 20 Oktober 2014 adalah Jibrin Baba

Ndace. Jibrin adalah wartawan dari Blueprint, sebuah media

yang beralamat di 26.27, Mississipi Street, Maitama, Abuja, Nigeria.

Selepas acara pelantikan, ia mengatakan Jokowi adalah wajah

baru dalam demokrasi di Indonesia. Ia percaya Jokowi mampu

menyelesaikan masalah yang ada seperti yang diuraikan dalam pidato

di hadapan anggota MPR.

Jibrin terbang langsung ke Indonesia memang mempunyai tujuan

untuk memgikuti pelantikan presiden. Baginya, Indonesia yang

mayoritas penduduknya beragama Islam adalah sebuah negara yang

sangat popular di Negeria. “Sangat menarik Indonesia,” ujar wartawan

yang medianya memiliki motto for truth and justice. ❏

AW
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Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

HARI pelantikan pesiden dan wakil presiden terpilih hasil

pemilihan umum tahun 2014 merupakan momentum yang

menorehkan tinta emas dalam sejarah perjalanan bangsa,

yaitu terjadinya peralihan kekuasaan secara damai dan

bermartabat. Prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden ini

disaksikan rakyat Indonesia di seluruh pelosok tanah air bahkan

dunia internasional.

Kita pun wajib bersyukur karena telah mampu melaksanakan

pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden dan wakil

presiden secara demokratis, aman dan damai, langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur dan adil. Ini menjadi bukti bahwa kita telah

melangkah maju melaksanakan demokrasi yang semakin baik. Kita

bangga memiliki demokrasi khas Indonesia, yakni demokrasi

Pancasila yang indah laksana mozaik, mampu mengatasi segala

perbedaan dalam satu muara kebersamaan dengan semangat

Bhinneka Tunggal Ika.

Dari sisi demokrasi, kematangan berdemokrasi semakin baik

didukung oleh kebebasan pers yang terjaga. Stabilitas politik,

keamanan dan ketertiban juga terjaga dengan baik selama 10

tahun terakhir. Di bidang diplomatik melalui politik luar negeri ke

segala arah (all directions foreign policy) dan sejuta kawan,

tanpa satupun lawan (a million friends and zero enemy), posisi

Indonesia semakin strategis dengan keikutsertaaan aktif di forum

internasional seperti G20, APEC, maupun ASEAN.

Dengan berbagai modal dasar dan capaian ekonomi serta politik

yang kita miliki, kita tentunya berharap dapat semakin meningkatkan

sinergitas di antara berbagai komponen bangsa, sehingga dapat

memberikan dukungan penuh kepada kinera Presiden dan Wakil

Presiden 2014 – 2019 dalam menerjemahkan visi dan misinya

mengantarkan bangsa Indonesia menuju kejayaannya.

Mari kita ciptakan suasana yang kondusif untuk mewujudkan

impian besar bangsa Indonesia. Kita wujudkan sistem politik yang

demokratis, sistem hukum yang adil, sistem ekonomi yang adil dan

produktif, serta sistem sosial budaya yang beradab, untuk

menghadapi sekaligus peluang mewujudkan Indonesia  lebih

sejahtera. Saat ini kita berada dalam lingkungan strategis yang

menguntungkan yakni bonus demografi, bergesernya pusat

ekonomi dunia ke Asia, besarnya kelas menengah 56,7% dari

jumlah penduduk, dan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN

ke depan.

Keberhasilan dalam bidang ekonomi yang menempatkan Indo-

nesia dalam peran yang strategis baik regional maupun global,

perlu diperkuat dengan kemandirian bangsa. Kita harus berdaulat

dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam

kebudayaan, demikian tiga konsep Trisakti warisan Bung Karno.

Kemandirian bangsa menjadi penting dan relevan seiring dengan

kemajuan teknologi dan informasi serta dampat negatif globalisasi.

Karakter bangsa harus terus kita perkokoh, tidak hanya dalam

kehidupan bermasyarakat tetapi juga dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara. Etika kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi

hal yang niscaya agar roda penyelenggaraan negara tetap berada

dalam koridor nilai-nilai kebangsaan. Etika Kehidupan Berbangsa

dan Bernegara (Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001)

mengamanatkan perlunya etika sosial dan budaya, etika politik

dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan

hukum yang berkeadilan, etika keilmuan dan etika lingkungan.

Kesinambungan pembangunan saat ini ada di tangah presiden

dan wakil presiden terpilih. Momentum untuk memajukan bangsa

Indonesia yang meningkatkan harkat dan martabat bangsa ada di

tangan kita bersama. Tantangan dan peluang membentang di

hadapan kita bersama.

Semoga presiden dan wakil presiden senantiasa sukses dalam

menjalankan tugas konstitusionalnya, sukses memimpin bangsa

dan negara menjadikan Indonesia negara yang berdaulat,

bermartabat, dan berperan serta dalam membangun peradaban

bangsa. ❏


