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UNTUK pertama kali MPR mengumumkan
kepada publik inisiasi pembentukan Majelis
Syuro Dunia pada saat Sidang Tahunan

MPR 2020 yang digelar di Ruang Sidang Paripurna
Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR Jakarta,
Jumat (14/8/2020). Dalam pidatonya, Ketua MPR
Bambang Soesatyo mengungkapkan, inisiasi
MPR membentuk Majelis Syuro Dunia telah
mendapat dukungan dari Arab Saudi dan Maroko.
Dalam kunjungan Pimpinan MPR ke kedua negara
itu MPR telah menyampaikan gagasan untuk
membentuk Majelis Syuro Dunia.

Gagasan MPR membentuk Majelis Syuro
Dunia bukan tanpa alasan. Majelis Syuro Dunia
ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama
antarnegara berpenduduk muslim untuk turut
serta dalam menjaga perdamaian dunia. Selain
memperkuat silaturahim, juga merawat hu-
bungan harmonis di antara negara-negara
anggota majelis. Lewat Majelis Syuro Dunia, In-
donesia pun bisa menaikkan perannya di mata
internasional. Indonesia bisa memperkuat
diplomasi dengan berbagai negara sahabat.

Setelah mengumumkan inisiasi pembentukan
Majelis Syuro Dunia, MPR menindaklanjuti dengan
mengambil langkah-langkah dalam tahapan
mewujudkan gagasan itu. Rapat Pimpinan MPR
pada Selasa (25/8/2020) membahas kelanjutan
dari inisiasi ini. Rapat Pimpinan MPR menyepakati
untuk menghelat seminar nasional tentang
pembentukan Majelis Syuro Dunia. Seminar dalam
rangka HUT MPR ini menghadirkan narasumber,
antara lain Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah
Prof. Dr. Azyumardi Azra, Mantan Ketua Program
Kajian Timur Tengah UI Dr. M. Luthfi Zuhdi, Ketua
Program Studi Hukum Tata Negara UI Dr. Fitra
Arsil, dan Direktur Sosial Budaya Organisasi
Internasional Negara Berkembang Kemenlu RI
Kamapradita Isnomo.

Dalam seminar yang berlangsung pada Sabtu
(29/8/2020), Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid
menegaskan bahwa Majelis Syuro Dunia sesuai
dengan amanat alenia keempat Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indone-
sia Tahun 1945 yang berisi tentang perintah ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial. Dengan kerjasama di berbagai bidang

sosial, politik, ekonomi, dan budaya, Majelis Syuro
Dunia ingin mewujudkan tatanan dunia yang lebih
toleran, adil, dan beradab.

Selain menggelar seminar nasional, Pimpinan
MPR juga mengambil langkah serius untuk
mewujudkan Majelis Syuro Dunia. Langkah itu
adalah dengan membentuk satu tim khusus
pendirian Majelis Syuro Dunia atau World Con-
sultative Assembly. Melalui tim khusus ini MPR
mematangkan konsep pendirian Majelis Syuro
Dunia. Dalam Rapat Pimpinan MPR diputuskan
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid ditunjuk
sebagai ketua tim khusus ini.

Salah satu tugas tim khusus ini adalah
melakukan komunikasi lebih lanjut dengan negara-
negara Islam dan negara-negara Barat yang
memiliki kesamaan pandangan tentang perlunya
parlemen negara berpenduduk muslim terlibat
lebih jauh dalam mewujudkan tatanan dunia yang
lebih harmonis dan berkeadaban. Nantinya,
Majelis Syuro Dunia ini akan fokus pada beberapa
isu tertentu, antara lain perdamaian, keamanan,
demokrasi, HAM, dan toleransi.

Tetapi, karena pandemi Covid-19 yang
melanda semua negara maka pada 2020
gagasan pembentukan Majelis Syuro Dunia
tidak bisa ditindaklanjuti dengan baik. Pada  2021
ini, Majelis Syuro Dunia yang digagas MPR RI
diharapkan bisa terbentuk.

Dukungan untuk membentuk Majelis Syuro
Dunia yang diinisiasi MPR RI terus mengalir.
Selain dari negara-negara lain dan para
akademisi, dukungan juga datang dari anggota
parlemen Indonesia. Narasumber yang di-
wawancarai dalam Laporan Utama Majelis ini
menyampaikan apresiasi dan dukungan atas
inisiasi MPR membentuk Majelis Syuro Dunia.

Melalui Majelis Syuro Dunia, para narasumber
berharap Indonesia bisa lebih bersuara dan
berperan ikut menciptakan perdamaian,
terutama di negara-negara yang masih dilanda
konflik. Bukan hanya itu, potensi (ekonomi)
negara-negara muslim yang tergabung dalam
Majelis Syuro Dunia diharapkan bisa mem-
berikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi
Indonesia melalui kolaborasi dan kerjasama
untuk melahirkan sistem ekonomi dunia yang
lebih adil. ❏

Inisiasi
Pembentukan Majelis Syuro Dunia
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dimanfaatkan anak untuk bermain. Kepatuhan anak untuk belajar

sulit dipantau dan dikendalikan manakala orang tua harus bekerja.

Masalahnya pun menjadi makin rumit karena sebagian orang tua

tidak memiliki pemahaman yang cukup saat mendampingi anak

belajar di rumah.  

Memulihkan kembali kegiatan belajar-mengajar di sekolah tampak

belum memungkinkan karena risiko penularan Covid-19 terbilang

masih tinggi. Menanggapi aspirasi sebagian orang tua yang

menginginkan pemulihan kegiatan belajar-mengajar di sekolah,

Presiden Joko Widodo pun mengingatkan masyarakat untuk lebih

mengedepankan kehati-hatian.

Kecemasan para orang tua dan orang dewasa pada umumnya

pun kini sudah tereskalasi. Tekanan yang dirasakan bukan lagi hanya

rasa takut tertular Covid-19, tetapi juga mulai cemas pada dampak

resesi ekonomi terhadap masing-masing individu maupun keluarga.

Mereka yang masih bekerja mulai takut pada kemungkinan

SALAH dan gagal mengelola krisis kesehatan serta resesi

ekonomi sekarang ini berpotensi menyebabkan krisis

multidimensi. Ketika muncul potensi yang menjerumuskan

negara-bangsa masuk ke jurang krisis seperti itu, semua alat dan

kekuatan negara wajib tampil menggelar aksi cegah-tangkal, at all

cost.

Persepsi seperti inilah yang idealnya menjadi pijakan semua or-

ang dalam memahami sikap tegas Presiden RI tentang urgensi

ketertiban umum di masa pandemi, yang kemudian diaktualisasikan

oleh Panglima TNI dan Kapolri berserta seluruh jajarannya pada

sejumlah wilayah di Tanah Air, akhir-akhir ini. Ketika TNI dan Polri

harus menunjukkan sikap tegas negara menjaga ketertiban umum di

tengah pandemi, ketegasan negara itu bukannya mengada-ada atau

tanpa alasan.

Faktanya adalah negara-bangsa sedang menghadapi ancaman

krisis. Benih-benih krisis itu adalah pandemi Covid-19 yang

berkepanjangan, plus kenyataan bahwa perekonomian nasional

yang sedang berselimut resesi. Jika salah dan gagal mengelola

kedua masalah ini, negara-bangsa berpotensi terjerumus ke dalam

krisis multidimensi. Semua elemen masyarakat tentu saja tak ingin

Indonesia masuk ke jurang krisis seperti itu.

Karena alasan pandemi Covid-19, prasyarat untuk menjauh dari

zona krisis multidimensi itu adalah kepatuhan semua orang, tanpa

kecuali, pada protokol kesehatan (Prokes).

Dampak buruk yang multidimensional dari krisis kesehatan sudah

dirasakan masyarakat dari semua kelompok usia, termasuk anak

dan remaja. Ketika pandemi mengharuskan diterapkannya

pembatasan sosial, eksesnya tidak hanya dirasakan oleh orang

dewasa yang kehilangan pekerjaan atau berkurangnya penghasilan

keluarga. Anak usia sekolah dan remaja pun sudah merasakan

ketidaknyamanan akibat pembatasan sosial yang berkepanjangan.

Berbulan-bulan hanya belajar di rumah menjadi tidak efektif

karena anak-anak mulai bosan. Sebagian besar waktu akhirnya

Kewajiban Negara Cegah-Tangkal Krisis

03-07 ISI.pmd 1/1/2003, 12:54 AM6
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H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
Ketua MPR RI

rasionalisasi atau pengurangan karyawan maupun

pengurangan jam kerja. Bahkan tidak sedikit yang

takut menghadapi kemungkinan perusahaan

menempuh kebijakan pemotongan gaji dengan

alasan pandemi dan resesi ekonomi. 

Apa yang terjadi dan dirasakan oleh kelompok

usia anak dan remaja itu, serta gambaran

kecemasan para orang tua, adalah fakta yang

mengemuka di ruang publik akhir-akhir ini. Dari

sebelumnya hanya takut tertular virus corona, kini

masyarakat mulai cemas ketika menghitung

dampak resesi ekonomi. Apa yang dihadapi dan

dicemaskan itu merupakan persoalan riil yang hari-

hari ini menyelimuti kehidupan semua orang.

Suasana kebatinan masyarakat inilah yang

idealnya dipahami oleh semua kalangan, termasuk

pemuka masyarakat.

Karena potensi ancamannya adalah krisis

multidimensi, Presiden bersama MPR, DPR, Panglima

TNI dan Kapolri sudah menyatakan negara-bangsa

tidak boleh melakukan kesalahan, pun tidak boleh

gagal, dalam merespons pandemi Covid-19 dan

resesi ekonomi. Untuk menghindari kesalahan dan

kegagalan itu, negara harus menunjukkan dan

mengaktualisasikan sikap tegas terukur.

Banyak figur publik yang perilakunya menjadi

panutan masyarakat. Demi kemaslahatan masya-

rakat, figur-figur yang menjadi panutan masyarakat

itu hendaknya juga menunjukkan sikap dan

semangat yang sama; bahwa negara bangsa tidak

boleh melakukan kesalahan dan tidak boleh gagal

dalam merespons pandemi Covid-19 dan resesi

ekonomi sekarang ini. 

Semua elemen masyarakat, bersama pemerintah,

MPR dan DPR tidak boleh gagal fokus. Hari-hari ini,

Indonesia bersama banyak negara lainnya sedang

dalam periode krisis kesehatan dan resesi ekonomi.

Semua kekuatan di dunia berupaya sungguh-

sungguh agar krisis kesehatan dan resesi ekonomi

sekarang ini tidak menyebabkan krisis multidimensi.

Karena itu, penanganan krisis kesehatan harus

mencatat progres dari hari ke hari agar terbuka

ruang bagi upaya pemulihan ekonomi. Sebaliknya,

jika krisis kesehatan terus tereskalasi sebagaimana

tercermin dari lonjakan kasus Covid-19 belakangan

ini, upaya pemulihan menjadi sangat sulit. Situasi

seperti itu menempatkan perekonomian nasional

dalam ancaman krisis

Karena itu, para figur publik atau influencer dan

semua elemen masyarakat hendaknya peduli dan

partisipatif dalam penanggulangan krisis ke-

sehatan dan upaya pemulihan ekonomi dari resesi.

Kepedulian pada dua masalah ini sama artinya

dengan peduli dan prihatin pada lonjakan jumlah

warga miskin dan lonjakan jumlah pengangguran

akibat pandemi Covid-19. Dan, tentu saja peduli

anak-anak dan remaja yang juga merasakan

ketidaknyamanan dengan suasana kehidupan

terkini yang tidak dinamis. Dampak buruk pem-

batasan sosial terhadap anak dan remaja tak boleh

luput dari perhatian.

Dengan menggemakan semangat seperti itu,

semua elemen masyarakat akan terdorong untuk

fokus pada upaya menjauh dari zona krisis, dan

lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan yang

produktif. ❏

03-07 ISI.pmd 1/1/2003, 12:54 AM7
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AJELIS UTAMAM

Majelis Syuro Dunia akan menjadi wadah berhimpun Majelis Permusyawaratan (Consultative Assem-
bly) dari berbagai negara yang memiliki sistem yang sama, khususnya negara-negara berpenduduk
muslim di dunia. Selain memperkuat persaudaraan, Majelis Syuro Dunia ini mengagendakan kerjasama
di bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya, khususnya dalam mewujudkan dunia yang lebih
harmonis, adil, dan beradab.

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019 – 2024
mempunyai kerja besar, yaitu mewujudkan Majelis Syuro Dunia
atau World Consultative Assembly. MPR secara resmi

mengumumkan gagasan pembentukan Majelis Syuro Dunia ini dalam
Sidang Tahunan MPR 2020 yang digelar di Kompleks Parlemen,
Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Dalam Sidang Tahunan MPR
itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam pidatonya mengungkapkan
MPR menginisiasi pembentukan Majelis Syuro Dunia.

“Pada saat kunjungan kerja Pimpinan MPR ke Arab Saudi dan
Maroko, beberapa waktu lalu, Pimpinan MPR menyampaikan gagasan
untuk membentuk Majelis Syuro Dunia,” kata Bamsoet, sapaan
Bambang Soesatyo, dalam Sidang Tahunan MPR itu.

Bamsoet menjelaskan, Majelis Syuro Dunia dibentuk untuk
meningkatkan kerjasama antarnegara berpenduduk muslim dan untuk
menjaga perdamaian dunia. Majelis Syuro Dunia akan memperkuat
silaturahim antarnegara anggota dan mengembangkan hubungan
harmonis dan damai di antara anggotanya, sekaligus memelihara
dan menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Tak ketinggalan,

Majelis Syuro Dunia ini mengagendakan kerjasama di bidang sosial,
politik, ekonomi, dan budaya, khususnya dalam mewujudkan dunia
yang lebih toleran, adil, dan beradab.

Pembentukan Majelis Syuro Dunia sesuai dengan amanat
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Alenia Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, antara
lain berisi tentang perintah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Maka, dengan membentuk Majelis Syuro Dunia berarti melaksanakan
amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.  

Setelah secara resmi diumumkan dalam Sidang Tahunan MPR,
MPR juga menggelar seminar nasional tentang Pembentukan Majelis
Syuro Dunia. Seminar dalam rangka HUT ke-75 MPR ini diisi beberapa
narasumber, antara lain Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Prof.
Dr. Azyumardi Azra, Mantan Ketua Program Kajian Timur Tengah UI
Dr. M. Luthfi Zuhdi, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UI Dr.
Fitra Arsil, dan Direktur Sosial Budaya Organisasi Internasional
Negara Berkembang Kemenlu RI Kamapradita Isnomo.

Mewujudkan Tatanan Dunia yang
Harmonis, Adil dan Beradab

Inisiasi Majelis Syuro Dunia

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Saat ini MPR sedang mematangkan konsep
pendirian Majelis Syuro Dunia. Agar pem-
bentukan Majelis Syuro Dunia ini bisa
dideklarasikan pada  2021, MPR telah mem-
bentuk Tim Khusus yang dipimpin oleh Wakil
Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Salah satu
tugas Tim Khusus ini adalah melakukan
komunikasi lebih lanjut dengan negara-negara
Islam dan negara-negara Barat tentang
perlunya peran parlemen negara berpen-
duduk muslim dalam mewujudkan tatanan
dunia yang harmonis, adil, dan beradab.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mem-
benarkan bahwa MPR RI memang menggagas
pembentukan Majelis Syuro Dunia. Melalui
Majelis Syuro Dunia ini, MPR berusaha
mendorong terwujudnya tatanan dunia yang
harmonis. Saat ini MPR sedang mematangkan
konsep pendirian Majelis Syuro Dunia.  ”Saya
pribadi melihat ide Majelis Syuro Dunia ini
adalah sesuatu yang sangat baik. Gagasan
telah mendapat respon dan dukungan dari
beberapa negara, seperti Arab Saudi dan
Maroko,” ujarnya kepada Majelis.

Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid, men-
jelaskan bahwa gagasan pembentukan
Majelis Syuro Dunia bukanlah sebagai
saingan dari OKI atau bagian dari OKI
(Organisasi Kerjasama Islam), tetapi lebih
fokus kepada lembaga Consultative Assem-
bly (Majelis Permusyawaratan atau Dewan
Syuro). “Ini menjadi forum dalam rangka
pertemuan untuk membangun komunikasi,
persahabatan, sekaligus membahas isu-isu
kekinian terkait umat Islam atau negara-
negara Islam,” kata politikus PKB ini.

Gus Jazil menambahkan, MPR telah
menindaklanjuti gagasan pembentukan
Majelis Syuro Dunia. Namun, karena pandemi
Covid-19 yang melanda semua negara di
dunia maka pada 2020 kemarin gagasan ini
belum ditindaklanjuti dengan baik. Secara
resmi MPR juga belum mengomunikasikan
dengan pemerintah. “Tetapi, karena ini adalah
gagasan yang sangat baik, saya rasa
pemerintah pasti mendukung. Karena
terbentur pandemi maka pembicaraan teknis
dengan pemerintah belum terlaksana,”

katanya.
Gus Jazil berharap, pada 2021 ini, Majelis

Syuro Dunia benar-benar bisa terbentuk.
“Mudah-mudahan di 2021 ini, komunikasi soal
Majelis Syuro Dunia akan kembali dilanjutkan.
Sebagai langkah awal adalah dengan
membangun kesepahaman dengan beberapa
negara yang memiliki concern yang sama
terkait agenda-agenda dunia,” terangnya.

 
Dukungan

Selain mendapat dukungan dari beberapa
negara di luar negeri, inisiasi Majelis Syuro
Dunia juga mendapat dukungan dari dalam
negeri, baik kalangan akademisi maupun
anggota dewan. Anggota MPR dari Fraksi
Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno
Laksono, menyampaikan apresiasi dan
dukungan atas inisiasi MPR membentuk
Majelis Syuro Dunia. “Selagi bisa memberi
manfaat bagi Indonesia, seperti menangkal
paham radikalisme, fundamentalisme, dan
intoleransi, maka kita perlu apresiasi dan
dukung pembentukan Majelis Syuro Dunia

08-15 ISI.pmd 1/1/2003, 12:54 AM9
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MAJELIS UTAMA

ini, karena radikalisme, fundamentalisme, dan
intoleransi adalah hal paling krusial saat ini,”
katanya kepada Majelis.

Dave juga melihat potensi besar pada
negara-negara muslim. Karena itu, pem-
bentukan Majelis Syuro Dunia diharapkan
bisa memberikan kontribusi bagi pertum-
buhan ekonomi Indonesia. “Diplomasi
ekonomi tidak hanya melalui antarkepala
negara, tetapi juga parlemen dan majelis
sehingga semuanya berkesinambungan,”
ujar anggota Komisi I DPR ini.

Menurut Dave, jika Majelis Syuro Dunia ini
bisa efektif maka kampanye Indonesia,
misalnya terkait dengan kemerdekaan
Palestina bisa diakomodir majelis ini.
Keputusan majelis tinggi semakin kuat karena
suara negara-negara muslim bisa diper-
satukan. “Kita juga bisa mengkampanyekan
dunia yang damai tanpa sekat-sekat
berbagai persoalan identitas yang diadu-
domba oleh kepentingan politik,” tuturnya.

Tidak jauh berbeda, anggota MPR dari
Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari, juga
berpendapat bahwa inisiasi MPR RI untuk
membentuk Majelis Syuro Dunia patut
diapresiasi. Dengan menggagas Majelis
Syuro Dunia, Indonesia telah memainkan
peran aktif dalam menciptakan perdamaian
dunia. “Saya kira gagasan yang bagus
membentuk Majelis Syuro Dunia. Sebab,
dengan gagasan itu, Indonesia bisa secara
aktif ikut menciptakan perdamaian dan
ketertiban dunia. Ini sudah sesuai dengan
amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945,”
katanya kepada Majelis.

Namun, Abdul Kharis tidak bisa mem-

berikan tanggapan lebih jauh atas inisiasi
MPR menggagas Majelis Syuro Dunia.
Alasannya, gagasan itu baru tahap awal
dan Komisi I DPR tidak terlibat dalam rencana
pembentukan Majelis Syuro Dunia.

Anggota MPR dari Kelompok DPD, Fahira
Idris, juga memberikan dukungan. Dia
menyatakan, inisiatif dan terobosan MPR RI
menggagas Majelis Syuro Dunia bukan
hanya patut didukung tetapi juga harus
segera direalisasikan. Sebab, dunia saat ini
membutuhkan banyak ruang untuk kolaborasi
dalam mencari solusi berbagai isu dan
persoalan umat manusia. Berbagai per-
soalan saat ini mengancam dunia, mulai dari
terorisme hingga ekstremisme.

“Salah satu penyebab besarnya adalah
terjadinya ketimpangan sosial yang luar
biasa, baik antarnegara maupun di dalam
sebuah negara. Karena itu, soal keadilan
sosial sampai kapan pun harus diperjuang-
kan. Keadilan sosial di dunia menjadi salah
satu kunci untuk menjadikan dunia sebagai
tempat yang lebih baik untuk ditinggali,”
katanya kepada Majelis.

“Oleh karena itu, kehadiran Majelis Syuro
Dunia menjadi penting sebagai forum untuk
membicarakan dan mencari solusi atas
berbagai persoalan yang dihadapi negara-
negara di dunia, terutama negara ber-
penduduk muslim,” sambungnya.

Menurut senator DKI Jakarta itu, ketertiban
dan perdamaian di dunia tidak akan pernah
terwujud selama belum ada keadilan di muka
bumi. Ketertiban di dunia tidak akan pernah
terjadi jika masih ada penindasan, baik yang
dilakukan sebuah negara terhadap negara

lain maupun sebuah negara terhadap
rakyatnya. Selain itu, perlu dilakukan koreksi
atas kondisi perekonomian global yang
didominasi oleh kapitalisme dan liberalisme
yang justru melahirkan ketimpangan ekonomi
dan sosial yang semakin tajam di dunia.

“Majelis Syuro Dunia harus menjadi motor
untuk mengubah paradigma ekonomi yang
terlalu bercorak kapitalisme dan liberalisme,
terutama di negara-negara berpenduduk
muslim. Misalnya, dengan membentuk Bursa
Efek Syariah yang mengedepankan industri
keuangan syariah,” paparnya.

 
Harapan

Majelis Syuro Dunia menambah deretan
lembaga kerjasama antarparlemen. Apakah
akan terjadi tumpang tindih antara lembaga
kerjasama parlemen itu? Gus Jazil tidak
melihat adanya tumpang tindih dengan fo-
rum kerjasama parlemen. “Bahkan akan
saling mendukung satu sama lain. Intinya,
lebih kepada penguatan persaudaraan dan
kerukunan antarnegara Islam. Isu-isunya
juga mengarah kepada kerukunan, per-
saudaraan. Jadi, tidak akan tumpang tindih.
Juga tidak akan terkesan apalagi dibuat
eksklusif. Bentuknya sangat terbuka sesuai
dengan tujuannya, yakni untuk menguatkan
persaudaraan dan membicarakan per-
masalahan dunia,” jelasnya.

Abdul Kharis juga menegaskan bahwa
Majelis Syuro Dunia tidak akan tumpang tindih
dengan forum parlemen sejenis yang sudah
ada. Majelis Syuro Dunia juga tidak akan
menjadi kerjasama yang eksklusif hanya

Abdul Kharis Almasyhari

Dave Akbarshah Fikarno Laksono FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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pada negara-negara muslim saja.
“Dari apa yang saya baca, Syuro itu

diterjemahkan bukan otomatis untuk negara
muslim saja. Sama seperti kerjasama
parlemen lainnya, Majelis Syuro Dunia juga
memperjuangkan ketertiban dan perdamaian
dunia. Dan, tidak ada kesan eksklusif,” kata
anggota Komisi I DPR ini.

Abdul Kharis berharap, Majelis Syuro
Dunia tidak hanya menambah deretan nama
organisasi tapi perlu disertai dengan
perubahan baru demi perdamaian dunia. “Ini
merupakan upaya dan kepedulian Indone-
sia untuk berperan aktif dalam mencapai
ketertiban, perdamaian abadi, dan kes-
ejahteraan dunia,” katanya.

Sementara itu, bagi Fahira Idris, semakin
banyak forum yang membicarakan soal
kemajuan ekonomi dunia, keadilan sosial,
lingkungan hidup, perdamaian, dan ketertiban
dunia maka akan semakin baik. “Jadi, tidak
akan ada tumpang tindih jika isu yang
diperjuangkan demi kebaikan dunia, terutama
negara-negara anggota Majelis Syuro Dunia.
Meski banyak beranggotakan negara yang
berpenduduk mayoritas muslim, Majelis Syuro
Dunia tidak akan eksklusif karena isu yang
diperjuangkan bersifat universal ,” tuturnya.

Fahira juga berharap, Indonesia sebagai
inisiator Majelis Syuro Dunia bisa menyam-
paikan ide, gagasan, solusi hingga imple-
mentasi terhadap berbagai isu yang saat ini
masih menjadi tantangan warga dunia,
terutama negara-negara berpenduduk
mulsim. “Saat ini Indonesia memang harus
lebih bersuara dan ikut berperan menciptakan
perdamaian dan ketertiban social, terutama
di negara-negara yang masih dilanda konflik,”
ujarnya.

Indonesia, lanjut Fahira, juga sangat
diharapkan perannya dalam mengubah
persepsi yang menghubungkan muslim
dengan terorisme yang masih ada dalam
pikiran banyak orang di dunia, bahkan juga
beberapa pemimpin dunia. Indonesia harus
menunjukkan sikap tegas bahwa segala
upaya untuk menghubungkan muslim dengan
terorisme adalah hal usang yang sudah
harus ditinggalkan.

“Dalam Majelis Syuro Dunia nanti banyak
isu di dunia harus dibicarakan dan dicarikan
solusinya. Yang juga harus mendapat
perhatian khusus dari Majelis Syuro Dunia
adalah begitu besar potensi umat Islam di dunia.

Jika kekuatan umat Islam dikolaborasikan tidak
hanya bisa mengakhiri konflik seperti di Timur
Tengah, tapi juga bisa menjadi jalan kemajuan
ekonomi bagi negara-negara anggota, dan
bersama-sama melahirkan sistem ekonomi
dunia yang lebih adil,” harap Fahira.

Meskipun sudah ada organisasi lain yang
juga mengagendakan kerjasama antar-
parlemen, Dave juga berpendapat, Majelis
Syuro Dunia memiliki kekhususan. Majelis ini
khusus untuk negara-negara muslim yang
justru bisa menjadi forum antarparlemen
negara-negara tersebut dalam merumuskan
kebijakan negara-negara muslim terkait
berbagai isu.

“Secara ringkas majelis ini fokus pada
kerjasama internasional antarmajelis per-
musyawaratan di negara muslim. Bila saat
ini ada IPU yang lebih kepada hubungan
antarparlemen dunia yang cakupannya lebih
luas, maka Majelis Syuro dunia hanya fokus
pada negara muslim. Secara kelembagaan
majelis permusyawaratan di beberapa
negara muslim mempunyai posisi dan
kewenangan yang tinggi,” papar Dave. 

Bagi Indonesia, lanjut Dave, Majelis Syuro
Dunia ini mampu menjadi ruang untuk
menunjukkan bahwa Indonesia adalah
negara Islam yang terbuka. “Saya berharap,
ini bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk
menyampaikan ke dunia bahwa Islam Indo-
nesia sangat toleran dan terbuka. Selain itu,
bisa dimanfaatkan untuk peluang kerjasama
perdagangan ekonomi dengan negara
muslim serta membuat persatuan di pada

negara-negara muslim,” katanya.
Terkait dengan legislatif, Dave melihat

peran Indonesia juga semakin luas secara
lebih spesifik hubungan dengan negara-
negara muslim. “Ini akan menjadi bentuk lain
diplomasi kita di luar negeri,” ucapnya.
Majelis Syuro Dunia ini harus tetap me-
nawarkan pandangan terbuka, khususnya
dari negara-negara muslim dan memperkuat
silaturahim antara majelis permusyawaratan
pada negara-negara anggota Majelis Syuro
Dunia.

Dave berharap, bila Majelis Syuro Dunia
ini terwujud maka harus mengutamakan
kepentingan nasional Indonesia. Misalnya,
memperkenalkan nilai-nilai Empat Pilar yang
dimiliki negara Indonesia. “Sebab, dengan
Empat Pilar itu, Indonesia sebagai negara
berpenduduk muslim terbesar di dunia
mampu menjadikan warganya selalu hidup
rukun dan berdampingan dengan semangat
Bhinneka Tunggal Ika. Majelis Syuro ini dapat
menjadi sarana untuk lebih menginter-
nasionalkan nilai-nilai Pancasila ke seluruh
dunia,” harapnya.

Apakah Majelis Syuro Dunia yang digagas
MPR RI akan menjadi peninggalan MPR periode
ini, Dave menjawab, tergantung bagaimana
kelanjutan dan manfaat yang dirasakan Indo-
nesia dari lembaga baru itu. Saat ini tampak
wawasan dan pandangan global lebih utama.
Apalagi, ke depan jaringan global akan lebih
banyak berperan dalam menyelesaikan
berbagai persoalan dunia. “Sekecil apapun
peran Indonesia di tingkat global itu pada
saatnya bisa menjadi legacy,” ujarnya.    

Sebaliknya, Gus Jazil berharap, pem-
bentukan Majelis Syuro Dunia ini menjadi
legacy (peninggalan atau warisan) MPR
periode 2019 – 2024. Bukan hanya legacy
untuk Indonesia, tetapi juga dunia. “Legacy
yang bisa bermanfaat banyak untuk negara
dan bangsa Indonesia, juga dunia. Jika
gagasan MPR tentang Majelis Syuro Dunia ini
didukung dan kemudian menjadi kenyataan,
itu memang harapan kami di MPR,” ucapnya.

Hampir serupa, Fahira menegaskan
bahwa Majelis Syuro Dunia adalah sebuah
terobosan yang harus segera diwujudkan.
“Ini bukan hanya agar menjadi warisan MPR
periode 2019 – 2024, tetapi juga menjadi
warisan Indonesia bagi perdamaian dan
keadilan di dunia,” pungkasnya. ❏

DER/EFP/BSC

Fahira Idris
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Majelis Permusyawaratan di Beberapa Negara
Forum Majelis Syuro Sedunia adalah untuk senantiasa mempromosikan perdamaian dunia. Semangat
perdamaian juga sejalan dengan semangat Islam sebagai rahmatan lil alamin.

MAJELIS Syuro Arab Saudi (Consul

tative Assembly of Saudia Arabia)

atau Majelis Permusyawaratan

Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Kerajaan

Arab Saudi memberikan dukungan sepenuh-

nya terhadap  pembentukan Forum Majelis

Syuro Sedunia yang digagas Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indone-

sia (MPR RI). Dukungan itu disampaikan

secara langsung oleh Ketua Majelis Syuro

Arab Saudi, Abdullah Bin Muhammad Al Ash-

Sheikh, kepada Pimpinan MPR yang melaku-

kan kunjungan ke Majelis Syuro Arab Saudi,

tahun lalu.

Pertemuan antara Pimpinan MPR RI

dengan Ketua Majelis Ash Shura Arab Saudi

(Consultative Assembly of Saudia Arabia),

Abdullah Bin Muhammad Al Ash-Sheikh,

berlangsung di Kantor Parlemen Arab Saudi.

Dalam kunjungan kehormatan tersebut Ketua

MPR Bambang Soesatyo didampingi para

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Ahmad

Muzani, Arsul Sani, Jazilul Fawaid, Fadel

Muhammad, dan anggota MPR Nusron

Wahid, Darul Siska, Idris Laena, serta Duta

Besar RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh

Abegebriel.

Dalam kunjungan itu, Ketua MPR Bambang

Soesatyo menjelaskan tentang gagasan

pembentukan Majelis Syuro Dunia. Ia pun

mengajak Parlemen Arab Saudi memperkuat

kerjasama dan bergandengan tangan dengan

Parlemen Indonesia, khususnya di organisasi

parlemen negara-negara Organisasi Kerja

sama Islam (OKI)/ The Parliamentary Union

of the OIC Member States (PUIC) dan Forum

Majelis Syuro Sedunia yang akan dibentuk

nanti, maupun di berbagai organisasi dunia

lainnya. Tujuannya adalah untuk senantiasa

mempromosikan perdamaian dunia. Semangat

perdamaian juga sejalan dengan semangat

Islam sebagai rahmatan lil alamin.

“Parlemen Arab Saudi dan Indonesia

harus bergandengan tangan dan menjadi

lokomotif parlemen dunia dalam mewaspadai

berkembangnya potensi radikalisme dan

ekstremisme yang mengatasnamakan ajaran

Islam. Sehingga Islam tak tercoreng. Islam

merupakan sumber perdamaian dunia,

bukan sumber pertikaian,” kata Bamsoet,

sapaan Bambang Soesatyo.

Bagi Abdullah bin Muhammad Al Ash-

Sheikh, gagasan pembentukan Majelis Syuro

Dunia dinilai penting untuk peningkatan

hubungan antarnegara, khususnya negara-

negara berpenduduk muslim di dunia, dalam

memerangi radikalisme dan ekstremisme

serta menjaga perdamaian dunia.

Seperti dikutip Wikipedia, Majelis Per-

musyawaratan Arab Saudi yang dikenal juga

sebagai Majelis Ash-Shura atau Dewan Syuro

adalah badan penasihat resmi Arab Saudi,

sebuah negara monarki absolut. Dalam

pemerintahan, kewenangan Majelis Per-

musyawaratan sangat terbatas. Majelis

Permusyawaratan mempunyai kewenangan

mengusulkan undang-undang kepada Raja dan

kabinet. Majelis bisa mengajukan rancangan

undang-undang dan meneruskannya kepada

Raja. Tetapi hanya Raja yang memiliki

kekuasaan untuk meluluskannya atau me-

nerapkannya. Keputusan meluluskan undang-

undang dan penegakan hukum berada di

tangan kekuasaan Raja.

Meski demikian, Majelis Permusyawaratan

Arab Saudi mempunyai kewenangan untuk

menafsirkan undang-undang. Selain itu,

Majelis juga dapat memberikan nasihat dan

masukan kepada Raja dalam beberapa

kebijakan, dalam soal perjanjian internasional

dan rencana ekonomi. Majelis juga ber-

wenang untuk mengevaluasi anggaran

tahunan negara dan memeriksa laporan

tahunan kementerian dan lembaga negara.

Majelis juga bisa memanggil para menteri

untuk menjelaskan kebijakan pemerintah.

Dengan demikian, kewenangan Majelis

Permusyawaratan hanya dalam perencana-

an pembangunan lima tahunan kerajaan yang

mengatur juga soal anggaran dan kewenang-

an memanggil pejabat pemerintah untuk

mendapatkan penjelasan dan keterangan.

Dalam sejarahnya, Majelis Ash-Shura

yang pertama didirikan oleh Raja Abdulaziz

pada 12 Januari 1926. Majelis ini diketuai

oleh Pangeran Faisal, putra Raja Abdulaziz.

Namun, secara kelembagaan, Majelis

Permusyawaratan baru terbentuk secara

lengkap pada 1932. Pada awal pemerintaan

Raja Saud, keanggotaan majelis ini terdiri dari
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25 anggota. Namun, karena tekanan politik

dari anggota keluarga kerajaan saat itu,

kewenangan majelis dialihkan ke menteri

kabinet. Akhirnya, Majelis Ash-Shura secara

tidak resmi dibubarkan. Raja Fahd meng-

hidupkan kembali majelis ini pada tahun 2000.

Majelis Permusyawaratan diefektifkan

kembali melalui dekrit yang dikeluarkan Raja

Fahd pada 24 Nopember 2000. Dekrit ini

menggantikan undang-undang sebelumnya

yang berlaku sejak 1928. Dalam dekrit itu

diatur kembali tentang peraturan dewan dan

keanggotaan majelis. Keanggotaan majelis

sudah ada sejak 22 Agustus 1993. Pada

periode pertama (1993 – 1997), majelis

memiliki satu orang ketua dan 60 anggota.

Pada periode kedua (1997 – 2001), jumlah

anggota bertambah menjadi 90 anggota.

Setelah dekrit, masa jabatan periode ketiga

(2001 – 2005) dan periode keempat (2005 –

2009), jumlah anggota bertambah menjadi

150 orang ditambah satu orang ketua.

Kini, Majelis Permusyawaratan Arab Saudi

memiliki 150 anggota yang semuanya

ditunjuk oleh Raja. Ketua saat ini adalah

Abdullah bin Muhammad Al ash-Sheikh, yang

sejalan dengan tradisi selama ini ketua

berasal dari lingkungan keluarga kerajaan.

Majelis ini berbasis di Istana Al Yamamah,

Riyadh.

Selain Arab Saudi, beberapa negara di

Timur Tengah juga memiliki lembaga majelis

permusyawaratan. Salah satunya adalah

Qatar. Hampir sama seperti Arab Saudi, di

negara Qatar juga ada lembaga Majlis Ash-

Shura yang dikenal juga dengan Dewan

Syura. Majelis Permusyawaratan ini adalah

badan konsultatif dan legislatif negara

monarki Qatar.

Dalam sejarahnya, dewan ini dibentuk

pada April 1972 dengan 20 anggota yang

ditunjuk. Pada Mei 1972 dilaksanakan

pertemuan pertama majelis konsultatif yang

menghasilkan ketua majelis pertama, yaitu

Sayed Aziz bin Khalid Al Ghanim.

Pada April 2003 telah disetujui Konstitusi

Qatar hasil dari referendum. Dalam konstitusi

ini dua pertiga anggota badan legislatif dipilih

dan sepertiga ditunjuk oleh Emir. Menurut

konstitusi, badan legislatif ini memiliki tiga

kewenangan, yaitu menyetujui anggaran

nasional (tetapi tidak menyiapkan), memantau

kinerja menteri melalui mosi tidak percaya,

dan menyusun, membahas, dan memberikan

suara terhadap undang-undang yang

diusulkan. Rancangan undang-undang harus

mendapat suara mayoritas atau dua pertiga

dari badan legislatif dan dukungan Emir.

Setelah pemilihan legislatif Qatar pertama,

anggota badan konsultatif dan legislatif ini

beranggota 45 orang, yaitu 30 orang dipilih

dan 15 anggota ditunjuk Emir. Beberapa kali

pemilihan legislatif mengalami penundaan

(batal dilaksanakan pada 2007, kemudian

kembali gagal dilaksanakan pada 2010, dan

pemilihan tahun 2013 kembali ditunda)

sehingga masa jabatan Majelis Permusya-

waratan diperpanjang hingga 2016. Pemilu

ditunda hingga 2019 sehingga masa jabatan

kembali diperpanjang sekali lagi. Hingga

Oktober 2020, tidak ada pemilihan yang

diadakan di Qatar.

Selain Arab Saudi dan Qatar, negara Iran

juga memiliki Majelis Permusyawaratan yang

disebut Majelis Iran atau juga disebut

Parlemen Iran. Majelis Permusyawaratan

adalah badan legislatif nasional Iran.

Awalnya Majelis Iran menggunakan sistem

dua kamar dari 1906 sampai 1979, terdiri

dari Majelis Rendah Iran dan Majelis Tinggi

yang dipegang oleh Senat. Setelah revolusi

Iran pada 1979 Senat Iran dihapuskan. Iran

menggunakan sistem satu kamar, yaitu

Majelis yang menjadi badan legislatif tunggal

sebagai Majelis Permusyawaratan Iran.

Dalam revisi konstitusi tahun 1989, Majelis

Permusyawaratan Nasional diubah menjadi

Majelis Permusyawaratan Islam.

Saat ini Majelis Permusyawaratan Iran

beranggotakan 290 perwakilan. Jumlah ini

naik dari sebelumnya 272 kursi sejak Pemilu

18 Februari 2000. Pemilu Iran terbaru

berlangsung pada 21 Februari 2020 dan

parlemen kembali pada 28 Mei 2020.

Parlemen Iran tidak memiliki kewenangan

terhadap urusan luar negeri atau kebijakan

nuklir Iran. Urusan luar negeri dan kebijakan

nuklir ditentukan oleh Ali Khamenei.

Sejak Revolusi Iran, Parlemen Iran telah

dipimpin enam ketua. Ketua pertama adalah

Akbar Hashemi Rafsanjani (1980 – 1989).

Kemudian berturut-turut Mehdi Karroubi

(1989–1992), Ali Akbar Nategh-Nouri (1992–

2000), Mehdi Karroubi (2000–2004),

Gholam-Ali Haddad-Adel (2004 –2008), Ali

Larijani (2008–2020), dan Mohammad

Bagher Ghalibaf sejak 2020. ❏

BSC

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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PADA periode ini Majelis Per-

musyawaratan Rakyat (MPR) mem-

punyai satu program kerja, yaitu

mewujudkan Majelis Syuro Dunia. Gagasan

pembentukan Majelis Syuro Dunia ini

sudah muncul sejak awal masa jabatan

Pimpinan MPR Periode 2019 – 2024.

Bahkan, Pimpinan MPR juga telah mengun-

jungi beberapa negara, seperti Arab Saudi

dan Maroko untuk menyampaikan gagasan

itu dan mendapat sambutan positif. Pim-

pinan MPR juga telah membentuk satu tim

khusus untuk pembentukan Majelis Syuro

Dunia ini. Tim khusus ini bertugas me-

matangkan konsep Majelis Syuro Dunia atau

World Consultative Assembly.

Bagaimana perkembangan dari inisiasi

MPR membentuk Majelis Syuro Dunia,

Majelis mewawancarai Wakil Ketua MPR

Jazilul Fawaid. Berikut ini wawancara dengan

politisi PKB itu seputar pembentukan Majelis

Syuro Dunia. Petikannya.   

 

MPR sedang menggagas pemben-

tukan Majelis Syuro Dunia. Anggota

Majelis Syuro Dunia adalah “MPR -

MPR” negara - negara lain, khususnya

negara yang memiliki Consultative

Assembly. Bisa Bapak jelaskan lebih

jauh tentang inisiasi MPR membentuk

Majelis Syuro Dunia?

Jadi, memang MPR RI menggagas pem-

bentukan Majelis Syuro Dunia.  Melalui Majelis

tersebut, MPR berusaha mendorong ter-

wujudnya tatanan dunia yang harmonis. 

Pematangan gagasan tersebut sampai saat

ini masih terus dilakukan.

Menurut saya pribadi, ide Majelis Syuro

Dunia ini adalah sesuatu yang sangat baik. 

Gagasan ini telah mendapatkan respon dan

dukungan bukan hanya di dalam negeri, tapi

juga dari beberapa negara seperti Saudi

Arabia dan Maroko.

Yang perlu diketahui adalah, gagasan ini

bukan dimaksudkan sebagai saingan dari OKI

atau bagian dari OKI, tapi lebih kepada suatu

forum Majelis Syuro Dunia dalam rangka

pertemuan untuk membangun komunikasi,

persahabatan sekaligus membahas isu-isu

kekinian terkait umat Islam atau negara-

negara Islam.

Menurut saya, gagasan ini penting untuk

segera ditindaklanjuti lebih jauh, tapi karena

terbentur dengan pandemi Covid-19 yang

semua negara mengalaminya sehingga

muncul kebijakan lockdown. Jadi tahun 2020

kemarin tidak bisa ditindaklanjuti dengan baik.

Mudah-mudahan di  2021 setelah pandemi

ini usai, komunikasi soal Majelis Syuro Dunia

ini akan kembali dilanjutkan. Langkah

awalnya diawali dengan membangun

kesepahaman dengan beberapa negara

yang memiliki concern yang sama terkait

agenda-agenda dunia.

Tujuan pembentukan Majelis Syuro

Dunia adalah untuk forum kerjasama

yang juga membahas berbagai isu

WAWANCARAWAWANCARA

Jazilul Fawaid  Wakil Ketua MPR RI

Kita Ingin Membangun Persaudaraan Antar
Dewan Syuro

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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seperti ekonomi, keadilan sosial,

lingkungan dan lainnya. Tujuan ini

sesuai dengan Pembukaan UUD NRI

Tahun 1945, yaitu ikut melaksanakan

ketertiban dunia. Apa pendapat Bapak?

Ya betul sekali, intinya adalah Majelis ini

sebagai wadah membangun silaturahim dan

komunikasi terkait isu-isu aktual di level dunia

tentu juga membangun persaudaraan

antardewan syuro dunia.  Sebagai warga

dunia, Indonesia juga berkewajiban menjaga

ketertiban dunia, hadirnya Majelis Syuro

Dunia akan memperkaya upaya-upaya

pengentasan berbagai permasalahan dunia.

Apakah akan terjadi tumpang tindih

antara forum Majelis Syuro Dunia ini

dengan forum kerjasama parlemen

yang sudah ada sebelumnya?

Ya, kita kemarin sudah membahas juga

terkait apakah tidak ada tumpang tindih

dengan forum kerjasama parlemen. Menurut

saya tidak akan tumpang tindih, malah akan

saling mendukung satu sama lain, tidak saling

bertentangan karena bentuknya forum tidak

ada sekretariat tetap. Intinya, tadi lebih

kepada penguatan persaudaraan dan

kerukunan antarnegara Islam. Isu-isunya juga

mengarah kepada kerukunan, persaudaraan.

Jadi tidak akan tumpang tindih.

Ide ini sudah mendapat dukungan

dari negara Arab Saudi dan Maroko,

dan menggalang negara - negara Islam

lainnya. Apakah forum ini bakal ter-

kesan eksklusif?

Ya, sudah mendapat dukungan baik dari

negara-negara itu, dan negara-negara lain. 

Sebenarnya pada 2020 akan lebih di-

sosialisasikan lagi termasuk negara mana

yang akan menjadi tuan rumah, apakah di

Indonesia, Maroko atau Arab Saudi.  Karena

gagasan ini lahir di Indonesia, waktu itu kita

memang berkeinginan tempat penye-

lenggaraannya di Indonesia. Tapi ini perlu

dikomunikasikan dengan pemerintah melalui

kementerian luar negeri.

Secara resmi belum kami komunikasikan

dengan pemerintah, karena memang secara

teknis belum,  baru hanya tingkat ide dan

gagasan yang sudah kami seminarkan. Tapi

menurut saya, karena ini adalah gagasan

yang sangat baik, saya rasa pemerintah pasti

mendukung.  Karena terbentur pandemi ini

hingga pembicaraan teknis dengan pe-

merintah belum terlaksana. 

Majelis ini tidak akan terkesan apalagi

dibuat ekslusif.  Bentuknya digagas sangat

terbuka, sesuai dengan tujuannya, yakni

untuk menguatkan persaudaraan dan

membicarakan permasalahan dunia.  Kita

kan ingin semua negara di dunia ini ber-

saudara tidak ada konflik sehingga majelis

ini dibuat untuk tujuan mulia itu.

Apakah dengan Majelis Syuro Dunia

yang diinisiasi MPR RI, Indonesia dapat

lebih meningkatkan peran di dunia

internasional?

Ya, kita harap begitu.  Pertama, gagasan

pembentukan ini adalah untuk memperkuat

persaudaraan antarumat Islam, dan menjadi

forum membicarakan berbagai permasalah-

an yang ada di dunia Islam dan penggagas-

nya adalah MPR Republik Indonesia yang

memiliki jumlah umat Islam terbesar di dunia.

Saya rasa banyak negara akan memberikan

dukungan, dan ketika benar-benar terbentuk

maka Majelis Syuro Dunia akan semakin

meningkatkan bobot peran Indonesia di mata

internasional. Itulah wujud peran Indonesia

dalam kancah dunia, apalagi ketika pem-

bahasan permasalahan tersebut akan

memunculkan solusi bagi semua per-

masalahan di dunia, terutama yang terkait

dengan dunia Islam.

Apa harapan Bapak bila pemben-

tukan Majelis Syuro Dunia ini bisa

terwujud tahun ini?

Gagasan dari MPR RI ini tentu dengan

pemikiran yang sangat matang, dikerjakan

dengan sangat serius. Harapan saya, ide

ini tetap dijalankan dan ditindaklanjuti

disesuaikan dengan kondisi yang ada, tanpa

melihat cepat atau lambat, yang terpenting

ide ini bisa dijalankan dan kemudian mem-

berikan dampak kebaikan antarmajelis syuro

seluruh dunia. Target kami di MPR adalah,

majelis ini mampu menciptakan suasana

hubungan persaudaraan yang lebih erat.

Apakah Majelis Syuro Dunia ini bisa

menjadi legacy (warisan) dari MPR

periode 2019 - 2024?

Sebagai sebuah lembaga negara, MPR

pasti ingin meninggalkan legacy yang baik,

legacy yang bisa bermanfaat banyak untuk

negara dan bangsa Indonesia, juga dunia. 

Jika gagasan MPR tentang Majelis Syuro

Dunia ini didukung dan kemudian menjadi

kenyataan maka hal baik ini tentu saja yang

kami  harapkan. ❏
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NASIONAL

Kembali ke Desa

Alternatif Pasca Pandemi Covid-19

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, pandemi Covid-19 telah mengubah  kehidupan dan kesejahteraan

seluruh umat manusia di dunia, termasuk Indonesia. Bamsoet mencontohkan, dulu orang yang mengenakan cadar

atau masker selalu dipandang aneh. Tetapi kini masker harus dipakai setiap orang agar tidak menularkan atau

ketularan Covid-19.

NASIONAL

Diskusi Empat Pilar MPR RI

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DULU, lanjut Bamsoet, orang tidak bisa membayangkan

bagaimana harus  bekerja dari rumah. Tapi kini, kerja dari

rumah sudah menjadi kebiasaan  untuk  menghindari

kerumunan. Demikian juga saat pulang kerja. Dulu  banyak yang

mengambil kesempatan untuk bertemu kawan sembari minum kopi,

untuk sekedar happy time, tapi kini kesenangan itu harus dilupakan.

“Semua  mengalami perubahan, merasakan penurunan kinerja.

Beruntung bagi mereka yang memiliki televisi berjejaring internet,

laptop,  dan hape canggih, masih bisa bekerja dari rumah,” ujar

Ketua MPR RI  ini.

Tapi, kata Bamsoet lebih lanjut, tidak semua orang merasakan

keberuntungan itu. Dan, itu bisa berimbas pada pekerjaan dan

penghasilan mereka. Bamsoet lalu memapar data yang dari Kadin

bahwa pandemi Covid 19  sudah membuat 6,4 juta orang kehilangan

lapangan kerja pada Oktober. Angka tersebut diperkirakan bisa

tembus menjadi 12 juta pada Desember 2020.

Bamsoet menyampaikan hal itu ketika menjadi narasumber Diskusi

Empar Pilar yang diselenggarakan oleh Humas MPR bekerjasama

dengan Wartawan Koordinatoriat Parlemen, di Media Center MPR/

DPR RI, Rabu (2/12/2020). Diskusi dengan tema ‘Mengoptimalkan

SDM di Masa Pandemi,’ itu juga menghadirkan narasumber Menteri

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof.

Dr. Muhajir Effendy, M.A.P.

Jadi, kata Bamsoet, sebagian pengangguran yang muncul

selama pandemi, berusaha mengubah jalan hidupnya dengan

berwiraswasta. Ada yang terjun di dunia kuliner dan banyak

pula yang jadi pengusaha kerajinan. Mereka menfoto barang-

barang antik lalu meng-upload-nya di media sosial guna menjaring

konsumen dari luar negeri.

“Barangkali, inilah cara Tuhan mengubah jalan hidup mereka
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dari karyawan menjadi pengusaha.

Buktinya, banyak juga di antara mereka

yang berhasil menjalankan usaha baru-

nya,” ungkap Bamsoet. Oleh karena itu,

Bamsoet berharap, sembari menunggu

keluarnya vaksin Covid-19, ada baiknya

masyarakat membuka kemungkinan untuk

mencari pekerjaan dan penghasilan di

desa. Apalagi, selama pandemi, lalu lintas

pangan antarnegara terkendala oleh

protokol kesehatan.

Menurut Bamsoet, Indonesia merupakan

satu di antara  lima negara yang diyakini

mampu memproduksi pangan, baik untuk

dirinya sendiri maupun bagi negara-negara

lain, di dunia. “Ini  menjadi kabar baik bagi

bangsa Indonesia, apalagi kita memang

memiliki potensi pertanian yang sangat

besar,” katanya.

Sependapat dengan  Ketua MPR,  Menteri

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan, Prof. Dr. Muhajir Effendy,

M.A.P.,  mengatakan, Covid-19 merupakan

cobaan yang diberikan Allah SWT kepada

umat manusia. Karena itu, masyarakat

diharapkan  tabah,  apalagi  cobaan akan

membuat manusia lebih maju dari se-

belumnya.

“Manusia bisa maju jika berhasil meng-

hadapi kesulitan, karena itu  pandemi

Covid 19 harus  menjadi momentum untuk

manusia Indonesia mencapai kemajuan-

nya,” kata Muhajir Effendy.

Mantan Mendikbud itu menyebutkan,

mengukur pengaruh pandemi terhadap

Sumber Daya Manusia  tidak mudah. Tidak

semudah seperti mengukur  pengaruh

pandemi terhadap sektor ekonomi. “Gejolak

bidang ekonomi itu mudah diukur, misalnya

saja dari pasar saham,” ujar Muhajir.

Tapi, menurut Muhajir, mengukur  peng-

aruh pandemi terhadap Sumber Daya

Manusia sangat sulit, bahkan tidak bisa

diukur. “Katakanlah, sekarang tidak ada

drop out. Tapi bagaimana mau bilang tidak

ada drop out, karena nyatanya tidak ada

sekolah,” katanya. ❏

MBO

Bambang Soesatyo
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NASIONAL

Kunjungan Duta Besar Italia H.E. Mr. Benedetto Latteri

Bahas Kerjasama Pembangunan Sirkuit F1 di Bali
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, awal Desember 2020, menerima kunjungan Duta Besar Italia
untuk Indonesia, H.E. Mr. Benedetto Latteri. Dengan tamunya ini Bamsoet membahas tentang
kerjasama pembangunan sirkuit balapan Formula 1 (F1) di Bali.

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo
melalui Duta Besar Italia untuk Indone
sia, H.E. Mr. Benedetto Latteri, meng-

ajak para investor Italia bekerja sama
membangun sirkuit balapan Formula 1 (F1)
di Bali. Sebagai destinasi wisata nomor satu
di Indonesia, dan juga telah memiliki reputasi
pariwisata terbaik di dunia, pembangunan
sirkuit F1 di Bali sangat menjanjikan. Baik
dari sisi investor karena potensi marketnya
sudah sangat jelas, maupun dari sisi
masyarakat Bali sebagai pengembangan
potensi ekonomi dan daerah.

“Kita bisa kerjasamakan lahan Pemerintah
Daerah seizin Gubernur Bali yang sangat
strategis, tak kurang dari 200 hektar untuk
pembangunan sirkuit F1 di Bali. Sebagai negara
yang memiliki industri otomotif terbesar dunia,

menghasilkan Ferrari, Lamborghini, dan
Maserati, Italia punya peluang besar bekerja
sama mengembangkan industri otomotif di In-
donesia. Salah satunya dengan membangun
sirkuit F1,” ujar Bamsoet usai menerima Duta
Besar Italia untuk Indonesia, H.E. Mr. Benedetto
Latteri, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta,
Selasa (1/12/20).

Bamsoet mengungkapkan, pertumbuhan
pecinta otomotif di Indonesia sangat pesat.
Dalam setahun, tidak kurang dari 1.600 event
otomotif digelar di berbagai daerah. Bahkan
setiap pagelaran F1 di Singapura, Singapore
Tourism Board (STB) selalu menargetkan
sedikitnya lima ribu penonton dari Indone-
sia. Menunjukan betapa besarnya kecintaan
warga Indonesia terhadap F1.

“Selain itu, akses penerbangan inter-

nasional dari dan menuju Bali sudah sangat
banyak, menjangkau berbagai negara besar
dunia. Sehingga memudahkan pecinta F1 dari
berbagai negara untuk datang menyaksikan
F1 di Bali,” ungkap Bamsoet yang  terpilih
menjadi Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia
(IMI) Pusat pada Munas IMI di Makassar, 20
Desember 2020.

Selanjutnya, Ketua DPR RI ke-20 ini
memaparkan, penyelenggaraan F1 di berbagai
negara bisa mendatangkan keuntungan hingga
triliunan rupiah. Sebagai contoh, perusahaan
akuntan global PricewaterhouseCoopers
memperkirakan Azerbaijan mendapatkan
keuntungan ekonomi mencapai US$ 506 juta
atau sekitar Rp 7 triliun selama empat tahun
menyelenggarakan F1.

“Sebagai langganan tuan rumah yang ru-
tin menyelenggarakan balapan F1, Italia tentu
telah memiliki segudang pengalaman. Baik
dalam pembangunan sirkuit hingga mana-
jemen penyelenggaraan agar mendapatkan
keuntungan maksimal. Tak salah jika kita
mengajak Italia untuk bekerjasama. Duta
Besar pun menyambutnya dengan antusias,”
papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini
menerangkan, dari segi prestise, sudah
selayaknya Indonesia memiliki sirkuit F1,
melengkapi pembangunan sirkuit Mandalika
yang akan digunakan untuk Moto GP. Mengingat
negara tetangga di skala ASEAN saja sudah
memiliki sirkuit untuk balapan F1. Antara lain
Malaysia dengan Sirkuit Sepang, Singapura
dengan Sirkuit Jalan Raya Marina Bay, dan
Vietnam dengan Sirkuit Jalanan Hanoi.

“Sebagai negara terbesar dari segi luas
wilayah, jumlah penduduk, maupun kekuatan
ekonomi, Indonesia sepatutnya sudah bisa
membuat Sirkuit F1. Bali adalah pilihan
terbaik. Selain karena kondisi sosial
masyarakat yang mendukung, para pecinta
F1 rasanya juga tak akan keberatan datang
ke Bali. Mereka bisa datang menonton
keseruan balapan, setelah itu menikmati
berbagai destinasi wisata alam dan budaya
di Bali,” pungkas Bamsoet. ❏
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PEMERINTAH, dalam hal ini Kemen-
terian Koperasi dan UKM, memiliki
perencanaan yang baik dalam meng-

atasi perlambatan ekonomi akibat pandemi
Covid-19. Itu terbukti dari anggaran yang
dipersiapkan untuk membantu UKM dan
koperasi yang menghadapai himpitan
ekonomi selama pandemi.

Namun, kecukupan anggaran saja tidak
akan membuat Kementerian Koperasi dan

UKM bisa bekerja efektif. Kementerian
Koperasi dan UKM membutuhkan kekuasaan
lebih besar dari sekedar  mengurusi
kebijakan, seperti yang terjadi selama ini.
Karena itu, statusnya harus ditingkatkan atau
di-reinventing.

“Kementerian Koperasi dan UKM harus
menjadi leading sector di antara 18
kementerian/lembaga yang  mengurusi
Koperasi dan UKM. Sehingga Kementerian

Diskusi Peran Koperasi dan UKM

Membangkitkan Ekonomi Selama Pandemi
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan berharap, Kementerian Koperasi dan UKM menjadi leading sector
dalam menangani koperasi dan UKM.

Koperasi dan UKM bisa lebih fokus dalam
mengemban tugasnya, membantu UKM dan
Koperasi,” kata Wakil Ketua MPR RI Dr. H.
Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA.

Pernyataan itu disampaikan Syarief
Hasan, sapaan Sjarifuddin Hasan, pada
Dialog Empat Pilar, yang diselenggarakan
MPR bekerjasama dengan Koordinatoriat
Wartawan Parlemen di Ruang Media Cen-
ter MPR/DPR, Rabu (17/12/2020).

Selain Wakil Ketua MPR, diskusi bertema
‘Peran Koperasi Untuk Membangkitkan
Perekonomian di Tengah Pandemi’ ini juga
menghadirkan narasumber Ahmad Zabadi,
SH., MM.. (Deputi Pengawasan Kementerian
Koperasi dan UKM).

Jika Kementerian Koperasi dan UKM
menjadi leading sector pembinaan koperasi
serta Usaha Kecil Menengah, kata Syarif
Hasan, maka kementerian tersebut  bisa
memonitor seluruh UKM dan koperasi di In-
donesia. Termasuk dalam hal penanganan,
pembiayaan, dan dampaknya. Jadi, tidak se-
kedar menerima laporan dari kementerian atau
lembaga lain seperti yang terjadi selama ini.

“Saya melihat jumlah anggaran bantuan
pemerintah sudah cukup banyak, tinggal
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NASIONAL

Audiensi Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil

Mengadu ke MPR Tentang Nasib Perusahaan
Mereka
Para pengusaha tergabung dalam asosiasi perkumpulan pengusaha produk tekstil Jawa Barat mengaku
terancam gulung tikar, dan pekerja terancam PHK massal. Hal itu mereka sampaikan kepada Wakil
Ketua MPR, Ahmad Basarah, dalam kesempatan audienasi belum lama ini.

DAMPAK sosial ekonomi pandemic

Covid-19 serta tingginya upah mini-

mum kabupaten telah mengancam

tutupnya ratusan perusahan tekstil yang

berakibat akan terjadinya PHK massal.

Itulah materi pertemuan antara Wakil Ketua

MPR Ahmad Basarah  dan Perkumpulan

Pengusaha Produk Tekstil yang diketuai

Chang Ahn Sub di kantornya, Kamis (24/

12/2020).

Sariat Arifia, juru bicara Perkumpulan

Pengusaha Tekstil itu mengungkapkan

bahwa pihaknya  sangat mengapresiasi

pemerintah Indonesia dalam menetapkan

UU Cipta Kerja dalam rangka menciptakan

lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.

“Namun dalam realitasnya  para peng-

usaha yang tergabung dalam asosiasi

perkumpulan pengusaha produk tekstil

Jawa Barat terancam gulung tikar, dan

pekerja terancam PHK massal  dalam

waktu dekat ini, di karenakan penetapan

pengupahan  di luar kemampuan dan

kepantasan,” ujar Sariat.

Lebih lanjut Sariat memaparkan contoh,

sepanjang 2019 saja telah terjadi penutupan

puluhan pabrik garmen dengan jumlah pekerja

yang di PHK kurang lebih 25 ribuan karyawan

di Kabupaten Bogor dan Purwakarta. “Apabila

tidak dilakukan langkah penyelamatan yang

serius, maka tahun 2021 banyak perusahaan

yang akan melakukan penutupan pabrik. Dalam

manajemennya dimaksimalkan. Kita masih
menemukan kasus,  Kementerian Koperasi
menyiapkan bantuan untuk pemerintah
daerah. Kemudian,  bantuan itu turun  di
pemerintahan daerah. Sementara pihak
pemda kerjaannya hanya menunggu. Kondisi
ini akan cepat diatasi bila Kementerian
Koperasi bertindak sebagai leading sector,
sehingga Menkop  bisa langsung memonitor
ke daerah, melakukan eksekusi, termasuk jika
diperlukan mencari jalan keluar,”  kata Syarief
Hasan.

Karena itu Syarief Hasan meminta agar
status Kementerian Koperasi dan UKM
segera tingkatkan atau di  reinventing. Ia

juga meminta bantuan wartawan untuk
mendukung upaya peningkatan status
Kementerian Koperasi dan UKM agar bisa
menjadi leading sector dalam  pembinaan
koperasi dan UKM. Kalau tidak maka upaya
membangun kembali koperasi dan UKM pada
masa pandemi serta setelahnya akan
berjalan lamban.

Sebelumnya,  Deputi Pengawasan Ke-
menterian Koperasi dan UKM, Ahmad
Zabadi, SH., MM., mengatakan, pandemi
Covid-19 bukan hanya berdampak pada
kesehatan, tapi juga ekonomi dan pola hidup.
Secara ekonomi, pandemi sudah membuat
Indonesia mengalami resesi selama kwartal

kedua dan ketiga tahun 2020. Selama dua
kwartal tersebut, pertumbuhan ekonomi
berada pada  -5,2% pada kwartal kedua
dan -3,49% pada kwartal ketiga.

“Pemerintah mencanangkan program
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan
penganggaran sebesar Rp 695,20 triliun.
Dari jumlah tersebut sektor UMKM mendapat
alokasi dana sebesar Rp 123,46 triliun. Dia
berharap, dengan bantuan pendanaan itu
keterpurukan UMKM dan Koperasi akibat
pandemi bisa diminimalisir, bahkan secara
perlahan diharapkan bisa pulih seperti
sediakala,” ujar Ahmad Zabadi. ❏

MBO
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hal ini, asosiasi merasakan ketidakadilan dan

diskriminasi dalam penetapan kebijakan

pengupahan,” urai Sariat

Sementara itu,  Ketua Dewan Pengupahan

Kabupaten Bogor dari unsur Apindo, Dessy,

menyampaikan kekecewaannya dengan

penetapan upah minimum kabupaten yang

tidak berdasarkan kesepakatan tiga unsur,

yaitu: pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

“Hal ini sangat merusak keberlangsungan

kehidupan perusahaan dan berisiko tinggi

akan terjadinya PHK massal yang merugikan

karyawan sendiri,” terangnya

Dessy menambahkan,  sebenarnya para

pekerja ini intinya mau bekerja dan tidak

menginginkan pabrik tempat mereka bekerja

tutup. Apalagi pengangguran di Jawa Barat

sangat tinggi. “Untuk pengangguran di

Kabupaten Bogor saja sudah mencapai

14,26%,” terangnya lagi.

Penjelasan juga disampaikan oleh Ketua

Dewan Pengupahan Asosiasi lembaga ini,

Yan Mei. Saat ini, menurut Yan Mei,

pengusaha dan para pekerja yang bekerja

di perusahaanlah yang benar-benar

mengetahui kondisi perusahaan kami

masing-masing. “Belum tentu pihak-pihak

yang mengatasnamakan asosiasi pekerja

benar-benar memahami keinginan dan

kebutuhan pekerja,”  urai Mei.

“Kami betul-betul mengharapkan bantuan

Pimpinan MPR agar masalah ini bisa di-

sampaikan dan diketahui, serta menjadi

perhatian pemerintah pusat, khususnya

Bapak Presiden Jokowi yang memang

sedang gencar mengatasi masalah peng-

angguran dengan menciptakan lapangan

kerja di Indonesia,” ujar Mei

Setelah menyimak paparan dari Per-

kumpulan Pengusaha Produk Tekstil ini, Wakil

Ketua MPR Ahmad Basarah mengucapkan

terima kasih kepada para  pengusaha yang

telah membuka lapangan pekerjaan di Indo-

nesia, sehingga membantu pemerintah dalam

mengatasi problem pengangguran di Indo-

nesia.

Lebih lanjut, Basarah mengatakan, sangat

berempati dan prihatin dengan kondisi

asosiasi perusahaan tekstil yang sudah

berada di titik nadir yang bisa menyebabkan

PHK massal sampai 300.000 orang. “Masalah

ini perlu di selesaikan secara komprehensif.

melibatkan baik pemerintah pusat maupun

daerah. Saya akan berusaha untuk men-

jembatani komunikasi dengan seluruh

pemangku kepentingan yang terlibat, baik di

tingkat daerah maupun di tingkat pusat,” ujar

Ketua DPP PDI Perjuangan ini.

“Dalam situasi pandemi Covid-19 dan

ekonomi nasional seperti ini,  saya memahami

kepentingan semua pihak, terlebih lagi

pemerintah agar kita bisa mempertahankan

lapangan pekerjaan untuk rakyat sebanyak-

banyaknya agar memelihara pendapatan

nasional bertambah, dan juga terus men-

dorong penciptaan devisa melalui produk

eskpor. “ ujarnya

“Kami tentunya mendorong agar industri

garmen ini bisa diselamatkan. Semoga

masalah seperti ini dapat segera diselesai-

kan oleh pemerintah pusat dan daerah

dengan bijak,” tutup Ahmad Basarah. ❏
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FGD Penguatan Kearifan Lokal

Upaya Menahan  Infiltrasi Budaya Asing

WAKIL  Ketua MPR RI Lestari Moerdijat,

SS., MM., mengingatkan, masuknya

nilai-nilai  asing dari luar bisa ber-

pengaruh buruk terhadap perkembangan

budaya Nusantara. Apalagi, infiltrasi budaya

asing itu terjadi setiap saat dan terus-

menerus melalui berbagai sarana informasi.

Salah satu bukti pengaruh buruk infiltrasi

budaya asing itu adalah terkikisnya nilai-nilai

luhur yang diwariskan nenek moyang

bangsa Indonesia. Padahal nilai-nilai luhur

yang mulai terkikis itu merupakan ciri dan

kepribadian bangsa Indonesia. Seperti  sikap

gotong-royong dan kekeluargaan.

“Kegiatan gotong-royong yang dulu selalu

dilakukan masyarakat, saat ini semakin sulit

Memperkuat budaya lokal dan mewariskannya kepada generasi muda merupakan salah satu cara
menangkal nilai-nilai asing yang terus menyusup masuk ke dalam negeri.

ditemukan. Sebagai gantinya adalah muncul-

nya sikap individualisme dan hidup sendiri-

sendiri,” kata Lestari yang biasa disapa

Rerie, ketika menjadi pembicara kunci pada

Focus Group Discussion (FGD) di Audito-

rium Rooseno Plaza, Kemang, Jakarta

Selatan, Rabu (25/11/2020).

Selain Rerie, ada lima pembicara lainnya

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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yang tampil dalam FGD yang membahas tema

“Pemahaman Nilai Penting Warisan Budaya

dalam Penguatan Kebangsaan” tersebut.

Mereka adalah: Arkeolog  dan pakar Cagar

Budaya  Prof. Mundardjito;  Wakil Ketua

Komisi X DPR RI, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian,

MPP.; Arkeolog Dr. Supratikno Raharjo;

Antropolog Soraya Arif; dan Direktur

Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Drs.

Fitra Arda, M.Hum.

Untuk meminimalisir pengaruh buruk dari

infiltrasi nilai-nilai asing, kata Rerie lebih

lanjut, harus ada upaya penguatan budaya

lokal. Salah satu cara agar kemampuan

budaya lokal dalam menahan dan me-

mentahkan nilai-nilai asing makin kuat adalah

mengenalkan budaya lokal kepada generasi

muda  melalui jalur pendidikan, baik formal

maupun non formal.

 “Kalau kita kuat, seberapapun pengaruh

asing yang masuk tidak akan berpengaruh

terhadap budaya lokal. Seperti bangsa

Jepang mampu mempertahankan budaya-

nya sendiri meski modernisme di negara

itu bertiup sangat kencang,” ungkap

Rerie.

Untuk itu, Reri berharap, rakyat  Indonesia

bisa mencontoh kemampuan bangsa Jepang

dalam melestarikan kearifan lokalnya. Apalagi,

kearifan lokal bangsa Indonesia sangat

beragam. Kalau itu bisa dikelola dengan baik,

tentu dapat memberi keuntungan bagi bangsa

Indonesia sendiri. ❏

MBO
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FGD Bersama BS Center

Bamsoet Berharap Indonesia Tingkatkan
Daya Saing

PRESIDEN Amerika Serikat yang baru
telah terpilih melalui sistem pemilihan
sesuai konstitusi Amerika Serikat.

Banyak tokoh nasional, salah satunya Ketua
MPR Bambang Soesatyo, mengungkapkan
bahwa suksesi kepemimpinan Amerika
Serikat (AS) yang telah mengantarkan Jo-
seph Robinette Biden Jr atau Joe Biden
menjadi Presiden terpilih AS, adalah isu glo-
bal yang penting untuk direspon secara
cermat, akurat, dan terukur.

Hal tersebut sangat penting, mengingat
kebijakan-kebijakan yang  diputuskan oleh
pemerintahan Joe Biden akan sangat
berpengaruh dalam membentuk konstelasi
geopolitik dan geoekonomi global, termasuk
Indonesia. Terpilihnya Biden tentunya juga
diharapkan dunia akan berimplikasi pada
pergeseran atau review dan koreksi terhadap
kebijakan pemerintahan AS sebelumnya,
terutama kebijakan kontroversial Donald
Trumph.

Bagi Indonesia, hadirnya ‘Biden Effect’
diharapkan tidak hanya memberikan dampak

instan atau sesaat.  Tetapi juga mendorong
lahirnya kebijakan yang akan memberi nilai
kemanfaatan, tidak hanya bermanfaat pada
tatanan kehidupan global tapi juga bagi
kepentingan nasional.  Salah satunya soal
isu yang ramai sekarang ini, yakni isu
Natuna.

“Dalam isu tersebut, meskipun Biden nanti
akan mengambil kebijakan  yang lebih lunak
terkait perang dagang dengan Tiongkok, tapi
persaingan kedua negara tersebut tetap akan
berlangsung. Menyikapi masalah ini, Indone-
sia harus lebih cerdik dengan mengambil
peluang dan manfaat. Namun, tetap berhati-
hati dalam mengambil kebijakan,” ujar Ketua
MPR Bambang Soesetyo selaku pembicara
dalam acara Focus Group Discussion (FGD)
di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV,
Kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta, Rabu
(2/12/2020).

FGD yang bertema ‘Politik Luar Negeri
Bebas Aktif dan Kepentingan Ekonomi NKRI
di Era Joe Biden’ yang diselenggarakan MPR
bekerjasama dengan Brain Society Center

(BS Center) ini juga menghadirkan nara-
sumber Pakar Hukum Internasional, Prof.
Hikmahanto Juwana; Duta Besar RI untuk
PBB periode 2004-2007, Prof. Dr. Makarim
Wibisono;  dan Direktur Paramadina Gradu-
ate School of Diplomacy, Dr. Phil Shiska
Prabawaningtyas.

Selain para nasumber hadir pula sebagai
peserta dan pembahas, antara lain: Ketua
BS Center Ahmadi Noor Supit, Ketua
Dewan Pakar BS Center Prof. Didin S.
Damanhuri, Rektor UIN Syarief Hidayatullah
Prof. Dr. Amany Lubis, Rektor Universitas
Trisakti Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, Direktur
Eksekutif INDEF Dr. Tauhid Ahmad, Direktur
Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta Dr.
Marlinda Irwanti Puteh, anggota Komisi I
DPR RI Fraksi PPP Syaifullah Tamliha,
anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Al
Muzammil Yusuf , Ketua BEM IPB Bhirawa
Ananditya Wicaksana, Perwakilan Lem-
hanas Dr. Rosita Noor, dan Sekretaris
Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono.

Lebih jauh, Ketua MPR dari partai Golkar

Suksesi kepemimpinan Amerika Serikat berdampak, baik langsung maupun tak langsung, bagi
geopolitik dan geoekonomi Indonesia.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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yang akrab disapa Bamsoet, ini meng-
ungkapkan bahwa ada beberapa aspek
kepentingan yang diharapkan akan mem-
berikan angin segar kepada Indonesia pasca
terpilihnya Biden. Selain penyelesaian
sengketa Laut Cina Selatan, menurut
Bamsoet, adalah penguatan kemitraan
strategis Indonesia- AS, dan peningkatan
kerjasama bilateral, khususnya bidang
perekonomian, yang ditandai dengan
meningkatnya nilai investasi ‘Negeri Paman
Sam’ di Indonesia.

Harapan itu, lanjut Bamsoet, tentu tidak
berlebihan mengingat hingga saat ini Indo-
nesia dengan segala potensi yang dimiliki
masih dipandang sebagai negara yang pal-
ing berpengaruh, baik dalam bidang per-
ekonomian maupun dalam menjaga stabilitas
kawasan Asia Tenggara.

Menurut Bamsoet, yang penting harus
diingat adalah harapan yang kita dambakan
dari pemerintahan Joe Biden bukanlah
sesuatu yang ‘given’. Tetapi, sesuatu yang
memang harus kita perjuangkan. Mengapa?

“Karena implementasi kebijakan AS, baik di
bidang politik dan ekonomi tentunya dilakukan
dalam kerangka melindungi kepentingan
nasional AS sendiri. Artinya, kita akan mem-
butuhkan kemampuan bernegosiasi yang
handal dalam melakukan lobi-lobi untuk
kepentingan nasional kita dengan pe-
merintahan baru AS,” terangnya.

Bamsoet mengingatkan bahwa Indonesia
bukanlah negara satu-satunya yang ber-
harap manfaat dari suksesi kepemimpinan
AS itu.  Untuk itu, peningkatan daya saing
Indonesia adalah satu kebutuhan yang
wajib dipenuhi dan terus dikembangkan.
Sebab, kehadiran pemerintahan baru Joe
Biden bukan hanya menghadirkan peluang
atau harapan baru.  Tapi, juga tantangan
yang harus dijawab bangsa ini dengan
peningkatan daya saing pada seluruh sektor
pembangunan.

Bamsoet mengajak masyarakat Indone-
sia menyadari bahwa apapun harapan dan
keinginan bangsa ini pasca suksesi ke-
pemimpinan AS, dalam konteks hubungan

internasional, Indonesia adalah negara yang
berdaulat dalam menentukan sikap dan
pendirian politik, sehingga tidak boleh
terombang ambing oleh arus politik global.
Yang juga mesti dipahami rakyat, kata
Bamsoet, Indonesia ternyata merupakan
surga bagi pasar dunia karena kita memiliki
jumlah penduduk yang besar, 250 juta lebih,
dengan ekonomi yang lumayan bagus.

“Kita juga memiliki sumber daya alam yang
luar biasa besar, dan beberapa di antaranya
tidak ada di dunia, hanya kita yang me-
milikinya.  Potensi besar inilah yang menjadi
incaran banyak pihak sehingga Indonesia
terlihat sebagai gadis molek umur tujuh
belasan tahun,” ujarnya.

Bamsoet berharap, kegiatan FGD ini pada
akhirnya akan melahirkan gagasan-gagasan
atau pemikiran-pemikiran yang konstruktif,
serta memperkaya perspektif bangsa Indo-
nesia dalam memaknai dinamika politik dan
ekonomi global.

Sementara itu, pakar Hukum Internasional
Prof. Hikmahanto Juwana, mengungkapkan
bahwa pasca terpilihnya Joe Biden sebagai
Presiden AS, banyak negara di kawasan
Asia Pasifik, termasuk Indonesia, akan
mendapatkan dampak positif. Hanya saja di
era Biden, kata Hikmahanto, Indonesia harus
waspada.

Karena, lanjut Hikmahanto, bukan tidak
mungkin Biden akan mencermati dan
memperhatikan isu HAM dalam penanganan
separatisme. Sebab, Indonesia secara
konsisten telah mendapat kritikan dari
Presiden AS asal Partai Demokrat, baik
Jimmy Carter maupun Bill Clinton.  Pada masa
Barrack Obama pun banyak pihak yang
meminta agar Obama bisa mengintervensi
Indonesia dalam penanganan masalah HAM.
“Di sini, Indonesia harus siap dan memiliki
sejumlah argumentasi jika Biden mem-
permasalahkan nanti,” katanya.

Namun, menurut Hikmahanto, isu HAM ini
tidak akan sampai mengganggu penguatan
kerjasama pertahanan AS-Indonesia
maupun perpanjangan Generalized Sys-
tem of Preferences (GSP). Dua hal ini tidak
mungkin dikompromikan oleh AS dengan isu
HAM dalam penanganan separatisme oleh
Indonesia. “Ini karena Indonesia oleh AS
dianggap penting dalam menghadapi Cina,”
katanya. ❏

DER
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H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
Ketua MPR RI

Maka, tahun 2020 yang barusan berakhir tak hanya
bertutur tentang krisis kesehatan global, tetapi juga
bercerita tentang tragedi kemanusiaan. Setiap orang
yang kini masih sehat dan bugar menjadi saksi mata
dari tragedi kemanusiaan itu. Melihat dan mencatat
begitu banyak kematian, merasakan kesedihan
karena kerabat atau kawan yang terpapar Covid-19,
dan hanya bisa prihatin melihat anak-anak dan remaja
menjalani kehidupan mereka yang tidak dinamis akibat
pembatasan sosial. Bahkan ibadah keagamaan
berjamaah pun harus dihindari.

Derita hidup tak hanya dirasakan pasien atau
keluarga yang kehilangan kerabat karena tak tertolong
akibat infeksi Covid-19, puluhan juta orang lainnya
juga merasakan hal yang sama karena kehilangan
pekerjaan dan sumber penghasilan. Pembatasan
sosial untuk memutus rantai penularan Covid-19 tak
hanya merusak sendi-sendi perekonomian, tetapi juga
memaksa dimatikannya mesin-mesin ekonomi. Hampir
semua kegiatan produktif terhenti. Daya  rusak Covid-
19 memang sangat luar biasa. Teknologi kekinian
sekalipun tak mampu mencegah kerusakan itu,
sehingga perekonomian dunia dan juga ekonomi In-
donesia pun masuk zona resesi. Manusia nyata-nyata
dibuat tak berdaya, dan hanya bisa menyaksikan
kerusakan itu sambil bertahan atau isolasi mandiri
agar tidak terinfeksi virus corona.

Kendati begitu, selalu muncul kesadaran dan
semangat untuk tidak membiarkan kehidupan terhenti.
Untuk menolong mereka yang lemah dan miskin,
negara all out memberi perlindungan sosial. Negara
harus menunda sebagian besar rencana kegiatan
produktif 2020, karena harus dilakukan realokasi
anggaran untuk membiayai perlindungan sosial. Dari
total pagu anggaran Rp234,33 triliun, realisasi
perlindungan sosial telah mencapai Rp 207,8 triliun
atau 88,9% hingga akhir November 2020. 

Melalui Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN), pemerintah juga berupaya menjaga

RATAP duka, kesedihan, takut dan cemas yang
tak berujung, mengisi hari-hari setiap orang di
berbagai belahan bumi sepanjang tahun 2020.

Setiap hari dan nyaris tanpa kecuali, semua
komunitas terdorong menyimak jumlah kematian dan
lonjakan jumlah kasus Covid-19. Data-data itu
menjadi bukti betapa ancaman nyata yang
mematikan dari musuh beridentitas virus SARS-
CoV-2 itu terus mengintai, dan memaksa setiap
individu harus menerapkan perlindungan diri
maksimal agar tidak terinfeksi Covid-19. 

Menuju akhir 2020, situasi di sejumlah negara
tidak bertambah baik, termasuk juga di Indonesia.
Lonjakan kasus baru Covid-19 nyaris sulit
dikendalikan. Inggris, Prancis, Jerman dan
beberapa negara lain di Eropa, bahkan sudah dalam
fase antisipasi gelombang ketiga penularan virus
Corona. Tidak ada pesta Natal, pun tidak ada pesta
tahun baru, karena sebagian negara di Eropa
menerapkan lockdown yang ketat. Situasi di
Amerika Serikat (AS) juga tak jauh beda kendati
program vaksinasi sudah dijadwalkan.

Terhitung sejak 12 Maret 2020 saat Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan virus co-
rona sebagai pandemi global, hingga Rabu (23/12),
data worldometer menyebutkan bahwa total kasus
Covid-19 di seluruh dunia tercatat 78.481.916,
dengan total kematian 1.726.632 dan jumlah pasien
yang sembuh 55.245.821.

Di dalam negeri, kasus Covid-19 juga terus
bertambah. Hingga Rabu (23/12), total kasus menjadi
685.639 orang karena tambahan sebanyak 7.514
kasus baru pada hari itu. Sedangkan total pasien
sembuh tercatat 558.703 orang, sementara total
kematian akibat Covid-19 di Indonesia tercatat 20.408
orang, terhitung sejak diumumkannya kasus
pertama pada 2 Maret 2020.  Puluhan ribu keluarga
Indonesia berdukacita sepanjang tahun ini akibat
Covid-19.

Catatan Akhir Tahun 2020

Merawat Kehidupan di Sela Duka dan Kerusakan
Pandemi Covid-19
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daya tahan sektor bisnis. Untuk klaster insentif dunia, dialokasikan
anggaran Rp 120,6 triliun. Hingga November 2020,  penyerapannya
mencapai Rp 44,29 triliun atau 36,7%. Khusus  pembiayaan korporasi,
baru terserap Rp 2 triliun atau 3,2% dari pagu Rp 62,2 triliun. Alokasi
anggaran untuk klaster UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah)
tercatat Rp 114,81 triliun, dan realisasinya sudah mencapai Rp 96,61
triliun atau 84,1%.

Satgas PEN juga mengalokasikan anggaran untuk menyokong
sektor pendidikan yang menerapkan proses pembelajaran jarak jauh,
serta menjaga kesejahteraan tenaga pendidik, utamanya komunitas
guru dan dosen Non PNS atau honorer. Semua upaya ini, selain
menggambarkan penderitaan banyak orang yang tidak terinfeksi
Covid-19, juga menjadi penjelasan tidak langsung tentang adanya
ragam kerusakan akibat pandemi Covid-19.

Walaupun terbilang sangat mahal, inisiatif negara memberi
perlindungan sosial, merawat sektor kesehatan dan pendidikan
hingga insentif bagi sektor bisnis dan UMKM harus direalisasikan
untuk dua tujuan yang ideal dan strategis, yakni merawat dan
memastikan kehidupan tetap berlanjut, dan dengan stabilitas nasional
yang tetap terjaga kendati kehidupan segenap warga bangsa masih
berselimut pandemi Covid-19.

Rampungnya uji coba vaksin corona dan persiapan vaksinasi di
beberapa negara memang memberi harapan. Namun, kesedihan dan
takut akan pandemi Covid-19 dipastikan berlanjut setidaknya hingga
paruh pertama 2021 akibat ketidakseimbangan antara kapasitas
produksi vaksin corona dengan kebutuhan dunia. Dengan mengacu
pada total populasi dunia yang 7,8 miliar jiwa, minimal dibutuhkan 16
miliar dosis vaksin corona. Sedangkan kapasitas produksi global
hingga 2021 diperkirakan hanya 8,4 miliar dosis.

Kebutuhan riil minimum Indonesia akan vaksin corona juga cukup
besar. Dengan jumlah penduduk Indonesia mencapai 268,5 juta jiwa,
maka kebutuhan riil minimum akan vaksin corona adalah 350 juta
dosis vaksin. Asumsinya, 70% dari total penduduk Indonesia harus
dua kali disuntik vaksin corona agar tercapai target kekebalan
komunitas atau herd immunity. Menuju penghujung 2020, pemerintah
baru mengamankan 270 juta dosis vaksin dari sejumlah produsen.
Walaupun tidak mudah, semua pihak berharap pemerintah mampu
memenuhi kebutuhan minimum itu. Jelas bahwa ini bukanlah
pekerjaan yang mudah karena vaksin corona kini menjadi produk

kesehatan yang sangat dibutuhkan dan diperebutkan oleh semua
negara.

Semua pihak pasti berharap agar target minimal dari vaksinasi —
atau terhadap 70% penduduk— harus terwujud. Mengapa? Karena
pencapaian itu akan membangkitkan kepercayaan diri masyarakat,
sekaligus menjadi modal dasar bersama untuk segera bekerja
memulihkan perekonomian keluar dari zona resesi. Dan, berkat
diundangkannya Omnibus Law Cipta Kerja, Indonesia memiliki modal
tambahan untuk mengakselerasi pemulihan. Hadirnya Omnibus Law
Cipta Kerja mencerminkan keberanian negara, karena diundangkan
pada masa-masa sulit akibat pandemi.    

Pemulihan ekonomi dan semua aspek kehidupan bersama sangat
bergantung pada sukses program vaksinasi itu. Karena itu, partisipasi
semua elemen masyarakat menyukseskan program vaksinasi
menjadi sangat penting. Apalagi, pemerintah sudah memutuskan
pemberian hak vaksinasi kepada semua orang, tanpa kecuali dan
tidak dipungut biaya alias gratis.

Sambil menunggu jadual vaksinasi, semua pemerintah daerah
diharapkan segera menyosialisasikan program ini, dan memastikan
kalau vaksinasi di daerah masing-maing nantinya akan berjalan
dengan baik dan mencapai target.

Semua beban persoalan tahun 2020, utamanya ancaman Covid-
19 dan dampak resesi ekonomi, masih akan  menyelimuti kehidupan
semua elemen masyarakat Indonesia setidaknya hingga sepanjang
paruh pertama 2021. Kendati sudah muncul harapan akan
membaiknya keadaan berkat hadirnya vaksin corona, kewaspadaan
dan kepatuhan pada protokol kesehatan (prokes) harus tetap terjaga.

Sejarah tentang pandemi global telah membuktikan bahwa tragedi
kemanusiaan yang disebabkan oleh penularan virus seperti SARS-
CoV-2 sekarang ini, pada waktunya nanti akan melemah dan tragedi
sekarang ini akan berakhir. Catatan tentang tragedi kemanusiaan
akibat penularan flu Spanyol yang mematikan pada 1918 dinyatakan
berakhir pada 1920. SARS-CoV-2 bisa saja akan tetap ada, tetapi
akal budi manusia akan mampu melumpuhkan keganasan virus ini.

 
Tetaplah memupuk harapan.

 
 Selamat Tahun Baru 2021
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FGD Haluan Negara

Kehadiran Haluan Negara Harus Sesuai
Aspirasi Rakyat

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo
mengungkapkan bahwa sejak me-
nerima rekomendasi MPR periode 2014-

2019 untuk melakukan amandemen terbatas
UUD NRI Tahun 1945, khususnya dalam
rangka menghadirkan kembali GBHN –atau
Pokok-Pokok Haluan Negara/PPHN — maka
MPR periode 2019-2024 langsung merespon
dengan mengkajinya secara sangat serius.

Namun, wacana yang berasal dari rakyat
ini realisasinya mesti sesuai dengan
aspirasi rakyat juga.  Untuk itulah dalam
perjalanannya, MPR menggunakan berbagai
cara untuk mendekati rakyat secara lang-
sung guna melakukan serap aspirasi.  Salah
satunya melalui kegiatan Silaturahim Ke-
bangsaan dengan mengunjungi berbagai
elemen masyarakat, antara lain para
pimpinan partai politik, tokoh-tokoh masya-
rakat dan agama seperti NU, Muhammadi-
yah, PGI, Permabudhi, Matakin, serta
menyambangi para akademisi di berbagai
perguruan tinggi.

Haluan negara penting, agar rencana pembangunan nasional menjadi terencana, terarah, terintegrasi
dan berkesinambungan.

Dari berbagai dialog dan diskusi yang
dilakukan, muncul satu kesimpulan bahwa
berbagai elemen masyarakat tersebut pada
intinya mendukung adanya rekomendasi
tentang perlunya kehadiran PPHN.  “Itu
sangat baik.  Ditambah lagi, akhir-akhir ini
saya mendapatkan sinyal baik dari pe-
merintah, tampaknya gayung akan ber-
sambut terkait isu haluan negara ini. MPR
menjadi makin optimistis,” katanya dalam
acara Focus Group Discussion (FGD)
dengan tema ‘Reposisi Haluan Negara
Sebagai Wadah Aspirasi Rakyat,’ di Ruang
Rapat Pimpinan MPR, Gedung Nusantara III,
Kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta,
Kamis (3/12/2020).

FGD yang diselenggarakan oleh MPR
bekerjasama dengan Aliansi Kebangsaan,
Forum Rektor Indonesia,  Akademi Ilmu
Pengetahuan Indonesia dan Asosiasi Ilmu
Politik Indonesia, ini dihadiri antara lain: Ketua
Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo, Pakar
Hukum Tata Negara Unpad Prof. Dr. Nandang

A Deliarnoor, Pakar Aliansi Kebangsaan Yudi
Latief, Ph.D., Tokoh Masyarakat Manuel
Kaisiepo, Pakar Akademi Ilmu Pengetahuan
Indonesia Prof. Dr. Soffian Effendi (virtual),
Forum Rektor Indonesia Dr. Isharyanto (vir-
tual), wartawan Senior Kompas Ninuk
Mardiana Pambudy, dan Sekretaris Jenderal
MPR Dr. Ma’ruf Cahyono.

Ketua MPR dari partai Golkar yang biasa
disapa Bamsoet ini menegaskan bahwa
restorasi haluan negara merupakan agenda
nasional yang sangat penting dan mendesak
dan harus segera diwujudkan untuk mem-
berikan arah bagi rencana pembangunan
nasional.  Haluan negara juga  sebagai
instrumen dalam mewujudkan cita-cita yang
diperjuangkan para pendiri bangsa dan
dirumuskan dalam alinea ke-2 Pembukaan
UUD NRI Tahun 1945, yakni Indonesia
merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan
makmur.

Di sinilah, lanjut Bamsoet, peran haluan
negara yang memiliki prinsip-prinsip direktif,
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berfungsi sebagai kaidah penuntun pem-
bangunan nasional menjadi sangat di-
butuhkan untuk mewujudkan amanah alinea
ke-2 tersebut.  Sebagai penuntun, haluan
negara berisi arahan dasar tentang bagai-
mana cara melembagakan nilai-nilai filosofis
Pancasila yang bersifat abstrak dan nilai-
nilai normatif konstitusi, ke dalam berbagai
pranata publik yang dapat memandu para
penyelenggara negara dalam merumuskan
dan menjalankan pembangunan secara
terpimpin, terencana, terpadu.

Bamsoet juga menyampaikan bahwa
posisi legal substantif haluan negara adalah
hal menarik dan penting yang perlu di-
diskusikan dalam FGD ini.  Wacana yang
berkembang mengenai pemilihan ‘baju

hukum’ paling tepat untuk mewadahi haluan
negara ternyata mengerucut pada dua
alternatif.  Pertama, diatur langsung dalam
konstitusi, dan kedua, melalui Ketetapan
MPR.

Dari berbagai aspirasi yang diserap MPR,
kata Bamsoet, para pakar dan akademisi
banyak menyarankan agar haluan negara
tetap kompatibel dengan sistem Presidensial.
Untuk itu, PPHN hendaknya diatur langsung
dalam konstitusi.  Beberapa alasan mereka
kemukakan adalah: Pertama, menempatkan
PPHN dalam konstitusi dianggap tepat dilihat
dari basis sosial bangsa Indonesia.  Sebab,
sebagai negara kekeluargaan, sudah
selayaknya pembangunan nasional tidak
dirumuskan sendiri, tapi harus dirumuskan
dan menjadi konsensus bersama seluruh
warga negaranya.

Kedua, dengan menempatkan PPHN dalam
konstitusi maka status hukumnya akan
sangat kuat sesuai dengan ajaran supremasi

konstitusi yang dianut Indonesia.  Ketiga,
PPHN yang dimuat dalam konstitusi selain
bersifat prinsip dan petunjuk, juga berisikan
rencana pembangunan jangka panjang
nasional 25 tahun, 50 tahun atau bahkan
100 tahun.  Dengan demikian, tujuan
pembangunan nasional jangka panjang
dapat lebih terencana.

Keempat, implikasi hukum.  Karena sta-
tus PPHN dalam konstitusi kuat maka
pelanggaran-pelanggaran terhadap PPHN
yang dilakukan oleh Presiden dan lembaga-
lembaga negara lainnya harus memiliki
dampak dan implikasi yang jelas, baik implikasi
politik, sosial, maupun hukum.

Implikasi sosial dan politik, lanjut Bamsoet,
dapat dikeluarkan oleh MPR tapi bersifat

moral dan himbauan saja.  Sementara untuk
implikasi hukum berupa pelanggaran PPHN
dapat dilajukan dalam dua bentuk, yakni: MPR
meminta DPR menggunakan hak budgetnya
untuk menolak proposal RAPBN.  Dengan
demikian, presiden dan lembaga negara
lainnya dipaksa untuk membentuk rencana
program dan anggaran yang sesuai dengan
PPHN.  Lalu, melalui mekanisme pengadilan.
Mahkamah Konstitusi (MK) sangat mungkin
menerima judicial review jika ada kebijakan
negara yang tidak sesuai dengan PPHN.

“Pembahasan implikasi hukum ini harus
dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak
terjadi penolakan-penolakan dan salah
tafsir,” tambahnya.

Di sisi lain, ujar Bamsoet, banyak pula
pakar yang menyarankan agar bentuk hukum
PPHN melalui Ketetapan MPR (TAP MPR).
Argumentasinya: Pertama, pilihan bentuk
hukum TAP MPR adalah alternatif yang lebih
rasional, khususnya ketika MPR sulit

mengupayakan konsensus politik untuk
mengatur agar PPHN masuk dalam konstitusi.

Kedua, hadirnya PPHN melalui bentuk
hukum TAP MPR tidak perlu selalu dihadapkan
dengan sistem Presidensial, karena PPHN
tidak serta merta menjadikan MPR sebagai
lembaga tertinggi negara yang bisa meminta
pertanggung jawaban Presiden dan member-
hentikannya karena melanggar PPHN. Ketiga,
kelebihan penguatan PPHN melalui TAP
adalah apabila ada keperluan untuk melaku-
kan penyesuaian substansi di tengah per-
jalanan akan lebih mudah dilakukan. Karena,
prosedur perubahannya lebih mudah dibanding
perubahan UUD yang memerlukan prosedur
khusus dan sangat ketat.

Keempat, penegakan hukum PPHN bisa

dilakukan melalui permintaan hak budget
parlemen dan atau melalui pengadilan di MK.
Kelima, PPHN hanya mengatur hal-hal
pokok saja yang memuat arahan untuk  di-
tindaklanjuti dalam program pembangunan
yang akan disusun oleh presiden dan
lembaga negara lainnya sesuai dengan
kewenangannya. Intinya, PPHN harus
dapat memastikan arah dalam mengatasi
kemiskinan, kesenjangan, keterbelakangan
yang menjadi persoalan besar bangsa In-
donesia.

Bamsoet berharap, acara FGD ini akan
melahirkan pemikiran-pemikiran bagus yang
dapat memperkaya tujuan untuk maju ke
langkah selanjutnya yang lebih konkret, yakni
penyiapan tahapan-tahapan menuju sidang
istimewa dalam rangka menghadirkan
kembali PPHN sesuai dengan ketentuan yang
ada, sebagaimana diatur dalam konstitusi
dan UU yang berlaku. ❏

DER
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NASIONAL

FGD Perfilman

Film Media yang Tepat Membangun Karakter
Bangsa

FILM merupakan salah satu media
sosialisasi yang sangat baik. Salah
satu keunggulan  yang dimiliki film

adalah  bisa  menjangkau  seluruh lapisan
masyarakat, termasuk generasi muda,
dengan relatif mudah. Keluwesan  dan
gaya kekinian  pada  film membuat  pesan
yang disampaikan lebih gampang  diterima
dan dapat memengaruhi seluruh lapisan
masyarakat.

Karena itu, film bisa menjadi salah satu
alternatif media  yang bisa digunakan untuk
mengatasi berbagai persoalan. Termasuk
tantangan berbangsa dan bernegara.
Apalagi, saat ini, kerap dijumpai banyak anak
muda yang belum memahami  nilai-nilai
kebangsaan, khususnya  Pancasila.

“Untuk menjangkau  anak-anak muda,
butuh media yang tepat. Salah satunya
adalah film. Karena film merupakan media
yang dekat dengan anak muda. Di hand phone
anak muda mudah ditemukan film. Bahkan
banyak generasi milenial yang membuat film
secara mandiri, sebagai luapan kreativitas
dan inovasi,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari
Moerdijat SS, MM.

Pernyataan itu disampaikan Rerie,
sapaan Lestari Moerdijat,  secara daring
saat menjadi pembicara kunci Focus

Group Discussion (FGD) tentang Per-
filman. Acara tersebut berlangsung di
Ruang Delegasi Gedung Nusantara IV
Kompleks MPR/DPR RI Senayan, Jakarta,
Kamis (10/12/2020).

FGD perfilman itu diselenggarakan oleh
MPR bekerjasama dengan Produksi Film
Negara (PFN) dan Lembaga Kajian Denpasar
Dua Belas.  Tema yang dibahas adalah
‘Peran Produksi Film Dan Konten oleh Negara
Dalam Rangka Pembentukan Karakter
Bangsa untuk Mewujudkan Ketahanan
Negara.’

Ada lima  narasumber  yang turut ber-
bicara pada FGD tersebut. Selain Rerie, juga
terdapat Muhammad Farhan (Anggota MPR
RI Fraksi Partai NasDem),  Rima Agustina
(perwakilan Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila), Hanifah Makarim (Perwakilan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif),
Dr. Sutanto, S.H., M.A., (Sekretaris Direktorat
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pen-
didikan Dasar dan Pendidikan Menengah,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan),
dan Judith J. Dipodiputro (Direktur Utama
Perum PFN.

Lebih lanjut, Rerie berharap,  PFN  bisa
sesegera mungkin  memproduksi film-film
berkualitas, seperti yang dilakukan

selama ini. Apalagi,  film-film yang garapan
PFN dikenal berkualitas dan disukai
masyarakat.

Rerie menyebut, banyak film yang dibuat
untuk menyampaikan pesan tertentu,
termasuk tujuan membangun karakter
bangsa. “Mudah-mudahan dengan begitu,
persoalan yang masih kerap menimpa
bangsa Indonesia, khususnya anak muda,
bisa segera diatasi,” kata Rerie.

Pernyataan serupa disampaikan Rima
Agustina. Salah satu deputi di BPIP itu
percaya, film bisa berkontribusi dalam
penanganan masalah-masalah kebangsaan.
Bahkan film juga dapat menyediakan
lapangan pekerjaan yang besar bagi generai
muda. Karena di setiap pengerjaan film
terdapat 130 jenis lapangan pekerjaan.

Rima juga menjelaskan, di MPR ada Empat
Pilar MPR, sedangkan di BPIP terdapat  Empat
Konsensus Kebangsaan. Yaitu terdiri dari
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan
Bhinneka Tunggal Ika. “Semua ini bisa
dikampanyekan melalui film. Tidak perlu
mencantumkan kata-kata yang persis,
seperti yang ada dalam Empat Pilar, tapi
cukup nilai-nilai yang ada di dalamnya,”
katanya. ❏

MBO
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Diskusi Vaksin Covid-19

Vaksin Harus Utamakan Keselamatan Rakyat
Pandemi Covid-19 harus cepat dihilangkan. Salah satu upaya adalah dengan penyediaan vaksin,
namun tetap harus mendapatkan ijin dari BPOM dan MUI.

ANGGOTA MPR Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) Dr. Hj. Kurniasih
Mufidayati, M.Si., menegaskan bahwa

1,2 juta vaksin Covid-19 siap pakai dari
perusahaan asal Cina Sinovac yang sudah
berada di Indonesia, boleh diedarkan asal
sudah mendapatkan Emergency Use Autho-
rization (EUA) atau izin penggunaan darurat
dari Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM) RI, dan sertifikasi halal dari Majelis
Ulama Indonesia (MUI).

EUA, disepakati berdasarkan ketetapan
yang dikeluarkan Organisasi Kesehatan
Dunia (WHO) hasil konsultasi dengan
beberapa regulator obat dunia, seperti FDA
(Amerika Serikat) dan EMA (Eropa). Izin ini
bisa dikeluarkan saat pandemi jika vaksin
bisa memenuhi persyararatan terkait ke-
lengkapan data, seperti laporan menye-
luruh uji klinik vaksin fase 1 dan 2, analisis
interim fase 3, dan data efficacy (efektivitas)
vaksin minimum 50%

Sedangkan sertifikasi halal, lanjut Hj.
Kurniasih, dikeluarkan jika vaksin tersebut
memenuhi standar kehalalan yang di-
tetapkan MUI. Izin-izin tersebut sangat
penting, sebab akan memberikan rasa
aman serta nyaman kepada masyarakat,
sehingga diharapkan bisa meminimalisir
keengganan dan ketakutan rakyat untuk
divaksinasi. “Ini mesti benar-benar di-
perhatikan secara serius, sebab pe-
merintah memang bertanggung jawab
memastikan keselamatan dan kesehatan
rakyat,” katanya.

Hal tersebut disampaikan secara virtual oleh
Hj. Kurniasih dalam acara Diskusi Empat Pilar
dengan tema ‘Menanti Sertifikasi Halal Vaksin
Covid-19’ di Media Center MPR/DPR Senayan,
Jakarta, Selasa (15/12/2020). Diskusi yang
diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan
Koordinatoriat Wartawan Parlemen ini juga
dihadiri secara daring oleh Ketua MUI Pusat,
DR. KH. Asrorun Niam Sholeh, MA., serta diikuti
para wartawan dari berbagai media.

Namun, anggota MPR yang juga anggota
Komisi IX DPR menuturkan,  pada saat gelar
Rapat Dengar Pendapat (RDP)  di Komisi IX

pada 10 Desember 2020 yang dihadiri
Menteri Kesehatan, Ketua Satgas Penangan-
an Covid-19, Satgas Pemulihan Ekonomi
Nasional, Kepala BPOM, dan Dirut Bio
Farma, muncul fakta bahwa semua per-
izinan, baik itu EUA maupun sertifikasi halal
belum bisa dikeluarkan, sebab semuanya
masih dalam proses.  Artinya, menurut Hj.
Kurniasih, vaksin ini belum bisa atau belum
boleh diedarkan di Indonesia.

Sebagai wakil rakyat, Hj. Kurniasih pada
prinsipnya menginginkan dan meminta
kepada pemerintah untuk menuntaskan dulu
semua proses tahap perizinan, dan semua
sertifikat yang harus dikeluarkan. “Utamakan
keselamatan rakyat kami akan dukung
sepenuhnya,” tambahnya.

Kurniasih juga menekankan, dalam proses
pemenuhan semua perizinan tersebut agar
transparan dan independen.  “Saya mengajak
BPOM dan MUI untuk memahami keadaan
darurat seperti ini, rakyat sangat mem-
butuhkan vaksin agar kehidupan mereka
berjalan normal kembali,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua MUI Pusat, Asrorun
Niam Sholeh, mengungkapkan bahwa isu
keamanan dan kehalalan adalah dua aspek
yang memang menjadi komitmen pemerintah
dalam upaya awal pencarian dan pengadaan
vaksin Covid-19.

Asrorun Niam menuturkan, komitmen itu
dimulai dari 27 Agustus dengan munculnya
inisiasi dari pemerintah melalui Wakil Presiden
RI, saat menerima Bio Farma.  Waktu itu,

Wapres menjelaskan secara khusus
mengenai pentingnya aspek kepatuhan
syariah di samping aspek keamanan dari
pengadaan vaksin.  Hal itu, kemudian
ditindaklanjuti dengan pembentukan tim teknis
untuk percepatan sertifikasi halal vaksin
yang terdiri dari Kementerian BUMN,
Kemenkes, BPOM, MUI, dan Bio Farma.

Dalam perjalanannya, tenyata Sinovac
secara formal mengajukan permohonan
sertifikasi halal. Tim pun bergerak cepat
dengan melakukan pemeriksaan semua
dokumen.  Setelah semua proses ke-
lengkapan dokumen terpenuhi, maka pada
15 Oktober 2020,  Tim LPPOM MUI, Tim
Komisi Fatwa MUI, Tim Kementerian Ke-
sehatan dan BPOM berangkat ke Tiongkok
untuk kepentingan proses auditing lapangan
untuk dua tujuan, yakni audit aspek ke-
amanan dan aspek kehalalan.

“Setelah melalui karantina mandiri selama
dua minggu, pada 2-5 November audit
dilaksanakan di Beijing. Pada 12 November
kembali ke Jakarta dan melakukan rapat in-
ternal untuk mengkaji temuan audit.  Pada
rapat 14 Desember dikeluarkan hasil audit,
yakni masih ada dokumen penting yang
harus disediakan Sinovac.  Posisi terakhir,
Tim Auditor masih menunggu dokumen
tersebut untuk dilakukan kajian kembali.  Pada
intinya, MUI sampai detik ini tetap komit
memberikan prioritasnya membahas aspek
kehalalan vaksin Covid-19,” terangnya. ❏

DER
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NASIONAL

FGD Gorontalo

Kepala Daerah Harus Bersih, Transparan,
dan Profesional
Kepala daerah harus menjalankan amanah jabatannya dengan baik dengan satu tujuan kesejahteraan
rakyat daerah.

WAKIL Ketua MPR, Prof. Dr. Ir. H. Fadel
Muhammad, mengungkapkan bah-
wa kunci sukses kepala daerah

untuk mampu membawa rakyatnya menjadi
makmur dan sejahtera adalah bersih, trans-
paran, serta profesional dalam bekerja menge-
lola potensi serta kekayaan wilayahnya.

Bersih artinya tidak korupsi. Trans-
paran, selalu terbuka dan membuka dialog
kepada masyarakat terhadap semua
kebijakan yang akan dikeluarkan, terutama
soal anggaran. Lalu profesional, tidak
melakukan nepotisme. Itu artinya, kepala
daerah harus melakukan rekrutmen
dengan berbasis kepada kemampuan.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR
dari Kelompok DPD ini dalam acara Focus
Group Discussion Kebangsaan dengan
tema ‘Peran Generasi Muda Memberantas
Korupsi’ diselenggarakan MPR bekerjasama
dengan DPC Gerakan Pemuda Marhaenis,
di Kota Gorontalo, Jumat (11/12/2020).

Hadir dalam acara tersebut Ketua ICMI
Orwil Gorontalo Prof. Dr. Syamsu Qamar
Badu, anggota MPR dari Kelompok DPD

Abdurrahman Abubakar Bahmid, Sekda
Kabupaten Bone Bolango Ir. Ishak Ntoma,
Dekan FH Universitas Negeri Gorontalo Prof.
Dr. Fenty Puluhulawa, serta para peserta
dari berbagai elemen, antara lain:  Akademisi
kampus, mahasiswa, LSM, birokrat daerah,
aktivis hukum, aktivis pendidikan, generasi
muda milenial, dan perwakilan media massa.

“Mengapa saya sangat menekankan
kepala daerah harus bekerja berdasarkan

tiga hal tersebut, karena saya sangat miris
betapa banyaknya kepala daerah –terdapat
sekitar 300 orang— tersangkut kasus
korupsi.  Ini sangat menyedihkan sekali,
mereka tidak amanah dalam mengelola uang
rakyat.  Baru-baru ini malah setingkat menteri
terkena kasus korupsi,” ujarnya.

Semestinya, lanjut Fadel, setelah menerima
amanah jabatan, para kepala daerah dan juga
pejabat negara lainnya harus betul-betul

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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meresapi bahwa dirinya akan mengelola
banyak uang rakyat yang mesti digunakan
hanya untuk kepentingan rakyat.  “Jika
mereka bisa berpegang teguh kepada moral
dan hati nurani dalam menjalankan tugas-
tugasnya maka itu akan menjadi contoh yang
baik kepada rakyatnya” katanya.

Fadel Muhammad juga menyinggung
wacana besar yang selalu muncul dalam
setiap kasus korupsi, yakni hukuman mati.
Menanggapi wacana hukuman mati, terutama
bagi oknum pejabat  yang melakukan korupsi
bantuan sosial masyarakat, mantan Menteri
Kelautan dan Perikanan itu menegaskan,
akan mendengarkan terlebih dahulu usulan
dari KPK dan para ahli pidana. Tapi, mantan

Gubernur Gorontalo dua periode ini sangat
memaklumi jika banyak warga masyarakat
geram sehingga menginginkan hukuman mati
bagi pelakunya.  “Saya paham kasus korupsi
apalagi terkait bantuan sosial sangat
menyakitkan hati rakyat,” imbuhnya.

Melihat dampak sangat luar biasa dari
kejahatan korupsi ini, Fadel Muhammad
mengajak para kepala daerah dan pejabat
negara yang lain untuk tidak mengkhianati
kepercayaan rakyat. “Kontrol dari masya-
rakat, termasuk generasi muda, juga penting.
Mari bersama-sama menjaga dan meng-
awasi agar kasus-kasus korupsi tidak lagi
bertambah banyak.  Mari lakukan itu untuk
Indonesia tercinta,” tandasnya.

Seminar Kebangsaan Bersama DPP SDGs Lira
Setelah mengikuti acara Focus Group Dis-

cussion (FGD) yang diselenggarakan DPC
Gerakan Pemuda Marhaenis Kota Gorontalo,

esoknya, Sabtu (12/12/2020), Wakil Ketua
MPR ,  H. Fadel Muhammad juga berbicara
pada acara Seminar Kebangsaan yang
digelar MPR bersama Dewan Pimpinan Pusat
Sustainable Development Goals (DPP
SDGs) Lira, Kota Gorontalo.

Dalam kesempatan itu, Fadel Muhammad
mengungkapkan bahwa perjalanan demo-
krasi sejak Indonesia merdeka sudah baik
dan makin bagus lagi di era reformasi,
dimana kedaulatan rakyat sangat di
kedepankan dengan berlakunya sistem
pemilihan langsung oleh rakyat.  Di era ini,
rakyat, baik laki-laki maupun perempuan,
bukan hanya memiliki hak untuk memilih tapi
juga diberikan hak dipilih menjadi apapun,

termasuk menduduki kursi parlemen.
Namun, Fadel sangat menyayangkan,

angka keterwakilan perempuan di par-
lemen pasca pemilu 2009 dan 2014,
ternyata masih rendah. Untuk lebih
membuka akses perempuan di parlemen,
di 2018, keluar Peraturan KPU Nomor 20
Tahun 2018 soal pengajuan bakal calon
anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota yang mensyaratkan
parpol dalam menyusun daftar bakal calon
wajib memuat keterwakilan perempuan
paling sedikit 30% di setiap dapil.

Peraturan tersebut ternyata mampu
memberikan semangat baru, sehingga jumlah
keterwakilan perempuan di Pemilu 2019 naik
menjadi 20,5%, tapi masih dibawah 30%.
“Saya heran juga kenapa begitu sulit
perempuan masuk parlemen, padahal
kualitas, kapabilitas perempuan Indonesia,
tidak bisa dianggap enteng, tidak kalah

dengan kaum pria,” katanya dalam seminar
kebangsaan bertema:  ‘Suara Perempuan di
Parlemen’ tersebut.

Selanjutnya, pimpinan MPR dari Ke-
lompok DPD ini mengatakan bahwa
walaupun belum mencapai 30%, namun
jumlah keterwakilan di 2019 harus
disyukuri dan mesti ditingkatkan lagi di
pemilu selanjutnya.  Ini sangat penting,
sebab di antara negara-negara ASEAN
saja, jumlah keterwakilan perempuan di
Indonesia yang sebesar 21% masih di
bawah Fil ipina yang melebihi 30%,
Singapura 23% dan Vietnam 27%.

“Dari seminar ini, saya berharap akan
keluar pemikiran-pemikiran yang bisa

mengidentifikasi apa yang menyebabkan
rendahnya jumlah keterwakilan perempuan
di parlemen, sekaligus solusi terbaiknya,”
ujar Fadel Muhammad. Dan, kepada para
perempuan Indonesia, Fadel berharap,  agar
lebih semangat untuk terjun ke ranah politik
sampai menjadi wakil rakyat. Kalau bisa
melebihi 30%.  Tentu saja harus dibarengi
dengan peningkatan kualitas diri,” ucapnya.

Seminar Kebangsaan di Gorontalo ini
dihadiri, antara lain: Anggota MPR Fraksi
Gerindra, Elnino M. Husein Mohi, ST.,
M.Si.; Anggota MPR dari Kelompok DPD,
Rahmijati Jahja, S.Pd.; Ketua DPP SDGs
Lira, Sriyani Haju; Akademisi Universitas
Negeri Gorontalo, Dr. Lilan Dama, S.Pd.,
M.Pd.;  Dan, para peserta yang sebagian
besar kaum perempuan anggota SDGs
Lira, mahasiswi Universitas Negeri
Gorontalo, serta masyarakat umum. ❏

DER
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Tak hanya itu, defisit APBN pun semakin melebar
dan membahayakan keuangan negara. Bayangkan
saja, defisit APBN mencapai 6% yang menunjukkan
pengelolaan keuangan negara yang jauh dari frasa
efisien. Bahkan pemasukan pajak sampai akhir bulan
Desember 2020 tidak mencapai target sehingga
kuartal I/2021 pemerintah sudah ancang-ancang
ingin buat utang baru Rp 342 Trilliun .

Sebuah Masukan  untuk PEN
Melihat kondisi ekonomi yang serba sulit,

dibentuklah kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN). Kebijakan ini dirancang untuk memperbaiki
kembali ekonomi bangsa, namun nyatanya belum
mampu mendongkrak perekonomian nasional. Tentu,
hal ini perlu dievaluasi oleh pemerintah agar lebih
efektif pada 2021.

Pemerintah harus mampu merealisasikan anggaran
PEN tersebut. Namun nyatanya, realisasi anggaran
PEN belum mencapai 50%. Persentasenya masih
berada di angka 38,6% atau setara dengan Rp 268,3
Triliun dari pagu Rp.695,2 Triliun. Akibatnya, program
ini belum dirasakan masyarakat dan belum mampu
mendongkrak ekonomi Indonesia.

Tak hanya angka tersebut yang perlu dievaluasi,
sistim manajemen pemerintahan juga perlu dievaluasi.
Kementerian harus bekerja sesuai tupoksinya, urusan
food estate kembalikan ke kementerian Pertanian,
Mentan tidak mengurusi kalung Covid-19, Men BUMN
bukan mengurusi vaksin Covid-19,dan yang penting
maksimalkan Satgas Covid-19 dan Kementerian
Kesehatan.

Solusi Pemulihan Ekonomi
Indonesia perlu belajar banyak dari negara

tetangga di Asia Tenggara, seperti Vietnam atau
negara di Afrika seperti Mesir. Ekonomi mereka tetap
tumbuh positif meski di tengah gempuran Covid-19.

Pemerintah harus sesegera mungkin memberikan

SEBAGAI Tahun yang penuh cobaan dan
tantangan, sekaligus tahun yang penuh hikmah
dan pembelajaran. Sepanjang tahun 2020, kita

diperhadapkan pada problematika di berbagai lini
kehidupan oleh karena adanya pandemi Covid-19.

Total kasus Pandemi Covid-19 mencapai 743.198
kasus (pada 31/12/2020). Bahkan, 22.138 orang
diantaranya meninggal dunia dan sama sekali
belum ada tanda-tanda pelandaian kurva kasus
pandemi Covid-19. Tidak adanya pelandaian kasus
menunjukkan belum efisien dan efektifnya langkah
pemerintah dalam memotong rantai penyebaran
Covid-19.

Kita dapat belajar dari negara lain yang berhasil,
seperti Korea Selatan. Sejak awal, Korea Selatan
melakukan lockdown dengan menutup bandara dan
pelabuhan sebagai pintu masuk Covid-19. Hasilnya
terlihat, Korea Selatan kini berhasil meredam
pandemi. Demikian pula dengan New Zealand. Lewat
ketegasannya, kasus harian Covid-19 tidak mencapai
belasan kasus.

Kondisi Ekonomi Nasional
Keganasan Covid-19 berimbas pada ekonomi In-

donesia. Terlihat, pertumbuhan ekonomi nasional
terkontraksi parah, bahkan akhir tahun 2020
diperkirakan masih kontraksi minus 2%.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik di kuartal
II dan III/2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia
berturut-turut -5,32% dan -3,49%. Imbasnya, banyak
usaha sektoral yang harus tutup sementara bahkan
gulung tikar selamanya karena tidak lagi mampu
menanggung beban ekonomi.

Mandeknya ekonomi juga berbuntut pada
pengangguran yang bertambah banyak. Tercatat,
berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja,
pengangguran di Indonesia bertambah 3,05 juta
selama pandemi Covid-19. Sebuah angka yang
besar dan kondisi yang memprihatinkan.

Refleksi Akhir Tahun 2020 dan Harapan Tahun 2021

Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA.
Wakil Ketua MPR RI
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kemudahan, kecepatan, dan menguatkan pembiayaan dan
pendampingan secara langsung dan menyeluruh kepada Koperasi
dan UMKM agar bisa survive di tengah pandemi Covid-19 sehingga
ekonomi grassroot dapat normal kembali dan ekonomi nasional dapat
bertumbuh positif kembali.

Tak hanya itu, pemerintah juga harus memiliki peta jalan PEN
seperti yang pernah dimiliki Pemerintahan SBY, yakni MP3EI. Lewat
MP3EI, pertumbuhan ekonomi Indonesia rara-rata mencapai 6%,
tertinggi semenjak reformasi. Master Plan inilah yang harusnya
dihadirkan kembali pemerintah, utamanya dalam menghadapi
pandemi Covid-19.

Tentu, kita berharap, pemerintah dapat lebih tegas dalam memutus
rantai penyebaran Covid-19, sekaligus efektif dalam mengambil
kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Semoga lewat kebijakan re-
shuffle menteri terakhir, pemerintah menjadi lebih fresh, memiliki sense
of crisis, dan mampu merekonstruksi ulang ekonomi Indonesia agar
pulih kembali.

Kondisi Hukum, Sosial, Politik Indonesia
Tahun 2020 memang benar-benar menjadi tahun-tahun berat bagi

Indonesia. Di samping hadirnya hantaman Covid-19, Indonesia juga
dicoba dengan munculnya berbagai masalah hukum di Indonesia.
Penyusutan ruang-ruang publik, munculnya pelanggaran HAM, hingga
semakin kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan
hukum di Indonesia.

Dalam catatan KontraS 2020, banyak sekali pelanggaran HAM
dan tindakan kekerasan yang muncul tahun ini. KontraS menemukan
dalam satu tahun terakhir terdapat 158 peristiwa pelanggaran,
pembatasan, ataupun serangan terhadap kebebasan sipil yang terdiri
atas hak asosiasi (4 peristiwa), hak berkumpul (93 peristiwa), dan
hak berekspresi (61 peristiwa). Hal ini menunjukkan perlunya
evaluasi besar-besaran dalam pelaksanaan sistem hukum dan
demokrasi di Indonesia.

Tak hanya itu, tahun 2020 juga dipenuhi oleh munculnya produk
hukum yang kontroversial. Produk hukum yang tidak diterima
masyarakat karena dianggap tidak mengakomodir kepentingan
masyarakat. Akibatnya, muncul berbagai gerakan perlawanan di
masyarakat yang melawan hadirnya produk hukum tersebut.

Sebut saja, RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang

dianggap telah mencederai nilai-nilai Pancasila. Ia ditolak oleh
hampir seluruh elemen bangsa. Ada juga RUU Cipta Kerja (Omni-
bus Law),undang undang Minerba yang dianggap tidak pro
masyarakat kecil yang ditolak besar-besaran oleh masyarakat,
khususnya mahasiswa dan kaum buruh namun akhirnya tetap
menjadi UU.

Partai Demokrat pun turut ambil bagian dalam gerakan menolak
RUU dan UU tersebut. Kami menolak keras segala bentuk kebijakan
dan UU yang tidak pro rakyat. Kami memahami betul bahwa kami
adalah perpanjangan tangan rakyat yang harus selalu mendengarkan
aspirasi rakyat. Partai Demokrat akan terus berada di barisan
terdepan untuk memastikan agar pemerintah dapat membuat kebijakan
dan produk hukum yang pro rakyat.

Dalam bidang politik, Indonesia juga menyelenggarakan pilkada
serentak pada akhir 2020. Sebuah pertaruhan oleh karena Covid-
19 masih belum melandai sama sekali. Pilkada serentak 2020 juga
menjadi petunjuk bahwa pemerintah dalam menyelenggarakan pesta
demokrasi di tengah pandemi mengambil resiko yang besar dan
terbukti setelah Pilkada kasus Covid-19 semakin meningkat.

Dalam bidang sosial, sorotan selama tahun 2020 terbanyak adalah
soal BPJS, Tapera, dan berbagai bantuan sosial yang dianggap
belum menyentuh masalah kalangan bawah.

Terkait BPJS, banyak masyarakat yang merasa kecewa dengan
langkah pemerintah yang menaikkan kembali iuran BPJS. Terlebih di
masa pandemi, kenaikan BPJS menjadi salah satu penanda kurang
diakomodirnya harapan masyarakat. Harapan untuk merasakan
jaminan sosial dan kesehatan masyarakat yang memang harusnya
dipenuhi oleh pemerintah.

Tak hanya BPJS, pemerintah kembali menarik iuran untuk TAPERA.
Iuran sebesar 3% ini semakin menyulitkan masyarakat Indonesia.
Tentu, hal ini harus menjadi evaluasi pemerintah di tahun 2021.
Pemerintah tidak boleh membuat kebijakan kontraproduktif. Partai
Demokrat akan selalu hadir untuk memastikan suara rakyat
diakomodir.

Kita harapkan tahun 2021 setiap penyusunan RUU, adalah UU
yang dibutuhkan dan berpihak kepada rakyat yang dapat memberikan
kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat.

Kita mendukung pemerintah agar evaluasi dilakukan agar pada
2021 rakyat merasa lebih aman, demokratis, dan sejahtera. ❏
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SEBENARNYA pembukaan sekolah
bukanlah keharusan, tapi dibolehkan.
Hal itu menjadi kebijakan masing-

masing daerah dan institusi sesuai keadaan
masing-masing. Kalau di daerah yang masih
tinggi penularannya tentu jangan dulu. Tetapi
ada daerah-daerah yang jauh dari perkotaan,
yang terpapar corona sedikit sekali dan tidak
ada akses internet, saya rasa wajar jika
dibolehkan dengan pemenuhan daftar periksa
yang sangat ketat.

Pandemi memberikan tekanan yang berat
bagi kita semua, tidak hanya secara ekonomi
dan kesehatan, tetapi juga psikologis.
Menurut survei Kemendikbud, 62,5% siswa
menganggap bahwa belajar dari rumah tidak
menyenangkan. Data-data juga menunjuk-
kan bahwa kekerasan dalam rumah tangga
terhadap anak meningkat.

Kami melakukan kegiatan penyerapan
aspirasi melalui berbagai kanal. Di media
sosial, banyak sekali feedback dari siswa
yang meminta masuk sekolah. Ini cukup
mengejutkan, karena ternyata siswa tidak
menikmati belajar di rumah dan justru tidak
sabar ingin masuk kembali ke sekolah. Tidak
semua rumah bisa menghadirkan perasaan
nyaman bagi anak. Banyak siswa yang
ternyata menganggap berada di sekolah
lebih baik daripada di rumah, dan sekolah
seperti tempat pelarian dari kondisi rumah
yang tidak kondusif.

Dampak negatif lainnya yang dapat terjadi
jika kebijakan belajar dari rumah tetap
dilaksanakan adalah tingginya learning loss.
Hal ini disebabkan rendahnya akses internet

di berbagai daerah, juga perbedaan ke-
mampuan SDM pengajar dalam melakukan
pendidikan jarak jauh. Jika ini terjadi,
kesenjangan dalam dunia pendidikan akan
terus melebar antara mereka yang berasal
dari keadaan sosial ekonomi tinggi dan
rendah. Jika ini dibiarkan, angka putus
sekolah juga terancam meningkat akibat
banyaknya anak yang tidak bersekolah dan
justru bekerja di masa pandemi ini.

Pembukaan sekolah adalah salah satu
upaya yang diambil untuk mereduksi dampak-
dampak negatif di atas. Tentu saja kebijakan
tersebut tidak diambil dengan semena-mena.
Terdapat banyak syarat yang harus dipenuhi
sebelum sekolah dapat menyelenggarakan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memperbolehkan sekolah melakukan pendidikan dengan pembelajaran

tatap muka pada Januari 2021. Ini merupakan keputusan bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri

Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Dan, sekolah yang dibuka harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Tapi, yang patut untuk diperhatikan bahwa pandemi Covid-19 masih memperlihatkan tingkat penularan yang tinggi. Nah,

bagaimana menyikapi diperbolehkannya pembelajaran tatap muka secara langsung di tengah masa pandemi yang belum

surut? Berikut pendapat anggota MPR yang membidangi masalah itu.

Hetifah Sjaifudian, Anggota MPR Fraksi Partai Golkar

Harus Mendapat Persetujuan Orangtua/Wali

Ketika Sekolah Dibuka Kembali

pendidikan tatap muka. Dan, sekali lagi,
pembelajaran tatap muka bukan diwajibkan,
tetapi dibolehkan untuk mereka yang merasa
perlu.

Kebijakan pembukaan sekolah yang
sebelumnya direstriksi oleh pusat, sekarang
diberikan ke daerah. Hal ini disebabkan
karena besar dan beragamnya wilayah di
Indonesia, sehingga kebijakan yang ter-
sentralisasi dan one size fits all tidak akan
berhasil dan justru tidak optimal dalam
menangani permasalahan di dunia pen-
didikan. Pemerintah daerah dengan ke-
bijaksanaannya harusnya dapat menilai
dengan lebih baik, apakah suatu daerah siap
dan aman untuk melakukan pembelajaran

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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tatap muka.
Setelah pemda memperbolehkan daerah-

nya melakukan pembelajaran tatap muka,
pihak selanjutnya yang berwenang adalah
kepala sekolah. Untuk kepala sekolah yang
merasa sudah dapat memenuhi daftar
periksa, dapat membuka sekolahnya. Namun,
jika kepala sekolah merasa sekolahnya belum
siap maka tidak ada kewajiban baginya untuk
membuka sekolah, dan pembelajaran tetap
dapat dilakukan secara jarak jauh.

Daftar periksa meliputi, antara lain:
Ketersediaan sarana sanitasi, termasuk toi-
let layak, sarana cuci tangan, disinfektan,
dan akses terhadap pelayanan kesehatan.
Kesiapan menerapkan wajib masker, memiliki
thermogun, memiliki pemetaan warga
sekolah yang memiliki comorbid, tidak
memiliki akses transportasi yang aman,
memiliki riwayat perjalanan dari wilayah
resiko tinggi, mendapat persetujuan dari
komite sekolah/perwakilan orangtua/wali.

Poin terakhir, yaitu persetujuan dari
orangtua/wali menjadi poin krusial di sini,
karena mereka menjadi garda terdepan

kebijakan ini. Jika orangtua belum mengizinkan
putra/putrinya menjalankan pembelajaran
tatap muka maka hal itu tidak boleh di-
paksakan, dan anak-anak tersebut harus
tetap mendapatkan layanan pendidikan
secara daring atau melalui cara-cara lainnya.

Jikapun suatu sekolah telah memenuhi
semua syarat pembukaan, tidak berarti
mereka dapat melakukan pembelajaran tatap
muka secara normal seperti sebelum
pandemi. Terdapat protokol ketat yang harus
dipenuhi, antara lain: Jarak antara meja di
kelas minimal 1,5 M, jumlah maksimal peserta
didik di ruang kelas untuk PAUD dan SLB
dibatasi 5 orang, sedangkan Pendidikan
Dasar & Menengah 18 orang (dari standar
normal 36 peserta didik), sistem bergiliran
(shifting) rombongan belajar yang ditentukan
oleh sekolah, menggunakan masker kain 3
lapis atau masker bedah sekali pakai, cuci
tangan pakai sabun dengan air mengalir atau
menggunakan hand sanitizer, jaga jarak 1,5
M sepanjang jam belajar dan tidak melakukan
kontak fisik, menerapkan etika batuk/bersin.

Kantin, kegiatan olahraga dan ekstrakuri-

kuler, serta kegiatan selain pembelajaran
tidak diperbolehkan. Sebagai contoh,
orangtua menunggui siswa di sekolah,
pertemuan orangtua, dan lain-lain.

Dengan berbagai pertimbangan di atas,
saya rasa kebijakan ini adalah yang paling
tepat dan paling proporsional untuk di-
terapkan di Indonesia. Kita tidak bisa
memandang persoalan nasional dengan
kacamata “orang Jakarta”, karena tidak
semua kondisi di daerah sama seperti apa
yang kita alami di pusat. Saya berharap
adanya pengawasan yang tinggi di masya-
rakat dengan diterapkannya kebijakan ini di
awal 2021 ini. Seluruh pemangku ke-
pentingan diharapkan dapat mendukung
pemerintah daerah dalam mempersiapkan
transisi ini, mulai dari dinas pendidikan, dinas
kesehatan, dinas perhubungan, sekolah,
guru/dosen, dan orangtua.

Mari kita dukung kebijakan pendidikan yang
berkeadilan, dengan tetap menomorsatukan
kesehatan, demi pembangunan SDM Indone-
sia Unggul yang sehat dan cerdas. ❏

AWG

ANGKA kasus Covid-19 sejauh ini masih
fluktuatif. Daerah yang semula
zonanya sudah menguning ternyata

ada yang kembali memerah. Mengingat
Covid-19 masih belum bisa dikendalikan
dengan baik maka menghadapi tahun baru
pemerintah memperketat persyaratan
mobilitas penduduk. Persyaratan harus
menunjukkan keterangan hasil rapid test
maupun swab.

Belum ada yang bisa memastikan kapan
pandemi corona ini akan berhenti. Dalam
situasi belum terkendali seperti ini, disaran-
kan lebih baik Mendikbud mengondisikan
agar para guru menyiapkan mental bahwa
PJJ (Pendidikan Jarak Jauh) ini akan ber-
langsung lama. Kesampingkan dulu fikiran
untuk melaksanakan pembelajaran tatap
muka. Lebih baik ubah mindset guru untuk
mengarusutamakan PJJ tanpa harus me-
ngorbankan mutu.

Banyak hal yang harus dibenahi untuk bisa
mengarusutamakan PJJ dengan tetap

Zainuddin Maliki, Anggota MPR Fraksi PAN

Pendidikan Jarak Jauh Tanpa Mengorbankan Mutu

menjaga mutu pembelajaran. Kendala yang
dihadapi di lapangan, antara lain belum
meratanya jaringan internet dan bahkan
listrik. Banyak siswa yang tidak memiliki
gawai. Jangankan siswa, masih ada juga

guru yang belum bisa menggunakan  gawai
untuk melaksanakan pembelajaran daring.

Orangtua di rumah juga banyak yang tidak
memiliki pengalaman mendampingi pem-
belajaran putra-putrinya di rumah, sampai

28-38 ISI.pmd 1/1/2003, 12:55 AM37



38 EDISI NO.01/TH.XV/JANUARI 2021

NASIONAL

ada yang frustasi lalu melepaskan ke-
kesalannya dengan cara melakukan tindakan
kekerasan kepada anaknya sendiri yang
berakibat fatal.

Minimnya platform pembelajaran yang bisa
diakses guru sebagai sumber pembelajaran
juga menjadi kendala dalam mengarus-
utamakan PJJ. Para guru juga membutuhkan
reskilling dan upskilling untuk bisa menge-
mas pembelajaran jarak jauh yang inovatif,
menjamin siswa aktif dan dapat dilaksanakan
dengan cara-cara yang menyenangkan,
berdaya guna dan berhasil guna dalam arti
terjadi proses pembelajaran yang se-
sungguhnya. Proses pembelajaran yang
dilakukan dengan cara daring tetap men-
jamin terjadi proses pengembangan ke-
cerdasan kognitif, psychomotorik maupun
kecerdasan afektif peserta didik.

Bisa jadi pelaksanaan PJJ yang masih
banyak kendala di lapangan itulah yang
dijadikan alasan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan, Nadiem Makarim,  memper-
bolehkan pembelajaran tatap muka Januari
2021, dan yang mendasarinya Surat
Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri.

Kemendikbud berpandangan, PJJ tidak
bisa dilaksanakan dalam waktu yang lama.

Kalau PJJ berlangsung terlalu lama tanpa
tatap muka maka akan menimbulkan berbagai
dampak negatif.

Semakin lama tidak terjadinya pem-
belajaran tatap muka maka semakin besar
dampak negatif yang terjadi pada anak.
Begitu pemahaman Kemendikbud se-
bagaimana dapat dibaca dalam Panduan
Pembelajaran Semester Genap Tahun Ajaran
dan Tahun Akademik 2020-2021 di masa
pandemi Covid-19.

Dalam situasi Covid-19 yang masih belum
menentu, sebaiknya tidak menerapkan
pembelajaran tatap muka (PTM) terlebih
dahulu. Utamakan kesehatan dan ke-
selamatan siswa, guru, dan para pengabdi
pendidikan kita.

Memang pemerintah tidak memaksakan
pelaksanaan PTM di lapangan. Semua
tergantung kepada para orang tua. Meski
pihak pemda dan sekolah setuju, tetapi kalau
orang tua siswa tidak mengizinkan maka
PTM tidak boleh dilaksanakan.

Dalam banyak kesempatan bertemu or-
ang tua siswa, ada kesan mereka masih
was-was untuk melepas putra-putrinya
pergi ke sekolah. Waktu melakukan kunjung-
an spesifik ke Bogor misalnya, saya bertemu

Komite Sekolah, Guru, Kepala Sekolah, PGRI,
dan juga Dewan Pendidikan. Mereka masih
khawatir dengan perkembangan penangan-
an pandemi corona dengan kasusnya yang
masih fluktuatif.

Wakil Ketua PGRI Kota Bogor, Muhammad
Usman Tonda, Rabu (9/12/2020) se-
bagaimana dikutip AyoBogor.com. menyata-
kan bahwa mereka berharap, sebelum
pembelajaran tatap muka guru divaksin dulu.
Jadi, jangan terburu-buru karena guru belum
disiapkan, mereka tergolong rentan,” begitu
katanya.

Beberapa negara lain justru menjadikan
momentum Covid-19 untuk mengubah
paradigma pembelajaran dari tatap muka
ke pembelajaran daring atau online. Ari-
zona State University, misalnya, sebuah
perguruan tinggi negeri di Amerika Serikat
sudah membuka kesempatan kepada
siswa SMA/K untuk mengikuti program
kuliah daring.

Hal yang menarik program ini selain
mempersingkat waktu kuliah dan me-
ringankan biaya, juga aman dari pandemi
Covid-19 dan dipastikan oleh penyelenggara
tanpa mengorbankan mutu. ❏

AWG

28-38 ISI.pmd 1/1/2003, 12:55 AM38



39EDISI NO.01/TH.XV/JANUARI 2021

FOTO-FOTO:  ISTIMEWA

Ribuan tahun Sebelum Masehi (SM)

sebenarnya sudah ada penanggalan atau

kalender. Masyarakat Mesopotamia pun sudah

merayakan pergantian tahun. Tradisi yang

demikian masih dirayakan oleh Bangsa Iran,

Azerbaijan, dan kawasan sekitarnya. Setiap pergantian

peradaban ada upaya untuk membuat sistem kalender

baru. Di masa Kekaisaran Romawi yang didukung oleh para

pendeta, uskup, biara, disusun Kalender Masehi. Kalender yang

usianya sudah ribuan tahun ini sampai saat ini masih digunakan oleh

banyak negara.
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DARI waktu ke waktu pandemi Covid-

19 belum bisa terkendali meski sudah

ada vaksin yang disuntikkan kepada

umat manusia, namun wabah itu tetap

menggejala. Negara-negara Eropa yang

sebelumnya melakukan lockdown agar bisa

memutuskan rantai penularan, di pertengahan

Desember 2020 hingga minggu-minggu

pertama Januari 2021 kembali melakukan hal

yang serupa (lockdown).

Lockdown dilakukan dengan cara me-

nerapkan jam malam hingga pembatasan

perkumpulan orang. Orang bisa berkumpul

namun dibatasi tiga sampai lima orang.

Entah sampai kapan pengucian diper-

lakukan di negara-negara Eropa, apalagi di

Inggris ditemukan varian virus corona yang

bermutasi.

Akibat pandemi Covid-19 dan lockdown

membuat perayaan pergantian tahun dari

2020 ke 2021 kali ini agaknya tidak akan

dilakukan seperti biasanya. Bila pada masa

normal, perayaan pergantian tahun diraya-

kan dengan meriah. Di kota-kota besar dunia,

menjelang pergantian tahun, masyarakat

berkumpul di square, taman-taman kota, atau

alun-alun. Di sana mereka menggelar pesta

dan kemeriahan.

Apalagi pada saat detik-detik pergantian

tahun, kemeriahan bertambah sebab kem-

bang api berbagai warna dan bentuk

meluncur ke langit selama beberapa menit,

bahkan hingga berlangsung selama satu jam.

Aneka rupa dan warna kembang api

memancar di angkasa malam begitu mem-

pesona sehingga keriuhan terjadi pada saat

pergantian tahun di berbagai kota.

Dari sebuah sumber menyebutkan,

perayaan tahun baru sudah ada sejak 2000

tahun sebelum Masehi. Dilakukan di Timur

Tengah oleh bangsa Mesopotamia.

Pergantian tahun baru saat itu ditandai saat

matahari tepat berada di atas khatulistiwa

atau tepatnya 20 Maret. Tradisi ini masih

diteruskan oleh Bangsa Iran. Mereka

merayakan Nowruz, pergantian tahun baru

yang jatuh pada tanggal 20, 21, atau 22

Maret. Nowruz tidak hanya dirayakan oleh

bangsa Iran, namun juga oleh bangsa

Azerbaijan, Afghanistan, Pakistan, se-

bagian wilayah di India, dan suku Kurdi.

Saat ini perayaan pergantian tahun baru

Masehi sudah menjadi tradisi masyarakat di

berbagai belahan dunia. Hal demikian juga

terjadi di kota-kota di Asia dan Afrika. Dalam

wikipedia disebutkan, tahun Masehi merujuk

kepada tahun yang dianggap sebagai tahun

kelahiran Nabi Isa Al-Masih, sehingga dari

sini kalender dinamakan Yesus atau

Masihiyah (Mesias). Sebelum ada tahun

tersebut masa yang ada dinamakan Sebelum

Masehi (SM).

Penggunaan tahun Masehi mulai di-

lakukan di Eropa Barat pada Abad VIII. Kali

pertama penanggalan kalender dilakukan

oleh seorang biarawan bernama Dionysius

Exiguus. Sumber lain menyebut, Kaisar

Romawi Justian yang bertahta pada 527 M

memerintahkan Dionysius untuk membuat

perhitungan tahun berdasarkan kelahiran

Yesus Kristus. Dan, atas perintah Kaisar

Romawi itulah Dionysius membuat pe-

nanggalan atau kalender. Namun versi

lainnya menyebutkan, yang memulai

menyusun kalender dengan acuan tahun

kelahiran Yesus adalah Uskup Clemens

dari Alexandria pada tahun 190, dan

dilanjutkan oleh Uskup Eusebius di Antiokhia

pada tahun 314 hingga 325.

Para uskup itu bekerja keras untuk

menemukan kapan Yesus lahir dengan

berdasarkan kronologi, astronomi, dan

astrologi. Dalam ilmupedia.co.id dikatakan,

astrologi pertama kali dipelajari oleh

masyarakat Mesir kuno sekitar 1000 tahun

SM. Awalnya orang Mesir menggunakan

astrologi untuk meramal. Selanjutnya

bangsa Babilonia Kuno mengambil alih

perkembangan ilmu astrologi dari Mesir.

Bangsa Babilonia dengan ilmu ini men-

ciptakan astrologi yang kini kita kenal

Dionysius Exiguus

Perayakan Nowruz FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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sebagai rasi bintang. Pada tahun 600-200

SM, bangsa Babilonia mulai menggunakan

ilmu itu untuk menghitung penanggalan hari.

Ilmu ini selanjutnya dipelajari oleh para uskup,

pendeta, dan cendikiawan Romawi.

Sedang Dionysius dengan menggunakan

kosmologi, konjungsi planet, dan presesi

ekuinoks untuk penentuan dan penghitungan

tanggal. Sebuah sumber mengatakan,

Dionysius dianggap sebagai pencipta

kalender Masehi, boleh jadi karena ia

mempunyai latar sebagai ahli agama,

matematikawan, dan astronom ulung. Pada

tahun 525, Paus Yohanes I meminta dia

untuk menyiapkan kronologi perhitungan

Alexandria dimodifikasi (tabel 95 tahun

berkembang dengan patriark Theophilus

dari Alexandria) berdasarkan Victorius

dari Aquitaine siklus yang 532 tahun.

Dalam wikipedia juga disebutkan bahwa

kalender Masehi adalah penanggalan atau

penomoran tahun yang dipakai pada

kalender Julian dan Gregorian. Kalender

Julian merupakan tahun berdasarkan pada

matahari. Pada kalender ini jumlah hari

dalam setiap bulan sama, namun setiap

empat tahun sekali, jumlah hari ditambah 1

hari dengan tujuan untuk menyesuaikan

panjang tropis. Kalender ini digunakan di

negara-negara Eropa hingga pada tahun

1582.

Kalender Julian dirasa oleh Aloysius Lilius

dari Napoli, Italia, kurang akurat sehingga

dia mengusulkan adanya perbaikan. Usulan

Lilius disetuji oleh Paus Gregorius XIII pada

24 Februari 1582. Dari sinilah kalender itu

kemudian dinamakan  Kalender Gregorius.

Paus Gregorius XIII memiliki nama asli atau

kelahiran Ugo Buoncompagno. Ia lahir pada

7 Januari 1502 dan meninggal pada 10

April 1585. Dia menjadi pemimpin tertinggi

umat Katolik pada 1572 - 1585. Menjadi

popular karena menetapkan sistem Kalender

Gregorian dari Kalender Julian yang di-

sempurnakan pada 1582.

Perbedaan antara Kalender Julian dengan

Kalender Gregorius adalah satu tahun

Kalender Julian selama 365 hari 6 jam.

Karena revolusi bumi berlangsung selama

365 hari 5 jam 48 menit 46 detik maka setiap

1 milenium, Kalender Julian kelebihan 7

sampai 8 hari (11 menit 14 detik per tahun).

Masalah ini dipecahkan dengan hari-hari

kabisat yang agak berbeda pada kalender

baru ini. Kalender Julian, setiap tahun yang

bisa dibagi dengan 4 merupakan tahun

kabisat.

Pada kalender Gregorius, tahun dengan

kelipatan 100 dianggap sebagai tahun

kabisat apabila tahun tersebut juga bisa

dibagi dengan 400. Semisal, tahun 1600,

2000, dan 2400 termasuk tahun kabisat

sedangkan tahun 1500, 1700, 1800, 1900,

dan 2100 tidak termasuk tahun kabisat.

Dalam infia.co dikupas asal usul nama 12

bulan dalam kalender yang bernama Januari,

Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli,

Agustus, September, Oktober, November,

dan Desember. Pemberian nama bulan pada

kalender Masehi tak lepas dari sejarah dan

mitologi yang ada di Romawi pada zaman

dahulu.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Untuk bulan Januari diambil dari nama Dewa

Janus. Dewa ini merupakan Dewa penjaga

gerbang Roma dan digambarkan bermuka

dua dan dianggap cocok untuk nama bulan

pertama, karena melambangkan batas antara

masa lalu (tahun sebelumnya) dan masa

depan (tahun yang baru). Lalu, Februari

diambil dari nama Dewa Februus, yaitu Dewa

Kematian dan Pemurnian Romawi, yang juga

menjadi dewa bangsa Etruskan. Dari sinilah

Februari menjadi bulan perayaan ritual

pemurnian di Romawi yang dirayakan setiap

tanggal 15 bulan Februari.

Selanjutnya, bulan Maret diambil dari nama

Dewa Mars atau Dewa Perang. Dinamakan

demikian, karena pada bulan ini umumnya

perang dimulai kembali setelah berhenti

selama musim dingin.  Kemudian April diambil

Dewi Aprodhite, dan nama Bulan Mei diambil

dari Dewi Maia. Dinamai demikian karena

kedua bulan ini bertepatan dengan musim

semi. Aprodhite adalah Dewi Kecantikan

yang dinilai melambangkan keindahan bunga-

bunga yang bermekaran. Sementara Maia

adalah Dewi Kesuburan yang juga me-

lambangkan kesuburan tanaman.

Nama bulan Juni diambil dari nama Dewi

Juno. Sedang Juli dan Agustus dinamai

pada dua sosok pemimpin besar Ke-

kaisaran Roma, yakni Julius Caesar dan

Kaisar Augustus. Julius Caesar dijadikan

nama bulan ketujuh, Juli, sebab ia lahir pada

bulan itu. Sedang Augustus dijadikan nama

bulan kedelapan, Agustus, sebab banyak

peristiwa besar di bulan ini.

Nama-nama bulan selanjutnya, seperti

dikutip dari Wikipedia, diambil dari bahasa

Latin yang digunakan pada Kalender

Romawi. September diambil dari kata

septem, artinya tujuh. Oktober diambil dari

kata octo yang artinya delapan. November

diambil dari kata novem artinya Sembilan,

dan Desember dari kata decem artinya

sepuluh.

Menurut infia.co, urutannya tidak sesuai

dengan kalender Masehi sekarang? Alasan-

nya, dahulu kalender Masehi memiliki 10

bulan. Namun, penanggalan diubah menjadi

12 bulan dengan menambahkan bulan

Januari dan Februari. Januari dan Februari

ditempatkan pada urutan bulan pertama dan

kedua. Meski ada penambahan bulan dan

ada perubahan urutan hal demikian tidak

mengubah nama September, Oktober,

November, dan Desember. Meski nama dan

urutan bulan tidak sesuai, namun tetap

dipertahankan.

Ketika Kalender Gregorius ditetapkan,

tidak semua negara langsung mau me-

nerimanya, dan negara-negara di Eropa

mulai menerimanya secara perlahan-lahan.

Rusia bisa jadi negara yang terakhir mau

menerima Kalender Gregorius, yakni pada

tahun 1918. Satu (1) Januari 1622 me-

rupakan tanggal, bulan, dan tahun yang

ditetapkan sebagai permulaan tahun.

Sebelumnya tahun baru di negara-negara

Eropa tidak sama, menurut kalender versi

masing-masing. ❏

AWG/dari berbagai sumber
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Ketika Nabi Hijrah
Bangsa Arab yang kaya peradaban, juga memiliki kalender. Kalender yang ada disempurnakan oleh Umar bin Khatab dan

para sahabat. Kalender Hijriyah berpatokan pada saat Nabi Hijrah dari Mekkah ke Madinah.

PADA masa lalu setiap bangsa memiliki

penanggalan atau kalender sendiri-

sendiri.  Bangsa Arab yang mendiami

kawasan Timur Tengah yang kaya peradaban

juga memiliki kalender sendiri. Ketika Islam

belum datang atau masa pra-Islam, di

kalangan bangsa Arab menggunakan

sistem kalender dengan mengacu pada

perputaran bulan (qomariyah)  dan

matahari (syamsiyah).

Sayang, penanggalan yang ada pada

masa itu ada bulannya namun tidak ada

(angka) tanggal dan tahunnya. Dalam

kalam.sindonews.com diceritakan, peng-

gunaan kalender Hijriyah dimulai tahun 412

Masehi. Itu merupakan kesepakatan para

petinggi suku dan kabilah yang ada di Arab

atau pada masa Kilab bin Marrah (kakek

Nabi Muhammad ke-6). Para petinggi suku

dan kabilah di Arab itu berunding untuk

menentukan nama-nama bulan agar terjadi

kesamaan supaya waktu yang ada me-

mudahkan mereka dalam perdagangan dan

aktivitas lainnya.

Dari diskusi dan kesepakatan yang ada

muncul 12 nama bulan, yaitu: Muharram,

Shafar, Rabi’al-Awwal, Rabi’al-Tsani,

Jumada al-Ula, Jumada al-Tsaniyah, Rajab,

Sya’ban, Ramadhan, Syawwal, Dzul-

Qa’dah, Dzul-Hijjah. Meski ada nama bulan,

namun penomoran bulan belum ada karena

orang-orang Arab terdahulu tidak tahu bulan

apa yang pertama.

Dalam muslim.or.id diceritakan, setiap

tahun yang ada, dinamakan pada peristiwa-

peristiwa besar yang terjadi atau pada

sosok orang yang popular dan terkenal pada

masa itu. Contohnya, ketika Ka’bah dibangun

atau direnovasi kembali akibat banjir yang

melanda, maka pada tahun itu disebut

dengan Tahun Pembangunan Kembali

Ka’bah. Pun demikian Abrahah yang hendak

menyerang Mekkah dan menghancurkan

Ka’bah dengan pasukan Gajah yang terjadi

diperkirakan pada 570 Masehi, maka  tahun

itu dinamakan Tahun Gajah.

Pada waktu di Arab terjadi Perang Fijar.

Perang antara Bani Kinanah yang didukung

oleh Bani Quraisy melawan Bani Hawazin

maka tahun itu dinamakan Tahun Fijar. Bangsa

Arab menamakan tahun tidak hanya ber-

patokan pada peristiswa besar yang terjadi,

namun ada juga yang perpatokan pada

kematian dari seseorang pemuka suku.

Misalnya, sepeninggal Ka’ab bin Luai

dijadikan patokan sebuah nama tahun.

Hal demikian tentu membingungkan

‘administrasi’ dan bisa membuat kesalah-

pahaman. Diceritakan, Gubernur Basrah,

Abu Musa Al As’ari, menerima surat dari

khalifah Umar bin Khatab. Saat itu Abu Musa

bingung, sebab surat yang ada tanpa

tanggal. Dalam muslim.or.id dituliskan, ada

riwayat yang menyebutkan: “Telah sampai

kepada kami surat-surat dari Amirul

Mukminin, namun kami tidak tahu apa yang

harus kami perbuat terhadap surat-surat

itu. Kami telah membaca salah satu surat

yang dikirim di bulan Sya’ban. Kami tidak

tahu apakah Sya’ban tahun ini ataukah

tahun kemarin”.

Masa di mana ada bulan, namun tidak

ada tanggal dan tahun itu dialami Nabi

Muhammad dari lahir hingga meninggal.

Hal yang demikian segera disadari oleh

Umar bin Khatab. Tapi, dalam soal

kalender, ia tidak menentukan sendiri

bagaimana menyusunnya. Dia mengajak

sahabat-sahabatnya. Saat penentuan

atau acuan untuk memulai tanggal dan

tahun, ada yang mengusulkan kelahiran

Nabi Muhammad sebagai awal kalender.

Ada pula yang mengusulkan saat wafat-

nya Nabi Muhammad. Ada juga yang

mengusulkan saat Muhammad diangkat
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menjadi Rasul.

Di antara sahabat itu, yakni Ali bin Abi

Thalib, mengusulkan awal kalender dimulai

ketika Nabi Muhammad Hijrah ke Madinah

dari Mekkah. Usulan ini membuat hati Umar

bin Khatab tenang, sehingga usulan Ali

untuk mengawali kalender dengan meng-

acu pada saat Nabi Hijrah diterima. Umar

bin Khatab setuju dengan alasan peristiwa

hijrah menjadi pemisah antara yang benar

dan yang batil. Maka, peristiwa hijrah

dijadikan patokan penanggalan.

Dalam wikipedia disebutkan, pada tahun

638 M (17 H), Umar bin Khatab menetapkan

awal patokan penanggalan Islam adalah

tahun di mana hijrahnya Nabi Muhammad

SAW dari Mekkah ke Madinah. Sumber yang

sama mengatakan, penentuan dimulainya

tahun 1 Hijriyah dilakukan 6 tahun setelah

wafatnya Nabi Muhammad SAW.

Sebagaimana diceritakan di atas, pada

awalnya bangsa Arab sudah mengenal dan

menyusun 12 nama bulan, namun urutannya

belum tersusun. Untuk itu, pada pertemuan

yang dipimpin oleh Umar bin Khatab itu juga

dibahas penentuan awal kalender Islam

(Hijriyah). Pada pertemuan itu, Umar bin Khatab

dan Ustman bin Affan mengusulkan, bulan

Muharam sebagai awal bulan kalender Hijriyah.

Alasan Umar bin Khatab, pada Muharam saat

di mana orang-orang usai melakukan ibadah

haji. Usulan itu disepakati.

Dari sinilah akhirnya tersusun urutan

bulan dalam Kalender Hijriyah. Dimulai

Muharam (30 hari), Shafar (29), Rabi’ul

Awwal (30), Rabi’ul Akhir (29), Jumadil

Awwal (30), Jumadil Akhir (29), Rajab (29),

Sya’ban (30), Ramadhan (30), Syawal (29),

Dzulqa’dah (30), dan Dzulhijjah 29/30. Total

ada 354/355 hari.

Selanjutnya ini hari-hari yang ada dalam

Kalender Hijriyah, yakni Minggu (pertama),

Senin (kedua), Selasa (ketiga), Rabu

(keempat), Kamis (kelima), Jumat (per-

kumpulan), dan Sabtu (istirahat). Nama-nama

hari ini digunakan di Indonesia.

Perbedaan antara Kalender Hijriyah dan

Masehi adalah pada Kalender Masehi, suatu

hari dan tanggal dimulai tepat pada pukul

00.00. Sedang pada Kalender Hijriyah, suatu

hari dan tanggal dimulai pada saat matahari

terbenam atau masuk waktu Magrib.

Dalam wikipedia dipaparkan, Kalender

Hijriyah disusun berdasarkan rata-rata siklus

sinodik bulan kalender lunar (qomariyah),

memiliki 12 bulan dalam setahun. Dengan

menggunakan siklus sinodik bulan, bilangan

hari dalam satu tahunnya adalah (12 x

29,53059 hari = 354,36708 hari). Hal inilah

yang menjelaskan 1 tahun Kalender Hijriyah

lebih pendek 10-12 hari dibanding dengan 1

tahun Kalender Masehi.

Dalam situs itu disebut penentuan awal

bulan (new moon) ditandai dengan muncul-

nya penampakan (visibilitas) Bulan Sabit

pertama kali (hilal) setelah bulan baru

(konjungsi atau ijtimak). Pada fase ini, bulan

terbenam sesaat setelah terbenamnya

matahari, sehingga posisi hilal berada di ufuk

barat. Jika hilal tidak dapat terlihat pada hari

ke-29 maka jumlah hari pada bulan tersebut

dibulatkan menjadi 30 hari. Tidak ada aturan

khusus bulan-bulan mana saja yang memiliki

29 hari, dan yang mana 30 hari. Semuanya

tergantung pada penampakan hilal. ❏

AWG/dari berbagai sumber
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Untuk Menyambut Awal Musim Semi
Daratan Tiongkok (Cina) pada masa itu mayoritas penduduknya sebagai petani, agraris. Para Petani merayakan pergantian

tahun sebagai awal musim tanam, pada tanggal satu di bulan pertama di awal tahun. Kalender Tionghoa ini mengalami

penyempurnaan  dari dinasti ke dinasti. Di Indonesia perayaan Imlek pernah dibatasi.

DENYS LOMBAR dalam buku berjudul

Nusa Jawa: Silang Budaya Warisan

Kerajaan-Kerajaan Konsentris (2005)

mengatakan, di awal tahun Masehi, orang-

orang Cina mulai melakukan migrasi ke

Indonesia, yang pada masa itu disebut

Nusantara. Di antara orang-orang Cina yang

bermigrasi atau tiba di Nusantara adalah

seorang pendeta yang bernama Fa Hsien.

Awalanya, dia ingin berlayar dari Cina

menuju India. Perjalanan pun dilakukan hingga

sampai Sri Lanka.

Sesampai di Sri Lanka, Fa ingin melanjut-

kan menuju ke India, namun badai yang

menghadang membuat kapal yang dinaiki

terseret arus hingga akhirnya mendarat di

Pulau Yawadwi. Nama ini berasal dari

bahasa Sansekerta yang artinya Jawa.

Sejak kedatangan orang-orang Cina, Fa, dan

lain sebagainya, perayaan Hari Raya Imlek

diselenggarakan di Nusantara dan ber-

langsung hingga sekarang.

Imlek merupakan tahun baru bagi orang

Tionghoa. Tahun ini dimulai pada hari pertama

dalam penanggalan Tionghoa. Kalender

Tionghoa adalah kalender lunisolar yang

dibentuk dengan menggabungkan kalender

bulan dan kalender matahari, dan berakhir

dengan Cap Go Meh, pada hari ke-15.

Dalam Kompas.com (25/01/2020 disebut,

sebutan Imlek tidak berlaku di Cina atau

warga keturunannya yang berada di negara

lain. Kata Imlek hanya digunakan di Indonesia.

Dalam situs ini dengan mengutip pendapat

Guru Besar Studi Cina Universitas Indonesia,

Hermina Sutami, yang mengatakan, di

Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Malaysia,

dan Singapura tidak kenal dengan kata Imlek.

Meskipun banyak penduduk di tiga negara

tersebut adalah orang Hokkian dan Imlek

adalah bahasa Hokkian.

Hermina menyebut, ada dua hal penting

dalam Imlek. Pertama, Imlek dulu merupakan

perayaan untuk menyambut awal musim

semi. Hal demikian juga ditulis dalam

Kompas.com 25/01/2020, (Imlek di Indo-

nesia Dari Masa Ke Masa) bahwa Imlek

merupakan sebuah perayaan yang dilaku-

kan oleh para petani di Tiongkok yang

biasanya jatuh pada tanggal satu di bulan

pertama di awal tahun baru. Perayaan ini

juga berkaitan erat dengan pesta perayaan

datangnya musim semi. Perayaan Imlek

dimulai pada tanggal 30 bulan ke-12 dan

berakhir pada tanggal 15 bulan pertama atau

dikenal dengan istilah Cap Go Meh.

Kedua, awal pertama kali Imlek tidak ada

kaitannya dengan salah satu unsur agama.

Dikatakan, dulu masyarakat negara RRT

masih belum menganut agama apapun. Oleh

karena itu, Imlek hanya sekadar perayaan

menyambut tahun baru, tanggal satu di bulan

satu, menurut penanggalan lunar.

Sejak hadirnya agama dan filsuf di Cina

membuat hari raya itu dimasuki atau dikaitkan

dengan nilai-nilai moral dan agama. Hermina

menjelaskan, sejak kedatangan filsuf hingga

saat ini perayaan Imlek juga ada per-

sembahan yang bersifat ritual. Dalam

Kompas.com itu diceritakan, para penganut

Tridharma seperti Konghucu, Taoisme, dan

Buddha melakukan sembahyang sembari

menyajikan makanan untuk Tuhan yang

disebut sebagai Thien (Tian). Disebutkan

oleh Hermina, dalam agama tersebut terdapat
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banyak dewa, di antaranya adalah Dewa

Kwan Kong dan Dewi Kwan Im. Ritual ini

masih dilakukan oleh penganut Tridharma.

Sama seperti Kalender Masehi dan Hijriyah,

Kalender Tionghoa ini mengalami perubahan

dari dinasti ke dinasti, mulai dari Huang Di,

Dinasti Qin, Dinasti Han, dan Dinasti Tang.

Dalam wikipedia disebutkan, penghitungan

Kalender Tionghoa memiliki aturan berbeda

dengan kalender umum, seperti perhitungan

bulan adalah perjalanan (revolusi) bulan

mengelilingi atau mengorbit bumi. Kalender

Tionghoa dimulai dari pukul 23:00, bukan pukul

00:00 tengah malam. Dalam kalender ini satu

tahun ada 12 bulan (sama dengan Kalender

Masehi dan Hijriyah), tetapi setiap 2 atau 3

tahun sekali terdapat bulan ganda (rùnyuè,

19 tahun 7 kali).

Dalam Kompas.com  dikupas tuntas

bagaimana perayaan Imlek di Indonesia. Pada

masa Presiden Soeharto atau Orde Baru,

perayaan Imlek dilarang. Dengan landasan

hukum Intruksi Presiden (Inpres) No 14/1967

tentang Pembatasan Agama, Kepercayaan

dan Adat Istiadat Tiongkok. Inpres tersebut

menetapkan bahwa seluruh upacara agama,

kepercayaan dan adat istiadat Tiongkok

hanya boleh dirayakan di lingkungan keluarga

dan dalam ruangan tertutup.

Akibat inpres itu semua perayaan tradisi

dan keagamaan etnis Tinghoa, termasuk

Tahun Baru Imlek, Cap Go Meh, dan

sebagainya dilarang dilakukan secara

terbuka. Barongsai dan Liong pun dilarang

dipertunjukkan pada publik. Alasan Presiden

mengeluarkan inpres tersebut, seperti

disebut dalam kompas.com, karena khawatir

muncul kembali benih-benih komunis melalui

etnis Tionghoa.

Hal berbeda dengan masa Orde Lama.

Pada masa Presiden Soekarno, hubungan

antara Indonesia dengan Cina sangat erat.

Dengan demikian perayaan Imlek dan

sebagainya tidak dilarang. Perayaan Imlek

diperbolehkan dengan menggunakan dasar

hukum berupa Ketetapan Pemerintah tentang

Hari Raya Umat Beragama Nomor 2/OEM

Tahun 1946. Pada butir Pasal 4 disebutkan,

Tahun Baru Imlek, Ceng Beng (berziarah dan

membersihkan makam leluhur) dan hari lahir

serta wafatnya Khonghucu sebagai hari libur.

Ketika era reformasi bergulir, di mana saat

itu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur

menjadi presiden, perayaan Imlek dan tradisi

masyarakat Tionghoa diizinkan kembali untuk

dirayakan. Dasar hukum yang digunakan

adalah Keputusan Presiden Nomor 19/2001

pada tanggal 9 April 2001 yang meresmikan

Imlek sebagai hari libur fakultatif (hanya

berlaku bagi mereka yang merayakannya).

Selanjutnya, pada masa pemerintahan

Presiden Megawati, Imlek dijadikan hari libur

nasional. Hal demikian berdasarkan Ke-

putusan Presiden Republik Indonesia Nomor

19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek

sebagai hari Libur Nasional.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga

melakukan langkah-langkah yang sama

terhadap keberadaan masyarakat Tionghoa.

Dia mengeluarkan Keputusan Presiden

Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan

Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera

Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28

Juni 1967. Keppres itu menghapus istilah Cina

dengan kembali ke etnis Tionghoa. ❏

AWG/dari berbagai sumber
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Masyarakat Harus Kuat Hadapi Pandemi

MASYARAKAT Indonesia sudah sangat tertempa dengan berbagai

permasalahan, tidak terkecuali menghadapi pandemi Covid-19 ini.  Banyak

sekali dampaknya yang sangat memprihatinkan, baik kesehatan, banyak yang

meninggal, ekonomi juga ‘morat-marit’.

Memang sangat berat dirasakan rakyat, tapi harus kuat menghadapinya.  Seberat

apapun itu akan terasa ringan jika kita semua saling mendukung, saling membantu,

saling menguatkan.

Pejabat negara yang turun ke bawah membantu rakyatnya sangat dibutuhkan

rakyat. Saya rasa hal tersebut sangat penting. Karena pejabat negara bisa memberikan

kebijakan-kebijakan yang baik buat masyarakat, terutama bantuan yang sangat

dibutuhkan.

Intinya, kami sangat membuka tangan lebar-lebar menerima perhatian pejabat untuk

datang kepada kami, rakyat-rakyatnya, kita saling bersinergi, saling menguatkan.

Ya, kita semua berharaplah bencana ini akan segera berakhir, semua hanya bisa

berharap dan berdoa kepada Allah Yang Maha Kuasa. ❏

DER

Jaya Wihardja
Tokoh Masyarakat Kota Bogor

Umar Jagad
Ketua Komunitas Gibas

MASYARAKAT Indonesia, apalagi saat ini berada di tengah kondisi pandemi virus

Corona, sangat membutuhkan kedamaian.  Segala hal yang menciptakan suasana

panas, tidak nyaman, semestinya  tidak ada.

Salah satunya suasana perpolitikan yang sering membuat panas, seperti banyak perang

opini yang melibatkan institusi ini dan itu, antara ormas, antara rakyat bawah juga paling

banyak di media sosial, semua itu membuat kami sangat miris dan sangat menyayangkan

suasana itu ada.

Inilah aspirasikami yang menginginkan ada rasa damai di Republik tercinta ini.  Saya

rasa para pemegang kebijakan harus mendengar aspirasi ini agar bisa menciptakan rasa

damai.  Pembinaan kepada masyarakat, juga ormas-ormas, sangat penting dilakukan agar

mendapatkan pencerahan tentang bagaimana kita bermasyarakat dengan rukun, adem,

tanpa konflik.

Kami sendiri sebagai ormas berusaha keras dalam setiap kegiatan mengedepankan

perdamaian dan asas manfaat, bermanfaat buat kami dan juga buat masyarakat.  Pembinaan

juga tak lepas dari para pemangku kebijakan di daerah yang sangat peduli.

Untuk itu, kami mengajak warga masyarakat dan ormas-ormas agar terus berkarya

secara positif dan bermanfaat, pegang teguh semangat persatuan dan kesatuan agar

negara kita ini nyaman dan fokus menuju rakyat Indonesia yang sejahtera. ❏

DER

Cinta Damai Harus Ada dalam Diri Setiap Rakyat
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Syarief Hasan Sang ‘Nakhoda Menatap Laut’

WAKIL Ketua MPR Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA.,
meluncurkan buku Authorized Biography “Nakhoda Menatap
Laut”. Buku setebal 589 halaman yang terbagi atas 15 bab

ini merupakan catatan perjalanan hidup Syarief Hasan, sapaan
Sjarifuddin Hasan, termasuk fakta sejarah selama menggeluti karir
politik. Dengan peluncuran buku ini, Syarief Hasan berharap, buku
ini bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda penerus bangsa.

Peluncuran buku yang berlangsung di Ballroom Hotel Mulia, Kamis
malam (17/12/2020) ini tampak hadir beberapa Menteri Kabinet Indo-
nesia Maju, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Wakil Ketua
MPR Dr. Jazilul Fawaid, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, Ketua
Badan Pengkajian MPR, Djarot Saiful Hidayat, Sekjen Partai Demokrat
Teuku Riefky Harsa, anggota DPR RI dan DPD RI. Hadir pula Tanri
Abeng serta keluarga besar Syarief Hasan.

“Ada misteri di balik judul buku Nakhoda Menatap Laut ini. Saya
sendiri cukup terkejut atas judul ini, dan datangnya tiba-tiba. Mudah-
mudahan ini akan memberikan inspirasi bagi kita semuanya,” tutur
Syarief Hasan saat menyampaikan latar belakang penulisan buku
ini.

Pesan yang ingin disampaikan Syarief Hasan melalui buku ini
adalah jangan pernah berhenti untuk mengejar cita-cita apapun
halangan dan rintangan yang datang. Hadapi segala rintangan
dengan keyakinan bisa melalui halangan itu dan meraih cita-cita.
“Tidak mudah untuk menjadi sukses, tetapi dengan keyakinan penuh
kita bisa meraih cita-cita,” ujarnya.

“Sebagai anak desa dari Palopo, kalau ingin menatap masa depan
yang bagus harus menyeberangi laut.  Di situlah saya belajar, kalau
mau sukses maka harus berani mengarungi laut, dan laut itu banyak
tantangannya, antara lain ombak dan sebagainya. Tetapi saya yakin
bisa meraih apa yang saya cita-citakan,” sambung Syarief.

Syarief mengungkapkan, salah satu orang yang menginspirasi
untuk menatap dan menyeberangi laut untuk menuju ke masa depan
adalah Tanri Abeng. Dunia bukan hanya Indonesia. Untuk menuju
kesuksesan harus berjuang keras.

“Pak Tanri Abeng saat itu baru pulang dari AS dengan kemampuan
bahasa Inggris yang menyamai native speaker, bagi saya itu suatu
hal yang luar biasa. Sosok Tanri Abeng inilah yang menginspirasi
saya hingga saya menjadi seperti sekarang ini,” katanya.

Syarief Hasan juga berterima kasih atas kepercayaan yang telah
diberikan Presiden Keenam RI, Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono.
“Beliau begitu banyak memberikan kepercayaan kepada saya, dan
saya adalah salah satu yang paling beruntung dapat mendampingi
dan menemani, serta selalu berada di dekat beliau untuk menerima
arahan dan bimbingan. Dan, saya akan tetap berkiprah di Partai
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WAKIL Ketua MPR Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA., yang
lebih akrab disapa Syarief Hasan, adalah politikus se
nior Partai Demokrat. Dalam buku autobiografi “Nakhoda

Menatap Laut”, Syarief Hasan mengisahkan perjalanan hidupnya
sejak lahir hingga menjadi Wakil Ketua MPR sekarang ini. Dalam
buku ini terungkap bahwa Syarief Hasan sudah hobi menjelajah
sejak kecil.

Syarief Hasan muda sudah terbiasa dengan nuansa
“keberanian”. Sifat ini, antara lain, terbawa dari kedua
orangtuanya. Ayahnya adalah seorang yang tegas. Sedangkan
ibunya adalah orang yang lembut penuh dengan kasih sayang.
Asuhan dari kedua orangtuanya dan pengaruh dari orang-or-
ang di sekitarnya mampu membentuk karakter Syarief Hasan
seperti sekarang ini.

Salah satu peristiwa yang tidak terlupakan sepanjang hidup
adalah ketika Syarief Hasan akan pergi sendirian dari Palopo ke
Makassar menggunakan kapal laut. Saat itu Syarief masih
berusia 10 tahun. Sayangnya, dia batal pergi ke Makassar karena
ketahuan orang tuanya. Tetapi saat itulah muncul satu kalimat
pendek bertenaga luar biasa yang keluar dari mulut kecilnya.
Ketika ditanya orang tuanya hendak kemana pergi menaiki kapal
laut, dia menjawab, “Aku mau melihat dunia, Ibu.”

Dunia luar itulah yang ingin diketahui Syarief sejak kecil.
Ambisinya untuk menjadi “sang Nakhoda” akhirnya terwujud
beberapa puluh tahun kemudian dalam wujud sebagai seorang
pengusaha dan politikus. Syarief tergolong menjadi pengusaha
sukses. Pendidikannya pun tinggi. Dia pernah kuliah di Jepang
dan Amerika.

Syarief pandai mencari peluang di bidang apapun. Tetapi
bidang yang paling menonjol adalah dunia bisnis dan politik.
Syarief Hasan pandai berkomunikasi dan cerdas menempatkan
diri di mana pun dia berada.

Syarief sudah mengunjungi banyak tempat dan bertemu
banyak orang. Pergaulannya kian luas seluas pandangannya
akan dunia. Tetapi, Syarief Hasan saat ini tetaplah Syarief. Dia
tetap menjadi nakhoda minimal untuk dirinya sendiri. ❏

“Aku Ingin Melihat Dunia, Ibu”

Demokrat, apapun yang terjadi,” sebutnya.
Kepercayaan itu antara lain menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat

di DPR, Menteri Koperasi dan UKM, Sekretaris Gabungan Koalisi
Kabinet Indonesia Bersatu, dan sekaligus Ketua Harian Partai
Demokrat, dan sekarang sebagai Wakil Ketua MPR. “Ini adalah salah
satu rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT melalui
Susilo Bambang Yudhoyono,” ucap Syarief Hasan.

Melalui buku ini Syarief Hasan ingin menceritakan perjalanan hidup
sejak di Palopo, tanah kelahirannya, hingga meniti karir dalam posisi
puncak sebagai Wakil Ketua MPR. Buku berjenis autobiografi ini
mengulas sejarah Syarief mulai dari kisah orang tuanya, Muhammad
Hasan, di era KNIL, NICA pada 1946, perjalanan memasuki dunia
politik hingga memilih bergabung dengan Partai Demokrat,

“Melalui buku ini saya ingin menceritakan apa yang saya alami.
Mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi bagi generasi-generasi yang
akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan salah satu nilai
tambah bagi generasi yang akan datang,” imbuhnya. Authorized
biography yang ditulis Tim dari Penerbit Mizan ini memakan waktu
yang cukup lama.

“Tanpa terasa, ternyata penulisan buku ini memakan waktu 6

tahun baru selesai. Kita mulai saat saya belum selesai menjadi Menteri
Koperasi dan UKM, dan baru selesai setelah satu tahun saya
menjabat sebagai Wakil Ketua MPR,” katanya.

Syarief menyatakan bahwa apapun yang tertulis dalam buku
‘Nakhoda Menatap Laut’ adalah fakta sejarah. “Kepada pihak-pihak
yang bersinggungan dalam sejarah itu, saya harap bisa menerima
itu sebagai fakta,” tuturnya.

Dia menyatakan tak punya maksud lain di balik buku ini selain
berbagi pengalaman untuk generasi muda Indonesia. Syarief
mengatakan, buku ‘Nakhoda Menatap Laut’ yang digarap oleh tim
Mizan itu, juga bagian dari kecintannya pada keluarga.

“Buku ini juga sebagai bagian dari sumbangsih kecintaan saya
pada istri saya, Ingrid Kansil, dan anak-anak serta cucu saya. Terima
kasih untuk dukungan yang diberikan selama ini. Dengan buku ini
saya berharap, kalian lebih mengerti bahwa saya amat mencintai
kalian,” ucap Syarief. ❏

BSC
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SOSIALISASISOSIALISASI
Pagelaran Seni di Gorontalo
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Komoditas Parawisata

Seni Budaya

Bisa Dikembangkan Menjadi

WAKIL Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad
mengapresiasi pelaksanaan Pagelaran Seni Budaya (PSB)
dalam rangka Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kota

Gorontalo. Dia berharap, kegiatan tersebut berkontribusi menjaga
kelestarian kebudayaan tradisional, khususnya di Gorontalo. Apalagi
Indonesia kaya akan kebudayaan, sangat banyak dan beragam.
Bahkan semenjak manusia lahir hingga mati dan dikuburkan terdapat
rangkaian budaya yang hidup di tengah masyarakat.

Sayang, kebudayaan Indonesia yang sangat banyak itu belum
digali secara optimal. Selama ini, hasil cipta, karsa, dan karya itu
baru sebatas menjadi kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat.
Belum dikembangkan dengan baik, sehingga tidak memberi dampak
secara ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

“Bagi orang asing, kebudayaan yang terdapat di Indonesia memiliki
daya tarik tersendiri. Sehingga perlu dikembangkan menjadi komoditas
wisata yang dapat memberi dampak ekonomi serta kesejahteraan
masyarakat, karena mampu menghadirkan wisatawan baik domestik
maupun mancanegara,” demikian dikatakan Fadel Muhammad dalam
sambutannya pada pembukaan pagelaran seni budaya di Kota
Gorontalo, Santu malam (12/12/2020).

Pagelaran dalam rangka sosialisasi Empat Pilar MPR yang
berlangsung di Gedung Misfalah, Kota Gorontalo, itu juga dihadiri

oleh anggota MPR Kelompok DPD, H. Abdurrahman Abu Bakar
Bahmid, LC., Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR
Siti Fauziah, SE., MM., dan warga masyarakat Kota Gorontalo yang
menjadi peserta sosialisasi itu.

Selanjutnya, Fadel berharap, kebudayaan tradisional di Gorontalo
bisa terus dikembangkan dengan baik, seperti yang dulu pernah dia
lakukan sewaktu masih menjadi Gubernur. Sehingga pelaksanaan
kegiatan budaya di daerah mampu mengundang wisatawan dan
memberi keuntungan secara ekonomi, serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Mengingat masih dalam kondisi pandemi Covid-19, mantan
Gubernur Gorontalo itu juga berharap kepada warga masyarakat,
khususnya di Gorontalo, agar mendukung program vaksinasi Covid
19 yang akan dilaknakan oleh pemerintah. Dengan vaksinasi
diharapkan kehidupan masyarakat semakin membaik. Karena dengan
vaksinasi daya imun di dalam tubuh meningkat dan tidak mudah
terkena infeksi Covid-19.

Memang, ketersediaan vaksin Covid-19 belum mampu mencukupi
untuk seluruh kebutuhan warga masyarakat Indonesia. Jadi, baru
sebagian kecil anggota masyarakat yang akan divaksinasi, yaitu
mereka yang berpotensi besar terpapar corona. “Karena itu, mari
kita dukung dan sukseskan gerakan vaksinasi Covid-9 untuk memutus
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rantai Korona,” ajak Fadel Muhammad.
Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi

Setjen MPR, Siti Fauziah, SE,, MM., juga
menyampai hal yang sama. Menurut Bu Titi,
begitu Siti Fauziah biasa disapa, pihaknya
sangat berhati-hati dalam melaksanakan
pagelaran seni budaya selama masa
pandemi Covid-19. Selain membatasi jumlah
peserta, frekuensi kegiatan juga berkurang
dibanding saat normal. Semua itu dilakukan
untuk ikut mencegah penyebaran Covid-19.

“Kami mencoba disiplin melaksanakan
protokol kesehatan di setiap kegiatan MPR,
termasuk pagelaran seni budaya, yakni
harus pakai masker, jaga jarak, dan cuci
tangan,” ungkap Siti Fauziah.

Jadi, menurut Siti Fauziah, kegiatan
sosialisasi Empat Pilar MPR, termasuk
pagelaran seni budaya, di masa pandemi
ini sengaja tidak dihentikan, mengingat
pagelaran seni budaya selalu menjadi
sesuatu yang menarik bagi masyarakat.

Selain itu, ada banyak pelajaran yang bisa
diambil di setiap kegiatan pagelaran seni
budaya.

Siti Fauziah menunjuk contohnya, di
pagelarang seni budaya di Gorontalo ini, kita
mendapat khikmah dan pelajaran dari
pembacaan Kitab Maulid. “Di dalam Kitab
Maulid tersebut terdapat teladan dan juga
doa-doa keselamatan bagi kita semua,
termasuk keselamatan dunia akhirat dan
lepas dari marabahaya,” kata Bu Titi lagi.

Pagelaran Seni Budaya dalam rangka
Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kota
Gorontalo dimulai dengan pembacaan Kitab
Maulid Simtudduror. Kisah perjalanan
Rasulullah SAW itu dibacakan dengan
merdu, dan  terdengar makin merdu karena
diiringi tabuhan Hadroh dari grup Al
Khaeraat Kota Gorontalo pimpinan Sofyan
Alhadar.

Suasana semakin khusuk saat Wakil
Ketua MPR tiba di tempat acara. Pada saat

bersamaan pembacaan maulid sampai pada
prosesi Mahalul Qiyam, di mana seluruh
peserta berdiri, memberi salawat dan salam
kepada Nabi Muhammad SAW.

Selain pembacaan maulid, PSB Gorontalo
juga dimeriahkan dengan tarian zapin. Tarian
ini awalnya dilakukan oleh 2 orang pria, lalu
beberapa orang laki-laki lagi ikut menyusul
kemudian.

Selain itu juga ditampilkan kebudayaan
khas Gorontalo, yaitu Walimah atau disebut
juga Tolangga. Walimah adalah ke-
budayaan yang selalu hadir pada setiap
perayaan Maulid Nabi. Tolangga adalah
jamuan kepada para guru dan tamu yang
hadir pada acara tersebut.  Dan, dalam
satu paket Walimah terdapat berbagai
jamuan tradisional, seperti kue cucur, nasi
goreng dengan ayam, buah-buahan, kue
dan minuman yang memang sudah akrab
dengan masyarakat sehari-hari. ❏

MBO
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SAAT menyosialisasikan Empat Pilar MPR

RI di kalangan juru dakwah di Jakarta,

Ahad (6/12/2020), Wakil Ketua MPR

RI, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA.,

menyatakan, para da’i perlu memaahami

realitas tentang Indonesia. Jelasnya, HNW

—begitu Hidayat biasa disapa— meminta

para da’i memahami ideologi, dasar negara,

konstitusi, dan semboyan negara. Karena,

menurut HNW, juru dakwah berada di Indo-

nesia dan berdakwah untuk umat Islam di

Indonesia.

“Melalui pemahaman yang baik terhadap

Empat Pilar MPR maka para da’i bisa ikut

berperan ikut menjaga Indonesia agar tak

keluar dari cita-cita Indonesia. Dan, juga

berperan aktif membangun Indonesia, baik

umat maupun bangsa,” ungkap HNW dalam

acara sosialisasi Empat Pilar MPR yang

diselenggarakan oleh MPR bekerjasama

dengan pimpinan Ikatan Da’i Indonesia (Ikadi)

Jakarta Pusat dan Selatan itu.

HNW kemudian menuturkan tentang

pengenalan terhadap karakter masyarakat

Madinah, sebagaimana diajarkan Allah

melalui awal surah Al-Baqarah di awal hijrah

Nabi Muhammad SAW ke Madinah, yang

akhirnya membuat Rasulullah SAW sukses

dalam berdakwah, membangun warga dan

negara Madinah dengan berbagai solusi dan

inovasi. Atau dengan membuat kontrak

kesepakatan bersama seluruh penduduk

Ikatan Da’i Indonesia

Berharap Para Da’i Makin Cinta NKRI
Madinah yang plural melalui Piagam Madinah.

Upaya  memahami realita masyarakat In-

donesia, kata HNW, juga perlu dilakukan oleh

para da’i yang tergabung dalam Ikadi. Salah

satu caranya adalah memahami Empat Pilar

MPR RI yang terdiri dari Pancasila, UUD NRI

Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik In-

donesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika

beserta dengan sejarahnya.

“Kita melakukan sosialisasi dalam rangka

memahami realita Indonesia di mana kita

berada. Sehingga para da’i juga memahami

peran sebagai warga negara, peran sebagai

da’i atau pun tokoh masyarakat,” ujarnya.

HNW menuturkan,  Indonesia dengan

Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, serta

praktik Bhinneka Tunggal Ika adalah warisan

jihad /ijtihad/mujahadah/musyawarah para

ulama. Mereka aktif bersama para pejuang

bangsa yang lain mempersiapkan Indonesia

Merdeka.   Para ulama dari beragam ormas

(Muhammadiyah, NU, PUI, Al-Khairiyah,

Persis), juga orpol Islam (Partai Syarikat Is-

lam, Penyadar,  Masyumi) berjuang bersama

dengan para pejuang/Bapak Bangsa baik di

BPUPK, Panitia Sembilan, maupun PPKI.

Bahkan, lanjut HNW, jelang Proklamasi,

Nahdlatul Ulama (NU) menyebut Indonesia

sebagai Darussalam, bukan Darul Harb

(negara non Islam yang layak diperangi).

Muhammadiyah kemudian menyebut Indone-

sia sebagai Darul ‘Ahdi Wa Syahadah

(negara kesepakatan dan kesaksian), dan

Habib Rizieq Syihab menyebut Indonesia

sebagai Darud Dakwah atau Darul Hisbah,

bukan Darul Qital (negara peperangan).

“Sekalipun demikian, dan sebagai

perwujudan atas gairah Islam, semangat

dakwah serta kedalaman ilmu agama dan

cinta mereka pada Indonesia, para ulama

tak segan untuk membela Indonesia

merdeka dari kemungkinan dijajah lagi oleh

Belanda,” ujarnya.

Lafal Azan

HNW menyebut KH. Hasyim Asyari (NU)

memfatwakan Resolusi Jihad, sementara Ki

Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah) me-

nyampaikan Amanat Jihad melawan penjajah

Belanda. Tapi itu tidak mereka lakukan melalui

perubahan lafal azan, melainkan langsung

dengan membentuk Laskar Kiai, Laskar

Santri, Laskar Hizbullah, Laskar Angkatan

Perang Sabil dan sebagainya.  “Dan

selamatlah Indonesia dari penjajahan kembali

oleh Belanda,” sebutnya.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan DKI

Jakarta II ini mengatakan, para ulama bersama

dengan tokoh-tokoh nasional yang beragam

latar belakang juga berdiskusi dan ber-

musyawarah untuk merumuskan dasar

negara kita. Para tokoh umat tersebut tampil

percaya diri, wawasan luas, kepiawaian

berdebat, perjuangkan maslahat umat dan
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WAKIL Ketua Majelis Permusya-

waratan Rakyat Republik Indonesia

(MPR RI) Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid,

MA., mengingatkan  pemerintah untuk

melaksanakan kewajibannya menjaga

martabat dan kedaulatan NKRI serta rakyat

Indonesia. Untuk itu pemerintah perlu

bertindak lebih tegas terhadap segala bentuk

ancaman terhadap NKRI termasuk gerakan

separatisme apalagi sampai mendeklarasi-

kan Papua Merdeka dan mengibarkan

bendera mereka, Bintang Kejora. Karena

tindakan separatisme semacam itu jelas

bertentangan dengan  Pancasila, UUD NRI

1945 dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI). Ketiganya adalah bagian

dari 4 pilar MPRRI.

Pernyataan itu disampaikan Hidayat pada

sesi tanya jawab Sosialisasi Empat Pilar MPR

RI, yang diselenggarakan MPR bekerjasama

dengan Majelis Pimpinan Cabang Pemuda

Pancasila Jakarta Selatan di Jakarta, Ahad

(6/12/2020). Saat itu Hidayat menerima

pertanyaan dan aspirasi dari anggota

Pemuda Pancasila (PP) Jakarta Selatan,

antara lain terkait  deklarasi Papua Merdeka

oleh Beny Wenda.

HNW, sapaan akrab Hidayat, menuturkan,

pemerintah seharusnya selalu berada di

garda terdepan untuk melindungi dan

memakmurkan seluruh tumpah darah Indo-

nesia sebagaimana ketentuan Pembukaan

UUD NRI Tahun 1945, dan merealisasikan

Pancasila agar Kesatuan Indonesia terjaga

dan keadilan, serta kesejahteraan bisa

dirasakan oleh seluruh Rakyat Indonesia,

termasuk yang di Papua.

Tapi, lanjut HNW, pemerintah juga harus

menjaga NKRI dengan tegas terhadap

setiap gerakan separatisme. Apalagi bila

mereka sudah mendeklarasikan gerakan

separatis dan galang dukungan inter-

nasional untuk klaim gerakan separatis

mereka, seperti yang terjadi dengan

gerakan Benny Wenda tersebut.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI

Jakarta II ini mengatakan bahwa DPR selaku

mitra pemerintah akan terus mendukung dan

mengontrol kinerja pemerintah dalam mem-

berikan kesejahteraan dan keadilan bagi

masyarakat Papua. “Salah satunya adalah

memastikan agar anggaran otonomi khusus

untuk Papua bisa diwujudkan dan benar-

benar digunakan untuk membangun Papua,”

ujar HNW seraya menyebutkan bahwa di

DPR RI ada Komisi II yang akan terus

mengontrol pemerintah terkait hal itu.

 HNW meminta pemerintah mewaspadai

Sosialisasi Bersama Pemuda Pancasila

Selamatkan NKRI dari Segala Bentuk Ancaman

bangsa, tetapi tetap memakai bahasa yang

baik (bilhikmah) tidak vulgar. Tidak ada kata-

kata bid’ah atau kafir.

Maka, HNW berharap, para da’i dapat

belajar dan mencontoh para tokoh umat

tersebut. Sehingga memiliki  pemahaman

yang baik terhadap Pancasila, UUD NRI Tahun

1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika (melalui

sosialisasi Empat Pilar MPR RI), para dai dapat

terus menjaga warisan para ulama dan para

pejuang Bangsa.

“Bila terjadi penyimpangan, dapat me-

luruskannya, dan mengoreksinya dengan

cara yang makruf, dan kembali istiqamah

dengan cita-cita Indonesia Merdeka,

sebagaimana termaktub dalam Pembukaan

UUD NRI Tahun 1945,” pungkasnya. ❏

MBO

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

faktor eksternal yang berupaya menga-

caukan kondisi di Indonesia melalui gerakan

Papua Merdeka. “Mereka seolah-olah ingin

memajukan Papua, tetapi sejatinya justru

ingin melemahkan Indonesia dan Papua.

Kalau Papua lepas, ini dapat mengilhami

daerah lain. Selain itu, tindakan separatisme

itu jelas mengkhianati perjuangan Bapak-

Bapak Bangsa yang telah berjuang untuk

kemerdekaan Indonesia dan Persatuan In-

donesia,” ujarnya.

Karenanya, kata HNW, kita harus men-

cegahnya bersama-sama dengan me-

ningkatkan pemahaman dan cinta kita pada

Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan

Bhinneka Tunggal Ika. “Untuk itulah so-

sialiasi Empat Pilar MPR RI dilaksanakan

MPR bekerjasama dengan seluruh kom-

ponen bangsa, termasuk dengan Pemuda

Pancasila,” pungkasnya. ❏

MBO
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PSB Gorontalo

Festival Budaya Gorontalo

DALAM rangka Sosialisasi Empat Pilar

MPR RI, Sekretariat Jenderal MPR RI

menggelar ‘Pagelaran Seni Budaya

Gorontalo’ bertempat di Training Center

Damhil Kampus UNG (Universitas Negeri

Gorontalo), Jl. Joesoef Dalie, Dulalowo

Timur, Kota Gorontalo, Sabtu malam (5/12/

2020). Acara yang dikemas dalam bentuk

Festival Budaya Gorontalo ini sekaligus

juga untuk mengenang Risno Ahaya,

seniman legendaris Gambus Gorontalo

yang tunanetra.

Acara Festival Budaya Gorontalo itu

dihadiri oleh anggota MPR RI Fraksi Partai

Gerindra, Elnino M. Husein Mohi; Kepala

Biro Humas MPR RI, Siti Fauziah; serta para

mahasiswa dan ratusan budayawan yang

tampak antusias menyaksikan acara

kesenian yang menampilkan sejumlah

kesenian, di antaranya musik berirama

gambus, tanggomo, dan tarian asli Gorontalo.

Kepala Biro Humas MPR RI, Siti Fauziah,

selaku panitia pelaksana dalam  laporannya

mengungkapkan rasa bangganya melihat

antusiasme para seniman dan mahasiswa

yang  menyaksikan pagelaran seni budaya

tersebut. “Walaupun dalam suasana

pandemi dan semua hadirin memakai

masker, tapi tidak mengurangi kemeriahan

Pagelaran Seni Budaya Gorontalo dalam

rangka kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR

RI,” ujar Siti.

Di hadapan seniman kota yang berjuluk

“Serambi Madinah” ini, MPR memilih seni

budaya sebagai salah satu metode sosiali-

sasi. Alasannya, karena di dalam seni

budaya mengandung filosofi yang berisi

tuntunan untuk dijadikan panutan, selain

sebagai tontonan.

“Mudah-mudahan dengan Pagelaran

Budaya Gorontalo ini bisa melestarikan

seni budaya Gorontalo agar tidak punah,”

harap Siti. Dan, dengan pagelaran budaya

ini, MPR telah melakukan dua hal, yaitu:

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dan men-

dukung pelestarian seni budaya Gorontalo.

Dengan demikian, “MPR ikut melestarikan

dan menjaga seni budaya leluhur yang kita

miliki,” paparnya.

Acara Festival Budaya Gorontalo ini

dibuka secara resmi oleh anggota MPR RI,

Elnino M. Husein Mohi. Dalam sambutannya,

Elnino menyampaikan terima kasih kepada

Kepala Biro Humas MPR RI, Siti Fauziah, yang

mengarahkan acara ini dilaksanakan di

Gorontalo. Ucapan terima kasih juga disampai-

kan kepada para musisi, budayawan Goron-

talo, dan keluarga Risno Ahaya (almarum)

yang hadir pada pagelaran ini.

Dalam kesempatan itu, Elnino mengajak

para seniman senior dan yunior untuk

bangkitkan kembali semangat seni agar ke

depan bisa melakukan perubahan walau dari

seni. “Mari kita sama-sama menyadari

bahwa yang kita urus adalah Negara

Kesatuan Republik Indonesia, negara yang

memiliki beragam kebudayaan dan adat

istiadat. Dan, acara ini adalah salah satu

Siti FauziahElnino M. Husein Mohi
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usaha kita untuk membangkitkan kembali seni

budaya di Gorontalo, karena selama ini

seniman di Gorontalo sepertinya kurang

mendapat perhatian untuk berkembang,”

ungkap Elnino.

Selanjutnya, Elnino menegaskan, salah

satu cara untuk mengamalkan Pancasila dan

Bhinneka Tunggal Ika adalah lewat seni,

yakni dengan menjaga adat istiadat dan

kebudayaan kita.  Menurut Elnino, Indone-

sia tidak akan bisa merdeka tanpa ada

seniman, seperti Bung Karno dan Bung

Hatta. Mereka adalah seniman, bukan

hanya politisi yang bisa menulis puisi, prosa,

dan bisa membuat tulisan-tulisan yang

dapat mengubah pikiran banyak orang.

Elnino menunjuk contoh puisi karya Chairil

Anwar, Sutan Takdir Alisjahbana, serta

karya tulis orang-orang cerdas yang bisa

masuk ke dalam pikiran kita yang paling

dalam.

Jadi, kata Elnino, seni adalah ujung tombak

membuat perubahan. Untuk itu, Gorontalo

bisa pakai seni apa saja, tapi yang paling

tepat adalah memakai budaya Gorontalo. Di

Gorontalo, menurut Elnino, nilai-nilai

Pancasila sudah ada sebelum Pancasila

dirumuskan.  Seperti buhutawalama  (terikat,

teranyam) yang tercermin dalam sila ketiga

(persatuan), dan heluma (musyawarah)

yang tergambar pada sila keempat Pancasila.

Nilai-nilai budaya yang ada di nusantara

inilah, menurut Elnino, dijadikan bahan

pertimbangan oleh BPUPKI dan Panitia 9

dalam menyusun Pancasila. ❏

JAZ

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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ANGGOTA MPR RI Dr. H. Andi Akmal
Pasluddin, S.P., M.M., menyatakan,
untuk membangun daerah atau mem-

bangun bangsa maka budaya harus diperkuat.
Salah satu upaya untuk memperkuat budaya
adalah dengan melakukan silaturahim ke-
bangsaan, seperti kegiatan pagelaran seni
budaya ini. Untuk itulah, MPR menggelar
pagelaran seni budaya di Kabupaten Bone
dalam rangka sosialisasi Empat Pilar MPR.

“Silaturahim kebangsaan melalui pa-
gelaran seni budaya ini akan menguatkan
nilai-nilai kebangsaan kita sebagai bangsa
Indonesia. Dan, juga akan menguatkan rasa
nasionalisme kita. Karena budaya mem-
perkuat nilai-nilai agama. Dan, Pancasila
berasal dari nilai-nilai budaya lokal dan nilai-
nilai agama tersebut,” kata Andi Akmal pada
acara Pagelaran Seni Budaya Kabupaten
Bone di Helios Hotel Kota Watampone,
Ibukota Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi
Selatan, Jum’at (4/12/2020).

Kegiatan pagelaran seni budaya di
Kabupaten Bone ini terlaksana atas inisiasi
Andi Akmal Pasluddin, putera Bugis kelahiran
Bone, Sulawesi Selatan. Dia melihat pagelaran
seni budaya dalam rangka sosialisasi Empat
Pilar MPR memang agak khas.

“Kita orang Bone, orang suku Bugis
mempunyai budaya yang kuat,” ujar politisi
PKS dari dapil Sulawesi Selatan II ini memberi
alasan.

Bone ternyata memang memiliki seni
budaya adiluhung. Maka, dalam pagelaran
seni budaya kali ini ditampilkan kearifan lokal
berupa tarian-tarian yang menceritakan
tentang kehidupan pada masa kerajaan Bone
. Dimulai dari seni Osong, yaitu ikrar
kesetiaan Laskar Kerajaan terhadap Raja
Bone dalam perang melawan Belanda yang
disampaikan secara senandung dalam
bahasa Bugis.

Tak kalah menariknya, ketika sepuluh
penari, semuanya lelaki, membawakan Tari
Pejaga Welado. Sebuah tarian perang dari
Kerajaan Bone yang diperagakan para
perajurit Istana Kerajaan Bone yang dikenal
dengan sebutan “Pallafi Arona Raja Bone.”

Lalu ada pula tarian Songkok Recca, sebuah
tarian yang menceritakan proses pembuatan
Songkok Recca, songkok khas dari Bone.

Sedangkan Tari Alussu Makkunrai yang
juga ditampilkan dalam acara itu. Tarian ini
lahir dari sere bissu, mengandung makna
kelembutan, kehormatan, tanggung jawab,
serta kasih sayang. Tarian ini berkembang
dari zaman Kerajaan Bone, di mana pada
masa itu hanya ditarikan dalam lingkup istana
kerajaan. Dan, sebelum acara ditutup,
seorang mahasiswa tampil menyanyikan
sebuah lagu dalam bahasa daerah Bone.

Acara yang disaksikan oleh sekitar seratus
orang warga masyarakat Kabupaten Bone,
sebagian besar mahasiswa dari berbagai

PSB Bone, Sulawesi Selatan

Silaturahim Melalui Seni Budaya
Menguatkan Nilai-Nilai Kebangsaan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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perguruan tinggi di Kabupaten Bone, serta
tokoh masyarakat dan tokoh agama. Selain
Andi Akmal Pasluddin, acara ini juga dihadiri
tiga anggota DPRD Kabupaten Bone, yaitu:
A. Irwan Wirasasti, H. Askarianto, dan M.
Ramli. Serta hadir pula Muhamad Jaya,S.IP.,
M.Si., Kepala Bagian Persuratan dan
Kearsipan, Biro SDM, Organisasi dan Hukum,
Setjen MPR RI.

“Sebenarnya saya ingin lebih banyak lagi
mahasiswa yang diundang untuk acara ini,
tapi karena pandemi Covid-19 terpaksa yang
kita undang tidak terlalu banyak, karena harus
menjaga jarak,” ujar Andi Akmal. Melalui
kegiatan ini, sebenarnya Dia berharap,
generasi muda bersemangat, dan mengajak
mereka untuk bersinergi. Karena masa

depan bangsa, menurut Andi Akmal, ada di
tangan adik-adik mahasiswa. “Tentu kita
berharap, ke depan, bangsa ini dipimpin oleh
adik-adik mahasiswa,” kata Andi Akmal.

Sementara Kepala Bagian Persuratan
dan Kearsipan, Biro SDM, Organisasi dan
Hukum, Setjen MPR, Muhammad Jaya, dalam
laporannya selaku panitia pelaksana
pagelaran seni budaya dalam rangka
sosialisasi Empat Pilar MPR ini menyampaikan
rasa bahagianya dengan pagelaran seni
budaya di Kabupaten Bone.

Jaya mengaku,  dengan adanya Sosialisasi
Empat Pilar MPR ini, dia dapat menikmati
keindahan alam Bone. Meski harus menempuh
perjalanan sekitar empat jam dari Kota
Makassar dan harus menempuh jalan mendaki

dan berkelok-kelok melewati lereng-lereng
gunung di bawah rintik hujan. Tapi kepenatan
selama perjalanan otomatis jadi hilang begitu
tiba di tempat acara, dan melihat para pengisi
acara sedang berlatih dengan penuh
semangat. “Yang membanggakan mereka
adalah anak-anak muda,” ujar Jaya penuh
optimistis.

Selanjutnya Jaya menyatakan, penye-
lenggaraan sosialisasi Empat Pilar MPR dalam
bentuk pagelaran seni budaya terkandung
maksud agar kearifan lokal tetap terjaga.
“Agar nilai-nilai budaya dari kearifan lokal
itu dapat kita lestarikan. Apalagi Kabupaten
Bone memiliki kearifan lokal luar biasa. Dan,
Pak Andi Akmal sebagai tokoh masyarakat
Bone berusaha membangkitkan, menjaga,
dan melestari nilai-nilai budaya lokal atau
kerarifan lokal tersebut. Ini harus kita dukung
bersama,” katanya.

Jaya juga berharap, pelaksanaan pagelaran
seni budaya dalam rangka sosialisasi Empat
Pilar MPR di Bone ini dapat memperkokoh rasa
nasionalisme, memperteguh rasa kebhinneka-
an, dan mempererat tali persatuan kita semua.

Pagelaran Seni Budaya dengan me-
nampilkan tari-tarian tradisional Bone
dibuka oleh Andi Akmal Pasluddin, ditandai
dengan pemukulan kendang. Dan, kegiatan
Pagelaran Seni Budaya di Kota Kelahiran
Jusuf Kalla ini pun berlangsung lancar dan
sukses hingga akhir acara. ❏

SCH
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Temu Tokoh Bersama Komunitas Bogor

Ormas dan Komunitas Harus Berpegang Teguh
pada Empat Pilar

WAKIL Ketua MPR Dr. H. Sjarifuddin
Hasan, SE., MM., MBA., memberikan
apresiasi dan mendukung penuh

organisasi-organisasi masyarakat (Ormas)
dan komunitas yang dalam visi, misi, serta
kegiatannya selalu berpegang teguh, tunduk,
dan patuh kepada Empat Pilar MPR, yakni:
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan
Bhinneka Tunggal Ika.

Hal itu, menurut Syarief Hasan – begitu
Sjarifuddin Hasan biasa disapa, sangat
penting, sebab ormas-ormas atau komunitas
yang ada tentu satu sama lain berbeda
maksud dan tujuan pendiriannya.  Ada yang
karena kesamaan pandangan agama, politik,
hobi, profesi, dan lain-lain.

Tapi, potensi perbedaan pandangan yang
mengarah kepada hal-hal negatif, tentu,
sangat besar terjadi.  “Oleh karena itu,
berpegang teguh kepada Empat Pilar MPR
dalam penyusunan arah dan kegiatan ormas
menjadi perekat yang kuat untuk saling
mengingatkan bahwa walaupun berbeda
namun tetap satu Tanah Air, satu Bendera
dan satu negara,” ujarnya pada acara ‘Temu

Tokoh Nasional  Bersama Wakil Ketua MPR
Sjarifuddin Hasan’  di  Kota Bogor, Kamis
(10/12/2020).

Selanjutnya, dalam acara yang dise-
lenggarakan oleh MPR bekerjasam dengan
Ormas Gerakan Inisiatif Barisan Anak
Siliwangi (Gibas) itu, Syarief Hasan meng-
ungkapkan, salah satu yang perlu dipelajari
dan dipahami ormas khususnya dan masya-
rakat pada umumnya bahwa salah dari Empat
Pilar itu adalah UUD NRI Tahun 1945 yang
merupakan hukum dasar dalam peraturan
perundang-undangan atau konstitusi pe-
merintahan negara Republik Indonesia.

Jadi, setiap elemen bangsa Indonesia,
baik itu rakyat biasa, pengusaha, profesi-
onal, tokoh agama, tokoh masyarakat,
apalagi penyelenggara negara harus patuh
kepada konstitusi.  “Intinya, segala perilaku,
kegiatan-kegiatan kita harus berpegang
kepada peraturan perundang-undangan
yang berlaku.  Kalau itu dilakukan maka In-
donesia akan damai, nyaman dan tenteram,”
katanya.

Tapi, lanjut politisi Partai Demokrat ini, ada

pertanyaan besar di tengah masyarakat,
yakni begitu gencarnya edukasi soal UUD NRI
Tahun 1945 kepada seluruh rakyat Indone-
sia, tapi mengapa masih ada saja berbagai
masalah melanda negeri ini, seperti kasus-
kasus korupsi yang terus ada dan ‘gesekan’
antarwarga masyarakat karena perbedaan.

Jawabnya, menurut Syarief Hasan,
adalah bukan konstitusi dan UU-nya yang
salah, tapi permasalahan muncul karena ada
yang ‘cuek’ saja sehingga buta terhadap
peraturan perundangan Republik Indonesia.
Atau, salah memahami sehingga terjadi
mispersepsi yang fatal dan terjadi pe-
langgaran,” ujarnya.

Untuk itulah, Syarief Hasan mengajak
seluruh rakyat Indonesia agar berkomitmen
penuh mempelajari dan memahami peraturan
perundangan negara, baik itu UUD NRI Tahun
1945 dan Undang-Undang, agar kehidupan
berbangsa dan bernegara berjalan baik,
sehingga pada ujungnya seluruh rakyat akan
menikmati kedamaian serta kesejahteraan
bersama. ❏

DER

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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STID DI Al Hikmah

HNW: Pergunakan Ilmu Agama untuk Mencintai
Tanah Air

WAKIL Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat
Nur Wahid, MA mengharap, ilmu
agama yang diperoleh para mahasiswa

di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirosat Islamiyah
(STID DI) Al Hikmah penting digunakan untuk
membuat mereka semakin cinta kepada Umat
Bangsa dan masa depan Indonesia. Sikap yang
sama pernah diteladankan oleh para ulama yang
berjihad dan berjuang bersama para Bapak
Bangsa lainnya, untuk kemerdekaan Republik
Indonesia.

Berbicara dalam acara sosialisasi Empat
Pilar MPR di kampus STDI DI Al Hikmah, Kamis
(24/12/2020), Hidayat Nur Wahid yang biasa
disapa HNW menyatakan, penggunaan ilmu
agama secara tepat untuk mencintai Tanah
Air, dan memperjuangkan eksistensi
kemerdekaan NKRI pernah dilakukan para
ulama dan Bapak Bangsa ketika melawan
penjajah asing (Belanda dan Jepang).
Bahkan ketika menghadapi pemberontakan
PKI, DI/TII, atau ketika Indonesia diubah oleh
Belanda menjadi negara Republik Indonesia
Serikat (RIS).

Lebih lanjut HNW menyatakan, sebagian
dari para pendiri bangsa itu memiliki ilmu
agama Islam yang sangat komprehensif,
yang mereka pelajari di pesantren-pesantren
di dalam negeri, seperti K. H. Wahid Hasyim,
Ki Bagus Hadikusumo, dan K. H. A Sanusi.
Selain itu ada juga yang melanjutkan
pelajaran hingga ke Mekah (Arab Saudi),
seperti  KH Hasyim Asyari, K.H. Ahmad
Dahlan, K. H. Wahab Hasbullah, K. H. Mas
Manshur, K. H. Abdul Halim, H. Agus Salim.
Juga ada yang menuntut ilmu di Universitas
Al Azhar  (Mesir).  seperti KH. Kahar
Mudzakkir dan KH. Abdul Fatah Hasan.

Selain itu, di antara tokoh bangsa itu ada
pula yang aktif berjuang melalui Ormas Islam,
seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU),
Persis, dan PUI. Namun, ada juga yang
berjuang mengamalkan ilmu mereka melalui
Partai Politik, seperti Partai Syarikat Islam,
Partai Islam Indonesia, dan Partai Masyumi
(Mohamad Natsir). Jadi, “Ilmu agama yang
mereka peroleh membuat mereka semakin
peduli dengan nasib umat dan bangsa,
membuat mereka berani berkompromi,
berjuang bersama tokoh-tokoh bangsa dari
beragam latar belakang yang berbeda-beda,
dan akhirnya menjadi negarawan,” ujar HNW.

Lebih dari itu, menurut HNW, ilmu agama
yang mereka peroleh, mereka amalkan dan
dakwahkan hingga  membuat mereka
semakin cinta kepada bangsa dan NKRI.
Sebagai negarawan, mereka juga tak segan
untuk aktif menggalang kerja sama dengan
kelompok manapun dari beragam latar
belakang untuk memperjuangkan dan
mempertahankan Indonesia merdeka,
dengan Pancasila, UUD 45,  NKRI, dan
Bhinneka Tunggal Ika-nya,” ujarnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) ini berharap, melalui Sosiali-
sasi Empat Pilar, mahasiswa STID DI Al Hikmah
dapat mengambil pelajaran melalui sejarah
para tokoh bangsa tersebut. “Dari sejarah
yang telah ditunjukkan dan diwariskan oleh
para ulama yang juga Bapak Bangsa itu, saya
berharap kita semua bisa mengambil hikmah,
untuk melanjutkan perjuangan mereka,” ujar
HNW.  Tak kalah penting, menjaga warisan
mereka agar tidak keluar dari cita-cita dan
ideologi yang sebenarnya. “Supaya Indone-
sia dapat kita wariskan kepada generasi
berikutnya dengan segala kemajuannya, tapi
tetap dalam ideologi dan cita-cita yang telah
mereka wariskan, dan kami di MPR menyebut-
nya Empat Pilar MPRRI,” jelasnya.

HNW menambahkan, untuk mencintai dan
menyukseskan visi Indonesia ke depan, para
mahasiswa perlu mempunyai bekal yang
cukup. Yaitu, memahami secara utuh sejarah
perjuangan bangsa Indonesia, yang di

dalamnya ada kontribusi nyata para ulama,
baik dari Ormas maupun Orpol. Serta
memahami dengan benar cita-cita dan
dasar-dasar bernegara, yakni Pancasila,
UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka
Tunggal Ika. Hal ini sejalan dengan beberapa
kaidah yang sering dipelajari dan jadi rujukan
di pesantren ataupun di Perguruan Tinggi
Islam, yakni kaidah Al Hukmu ‘alasyaai’i
Far’un ‘an Tashawwurihi

“Kaidah itu bermakna hukum apabila
kriteria atau kualifikasi yang kita nyatakan
sangat tergantung dengan persepsi dan
pemahaman terhadap sesuatu yang kita
akan hukumi tersebut. Artinya, pemahaman
yang utuh terhadap Indonesia merupakan
syarat yang diutamakan untuk membangun
persepsi konstruktif  bangsa dan maha-
siswa muslim tentang bagaimana mestinya
mereka mengamalkan ilmu, berbakti, dan
berjuang untuk umat, bangsa, dan NKRI
sebagaimana telah dicontohkan oleh para
ulama, sekaligus Bapak-Bapak Bangsa
tersebut,” katanya.

HNW menantang para mahasiswa muslim
untuk terus melanjutkan perjuangan para
pemuda muslim pendiri bangsa di masa lalu
yang telah menciptakan Indonesia merdeka.
“Sekarang yang harus dipikirkan adalah ada
sejarah yang ingin kalian buat untuk Indo-
nesia. Tentunya, tetap dalam koridor yang
telah disepakati oleh pendiri bangsa,”
pungkasnya. ❏
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SOSIALISASI

PSB Jambi

Memberi Pemahaman Empat Pilar MPR Lewat
Seni Asli  Mandiangin

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat
bekerjasama dengan sanggar Kajang
Betuah Mandiangin menggelar ke-

senian asli Mandiangin dalam rangka
sosialisasi Empat Pilar MPR, Senin malam (30/
11/2020). Pagelaran yang berlangsung di
Taman Terbuka Desa Mandiangin Pasar,
Kabupaten Sorolangun, Jambi, itu dibuka
secara resmi oleh H.M. Syukur, anggota MPR
dari Kelompok DPD RI.

Bersama para warga masyarakat se-
tempat, sejumlah pejabat turut menyaksikan
pagelaran seni asli Mandiangin yang
bertema: ‘Mari Kita Jaga dan Terus Lestarikan
Kesenian Asli Mandiangin.’ Mereka adalah
anggota DPD M. Sum Indra, anggota DPRD
Kabupaten Sorolangun Cik Marleni, Kepala
Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR
Siti Fauziah, Kepala Bagian Persuratan dan
Kearsipan Setjen MPR Muhamad Jaya, dan
Kepala Desa Mandiangin Pasar Kusriadi.

Anggota MPR H.M. Syukur dalam sam-
butannya menyatakan, pagelaran seni
budaya adalah salah satu metode dari sekian
banyak metode yang digunakan MPR untuk
menyosialisasikan Empat Pilar MPR. “Lewat
pagelaran seni kita memasukkan nilai-nilai
Empat Pilar. Pagelaran seni budaya ini
sekaligus juga bertujuan ikut melestasikan
seni budaya daerah. Apalagi sekarang ini
banyak sekali seni dan budaya yang mulai
dilupakan,” ujar H.M. Syukur.

Syukur mengungkapkan, daerah Mandi-
angin pernah memiliki satu tarian yang berusia

100 tahun. Tarian itu sudah pernah ditampilkan
di mancanegara dan diakui dunia. Dan, malam
itu, sejumlah kesenian ditampilkan, yaitu: tari
Kromong, tari Kain, tari Gunjing, tari Dana,
serta pertunjukan Kompangan.  “Mari kita
sama-sama menjaga nilai seni budaya kita,
jangan sampai kita dikuasai oleh seni budaya
asing, dan anak-anak tidak mengenal
kesenian aslinya,” ujarnya.

Bagi Syukur, pagelaran kesenian asli
Mandiangin dalam rangka sosialisasi Empat
Pilar MPR ini harus tetap diadakan masya-
rakat. “Tujuannya adalah untuk menyo-
sialisasikan Empat Pilar MPR melalui kegiatan
seni dan budaya. Dengan demikian kita bisa
menjaga nilai-nilai kebersamaan, menghargai
perbedaan, dan membawa nilai-nlai yang

baik di tengah kehidupan masya-rakat,”
tuturnya.

Bagi Syukur, pagelaran seni budaya asli
Mandiangin dalam rangka sosialisasi
Empat Pilar MPR ini harus tetap diadakan
masyarakat. Karena, menurut Syukur,
melalui kesenian, kita bisa terus menjaga
nilai-nilai kebersamaan, dan membawa
nilai-nilai yang baik itu di tengah masya-
rakat. Jadi, ‘Nilai-nilai yang baik itu harus
dijaga dan dijalankan dalam kehidupan
sehari,” harap Syukur.

Dalam masyarakat Jambi, menurut
Syukur, nilai-nilai Empat Pilar sebenarnya
sudah diterapkan. Jambi dikenal sebagai
miniaturnya Indonesia. “Di sini terdapat
bermacam-macam suku dan agama,

Siti Fauziah H.M. Syukur
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namun bisa hidup berdampingan dengan
damai dan tenang, serta tidak ada keributan.
Dan, semua mendapatkan hak politiknya. Ini
suatu anugerah dan kebanggaan yang mesti
kita jaga,” paparnya.

Oleh karena itu, Syukur mengajak warga
masyarakat yang menyaksikan pagelaran
seni ini untuk secara bersama-sama
menggunakan kesempatan ini membangun
nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar
MPR. “Kalau nilai-nilai itu tidak kita bangun
secara bersama-sama maka rasa ke-
bersamaan yang kita miliki seperti pada
malam hari ini akan hilang,” imbuhnya.

Sebelumnya Kepala Biro Humas dan
Sistem Informasi Setjen MPR Siti Fauziah
menjelaskan tentang kegiatan pagelaran seni
budaya dalam rangka sosialisasi Empat Pi-
lar ini. “Pentas seni dan budaya ini adalah

metode sosialisasi Empat Pilar MPR yang
tepat untuk masyarakat. Dengan berperan
aktif dari persiapan sampai pelaksanaan
pentas seni budaya ini, warga Mandiangin
Pasar sudah menjalankan Empat Pilar MPR,
karena masyarakat ikut menjaga dan me-
lestarikan budaya Indonesia dari pengaruh
budaya asing. Itulah sikap dan perilaku
Pancasila,” kata Siti Fauziah yang akrab
disapa Ibu Titi ini.

Selain melestarikan seni budaya, lanjut Siti
Fauziah, pagelaran yang melibatkan seni-
man dari sanggar Kajang Betuah dan
masyarakat Mandiangin ini juga telah
mengimplementasikan sila Persatuan. “Meski
masyarakat beragam, namun semua bisa
bersatu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Mandiangin
Pasar Kusriadi mengucapkan terima kasih

kepada MPR yang telah menyelenggarakan
pagelaran seni budaya di Desa Mandiangin
Pasar dan dihadiri anggota MPR. “Ini untuk
pertama kali kegiatan seni budaya dalam
rangka sosialisasi  Empat Pilar MPR digelar
di Desa Mandiangin Pasar. Warga Mandi-
angin menyambut antusian pagelaran seni
ini,” katanya.

Kepada warganya, Kusriadi berharap,
dengan menyaksikan pagelaran ini bisa
memahami nilai-nilai yang terkandung
dalam Empat Pilar, dan melestarikan seni
budaya daerah Mandiangin. Seperti tari
Kromong yang dimiliki Mandiangin sudah
diakui secara nasional, dan pernah tampil
pada pagelaran Melayu Serumpun enam
negara yang diselenggarakan di Medan
tahun 2019. ❏

JAZ

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

50-61 ISI.pmd 1/1/2003, 12:56 AM61



62 EDISI NO.01/TH.XV/JANUARI 2021

SOSIALISASI

Ngobrol Bareng Netizen Jakarta

Sosialisasi Empat Pilar MPR Merupakan
Tugas Mulia

SEKRETARIS Jenderal (Sesjen) MPR RI,

Dr. Ma’ruf Cahyono, SH., MH., mengajak

para warganet Jakarta untuk ikut

bersama-sama dengan MPR menyampaikan

nilai-nilai Empat Pilar kepada lintas generasi.

Jangan sampai karena sosialisasi dilakukan

oleh generasi yang berbeda malah mencipta-

kan hambatan dalam menyampaikan Empat

Pilar kepada generasi muda. Masalahnya,

menurut Ma’ruf Cahyono, meski beda

generasi, mimpi tentang ke-Indonesia-an itu

tetap sama, sehingga Empat Pilar harus terus

disosialisasikan.

Keterlibatan netizen dalam menyampaikan

pesan Empat Pilar di kalangan generasi muda

dinilai lebih mengena. Karena gaya dan

bahasa yang dipakai para netizen mudah

dipahami dan lebih dekat dengan anak-anak

muda. Dia berharap, setelah pesan Empat

Pilar itu disampaikan, para netizen bisa

paham dan dapat melaksanakan dalam

kehidupan sehari-hari. Bahkan bisa menjadi

contoh bagi masyarakat sekitarnya.

“Netizen menjadi mulia pada saat mereka

memberikan pesan yang mulia, salah

satunya adalah pesan-pesan Empat Pilar.

Seperti seorang guru yang sedang mendidik

murid-muridnya,” kata Ma’ruf Cahyono.

Pernyataan itu disampaikan Ma’ruf

Cahyono pada acara Ngobrol Bareng

Warganet Jakarta, Selasa (8/12/2020). Ikut

hadir pada acara itu Kepala Biro Humas

dan Sistem Informasi MPR, Siti Fauziah, SE.,

MM., serta Kepala Bagian Pemberitaan,

Hubungan Antar Lembaga MPR Budi

Muliawan, SH., MH.

Sosialisasi Empat Pilar, jelas Ma’ruf

Cahyono, adalah salah satu metode dari MPR

untuk menyosialisasikan nilai-nilai luhur

bangsa, yaitu Pancasila sebagai dasar dan

ideologi negara, UUD NRI tahun 1945 sebagai

konstitusi negara dan ketetapan MPR, NKRI

sebagai bentuk negara, dan Bhinneka

Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

MPR melakukan sosialisasi Empat Pilar

MPR untuk menjalankan  perintah Undang

Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

(UU MD3)

“Jadi, kita kumpul di tempat ini berarti kita

tengah menjalankan amanat negara. Karena

itu, manfaatkan kesempatan yang terbatas

ini untuk menggali dan mencari tahu lebih

mendalam tentang Empat Pilar, kemudian

sampaikanlah apa yang didapat di sini

kepada masyarakat, sesuai konteks

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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peristiwa yang ditemukan dalam kehidupan

sehari-hari,”  kata Ma’ruf Cahyono lagi.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan

Sistem Informasi MPR, Siti Fauziah, SE., MM.,

berharap, para netizen yang ikut serta dalam

acara Ngobrol Bareng Warganet Jakarta

bisa menyampaikan pesan-pesan Empat Pi-

lar yang didapat kepada followernya

masing-masing. Penulisan hendaknya sesuai

latar belakang masing-masing.

“Banyak ide yang bisa dituliskan terkait

Empat Pilar MPR,  disesuaikan dengan

kehidupan sehari-hari. Misalnya, me-

nyangkut gotong royong dan tolong-

menolong yang bisa dibangkitkan selama

pandemi Covid 19, sekarang ini,” ujar Siti

Fauziah.

Harapan serupa disampaikan Kepala

Bagian Pemberitaan, Hubungan Antar

Lembaga, dan Layanan Informasi, Budi

Muliawan, SH., MH. Budi Muliawan yakin,

para netizen bisa menyampaikan pesan

Empat Pilar dengan baik. Tentunya, pesan-

pesan positif dan juga nilai-nilai kebaikan

yang patut disampaikan kepada masyarakat.

Karena dengan menyampaikan pesan positif

dan nilai-nilai kebaikan bisa mengeliminir

kemungkinan maraknya berita hoax di me-

dia sosial.

“Selamat menyebarkan info baik dan

nilai-nilai kebaikan. Semoga dengan begitu

kita bisa menambah rasa optimisme di

tengah masyarakat, khususnya dalam

menghadapi kondisi pandemi saat ini,” kata

Budi Muliawan. ❏

MBO
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SOSIALISASI

PSB Citereup Kabupaten Bogor

Kolaborasi Seni Aceh dan Seni Jawa Barat

SOSIALISASI Empat Pilar MPR RI, yakni
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI,
dan Bhinneka Tunggal Ika terus gencar

digelar MPR RI melalui berbagai metode.
Salah satunya Pagelaran Seni Budaya (PSB)
dengan menampilkan berbagai seni budaya
berbagai daerah di Indonesia. Karena masih
dalam masa pandemi Covid-19 maka
penyelenggaraannya dengan memberlaku-
kan protokol kesehatan yang ketat.

Seperti pagelaran seni budaya di Rumah
Seni & Budaya Perumahan Indogreen Desa
Gunung Sari Citeureup, Kab. Bogor, Jawa
Barat, Rabu (16/12/2020), yang menampilkan
‘Tarian Aceh’ oleh Sanggar Rumoh Budaya
dan Sanggar Seni Hegar. Acara ini dihadiri
oleh Anggota MPR RI Fraksi PAN, H.
Nazaruddin Dek Gam, SH.; Kepala Biro
Humas dan Sistem Informasi Setjen. MPR,
Siti Fauziah, SE., MM.; Kepala Bagian
Pemberitaan, Hubungan Antarlembaga, dan
Layanan Informasi Biro Humas dan Sistem
Informasi MPR, Budi Muliawan, SH., MH.;
Kepala Desa Gunung Sari Uwes Wijaya; dan
Ketua Karang Taruna Desa Gunung Sari.

Anggota MPR RI Nazaruddin Dek Gam
dalam sambutannya berharap agar para
pekerja seni di seluruh Indonesia bisa

menjadi pelopor pengamalan Empat Pilar MPR
secara benar dan konsisten. Menurut Dek
Gam, begitu politisi Partai PAN ini biasa
disapa, salahnya dengan cara meng-
olaborasikan seni budaya daerah yang ada
di Indonesia. Menurut Dek Gam, ini penting
sebagai cerminan kebhinnekaan Indonesia.
Oleh karena itu, “Mari kita kolaborasikan seni
budaya daerah-daerah yang ada di Indone-
sia, seperti pagelaran ini seni budaya Aceh
digelar di Jawa Barat ini,” katanya.

Jadi, untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal
Ika itu kita padukan lewat seni budaya, bukan
hanya lewat bahasa atau lewat lain-lain.
Hari ini, kata Dek Gam lebih lanjut, kita
tampilkan kolaborasi seni Jawa Barat
dengan seni Aceh. Jadi, lewat seni sama-
sama mari kita rawat Bhinneka Tunggal Ika
agar Pancasila tetap abadi.

Menurut Dek Gam, pagelaran ini tidak
cukup sampai sini, tapi nanti juga akan
dilakukan di Aceh dengan mengundang

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI / JAZ
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seluruh tarian-tarian daerah yang ada di
Aceh, seperi seni Jawa Barat, Jawa Timur,
atau bahkan dari Papua. “Agar masyarakat
tahu Aceh itu aman dan bagian dari NKRI. Ini
tugas kita bersama menjaganya,” katanya.

Bukan hanya lewat seni, Dek Gam juga
akan berusaha merawat kebhinnekaan lewat
olahraga, sepakbola. Sebagai Presiden Tim
Sepakbola Persiraja Banda Aceh, Dek Gam
memastikan akan merekrut pemain dari setiap
provinsi, malah pemain Aceh sendiri cuma
dua orang yang dipastikan masuk dalam tim
utama. Itulah Bhinneka Tunggal Ika, tanpa
memandang agama, asal, dan sukunya. Yang
penting kita bangun sepakbola Bhinneka
Tunggal Ika,” ujar pemilik (satu-satunya) Tim
Liga 1 yang ada di Sumatera.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Setjen
MPR Siti Fauziah menyampaikan rasa
syukur kehadirat Allah SWT karena pada hari
itu bisa berkumpul di rumah seni dan budaya
ini dalam keadaan sehat wal’afiat di tengah
pandemi Covid-19. Sudah barang tentu,
protokol kesehatan tetap diperhatikan, yaitu

wajib memakai masker, mencuci tangan
(disediakan handsanitizer), dan menjaga
jarak (disedikan faceshield).

“Saya merasa bangga, karena beberapa
kali melaksanakan paggelaran seni budaya
di beberapa provinsi dengan kesenian
yang berbeda-beda, tapi kali ini kita
mengadakannya di daerah Jawa Barat
dengan menampilkan perpaduan antara
kesenian Jawa Barat, seperti tari topeng
kencana dan tari laras sati, dengan tarian
dan kesenian dari daerah Aceh,” ungkap
Siti Fauziah.

Menurut Siti Fauziah, pagelaran seni
dengan memadukan dua kesenian daerah
baru pertama kali diselenggarakan, dan ini
mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika,” ujar
Siti Fauziah. Pagelaran seni, lanjut Siti
Fauziah, merupakan salah satu dari metode
sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang dilakukan
oleh MPR. Dan, metode pagelaran seni
budaya ini dipilih, selain untuk menyampaikan
pesan-pesan Empat Pilar, juga punya tujuan
ikut melestarikan seni budaya daerah yang

mungkin sudah mulai dilupakan.
Tarian asal Aceh seperti tari ratoh jaroe,

ranup lampuan, rapa’i geleng, yang ditampil-
kan oleh seniman dari Jawa Barat. Mem-
perkenalkan tarian daerah yang mungkin
Bapak Ibu belum pernah ke daerah Aceh,
tapi tariannya tampil di sini. Di tengah pandemi
ini kita tetap perlu hiburan agar bahagia,
karena untuk penjaga imun harus bahagia.
Jadi, pagelaran ini selain menghibur tapi
didalamnya juga ada panutan.

Mengenai seni yang ditampilkan, Siti
Fauziah menilai, indah dan kompak. Di dalam
seni yang disajikan merupakan cerminan dari
Empat Pilar MPR. Karena di dalam seni itu
ada hiburan, ada tuntunan dan panutan.
Untuk itu, Siti Fauziah mengajak semua
hadirin yang menyaksikan pagelaran seni
ini untuk bersama-sama ikut melestarikan
kesenian leluhur kita. Perlu diketahui, kata
Siti Fauziah, melalui pagelaran seni budaya
ini kita bisa mengetahui betapa kayanya seni

budaya yang kita miliki. ❏

JAZ
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SOSIALISASIGEMA
PANCASILA

Abdillah Onim

Mencari Ridho Allah di Negeri
Terjajah

DI KALANGAN masyarakat Jawa masih

ada sebagian orang memegang

prinsip “mangan ora mangan sing

penting kumpul”. Artinya, makan atau tidak

makan  yang penting kumpul (tidak terpisah-

pisah). Istilah ini acapkali disampaikan

orangtua untuk mencegah anak-anaknya

pergi merantau.

Seiring perjalanan waktu, prinsip tersebut

mulai bergeser. Apalagi jika di tempat tinggal

mereka tidak tersedia mata pencaharian,

sementara kebutuhan hidup terus bertambah.

Akibatnya, masyarakat berfikir untuk bekerja

sekalipun harus merantau. Mereka berani

meninggalkan kampung halaman demi mencari

kehidupan yang lebih baik, seperti istilah asal

opo asil. Maknanya, bertahan di tempat

kelahiran tetapi hidup pas-pasan, atau mencari

kesejahteraan meski harus merantau.

Tetapi, prinsip tersebut tidak berlaku bagi

Abdillah Onim atau Bang Onim, relawan misi

kemanusiaan asal Galela, Halmahera Utara,

Maluku Utara. Lebih dari sepuluh tahun

terakhir Bang Onim tinggal di Palestina.  Ia

berani mengambil risiko berpisah dari

orangtua, dan jauh dari sanak saudara.

Tekadnya bukan sekedar mangan ora

mangan sing penting kumpul, ataupun asal

opo asil, tetapi demi mencari Ridho Allah

dengan membantu warga di Jalur Gaza

melawan penjajahan dan penindasan

bangsa Israel.

Bang Onim agaknya tak ambil pusing dengan

suasana di Palestina yang jauh dari kata aman

dan sejahtera, apalagi dibandingkan dengan

ketenangan hidup di Maluku Utara. Hidup di

sana selalu dibayang-bayangi rasa ketakutan,

dan setiap waktu keselamatan terancam.

Setiap saat peperangan antara tentara zionis

Israel dan Pejuang Palestina bisa terjadi.

Sungguh menakutkan, desingan roket dan

demtuman senjata terdengar di berbagai

penjuru. Berbarengan dengan suasana itu, jerit

dan tangisan pilu terdengar di berbagai penjuru.

Menghadapi suasana demikian menakutkan itu,

Bang Onim tetap tegar. Karena yang dicari

adalah ridho Allah SWT sehingga apapun

ancaman dan tantangan yang dihadapi tidak

membuat Bang Onim merasa takut.

Selama tinggal di Palestina berbagai

peristiwa mencekam pernah dilalui. Ia sempat

mendekam di penjara Israel selama sehari

semalam, lalu dideportasi pulang  ke Indone-

sia. Bang Onim juga nyaris menjadi sasaran

tembak roket tentara  Israel. Ia pernah dibajak

oleh penguasa Israel dan dilucuti semua

perbekalannya.

Abdillah Onim mengenal dunia relawan

sejak 2000. Lalu pada 2008 dia  mendaftar

menjadi relawan untuk Jalur Gaza. Dan,

pada 2008, itulah untuk pertama kali Bang

Onim menginjakkan kaki di Palestina bersama

para aktivis kemanusiaan asal Indonesia

yang bertugas memberikan bantuan ke Gaza.

Pada 2009, Bang Onim kembali ke Palestina

dengan tugas  mengurus  perizinan pem-

bangunan  rumah sakit di Gaza. Ia melakukan

perjalanan melalui jalur laut dari  Turki. Di

tengah laut kapal yang ditumpangi dibajak

Angkatan Laut Israel. Ia ditangkap, dijeblos-

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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kan ke penjara dan ditahan selama satu hari

satu malam bersama sejumlah relawan

lainnya. Kemudian ia dideportasi  ke  Yordania

dan baru kembali ke Indonesia  pada 2010.

Pada tahun yang sama pria kelahiran Galela,

12 Juni 1979, ini kembali ke Palestina

menuntaskan pekerjaan membantu pem-

bangunan rumah sakit.

Mengharumkan

Selama dua belas tahun membantu

meringankan beban rakyat Palestina dari

penjajah Israel sudah banyak yang dilakukan

oleh Bang Onim. Berbagai program  ke-

manusiaan sudah  dilakukan, antara lain

mengusahakan berdirinya Rumah Sakit,

Sekolah Gratis TK Nurani Indonesia di Gaza,

Yayasan Nusantara Palesina Center (NPC),

menggagas program OTA Yatim Palestina,

mendirikan Kantor Berita Suara Palestina di

Gaza, serta mendirikan pesantren Darul

Qur’an cabang Palestina, dan tempat para

hafiz menghafal Alquran.

Perjuangan tanpa batas yang dilakukan

bang Onim untuk rakyat Palestina telah

mengharumkan nama  bangsa dan negara.

Apalagi, selama menjalankan aksinya, Bang

Onim selalu menyertakan nama Indonesia di

berbagai program yang dia lakukan.

Berkat kerja kerasnya membantu rakyat

Palestina, pemerintah Palestina memberikan

piagam penghargaan kepada Abdillah Onim.

Piagam penghargaan itu disampaikan oleh

Wakil Menteri Kebudayaan Palestina, Dr.

Anwar Bar’awy, bertepatan dengan pe-

ringatan HUT ke-74 Republik Indonesia di

Taman Bisan, Bait Lahiyah, Gaza Utara.

Dan, saat menerima piagam penghargaan

itu, Bang Onim menyebut bangsa Indonesia

lebih berhak menerima penghargaan tersebut

ketimbang dirinya. Alasannya, karena pro-

gram yang selama ini dilakukan bersumber

dari bangsa dan negara Indonesia.

 Perjuangan Bang Onim di Palestina

sudah memberikan kesan tersendiri bagi

rakyat negara itu. Begitu dekatnya,

sampai-sampai rakyat Palestina meng-

anggap bangsa Indonesia adalah saudara,

sekalipun jarak antara keduanya terbilang

sangat jauh. Berbagai cara juga sudah

mereka lakukan untuk menyampaikan

terima kasih  atas kebaikan bangsa Indo-

nesia. Salah satunya dengan menginisiasi

peringatan HUT ke-7 Kemerdekaan Indo-

nesia pada 17 Agustus 2019.

Bagi rakyat Palestina, melakukan perayaan

HUT Kemerdekaan Indonesia bukan perkara

mudah. Apalagi, mereka belum merasakan

kemerdekaan. Sehingga  tidak bisa mem-

bayangkan bagaimana bangganya merayakan

HUT Kemerdekaan. Setelah melakukan per-

siapan yang sangat panjang,  mereka benar-

benar bisa menggelar HUT ke-74 Kemerdekaan

Indonesia dengan penuh  gegap gempita.

Sedangkan bagi Bang Onim, sikap terbuka

yang ditunjukkan rakyat Palestina membuat-

nya  merasa tenang. Rasa cintanya terhadap

Palestina juga semakin besar. Terlebih setelah

ia dikarunia putera puteri dari perkawinannya

dengan Rajaa, perempuan Palestina, yang

juga seorang hafiz. Sejak itu, Bang Onim

merasakan semakin tenang tinggal di sana,

dan hanya sesekali saja kembali ke Indone-

sia untuk menengok keluarga sekaligus

mencari bantuan buat rakyat Palestina. ❏

MBO
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KETUA MPR RI Bambang Soesatyo melantik 7 anggota MPR
baru Pengganti Antar Waktu (PAW) masa bakti 2019-2024.
Mereka adalah Muhammad Hasanuddin Wahid (Fraksi PKB dapil

Jatim V), Heru Widodo (Fraksi PKB dapil Kalimantan Selatan), Cen
Sui Lan (Fraksi Golkar dapil Kepulauan Riau), Bambang Hermanto
(Fraksi Golkar dapil Jabar VIII), Y. Jacki Uly (Fraksi NasDem dapil
NTT II), Rezka Oktoberia (Fraksi Demokrat dapil Sumatera Barat II),
dan Muhammad Idris (Kelompok DPD Perwakilan Provinsi Kalimantan
Timur).

Hadir dalam acara yang digelar di Ruang Delegasi, Gedung
Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta, Kamis (17/12/
2020), antara lain: Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Pimpinan Fraksi
PKB MPR Neng Eem Marhamah Zulfa, Sekretaris Jenderal MPR
Ma’ruf Cahyono, Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen
MPR Siti Fauziah, Kepala Biro Pengkajian Konstitusi Setjen MPR Yana
Indrawan, dan beberapa keluarga anggota MPR baru.

Dalam sambutannya, usai memandu upacara pengucapan sumpah
dan janji anggota MPR PAW, Ketua MPR dari Partai Golkar yang
biasa disapa Bamsoet ini menyampaikan bahwa kegiatan tersebut
adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan MPR Nomor
1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Pasal 9 ayat (3) yang menyebutkan
bahwa anggota pengganti antar waktu mengucapkan sumpah atau
janji yang dipandu oleh pimpinan MPR paling lambat 30 hari setelah
dilantik sebagai anggota DPR dan anggota DPD.

Ketua MPR Lantik 7 Anggota MPR PAW

“Atas nama Pimpinan dan anggota MPR, saya mengucapkan
selamat datang dan selamat melaksanakan tugas di Majelis yang
terhormat ini kepada saudara sekalian yang baru saja mengucapkan
sumpah atau janji sebagai anggota MPR,” ucapnya.

Kepada para anggota baru, Bamsoet mengungkapkan bahwa
sesuai dengan mandat UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3),
MPR memiliki tugas, yaitu memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI
Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan Ketetapan MPR, Mengkaji
Sistem Ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945 serta pelaksanaannya,
dan Menyerap aspirasi masyarakat daerah dan lembaga negara
berkaitan dengan pelaksanaan UUD.

“Tugas-tugas tersebut menjadi beban dan tanggung jawab
seluruh Pimpinan dan anggota majelis yang harus dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya,” ujar Bamsoet.

Terkait tugas memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945,
NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika atau dikenal dengan Sosialisasi Empat
Pilar MPR, Bamsoet berpesan agar menjadi fokus seluruh anggota
majelis, terutama di dapilnya masing-masing. “Alhamdulillah,
sepanjang tahun 2020 tugas ini dapat dilaksanakan dengan mulus.
Tentunya, kita harapkan pada 2021 nanti, tugas menanamkan nilai-
nilai Empat Pilar kepada seluruh lapisan masyarakat menjadi lebih
baik lagi dengan pengembangan metode yang menarik, mudah
dipahami dan diimplementasikan seluruh rakyat,” tambahnya. ❏

DER

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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SEKRETARIS Jenderal MPR Dr. Ma’ruf Cahyono, SH., MH.,
mendukung jurnalis anggota Koordinatoriat Wartawan
Parlemen untuk mengikuti uji kompetensi wartawan.

Peningkatan kapasitas jurnalis akan meningkatkan kualitas lembaga
Koordinatoriat Wartawan Parlemen.

Ma’ruf Cahyono menyampaikan dukungan itu dalam pertemuan
dengan Ketua Koordinatoriat Wartawan MPR/DPR/DPD Marlen
Sitompul dan jajaran pengurus di Jakarta, Rabu petang (2/12/2020).
Pertemuan ini dihadiri Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah, dan
Kepala Biro Pengkajian Konstitusi Yana Indrawan.

Menurut Ma’ruf, para jurnalis mestinya juga memiliki visi, misi,
dan eksistensi. “Dengan pertemuan ini jajaran Setjen MPR bisa
mendengar aspirasi  wartawan pressroom. Dengan bersinergi
kita bisa gotong royong saling membantu, seperti program uji

Sesjen MPR Dukung Uji Kompetensi Wartawan

kompetensi wartawan,” ujarnya.
Ma’ruf berjanji akan membicarakan program uji kompetensi

wartawan  Koordinatoriat Wartawan Parlemen ini dengan Sekretaris
Jenderal DPR dan DPD. “Karena harus ada sinergi dan kolaborasi
antarkesekjenan  MPR, DPR, dan DPD. Saya setuju dengan uji
kompetensi wartawan. Karena peningkatan kapasitas wartawan
akan membuat lembaga Koordinatoriat Wartawan Parlemen makin
berkualitas,” tuturnya.

Di hadapan pengurus Koordinatoriat Wartawan Parlemen, Ma’ruf
mengungkapkan, sudah lama berinteraksi dengan wartawan parlemen
ketika masih menjadi Kepala Biro Humas MPR tahun 2015. “Saya
merasa sangat dekat dengan para wartawan. Saya dekat dengan
ketua-ketua Koordinatoriat  Wartawan sebelumnya,” ucapnya. ❏

DER

Sesjen MPR Ikuti Acara Hari Anti Korupsi Sedunia

SEKRETARIS Jenderal MPR RI, Ma’ruf Cahyono, mengikuti secara
virtual webinar Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia
(HAKORDIA) 2020 yang diselenggarakan Komisi Pem-

berantasan Korupsi (KPK), dari Ruang Delegasi, Gedung Nusantara
IV, Kompleks Parlemen, Jakarta (16/12/ 2020).

Acara yang dimulai pada pukul 09.00 tersebut dibuka dengan
menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan Pidato Presiden
Republik Indonesia. Selanjutnya,  penyampaian hasil kinerja KPK
tentang capaian 11 strategi nasional (stranas) pencegahan korupsi

tahun 2019-2020.
Acara dilanjutkan pengucapan deklarasi tentang usaha-usaha

pencegahan korupsi.  Usai acara, Ma’ruf Cahyono mengungkapkan
bahwa HAKORDIA 2020 ini adalah momentum untuk mengingatkan
seluruh anak bangsa agar menjauhi perilaku koruptif dengan bekerja
secara bersih, amanah, dan sesuai aturan. Di lingkungan Setjen
MPR sendiri diterapkan secara serius budaya kerja yang bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme. ❏

DER
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SOSIALISASIAWANCARAW

Perlu Perhatian Distribusi Vaksin dan Kesiapan
Tenaga Kesehatan

Muchamad Nabil Haroen, Anggota Komisi IX DPR
FOTO-FOTO: ISTIMEWA

DALAM pidato awal tahun 2021,

Presiden Joko Widodo mengungkap-

kan, pemerintah akan melakukan

vaksinasi massal pada tahun ini. “Tahun

ini pemerintah akan menggelar vaksinasi

massal Covid-19. Indonesia telah meng-

amankan pasokan vaksin dari Sinovac,

Novavax, AstraZeneca, dan BioNTech-

Pfizer,” kata Jokowi melalui akun twitternya

pada Jumat (1/1/2021). Dalam akun

twitternya, Jokowi juga menyebut sejumlah

rencana pemerintah pada tahun 2021 ini.

Meski tak menyebut secara rinci kapan

vaksinasi massal Covid-19 akan di-

laksanakan, Jokowi pernah mengungkap-

kan bahwa vaksinasi massal akan segera

dilakukan pertengahan 2021 untuk men-

capai herd immunity atau kekebalan

komunal sehingga penyebaran Covid-19

bisa dihentikan.

Kementerian Kesehatan Republik Indo-

nesia dalam keterangannya menyebutkan,

vaksinasi massal akan dilakukan mulai

dari Januari 2021 hingga Maret 2022.

Program vaksinasi massal Covid-19 di

Tanah Air akan diselesaikan dalam waktu

15 bulan. Adapun jumlah target yang akan

menerima vaksin dalam kurun waktu itu

adalah sebanyak 181,5 juta orang.

Program vaksinasi massal Covid-19 akan

dibagi dalam dua periode. Periode pertama

berlangsung Januari – April 2021 yang akan

diprioritaskan kepada 1,3 juta tenaga

Kesehatan dan 17,4 juta petugas publik di

34 provinsi. Kemudian, periode kedua, akan

berlangsung selama 11 bulan, yakni dari

April 2021 hingga Maret 2020 kepada sisa

dari jumlah sasaran penerima vaksin

periode pertama.

Hingga saat ini setidaknya sudah

tersedia tiga juta dosis vaksin Sinovac yang

berasal dari Cina tiba di Indonesia.

Pemerintah pun sudah menandatangani

kontrak pengadaan vaksin Covid-19 dari

Novavax, Pfizer, dan AstraZeneca. Program

vaksinasi massal di Indonesia didukung

dengan sarana dan prasarana fasilitas

kesehatan yang tersebar di Indonesia.

Sebanyak 13 ribu Puskesmas, 2.500 rumah

sakit, dan 49 kantor Kesehatan Pelabuhan

dipersiapkan untuk melaksanakan program

vaksinasi massal Covid-19 ini.

Untuk membahas vaksinasi massal

Covid-19 ini, Majelis meminta tanggapan

dari Komisi IX DPR yang membidangi

masalah kesehatan. Berikut wawancara

Majelis dengan anggota Komisi IX DPR dari

Fraksi PDI Perjuangan, Mochammad Nabil

Haroen. Petikannya.

Pemerintah akan melaksanakan

vaksinasi massal Covid-19 yang diren-

canakan mulai pertengahan Januari

2021 ini. Pemerintah telah menyedia-

kan sebanyak tiga juta dosis vaksin

Sinovac dari Cina untuk vaksinasi

massal tahap pertama ini. Bagaimana

tanggapan Bapak terhadap rencana

pemerintah untuk melaksanakan
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vaksinasi massal?

Vaksinasi massal merupakan wujud

komitmen pemerintah Indonesia untuk

menangani pandemi ini. Pemerintah telah

bekerja keras untuk pengadaan vaksin, dan

sekaligus menyiapkan distribusinya. Nah,

vaksinasi yang dipersiapkan nanti, me-

rupakan langkah bagus untuk melawan virus

Covid-19, dan menjadi solusi bersama agar

kita bisa bangkit melawan pandemi.

Terkait dengan vaksin Sinovac dari

Cina yang diberikan dalam program

vaksinasi massal. Sebab, selain vaksin

Sinovac, ada juga vaksin lainnya, seperti

produk AstraZeneca dan BioNTech-

Pfizer. Bahkan WHO telah memberikan

persetujuan kepada vaksin produk

Pfizer. Apa tanggapan Bapak, dan

bagaimana  aspek keamanan dari

vaksin Sinovac ini?

Sinovac ini diproduksi oleh institusi

terpercaya dan bereputasi di bidangnya. Soal

ampuh dan tidaknya, sudah ada standar

laboratoriumnya terkait dengan kandungan

dan sebagainya. Nah, karena ini merupakan

vaksin, sekali lagi, tubuh kita juga berperan

penting, terutama faktor kesehatan masing-

masing. Saya tidak bermaksud membanding-

kan dengan vaksin lain, karena memang ada

kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Nah, pemerintah sudah punya pertimbangan

khusus terkait pembelian vaksin, dan yang

terbaik untuk bangsa ini.

Program vaksinasi massal Covid-19

untuk masyarakat Indonesia tentu

merupakan pekerjaan besar peme-

rintah. Bagaimana Bapak melihat per-

siapan pemerintah untuk melaksana-

kan program vaksinasi massal ini? Apa

saja yang perlu mendapat perhatian

dalam pelaksanaan vaksinasi massal

Covid-19 di Indonesia?

Tentu saja dalam vaksinasi, distribusi dan

kesiapan tenaga kesehatan memang menjadi

hal penting. Pemerintah telah mengatur agar

semua menjadi baik, dalam hal ini proses

dan prosedurnya. Nah, dalam masa tunggu

itu, kita perlu menjaga kesehatan kita masing-

masing, tingkatkan imun tubuh dengan olah

raga serta patuhi protokol kesehatan.

Dalam program vaksinasi massal

Covid-19, pemerintah membagi dua

periode pelaksanaan. Pada tahap

pertama disediakan 3 juta dosis vaksin

Covid-19. Menurut Bapak, siapa yang

diprioritaskan untuk menerima vaksin

Covid-19 ini?

Siapa saja tidak masalah. Presiden sudah

siap untuk divaksin yang pertama. Tapi,

hendaknya mereka yang membutuhkan harus

diprioritaskan, yakni kelompok yang secara fisik

dan kesehatan rentan. Pemerintah tentu saja

telah mengatur itu, dan kita tunggu saja sesuai

dengan prosedur yang ada.

Di masyarakat juga berkembang

berbagai pandangan tentang vaksinasi

massal ini. Bahkan ada pula suara-

suara di masyarakat yang menolak

untuk menerima vaksin Covid-19.

Bagaimana tanggapan Bapak terhadap

suara-suara yang menolak vaksinasi

itu? Apakah pemerintah kurang me-

lakukan sosialisasi dalam program

vaksinasi massal Covid-19 ini?

Bagi mereka yang menolak ya tidak

masalah. Vaksinasi ini diperuntukkan bagi

mereka yang mau saja, mereka yang siap

survive di tengah pandemi ini. Pemerintah telah

memberikan gratis. Jadi, siapa yang mau,

silakan. Nah, bagi mereka yang tidak mau

divaksin, jangan membuat pelintiran ke-

bencian, tidak perlu provokatif dengan

menyampaikan kabar bohong, dan sebagai-

nya. Pemerintah perlu terus menggandeng

ormas, semisal NU dan Muhammadiyah, untuk

informasi publik terkait vaksin ini.

Pandemi Covid-19 membawa dam-

pak dalam semua aspek kehidupan

masyarakat, baik sosial, ekonomi,

budaya, dan lainnya. Vaksinasi adalah

salah satu upaya untuk memutus mata

rantai penyebaran Covid-19 dengan

memberikan imunitas kepada manusia.

Apakah dengan memberikan vaksin,

persoalan Covid-19 dan dampaknya

bisa selesai dan kehidupan masyarakat

kembali normal seperti sediakala?

Pasca pandemi, tentu saja banyak yang

berubah. Kita tidak bisa berharap semua-

nya kembali seperti sedia kala. Kita harus

kompromi dengan perubahan-perubahan.

Maka, pasca pandemi, kita juga harus siap

dengan perubahan, di antaranya dengan

terus menjaga kesehatan, menguatkan

imun tubuh, jaga keseimbangan kerja,

serta hidup sederhana. Alam mengajarkan

kita untuk hidup secukupnya di tengah

pandemi ini. Kita harus kompromi dengan

keadaan, dengan tetap menjaga protokol

kesehatan.

Terakhir, apa harapan Bapak dengan

pelaksanaan program vaksinasi massal

Covid-19 di Indonesia?

Saya berharap semuanya lancar, sesuai

dengan rencana. Pemerintah telah bekerja

keras, melakukan yang terbaik. Saatnya kita

terus bekerja sama, saling bantu, agar

vaksinasi dan program-program penangan-

an pandemi bisa berlangsung baik. Kita

harus melewati pandemi dan bangkit

bersama-sama. ❏
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Sentuhan Wanita Penting...

Marsya Gusman

SELEBRITI cantik Marsya Gusman  mengungkapkan bahwa sentuhan

wanita itu penting. Eits..jangan berpikir aneh-aneh dulu. Maksud runner-

up Miss Asia International 2018 ini adalah sentuhan wanita itu penting di

berbagai bidang, seperti rumah tangga, pendidikan, bisnis, juga politik, dan

pastinya rumah tangga.

“Gini ya, laki-laki itu kan lebih ke logis, teknis, sedangkan perempuan itu kan

ada sentuhan manis, kreativitas, kadang lebih fleksibel juga. Itu merupakan

kelebihan buat kaum perempuan,” ujarnya dalam acara bincang-bincang dengan

Ketua MPR, Kamis (10/12/2020).

Marsya melihat perempuan Indonesia sangat luar biasa. Multi peran. Selain

menjadi ibu rumah tangga yang baik, dan tidak sedikit pula yang sukses berkarir

di berbagai bidang. Itulah sebabnya, Miss Earth Best Talent 2016, ini menekankan

pentingnya pendidikan buat kaum perempuan. ❏

DER

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Cakra Khan

Merambah ke
        Musik Dangdut

ARTIS penyanyi Cakra Khan  memang memulai kariernya di

bidang tarik suara untuk aliran musik pop. Namun, di

penghujung 2020 atau tepatnya 18 Desember 2020, penyanyi

yang bernama asli Cakra Konta Paryaman ini, mencoba merambah

ke aliran musik dangdut. Hari itu, dia me-launching single dangdut

berjudul: ‘Salah Tapi Baik.’

Pada acara bincang-bincang bersama Ketua MPR, Bambang

Soesatyo, akhir Desember 2020, peraih Anugerah Musik Indonesia

untuk Pendatang Baru Terbaik 2013 ini menjelaskan bahwa lirik single

barunya ini menceritakan tentang setiap orang yang malah percaya

omongan orang dan tidak mempercayai hati sendiri.

Dalam kesempatan itu, pelantun lagu ‘Adalah Aku’ dan ‘Mencari

Cinta Sejati’ ini juga menceritakan tentang definisi sukses seorang

artis penyanyi. Selain finansial, menurut Cakra Khan, lagu-lagunya

disukai orang. Maka, dia berharap, single barunya (dangdut) ini

disukai khalayak dan juga mampu menghibur. ❏

DER

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Coba

Sukses Bisnis
            di Usia 14 Tahun

Almeyda Nayara

DI SAAT teman sebayanya asyik main ‘tik-tokan,’ Almeyda

Nayara Alzier Naya  atau akrab disapa Naya, justru sibuk

berkreasi membangun dan mengembangkan usahanya

yang tergolong unik. Maka tak heran, kalau di usianya yang sangat

belia, 14 tahun, Naya sudah sukses membuat dan menjual slime.

Slime adalah sejenis gumpalan dengan tekstur lembut  dan

dapat dibuat beraneka bentuk, dan juga bisa diubah wujudnya

sebagai cairan kental. Dan, dia telah memulai usahanya dan

mengembangkannya sejak duduk di kelas 4 SD. Dalam

mengembangkan kreasinya, Naya dibantu oleh delapan orang

karyawan.

Dalam obrolan bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo, akhir

Desember 2020, Naya mengungkapkan, hasil karyanya ini dijual

ke teman-temannya. Dia memanfaatkan media social: facebook,

youtube, dan instagram untuk memasarkan hasil karyanya. Kini,

setiap bulan, dia meraup penghasilan di atas Rp 60 juta. Luar

biasa. ❏

DER
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Eksotika Dunia di Balik Tembok Benteng
Benteng Keraton Buton

SULAWESI termasuk salah satu pulau
di gugusan kepulauan Indonesia yang
menyimpan banyak rahasia, terutama

dalam hal kemolekan alam. Di pulau ini
terdapat berbagai destinasi wisata yang
sangat memukau. Diantara destinasi wasata
itu bahkan ada yang sudah mendunia.
Seperti Taman Laut Bunaken dan Wakatobi,
Bukit Doa Tomohon, dan Taman Nasional
Tangkoko.

Destinasi wisata yang ada di Sulawesi
memang tidak melulu hanya menonjolkan
eksotika dan keindahan alam. Namun, di
Sulawesi juga terdapat beberapa destinasi
wisata sejarah yang sangat menakjubkan
dan sudah dikenal dunia. Sebut saja Tana
Toraja yang dikenal unik beserta  kuburan
kunonya yang melegenda. Selain itu, ada
juga Benteng Keraton Buton.

Berbicara tentang Benteng Keraton
Buton. Benteng yang berlokasi di Kota
Baubau, Pulau Buton, Sulawesi Tenggara,
in berdiri pada Abad ke-16, atau pada masa
kepemimpinan Sultan Buton III bernama La
Sangaji atau yang bergelar Sultan Kaimuddin
(1591-1596).

Benteng Keraton  ini  dibangun dari  bahan
batu kapur yang  disusun hingga mengelilingi

kompleks istana.  Benteng ini memiliki panjang
mencapai 2.740 meter, tinggi antara 2 sampai
8 m dengan ketebalan mencapai 2 m.
Benteng Keraton Buton berdiri kokoh di atas
lahan seluas 23.377 hektar.

Masyarakat dunia mengakui bahwa
sebagai benteng, Benteng Keraton Buton
ini terluas di dunia. Pengakuan sebagai
banteng terluas tersebut juga ditandai
dengan pemberian penghargaan kepada
Benteng Keraton Buton oleh Museum
Rekor Indonesia dan Guiness Book Record
pada 2006.

Sebagai batas pertahanan, benteng itu
dilengkapi dengan meriam peninggalan
Portugis dan Belanda. Selain  itu,  ada juga
pintu gerbang atau lawa. Pintu tersebut
difungsikan sebagi penghubung antara
keraton dan kampung yang berada di
sekitar benteng. Selain  sebagai benteng
pertahanan, Benteng Keraton Buton juga
memiliki manfaat sebagai  pagar pembatas
antara perkampungan masyarakat dan
kompleks istana.

Pada masa kejayaannya,  keberadaan
Benteng Keraton Buton ini berfungsi menjadi
pertahanan dari serangan musuh. Buktinya,
selama lebih dari empat abad, Kesultanan

Buton sanggup bertahan hingga   terhindar
dari ancaman musuh. Apalagi posisi benteng
ini sangat strategis, letaknya lebih tinggi dari
wilayah sekitarnya,  sehingga sangat cocok
sebagai benteng pertahanan.

Cara yag tepat untuk menikmati ke-
megahan  Benteng Keraton Buton adalah
dengan mengelilinginya. Mengelilingi
seluruh kawasan banteng secara utuh,
selain dapat melihat dari dekat seputar
benteng dan kehidupan masyarakat se-
kitarnya, juga bisa menyaksikan benda-
benda yang ada di sekelilingnya. Salah
satunya, bisa menyaksikan sebuah batu
yang dikeramatkan.

Batu Popaua nama batu yang di-
keramatkan itu. Ceritanya, di batu inilah
calon raja diambil sumpah dan dilantik
menjadi Sultan. Untuk dinobatkan menjadi
raja, para calon sultan itu diharuskan
memasukkan salah satu kakinya ke dalam
lubang yang ada di Batu Popaua. Kemudian
mereka diambil sumpah dan janji di bawah
Alquran. Karena itulah Batu Popaua
dikeramatkan oleh masyarakat sekitar
banteng, dan juga para pengunjung.

Diusianya yang mendekati lima abad,
Benteng Keraton Buton masih terlihat
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menawan, sehingga tetap layak dikunjungi.
Posisinya  yang berada di Bukit Walio, seolah
memberi jaminan bahwa wisatawan akan
dapat menikmati  keindahan pemandangan
dari sekitar benteng.

Yang menarik suasana di sekitar benteng
akan berubah menyesuaikan dengan
perubahan waktu. Pada pagi hari, dari subuh
sampai matahari terbit, suasana di sekitar
benteng terasa dinamis. Langit seakan
berkejaran dengan sang surya. Warga pun
bergegas menyiapkan pekerjaan sebelum
matahari beranjak pagi. Semua itu terekam
melalui ketinggian Benteng Keraton Buton.

Pada siang hingga sore hari, aktivitas
masyarakat Buton bisa disimak dari daerah
ini. Banyak pelajar berlalu lalang menuju
sekolah, sementara sebagian warga yang
berprofesi sebagai petani juga pergi ke
sawah dan ladang untuk mengolah tanah
atau mengambil hasil tanaman. Demikian pula
warga masyarakat lainnya yang bekerja
sesuai profesinya masing-masing.

Pada sore hingga senja, suasana di
sekitar benteng mengalami perubahan dari
panas terik, redup, hingga akhirnya matahari
tenggelam di ufuk barat. Dari ketinggian
tempat ini terlihat jelas aktivitas masyarakat

Baubau kembali ke rumah masing-masing
setelah seharian bekerja. Seolah hendak
memberi semangat warganya yang
kelelahan bekerja, awan di atas Baubau
pun berarak bergerak ke tempat mereka
berkumpul.

Di malam hari, Benteng Keraton Buton
berubah menjadi gelap. Beberapa muda-
mudi terlihat berasyik masyuk dengan
pasangannya. Sementara sekelompok
remaja terlihat bersenda gurau dengan
sesamanya. Pada saat itu, suasana di
Benteng Keraton Buton makin tenang, dan
semakin tenang. Sejauh mata memandang
yang terlihat hanyalah cakrawala gelap
gulita. Hanya ada bintang gumintang
mengguratkan sinarnya, laksana lilin dalam
kegelapan.

Tetapi, suasana itu berubah total saat
pandangan menatap jauh ke bawah, tanpa
dihalang tembok benteng.  Di luar  tembok
benteng tampak suasana malam Kota
Baubau. Sejauh mata memandang, yang
terlihat adalah lampu penerangan yang
berkedap kedip, baik di rumah-rumah
penduduk maupun di jalanan. Pemandangan
tersebut begitu indahnya, seperti sebuah
lukisan alam, namun  takkan bisa dituangkan
dalam kanvas. Sungguh menjadi tempat
yang cocok untuk  menghabiskan malam
dengan ketenangannya. ❏

MBO

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Masalah dengan Toleransi Umat

DI PANGGUNG politik, kebersihan namanya  selalu  terjaga.
Bahkan, memasuki periode ke-empat eksistensinya di lembaga
legislatif,  ia  selalu luput dari noda dan masalah, utamanya

yang kerap  muncul di gedung parlemen, seperti korupsi, kolusi,
nepotisme, peselingkuhan hingga aksi kekerasan.  Itu menunjukkan,
jika dia memilih jalan politik yang benar, lurus, tidak neko-neko  dan
apa adanya. Padahal, kesempatan yang dimiliki sangat luas.

Kalau sekedar mencari kenikmatan sesaat atau keuntungan pribadi,
semua itu  bisa diperolehnya. Apalagi, partai yang dipakainya sebagai
kendaraan politik sempat bekuasa selama satu dasa warsa. Namun,
praktik politik seperti itu bukan menjadi pilihannya.  Dan, itu membuat
dia aman hingga sekarang.

Selain itu, ia  juga mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki anggota
dewan lain. Pendapat, sikap, dan pemikirannya kerap menjadi buruan
para jurnalis. Dan, itu membuat nama serta  wajahnya sering muncul
di berbagai media.

Terlebih beberapa waktu lalu, saat ia memimpin anggota Fraksi
Partai Demokrat  untuk walk out,  pada pembahasan RUU Omnibuslaw
Cipta Kerja. Saat itu nama  DR. Benny  Kabur  Harman, SH., MH.,
Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI, menjadi viral. Sebagian netizen
mendukung, sedangkan sebagian lainnya menolak.

“Dalam politik dan demokrasi, beda pendapat termasuk yang
menimbulkan kebisingan, sekalipun itu bukan hal yang tidak boleh.
Kebisingan  itu bukan hal yang aneh dalam demokrasi.  Kalau  ada
bising berarti ada partisipasi dan diskursus,dan itu adalah hal
yang lumrah,” kata Benny  K. Harman memulai perbincangannya
dengan Majalah Majelis, saat menyambangi ruang kerjanya
beberapa waktu lalu.

Beragama

Sepanjang  2020, kata Benny  K. Harman, demokrasi di Indonesia
berjalan dinamis. Buktinya, saluran informasi dan aspirasi
masyarakat tetap terbuka. Termasuk beda pendapat dan diskursus
menyikapi  persoalan bangsa berjalan dengan baik. Beberapa di
antaranya bahkan menyebabkan hiruk pikuk dan kebisingan. Seperti
pembahasan menyangkut Undang-undang Minerba, Komisi
Pemberantasan Korupsi, Haluan Ideologi Pancasila, serta Omnibus
Law.  Yang penting, baik masyarakat maupun pemerintah, tidak
perlu antipati terhadap munculnya kebisingan politik dan demokrasi.
Karena kebisingan tersebut  bukan sesuatu yang jelek.  Bahkan,
beda pendapat, diskursus, termasuk yang dilakukan dengan cara
demonstrasi merupakan salah satu ciri bahwa demokrasi Indonesia
berjalan baik. Itu artinya ada ruang bagi masyarakat untuk
mendiskusikan  masalah yang dihadapai.  Serta memberi masukan
kepada pemerintah dalam proses pengambilan keputusan. Juga
mengambil bagian dalam proses evaluasi.

Yang penting, dalam setiap perumusan kebijakan, baik berbentuk
RUU maupun kebijakan public, dilakukan secara transparan,
akuntabilitas, dan memenuhi  asas-asas pembentukan perundangan.
Yaitu,  terbuka  dan tidak dibahas secara diam-diam, apalagi di
ruang gelap.  Membuka  ruang bagi sebanyak-banyak  keterlibatan
kelompok masyarakat, baik  yang terkena langsung ataupun tidak
langsung dari kebijakan atau UU tersebut. Serta bersifat  respon-
sive terhadap kebutuhan dan masalah yang dihadapi masayarakat.

“Terakhir, kita punya konstitusi. Itu harus jadi panduan setiap
penyusunan  kebijakan maupun RUU.   Kalau  ditanya kenapa tahun
2020 timbul  kegaduhan menyangkut pembahasan UU  Minerba,
KPK, HIP dan Ciptakerja?  Kebisingan itu terjadi karena terdapat

Tidak Ada

DR. Benny K abur Harman, SH., MH.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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pelanggran prinsip-prinsip  pembentukan perundangan atau kebijakan
yang tadi saya sebutkan,” kata politisi Partai Demokrat dapil Nusa
Tenggara Timur I, meliputi Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende,
Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan Nagekeo.

Pelanggaran  prinsip-prinsip  pembentukan kebijakan dilakukan,
kata Benny, karena ada kepentingan  oligarki agar tidak diganggu
dan dikritik. Akibatnya, muncullah gaduh yang tidak berujung. Karena
pemerintah bersama koalisinya merasa berkuasa secara mayoritas

sehingga mengabaikan kekuatan lainnya, termasuk rakyat dan
kelompok masyarakat ataupun partai-partai kecil.

Akibatnya, muncullah kegaduhan yang kontra  produktif.
Kegaduhan yang tidak memperkuat demokrasi, tetapi kebisingan
yang memperlemah agen  demokrasi.

Semestinya,  cita-cita menuju  Indonesia sejahtera itu  ditempuh
sesuai ketentuan hukum dan demokrasi. Karena sejak awal UUD
Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 menegaskan bahwa Indo-
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profil

nesia adalah negara demokrasi yang juga negara hukum. Sehingga,
ketentuan  ini harus menjadi panduan awal untuk mencapai cita-cita
bersama.

Habib Rizieq Shihab
Menyangkut kegaduhan kasus  Habib  Rizieq Shihab (HRS) dan

Front Pembela Islam (FPI), Benny menganggap bahwa pemerintah
telah gagal focus. Seharusnya  pemerintah  focus  merampungkan
pandemi Covid-19 beserta imbas turunannya. Seperti sektor
pendidikan, ekonomi, sosial, dan kesehatan. Bukan malah  sibuk
ngurus HRS.  Selain itu  penanganan masalah Rizieq seharusnya
bisa dilakukan dengan  simple, tidak berbelit dan serumit seperti
saat ini.

“Kalau dia salah maka  tegakkan hukum sesuai UU yang berlaku.
Tidak perlu menjadi urusan Menkopolhukam, cukup Pemprov DKI
atau jajaran kepolisian setempat.  Negara tidak bisa melarang orang
ikut Rizieq atau mempertanyakan dia cucu nabi atau bukan. Kalau
kerumunan Habib Rizieq berpotensi menimbulkan pandemi berikan
hukuman. Persoalannya, kenapa pemerintah membiarkan kerumunan
Pilkada. Kan, jadi tidak konsisten. Ingat, kita negara hukum dan juga
negara demokrasi,” kata Benny lagi.

Sementara untuk kasus Papua, Benny yang memiliki nama Baptis
Benediktus Kabur Harman, menganjurkan kepada  pemerintah
melakukan upaya-upaya, seperti yang dikerjakana pada era
pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono. Selama 10 tahun
pemerintahan SBY, kata Benny, pemerintah mementingkan kegiatan
dialogis dengan masyarakat Papua. Lalu, menggunakan pendekatan
pembangunan,  diberikan otsus, juga di awasi.

Cara tersebut, sebut Benny, berbeda dengan kebijakan yang
dilakukan pemerintah saat sekarang.  Pemerintah  sekarang sering
mengajak rakyat Papua bersatu dalam NKRI, sementara hak-haknya
tidak diperhatikan. Salah satu contohnya adalah pelarangan
wartawan pergi ke Papua. “Zaman sekarang kok  masih  begitu.
Buka  sajalah, karena menurut saya tuntutan masyarakat Papua
adalah masalah keadilan. Aksi teror, sparatisme,  dan ungkapan
kemerdekaan Benny Wenda adalah  reaksi terhadap ketidakadilan
yang dilakukan pemerintah pusat terhadap rakyat papua,” ujar Benny
K. Harman.

 Bagi ayah tiga putera kelahiran Flores, NTT,  19 September 1962,
ini persoalan hukum dan keadilan bukanlah sesuatu yang baru.  Sejak
lama, bahkan jauh sebelum menjadi bagian dari  parlemen di Senayan,
ia sudah malang melintang berurusan dengan persoalan hukum.

Benny menyelesaikan Sarjana Hukum tahun 1987 pada Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur. Kemudian pada
1997 ia berhasil merampungkan Magister Hukum (S-2) Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Dan, pada  2006, Benny
sukses meraih gelar Doktor Hukum Tata Negara (S-3) pada Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

 Selama periode tersebut anak ke-empat dari sembilan bersaudara
pasangan Damianus Kabur dan Katarena Ulus ini terlibat
pendampingan di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
(YLBHI) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Indonesia  (PBHI). Selain itu, ia juga terlibat berbagai kepengacaraan
di sejumlah kantor pengacara.
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Ketika  Fraksi Partai Demokrat  memberinya tugas di Komisi III,
Benny sudah tidak mengalami kesulitan. Baginya, tugas tersebut
seolah menyegarkan kembali ingatannya terhadap mata kuliah di
kampus, serta persoalan hukum dan keadilan yang sudah digeluti
bertahun-tahun lamanya.

Si Bolang
Perjalanan Benny K. Harman hingga meraih keberhasilan seperti

sekarang dilaluinya dengan  penuh liku.  Bahkan,  kalau bukan karena
ayahnya yang berprofesi sebagai kepala sekolah SD, lalu menjadi
penilik sekolah, Benny pesimistis bisa berkesempatan  belajar,
apalagi mencapai sukses yang dulu tak pernah dia bayangkan.

Karena dari ayahnyalah, Benny paham pentingnya belajar. Dan,
dari bapaknya pula, dia belajar berdisiplin. Bukan hanya berdisiplin
belajar,  juga berdisiplin membantu menyelesaikan pekerjaan rumah.
Padahal, lima puluh tahun lalu, saat Benny harus bersekolah, desa
tempat tinggalnya  merupakan daerah terpencil.  Tidak  ada listrik,
motor,  dan harus berjalan sembari bertelanjang kaki, saat harus
bersekolah.

Setiap pukul 03.00 pagi, bersama saudara laki-lakinya, suami dari
Dr. drg. Maria G. Ernawati, Spbm,  ini bertugas  mencari rumput ke

hutan untuk makanan ternak. Dan, ketika matahari mulai menyingsing
di ufuk timur,  Benny segera memberi makan ternak yang jadi
tanggung jawabnya. Baru setelah semua selesai, dia bisa bersiap
untuk berangkat ke sekolah.

Perjalanan Benny ini tak ubahnya Si Bolang, bocah bertopi dan
tas punggung merah, yang tangkas dan jadi tontonan anak-anak di
televisi. Seperti Bolang, Benny juga harus  bekerja sebelum  belajar
dan bermain.  Meski  sudah berusaha dan  belajar dengan tekun,
tetapi Benny juga sempat mengalami  sakit akibat gagal mencapai
cita-citanya.

“Pada 2013 dan 2018 saya kalah dalam kontestasi Pilgub di NTB.
Padahal, keinginan saya mencalonkan diri menjadi gubernur supaya
lebih konkret membantu masyarakat, dibanding saya harus berkutat
di Senayan,” katanya.

Dua kali kegagalan itu memberinya pelajaran sangat berharga,
dan membuatnya merasa cukup, tidak akan lagi mencoba
mencalonkan gubernur. Apalagi, saat ini  Pilkada lebih banyak diwarnai
sistem demokrasi free market,  peranan uang jadi penting, dan
berdemokrasi menjadi semakin mahal. Kondisi tersebut muncul, salah
satunya  akibat laju globalisasi dan menyebabkan  lahirnya fase
turbulensi demokrasi.

“Penegakan aturannya lemah, persoalan ekonomi ikut merasuk

ke kehidupan demokrasi, membuat uang sangat penting. Kalau
tidak dibenahi akan muncul sosok pemimpin boneka kaum
cleptokrasi. Yaitu, kumpulan orang berduit, bentuk konsorsium
mendukung salah satu calon.  Akibatnya  calon yang didukung
akan menjadi boneka. Mereka tidak loyal pada rakyat, tapi loyal
pada cukong,” kata Benny lagi.

Kalau  tidak segera dibenahi bangsa Indonesia akan segera sampai
ke zaman otoritarian dan kehancuran. Inilah tantangan demokrasi
bangsa Indonesia yang harus diperjuangkan dan tidak boleh berputus
asa

Kenangan Natal
Pada bulan Desember dan Januari, seperti saat ini, Benny selalu

mengingat kisah-kisah masa kecilnya yang menyenangkan. Yaitu,
kisah kerukunan umat beragama saat ia dan keluarga merayakan
Hari Natal. Kisah-kisah itu begitu melekat, mengesankan dan,
membuatnya selalu bersemangat.

Menurut Benny, di kampungnya toleransi umat beragama terjalin
dengan baik, bukan hanya saat Hari Natal, tapi juga ketika Umat
Islam merayakan hari raya agamanya.  Demikian baiknya toleransi
umat beragama, sampai-sampai tidak pernah ada masalah yang

timbul karena perbedaan agama. Bahkan praktik kawin silang antara
muslim dan non muslim sering terjadi. Kedua keluarga tidak pernah
meributkan, termasuk jika salah satu pihak   berganti agama sesuai
pasangannya.

“Saya penganut katolik, ketika Natal orangtua saya mengajak tokoh-
tokoh dan keluarga Islam masuk dalam gereja. Mereka duduk di
tempat yang dikhususkan, sebagai penghormatan. Demikian juga
saat lebaran, kami ikut tidur di masjid, tidak ada soal dengan
keberagaman agama.  Bagi-bagi makanan dan kami menyantapnya
bersama,” cerita Benny.

Begitu pula ketika memotong  kambing, ayam, dan sapi pada
perayaan Natal, atau pesta lainnya, kaum Nasrani minta tolong
kepada umat muslim untuk mendoakan, sekaligus   memotongnya.
Praktik toleransi seperti itu berjalan dengan baik. Tidak ada perkelahian
yang dipicu perbedaan agama. Kalau sampai terjadi ribut-ribut,
penyebabnya pasti persoalan lain, bukan mempertentangkan agama.

Bahkan  dulu, ketika umat Katolik hendak mendirikan gereja, se-
men yang dibeli dari Surabaya diangkut menggunakan perahu motor
milik Pak Haji. Selain itu, umat Islam juga berdatangan membantu
pembangunan gereja. Mereka bahkan datang sembari membawa
kayu kelapa untuk bangun gereja. ❏

MBO

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Sistem Ekonomi Pancasila

PANDEMI COVID-19 telah meluluhlantakkan perekonomian

dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pertumbuhan ekonomi In

donesia di kuartal kedua dan ketiga berada di kuadran negatif

sehingga Indonesia resmi berada dalam situasi dan kondisi resesi.

Dalam konteks koneksi dengan perekonomian global, ke-

tergantungan Indonesia dalam memenuhi beberapa kebutuhan

pokok melalui skema impor cukup memengaruhi ketahanan pangan

nasional sebagai akibat restriksi ekspor komoditas dari negara-

negara kunci dalam rantai pasok komoditas pangan dunia, semisal

Thailand dan Vietnam. Di tengah situasi sulit

tersebut, muncul optimisme untuk merevitalisasi

kembali ekonomi Pancasila sebagai solusi dalam

mengatasi berbagai masalah perekonomian

pelik yang dihadapi saat ini.

Bersumber pada Pancasila

Sistem ekonomi Pancasila merupakan sebuah

perspektif ekonomi yang bertumpu pada nilai-

nilai dasar Pancasila. Pancasila sendiri

merupakan ideologi dan dasar negara yang

dijadikan sebagai haluan dan pedoman dalam

menjalankan seluruh aspek kehidupan ber-

bangsa dan bernegara. Sistem ekonomi ini juga lazim disebut

sebagai sistem demokrasi ekonomi karena tidak hanya

menempatkan warga negara sebagai objek, tapi juga sebagai

subjek aktif yang berkontribusi dalam menjalankan roda

perekonomian nasional. Sistem ekonomi Pancasila merupakan

cara pandang yang sangat khas dari bangsa Indonesia karena

digali dari cara hidup dan kebiasaan bangsa Indonesia yang

sangat menjunjung tinggi prinsip gotong royong dan senantiasa

berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Dasar hukum bagi sistem ekonomi Pancasila adalah Pasal 33 UUD

NRI Tahun 1945 yang merupakan perwujudan dari sila kelima

Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Secara keseluruhan, sistem ekonomi Pancasila mengandung nilai-

nilai inti Pancasila, yakni nilai religiusitas, nilai humanisme, nilai

nasionalisme, nilai demokrasi, serta nilai keadilan. Nilai demokrasi

dalam sistem ekonomi Pancasila sangat menjunjung tinggi kebebasan

individu, namun dibatasi oleh hak dan kewajiban terhadap sesama

dan negara. Nilai keadilan dalam sistem ekonomi Pancasila

memberikan kedudukan penting bagi negara

sebagai regulator perekonomian, namun bukan

secara terpusat, melainkan regulator yang fokus

dalam menciptakan keadilan dan pemerataan

ekonomi bagi segenap warga negara.

Inkonsistensi penerapan

Meskipun secara filosofis merupakan

perspektif yang paling mereflesikan jati diri

bangsa Indonesia dalam menjalankan per-

ekonomian, sistem ekonomi Pancasila belum

diterapkan secara konsisten. Tak heran apabila

saat ini masih dijumpai cara-cara mengelola

perekonomian yang masih menerapkan sistem monopoli,

kartelisasi, kolusi antara penguasa dan pemodal, serta maraknya

impor yang merusak kemandirian nasional. Pandemi COVID-19

yang menerjang Indonesia sejak Maret lalu semakin menegaskan

bahwa selama ini sistem ekonomi Pancasila belum diterapkan

secara khidmat. Ketika negara-negara yang menguasai rantai

pasok pangan dunia, seperti Rusia, Kazahkstan, Thailand, dan

Vietnam menerapkan kebijakan pembatasan ekspor produk

pangan, Indonesia yang belum bisa memenuhi kebutuhan pangan
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sepenuhnya dari sumber daya domestik menjadi terguncang

ketahanan pangannya, bahkan terancam tidak terpenuhi

kebutuhan dalam negerinya.

Ada banyak realitas lainnya yang menggambarkan betapa sistem

ekonomi Pancasila belum menjadi panduan dalam mengelola

perekonomian. Penduduk Indonesia yang bermukim di wilayah-

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang notabene sarat akan

muatan sumber daya alam maritim, alih-alih menjadi penduduk yang

makmur dan sejahtera, justru menjadi sentra-sentra kemiskinan.

Realitas ini bagaikan anak ayam yang mati di lumbung padi. Kekayaan

maritim yang begitu besar di wilayah mereka belum bisa dioptimalkan

eksplorasi dan pemanfaatannya karena limitasi-limitasi yang mereka

hadapi. Mereka masih terbatas dalam hal jumlah perahu yang mereka

miliki, alat tangkap yang masih sederhana, hingga belum memadainya

storage untuk menyimpan hasil tangkapan. Sebagai konsekuensinya,

kekayaan alam maritim di wilayah mereka tidak berkorelasi positif

terhadap kesejahteraan.

Realitas lainnya dapat dilihat pada masih gemuknya jumlah pekerja

migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Para pekerja migran

ini didominasi oleh kalangan putus sekolah (SD/SMP) dan

perempuan. Mereka bekerja di sektor domestik dan industri sebagai

asisten rumah tangga, buruh bangunan dan perkebunan. Secara

ideal, pemerintah seyogianya menerapkan kebijakan pereduksian

jumlah pekerja migran melalui optimalisasi pembangunan ekonomi

daerah yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya.

Kebijakan otonomi daerah yang sudah dirilis sejak 16 tahun yang

silam  merupakan fondasi hukum yang kuat untuk pelaksanaannya.

Hanya saja pola pembangunan daerah yang lebih mementingkan

padat modal (capital extensive) ketimbang padat karya (labor

extensive) menyebabkan penyerapan tenaga kerja sebanyak-

banyaknya menjadi tersumbat.

Jalan Keluar

Tidak ada kata lain sebagai solusinya, selain dengan melakukan

revitalisasi penerapan sistem ekonomi Pancasila. Segala kebijakan

perekonomian yang ditempuh oleh pemerintah sudah semestinya

berkiblat pada prinsip keadilan seperti yang digariskan dalam

Pancasila dan bersifat konstitusional merujuk pada Pasal 33 UUD

NRI 1945. Upaya merevitalisasi sistem ekonomi Pancasila tentu

bukanlah suatu hal yang mudah. Dibutuhkan dua prakondisi utama,

yakni pemahaman yang baik mengenai ekonomi Pancasila secara

konsepsional dan operasional, serta pengambil kebijakan yang

berkarakter Pancasilais dan patuh terhadap konstitusi. Kondisi

yang pertama merupakan mekanisme simultan dan berjangka

panjang. Untuk mewujudkannya dibutuhkan diseminasi nilai-nilai

Pancasila secara kontinyu sejak dini pada semua jenjang

pendidikan.

Kondisi kedua lebih terkait kepada aspek kepemimpinan.

Kepemimpinan di sini bukan saja pemimpin di level pusat,

seperti presiden dan jajarannya, melainkan juga para pemimpin

di daerah yang sudah diberi kewenangan besar melalui otonomi

daerah untuk menjalankan kegiatan perekonomian yang mampu

memberdayakan wilayah dan masyarakatnya. Menjadi

pemimpin adalah menjadi harapan bagi masyarakat. Situasi

pandemi yang meluluhlantakkan perekonomian, baik secara

makro maupun mikro, selaiknya tidak mengendurkan para

pemimpin untuk merumuskan jalan keluar dan alternatif

kebijakan ekonomi dengan bersandar pada Pancasila dan

konstitusi sebagai pijakannya. Kita semua hanya perlu kembali

dan merevitalisasi penerapan sistem ekonomi Pancasila

sebagai cara hidup. Yakinlah, Pancasila dan sistem ekonominya

memiliki resiliensi yang tangguh dalam menghadapi situasi krisis

apabila dijalankan secara konsekuen. ❏

Oleh:
Dr. H. Jazilul Fawaid, SQ., MA.

Wakil Ketua MPR RI
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Ir. H.M. Idris Laena, MH.
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.
Yang artinya: Demokrasi Pancasila lebih mengedepan-
kan musyawarah dibandingkan pengambilan keputusan
dengan cara suara terbanyak melalui perwakilan.

Karena itu, pelaksanaan lebih lanjut dari Pancasila
tercermin pada Konstitusi kita sebagai hukum dasar,
yakni sama sekali tidak mengenal adanya oposisi.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 justru mengatur adanya pembagian
kekuasaan, baik untuk eksekutif, yudikatif, dan juga
fungsi serta kedudukan legislatif.

Yang menarik, pada batang tubuh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
ditegaskan bahwa kekuasaan hanya diberikan pada
Kekuasaan Pemerintahan Negara melalui Bab III Pasal
4 dan Kekuasaan Kehakiman melalui Bab IX Pasal 24.
Adapun untuk MPR, DPR, dan DPD hanya diatur tentang
kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangannya saja.
Khusus untuk DPR, kekuasaan diberikan justru hanya
untuk membentuk undang-undang (UU).

Pertanyaan liar yang selalu muncul di publik adalah
jika tidak ada oposisi, lantas siapa yang mengontrol
pemerintah? Sesungguhnya pada Bab VII Pasal 20
A, DPR itu memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran,
dan fungsi pengawasan. Secara konstitusi hak itu
melekat pada setiap anggota DPR. Artinya, setiap
anggota DPR punya tanggung jawab untuk mengontrol
pemerintah.

Apalagi pada Bab VII A pada Pasal 22 D poin 3,
DPD juga dapat melakukan pengawasan atas
pelaksanaan undang-undang, terutama mengenai
otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah, dan lain-lain yang hasil
pengawasannya disampaikan kepada DPR sebagai
bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Karena itu, barangkali yang perlu diberikan
pemahaman kepada seluruh masyarakat Indonesia
bahwa Demokrasi Pancasila yang dianut di Indone-
sia sama sekali berbeda dengan demokrasi di negara
lain, baik yang menganut sistem parlementer maupun
yang menganut sistem presidensil sekalipun.

Yang patut disyukuri adalah Demokrasi Pancasila
sekali lagi membuktikan mampu tetap menjaga keutuhan
bangsa dan Negara Republik Indonesia. ❏

PERTANYAAN masyarakat belum tuntas
terjawab ketika Presiden Joko Widodo atau
Jokowi mengangkat Prabowo Subianto menjadi

Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju. Kini
Presiden Jokowi kembali membuat kejutan dengan
mengangkat dan melantik calon Wakil Presiden pada
Pemilihan Presiden (Pilpres) yang lalu Sandiaga
Salahudin Uno menjadi Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Republik Indonesia pada Kebinet In-
donesia Maju dalam reshuffle kabinet yang diumumkan
pada Rabu, 23 Desember 2020, yang lalu.

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, sikap
Presiden Jokowi maupun sikap Prabowo Subianto
serta sikap Sandiaga Salahudin Uno memang sulit
untuk diterima. Bayangkan, akibat rivalitas dalam
Pemilihan Presiden 2019 yang lalu, bangsa Indone-
sia hampir saja terbelah. Bahkan muncul istilah
Cebong dan Kampret untuk menggambarkan
pendukung pasangan Capres 01 dan Capres 02
bertebaran di mana-mana.

Dalam pengamatan saya sebagai Mantan Ketua Tim
Kampanye Daerah Jokowi - Maruf Amin di Provinsi
Riau, Piilpres 2019 adalah Pemilu Presiden yang paling
keras yang pernah terjadi sejak pemilihan presiden
secara langsung dilaksanakan di Indonesia.

Akan tetapi dengan bergabungnya Prabowo
Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno dalam
pemerintahan tanpa disadari bahwa Presiden Joko
Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin telah
mewujudkan prinsip yang paling hakiki dari
Demokrasi Pancasila.

Sebetulnya indikasi rekonsiliasi antara kedua
pasangan calon presiden dan calon wakil presiden
dalam Pilpres 2019 sudah terlihat pada acara
pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden
K.H. Ma’ruf Amin pada 20 Oktober 2019. Saat itu
Prabowo Subianto, calon presiden yang kalah dalam
Pilpres 2019 tersebut, dengan berbesar hati
menghadiri acara pelantikan tersebut. Suatu momen
yang langka bahkan di negara demokrasi liberal,
seperti Amerika Serikat, sekalipun.

Sejatinya Demokrasi Pancasila memang meng-
hendaki itu. Ini tercermin pada sila keempat Pancasila
yang berbunyi: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

Catatan Akhir Tahun 2020

Kabinet Indonesia Maju Wujudkan Prinsip Demokrasi Pancasila
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