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Vaksinasi Massal Covid-19

I

NDONESIA, seperti juga negara-negara lain
di dunia, telah mulai melakukan program
vaksinasi massal Covid-19. Di Indonesia program vaksinasi dimulai Rabu, 13 Januari 2021.
Peresmiannya ditandai dengan penyuntikan
kepada Presiden Joko Widodo, sebagai orang
yang pertama kali disuntik vaksin CoronaVac
buatan perusahaan farmasi Cina, Sinovac Life
Sciences Co. Ltd. Vaksinasi dapat dilakukan
setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM) menerbitkan izin penggunaan darurat
Emergency Use Authorization (EUA) dan Majelis
Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa halal
untuk vaksin Covid-19.
Sehari setelah penyuntikan kepada Presiden,
vaksinasi dilakukan serentak dan bertahap
kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang
kesehatan di 34 provinsi di Indonesia. Pada
Kamis, 14 Januari 2021, vaksinasi perdana
dilakukan di 26 provinsi, dan menyusul 8 provinsi
lainnya pada Jumat, 15 Januari 2021, kemudian
diteruskan ke seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Sebanyak 3 juta dosis vaksin sudah
didistribusikan ke 34 provinsi untuk program
vaksinasi tahap awal ini.
Untuk vaksinasi massal ini Indonesia setidaknya telah mendatangkan 28 juta dosis vaksin
Covid-19 dari Cina yang dikirim dalam empat
tahap. Pada pengiriman pertama, yakni 6
Desember 2020, Indonesia menerima 1,2 juta
dosis. Selanjutnya, pengiriman kedua tercatat
sebanyak 1,8 juta dosis. Kemudian kedatangan
ketiga sebanyak 15 juta dilakukan pada 12 Januari
2021. Lalu pengiriman keempat sebanyak 10 juta
vaksin CoronaVac dari Sinovac berbentuk bahan
baku dan 1 juta dosis overfill tiba di Indonesia
pada Selasa, 2 Februari 2021.
Secara total, Indonesia memesan 125 juta dosis
vaksin Sinovac. Untuk keperluan vaksinasi kepada
sekitar 181 juta penduduk Indonesia, pemerintah
telah mengamankan setidaknya 426 juta dosis
vaksin masuk ke Indonesia yang berasal dari
empat perusahaan dan negara yang berbeda.
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Kementerian Kesehatan telah menyiapkan 30.000
vaksinator, 10.000 Puskesmas dan 3.000 Rumah
Sakit untuk melaksanakan vaksinasi kepada
sekitar 181 juta penduduk.
Program vaksinasi memang telah dimulai
secara global untuk memerangi pandemi Covid19. Pandemi ini telah menewaskan lebih dari
2,3 juta orang di seluruh dunia dan menginfeksi
106 juta orang sejak Desember tahun lalu. Di
Indonesia, sebanyak 31.700 orang meninggal
karena Covid-19 dan sekitar 1,1 juta orang
positif Covid-19. Karena itu, vaksinasi penting
untuk memutus mata rantai penularan virus
Korona dan memberikan perlindungan kepada
manusia.
Vaksinasi massal Covid-19 menjadi salah
satu upaya untuk mengatasi pandemi yang telah
merusak sendi-sendi kehidupan bangsa ini,
baik ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya.
Karena itu, kehadiran vaksin Covid-19 bisa
dikatakan sebagai secercah harapan untuk
mengakhiri pandemi.
Vaksinasi menjadi langkah penting dan kunci
untuk membawa bangsa Indonesia keluar dari
pandemi, memberikan perlindungan kesehatan
dan keselamatan bagi masyarakat serta akan
mempercepat pemulihan ekonomi secara
nasional. Melalui vaksinasi massal yang
menargetkan 70% rakyat Indonesia maka akan
muncul kekebalan komunal atau herd immunity
sehingga risiko penyebaran Covid-19 akan
berhenti. Masyarakat bisa kembali bekerja,
anak-anak bisa belajar di sekolah, kita bisa
kembali beribadah dengan tenang, dan kegiatan
perekonomian akan pulih kembali.
Namun, vaksinasi Covid-19 bukanlah segalagalanya. Meskipun telah dilaksanakan vaksinasi,
protokol kesehatan tetap harus dilakukan secara
ketat dan disiplin: memakai masker, mencuci
tangan, menjaga jarak, dan menghindari
kerumunan. Protokol kesehatan ini harus
dijalankan secara ketat sampai seluruh dunia
kembali normal tanpa pandemi. ❏
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Berproses Mewujudkan Kekebalan Komunitas

I

NDONESIA, akhirnya, mulai menjalani proses mewujudkan

terperangkap resesi.

kekebalan komunitas (herd community) dari ancaman SARS-

Vaksinasi masyarakat untuk mewujudkan kekebalan komunitas

Cov-2, varian virus Korona penyebab infeksi Covid-19.

di dalam negeri praktis menjadi sebuah pekerjaan besar yang bisa

Proses yang akan berkelanjutan itu sudah dimulai ketika

saja tidak mudah. Target jumlah orang yang disuntik vaksin korona

Presiden Joko Widodo bersama sejumlah kalangan menerima

mencapai 181,5 juta jiwa, dan per orang harus menerima dua kali

suntikan vaksin korona, pertengahan Januari 2021. Ketika

suntikan. Artinya, tak hanya butuh tenaga kesehatan dalam jumlah

kekebalan komunitas itu nantinya terwujud, itulah modal awal

banyak, tetapi juga butuh waktu yang relatif tidak sebentar.

bersama yang akan memampukan masyarakat memulihkan
semua aspek kehidupan.

Belum lagi jika memperhitungkan faktor ketersediaan vaksin. Untuk
mewujudkan kekebalan komunitas itu, Indonesia butuh 426 juta

Sebagaimana telah dialami semua orang, pandemi Covid-19 telah
mengubah persepsi bersama tentang dinamika kehidupan di ruang
publik. Semuanya tiba-tiba berubah begitu ekstrim karena ragam
pembatasan sosial yang harus dan wajib dilaksanakan. Tak ada
keleluasaan dalam bekerja dan kegiatan produktif lainnya. Bahkan,
anak dan remaja pun tak bisa belajar di sekolah dan kampus. Setelah
selama sepuluh bulan menjalani pembatasan sosial itu, semua orang pasti ingin agar ragam pembatasan sosial bisa segera diakhiri.
Karena itu, menjadi sangat penting dan strategis jika seluruh elemen
masyarakat bertekad dan partisipatif mewujudkan kekebalan
komunitas dengan menerima suntikan vaksin korona atau vaksinasi.
Ibarat sebuah pertaruhan, kekebalan komunitas untuk semua
masyarakat Indonesia harus bisa diwujudkan, karena SARS-CoV-2
masih akan ada dalam kehidupan setiap komunitas kendati vaksinasi
korona sudah dilaksanakan.

dosis vaksin. Jumlah ini dipesan dari empat produsen di beberapa

Lagi pula, sukses mewujudkan kekebalan komunitas dari

negara. Pemerintah tampaknya yakin, sehingga Presiden Jokowi

ancaman SARS-CoV-2 akan menguntungkan semua orang dan

telah mendorong semua satuan kerja di bidang kesehatan agar bisa

dari semua usia. Sebagaimana sudah ditegaskan Presiden Jokowi

menuntaskan vaksinasi sebelum berakhirnya tahun 2021.

bahwa terwujudnya kekebalan komunitas berkat vaksinasi akan

Ketika Presiden Jokowi menerima suntikan pertama vaksin

menjadi titik balik dari krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19

Sinovac di Istana Kepresidenan pada Rabu, 13 Januari 2021, itulah

sejak awal 2020.

langkah awal membangun kembali harapan akan pulihnya dinamika

Terwujudnya kekebalan komunitas akan mendorong keberanian

kehidupan. Selama sepuluh bulan sejak kasus Covid-19 pertama

masyarakat untuk memulai lagi semua kegiatan produktif. Anak serta

terdeteksi di Depok, Jawa Barat, pada 2 Maret 2020, kehidupan

remaja bisa kembali belajar di sekolah atau kampus. Dan, tentu saja

bersama terasa begitu kelam. Dan, akibat ketidaktahuan komunitas

terbuka ruang bagi kerja pemulihan ekonomi yang kini masih

global tentang virus ini, banyak orang seperti kehilangan harapan.
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Bahkan, ada ungkapan ‘kehidupan tidak akan sama

memiliki masalah kesehatan atau sakit bawaan. Juga

lagi akibat pandemi ini’.

faktor usia. Untuk menghindari ekses vaksinasi,

Namun, berkat akal budi manusia, harapan itu bisa

tenaga kesehatan Indonesia patut belajar dari

ditumbuhkan lagi. Para ahli berhasil memformulasi-

sebuah kasus di Norwegia. Tak kurang dari 23

kan vaksin untuk melumpuhkan daya rusak SARS-

Lansia di negara itu meninggal setelah disuntik

CoV-2. Dibandingkan dengan pandemi global flu

vaksin korona racikan Pfizer/BioNTec. Padahal

Spanyol satu abad yang lalu, respons komunitas

efikasi Pfizer 95%.

global terhadap SARS-CoV-2 praktis lebih cepat.
Durasi flu Spanyol jauh lebih lama.

Kasus di Norwegia menjadi semacam konfirmasi
bahwa efikasi sebuah vaksin bukan jaminan bagi

Sejarah mencatat, flu Spanyol yang menulari tak

keamanan individu. Ada faktor lain yang harus

kurang dari 500 juta orang di seluruh dunia itu dimulai

menjadi pertimbangan, dan karena itu tetap

Februari 1918 dan dinyatakan berakhir pada April

dibutuhkan kehati-hatian dalam pemberian vaksin.

1920. Sedangkan kasus Covid-19 pertama

Belum lama ini, sempat diviralkan bahwa tingkat

terdeteksi di Wuhan, Tiongkok, pada November 2019,

efikasi vaksin yang digunakan di Indonesia

dan kurang dari setahun vaksin penangkalnya

diasumsikan tidak aman. Asumsi itu dimunculkan

sudah mulai diuji coba.

karena dilakukan perbandingan bahwa Pfizer saja

Karena SARS-CoV-2 tetap mengintai, vaksinasi

berdampak buruk, apalagi Sinovac yang dari aspek

untuk mencapai kekebalan komunitas saja tidak cukup.

efikasi jauh lebih rendah, hanya 65,3% dalam uji

Maka, setiap individu dituntut tetap menjalani

klinis.

kehidupan dengan disiplin yang ketat. Antara lain tetap

Tentu saja asumsi itu tidak dapat diterima begitu

menjalankan protokol kesehatan; mencuci tangan,

saja. Sebab, efektivitas vaksin akan diketahui setelah

memakai masker, dan menghindari kerumunan.

dilakukan pemantauan efek perlindungannya pada

Wujud kekebalan komunitas dari ancaman SARS-

komunitas yang menerima vaksinasi dalam kurun

CoV-2 ditandai oleh tren penularan Covid-19 yang

waktu tertentu, dan juga bergantung pada kondisi

terus menurun secara konsisten hingga ke titik pal-

kesehatan individu yang disuntik vaksin.

ing minimal, atau bahkan nol penularan. Kekebalan

Masyarakat wajib tahu bahwa aspek kehati-

komunitas hanya bisa terbentuk karena adanya

hatian sudah diterapkan pemerintah sejak awal

kekebalan setiap individu yang sudah disuntik

persiapan vaksinasi. Bukti kehati-hatian itu adalah

vaksin. Dari setiap individu itulah dituntut ber-

memprioritaskan kelompok masyarakat tertentu yang

tanggung jawab pada proses menuju kekebalan

memiliki risiko tertular Covid-19 lebih tinggi

secara komunal.

dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Tidak

Dalam membentuk kekebalan komunal di masa

adanya Lansia yang masuk daftar wajib vaksinasi

pandemi tidak semua individu wajib mendapatkan

di tahap awal vaksinasi merupakan bukti lain dari

vaksinasi. Yang dikecualikan adalah mereka yang

kehati-hatian itu. ❏
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Vaksinasi Massal Covid-19
Secercah Harapan Bangkitnya Perekonomian Indonesia

Presiden Joko Widodo

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Vaksinasi massal Covid-19 adalah salah satu upaya besar dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Bila dengan
vaksinasi massal ini pandemi bisa dihentikan atau dihilangkan maka kehidupan masyarakat akan kembali berjalan
normal dan mempercepat pemulihan ekonomi.

S

EKITAR pukul 8.30 WIB, Kamis, 28 Januari 2021, Presiden
Joko Widodo sudah terlihat di sisi barat halaman tengah istana
kepresidenan, Jakarta Pusat. Dia tampak lebih santai
mengenakan kaos singlet yang dibalut dengan jaket merah. Pada
hari itu, Presiden menerima suntik vaksin Covid-19 untuk dosis kedua.
Sama seperti pada penyuntikan perdana (dosis pertama), vaksin
yang disuntikkan adalah vaksin CoronaVac buatan perusahaan
farmasi asal Cina, Sinovac Life Sciences Co. Ltd. Penyuntikan
perdana vaksin Korona pada Rabu, 3 Januari 2021, menandai
dimulainya program vaksinasi massal di Tanah Air.
Ada empat tahapan yang dilalui oleh Presiden saat menerima
suntikan vaksin Covid-19. Pertama, pendaftaran dan verifikasi data
yang dilakukan di meja 1. Kedua, skrining berupa anamnesa dan
pemeriksaan fisik sederhana di meja 2, yaitu dengan melakukan
pengecekan tekanan darah dan suhu tubuh. Ketiga, penyuntikan
vaksin Covid-19. Dan, keempat, Presiden menuju ke meja 4 untuk
dilakukan pencatatan dan harus menunggu selama 30 menit untuk
mengantisipasi apabila ada Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
Sebagai penerima vaksin, Presiden juga diberi kartu vaksinasi dan
edukasi pencegahan Covid-19.
Prosedur yang sama berlaku dalam penyuntikan vaksin Covid-19
dosis kedua. Pertama-tama Jokowi didata terlebih dahulu, kemudian
dicek kesehatannya sekitar kurang lebih 3 menit. Setelah melakukan
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skrining, ia pun melanjutkan ke meja penyuntikan. Nampak Jokowi
kemudian membuka bagian kanan jaketnya untuk memudahkan
penyuntikan vaksin di bagian lengan kiri atas. Lalu, Jokowi disuntikan
vaksin oleh Prof. Abdul Muthalib, Wakil Ketua Tim Dokter
Kepresidenan. Setelah itu Jokowi pun didata oleh petugas vaksinasi.
Kurang lebih sekitar 2 menit, Jokowi dijelaskan oleh tim vaksinasi
dan diberikan kartu vaksin.
Setelah disuntik mantan Walikota Solo tersebut sempat tersenyum.
“Hari ini saya dapat suntikan vaksin kedua. Sama dengan dua minggu
lalu, tidak terasa. Dulu setelah 2 jam pegal-pegal. Sekarang saya
kira sama saja,” ujarnya.
Dari keterangan Satgas Penanganan Covid-19, vaksin CoronaVac
membutuhkan dua kali penyuntikan masing-masing sebanyak 0,5
mililiter dengan jarak waktu 14 hari. Suntikan pertama ditujukan untuk
mengenalkan vaksin dan kandungan di dalamnya pada sistem
kekebalan tubuh. Dosis pertama ditujukan untuk respon kekebalan
awal. Dosis kedua bertujuan menguatkan respon imun yang telah
terbentuk. “Dua dosis suntikan (vaksinasi Covid-19) ini akan memicu
respon antibodi yang lebih optimal di masa yang akan datang,” kata
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Reisa Broto Asmoro.
Beberapa tokoh yang mendapat suntikan vaksin Covid-19 bersama
Jokowi pada penyuntikan pertama juga hadir dalam penyuntikan kedua.
Mereka antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Ketua Ikatan
EDISI NO.02/TH.XV/FEBRUARI 2021
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Dokter Indonesia Daeng M. Faqih, Panglima
TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan artis Raffi
Ahmad mewakili kalangan milenial.
Dengan penyuntikan perdana vaksin
CoronaVac kepada Presiden, pemerintah
secara resmi telah memulai program
vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sebelumnya, seluruh prosedur dan tahapan
pengembangan vaksin telah dilalui dengan
baik dan berjalan lancar. Penelitian dasar
ilmiah hingga uji klinis telah dilakukan sejak
Agustus 2020. Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM) juga telah mengeluarkan
izin penggunaan darurat (Emergency Use
Authorization/UEA). Pun Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah menyatakan bahwa
vaksin CoronaVac buatan Cina itu halal.
Setelah vaksin perdana, hari berikutnya
Kamis, 14 Januari 2021, dimulai juga
vaksinasi perdana secara serentak dan
bertahap kepada tenaga kesehatan dan
tenaga penunjang kesehatan di 26 provinsi.
Kemudian, pada Jumat, 15 Januari 2021,
menyusul 8 provinsi lainnya, dan akan
diteruskan ke seluruh kabupaten dan kota di
Indonesia. Sebanyak 18 juta dosis vaksin

Sinovac sudah didistribusikan ke 34 provinsi.
Sampai Januari 2021, vaksin CoronaVac
yang tersedia memang baru sekitar 18 juta
dosis. Jumlah ini dikirim dari Cina dalam tiga
tahap. Pada pengiriman pertama, yakni 6
Desember 2020, Indonesia menerima 1,2 juta
dosis. Selanjutnya pengiriman kedua tercatat
sebanyak 1,8 juta dosis. Kemudian kedatangan
ketiga sebanyak 15 juta dosis pada 12 Januari
2021. Dan, pada Selasa, 2 Februari 2021, Indonesia kembali menerima sebanyak 10 juta
dosis bahan baku vaksin Covid-19 Sinovac
dan 1 juta dosis tambahan atau overfill.
Pada pengiriman ketiga, jenis vaksin
Covid-19 yang masuk ke Indonesia berbeda
dengan vaksin sebelumnya. Bila sebelumnya
Sinovac mengirimkan vaksin jadi, pada tahap
ketiga vaksin yang diterima pemerintah
berbentuk bahan baku atau bulk yang siap
diolah menjadi vaksin jadi oleh PT. Bio Farma
(Persero). Secara total Indonesia memesan
125 juta dosis vaksin Sinovac.
Untuk keperluan vaksinasi massal Covid19 kepada kurang lebih 181,5 juta rakyat Indonesia, pemerintah membutuhkan 426 juta dosis
vaksin. Pemerintah telah mengamankan vaksin

itu dari empat perusahaan dan negara yang
berbeda. Melalui vaksinasi massal dengan target 70% rakyat Indonesia, maka diharapkan
akan muncul kekebalan komunal atau herd immunity sehingga risiko penyebaran Covid-19
akan berhenti dan kegiatan perekonomian akan
sepenuhnya pulih kembali.

Apresiasi MPR
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
pun memberi perhatian besar pada program vaksinasi massal Covid-19. Saat
menghadapi pandemi Covid-19, MPR pun
memperlihatkan kepedulian dengan program “MPR RI Peduli Covid-19”. Bekerjasama dengan beberapa lembaga, seperti
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
(BPIP), Telkomsel, kitabisa.com, Gojek,
serta Kadin Indonesia, MPR melakukan
aksi penggalangan donasi untuk diberikan
kepada kelompok orang yang paling
terdampak Korona. Sebab, pandemi
Covid-19 berdampak luas pada banyak
kelompok masyarakat, tidak hanya dari
aspek kesehatan tetapi juga aspek
ekonomi dan sosial.
9
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Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebutkan, vaksinasi massal Covid-19 merupakan
wujud upaya pemerintah mengatasi pandemi
Covid-19. Apalagi pemerintah sudah menetapkan vaksinasi Covid-19 dilakukan
secara gratis kepada seluruh lapisan
masyarakat. “Bangsa Indonesia patut
bersyukur sudah bisa memulai vaksinasi
pada Rabu, 13 Januari 2021, yang dimulai
dari pemberian vaksin kepada Presiden,
dilanjutkan kepada tenaga kesehatan,
aparatur TNI-Polri, tokoh agama dan masyarakat hingga kepada para pelayan publik,”
katanya.
Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani juga
memberikan apresiasi atas upaya yang
dilakukan pemerintah dalam memutus mata
rantai penyebaran Covid-19. “Setiap ikhtiar
untuk mencegah penyebaran Covid-19
adalah sebuah upaya yang patut mendapat
apresiasi, mengingat kasus positif Covid-19
di seluruh dunia masih mengalami eskalasi.
Kami menyambut baik atas program vaksinasi
massal Covid-19 ini,” katanya.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai
Gerindra ini juga meminta masyarakat untuk
memanfaatkan program vaksinasi ini. Dia juga
berharap rakyat Indonesia bisa memberikan
kepercayaan karena vaksinasi telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI serta izin
dari BPOM. “Ini adalah upaya besar yang
dilakukan pemerintah dalam upaya menyelamatkan kehidupan kita dari keterpurukan
dan pesimisme,” ujarnya lagi.
Begitu pula Wakil Ketua MPR Sjarifuddin
Hasan juga mengapresiasi pemerintah Indonesia yang melaksanakan program vaksinasi
massal Covid-19. “Saya mengapresiasi program pemerintah yang melakukan vaksinasi
massal Covid-19. Apalagi vaksin ini diberikan
secara gratis kepada rakyat. Ini adalah wujud
nyata pemerintah dalam upaya mengatasi
pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung
hampir satu tahun,” katanya kepada Majelis.
Menurut Syarief Hasan, sapaan akrab
Sjarifuddin Hasan, vaksin merupakan salah
satu upaya mengatasi pandemi yang sudah
sangat melelahkan bangsa ini. Pandemi
Covid-19 telah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa ini, baik ekonomi, sosial,
budaya dan lainnya. Berbagai upaya yang
dilakukan pemerintah, baik pusat maupun
daerah, belum bisa memutus penularan
Covid-19. Bahkan setiap hari kasus positif
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Bambang Soesatyo

Covid-19 terus bertambah.
Sampai naskah ini ditulis, kasus positif
Covid-19 harian melampaui 10 ribu kasus.
Jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia
sudah melampaui 1.150.000 kasus dengan
angka kematian sebesar 31.700 orang.
Sedangkan kasus positif Covid-19 secara
global sudah melampaui angka 106 juta
kasus dengan kematian sebesar 2,3 juta
orang. Bahkan, kasus aktif Covid-19 Indonesia termasuk tinggi di dunia.
Karena itulah, Syarief Hasan melihat
kehadiran vaksin Covid-19 sebagai sebuah
harapan. “Kehadiran vaksin Covid-19 bisa
dibilang salah satu harapan untuk bangsa ini
menatap ke depan. Artinya, mudah-mudahan
dengan vaksin ini bisa menghilangkan
pandemi Covid-19. Setidaknya ada harapan
untuk menghadapi pandemi ini. Pada intinya,

Ahmad Muzani

kita semua harus bersyukur adanya vaksin
Covid-19,” ujarnya.
Beberapa anggota MPR juga menyambut
baik program vaksinasi massal Covid-19 yang
sudah dimulai sejak penyuntikan perdana
kepada Presiden pada 13 Januari 2021.
Anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan,
Rahmad Handoyo, berharap, vaksinasi
massal ini menjadi harapan dalam pengendalian Covid-19. “Kita menyambut baik dan
penuh harapan, mudah-mudahan program
vaksinasi yang sudah diresmikan menjadi asa
dalam pengendalian Covid-19 dari sekian
banyak cara memutus penyebaran Covid-19,”
katanya kepada Majelis.
Sementara anggota MPR dari Fraksi Partai
Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan
Daulay, melihat penyuntikan perdana vaksin
Covid-19 kepada Presiden bisa menjadi
teladan. “Dengan mendapat vaksin perdana,
Presiden sekaligus memberitahukan bahwa
vaksin ini sangat aman. Selain itu, mutu dan
efikasinya juga terjamin. Sehingga masyarakat tidak perlu was-was dan khawatir
lagi,” katanya kepada Majelis.
Memang, soal keamanan, keampuhan, dan
efikasi vaksin CoronaVac buatan Sinovac dari
Cina ini sempat menjadi perbincangan. Namun,
Saleh Daulay menyebutkan, vaksin buatan
Sinovac ini telah melewati sejumlah penelitian
ilmiah, termasuk uji klinis tahap ketiga. “Dari
hasil pengamatan dan kajian yang dilakukan,
vaksin Sinovac aman. Efikasinya mencapai
65,3%, di atas ambang batas yang dipersyaratkan WHO sebesar 50%. Dari sisi ini,
vaksin Sinovac aman dan bermanfaat,” kata
Saleh yang juga anggota Komisi IX DPR
membidangi masalah kesehatan.
Rahmad Handoyo, yang juga anggota
Komisi IX DPR, sependapat. Menurut dia,
penggunaan vaksin Covid-19 tidak bisa
dibandingkan apple to apple antara satu
negara dengan negara lainnya. Begitu pula,
produksi vaksin Covid-19 dari satu perusahaan tidak bisa dibandingkan dengan
vaksin dari perusahaan lain, karena metode
juga berbeda. “Tapi yang penting, negara
sudah memastikan tingkat efikasi, keamanan,
dan keselamatan dari vaksin yang digunakan.
Pemerintah juga sudah menyampaikan tidak
ada dampak berbahaya dari vaksin produk
Sinovac. Keamanan, keampuhan, dan
keselamatan sesuai standar WHO dan BPOM
sudah menyatakan aman. Jadi tidak ada
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masalah,” jelasnya.
Sementara itu, bagi Syarief Hasan,
pemerintah harus memberikan informasi
dengan sejelas-jelasnya kepada masyarakat
tentang keamanan dan efikasi dari vaksin
Sinovac. “Keampuhan dan efikasi serta
keamanan vaksin Sinovac ini memang perlu
diketahui masyarakat. Sehingga masyarakat
bisa mengetahui apakah vaksin ini bisa
melindungi dari virus. Inilah pentingnya
edukasi dan pemahaman serta sosialisasi
tentang vaksinasi ini kepada masyarakat,”
katanya.

Sejumlah Catatan
Indonesia memang sudah mempunyai
pengalaman dalam soal vaksinasi. Beberapa
program vaksinasi atau imunisasi yang
dilakukan pemerintah selama ini cukup
berhasil. Sebut saja vaksinasi atau imunisasi
polio, BCG, dan beberapa lainnya. Namun,
ada beberapa hal yang perlu mendapat
perhatian dalam pelaksanaan vaksinasi
massal Covid-19 sekarang ini. Rahmad
Handoyo menyebutkan pentingnya sosialisasi
dan edukasi kepada masyarakat. Sebab,
jumlah vaksin masih terbatas sehingga jangan
sampai menimbulkan masalah di lapangan.
“Memberikan vaksin kepada ratusan juta
orang tidak semudah membalikkan tangan,
perlu persiapan di lapangan dan kerjasama,
program, serta pemikiran semua pihak.
Jangan sampai menimbulkan masalah teknis
dan non teknis. Semua elemen masyarakat
agar mendukung program vaksinasi massal
Covid-19 ini dan jangan sampai menimbulkan
gaduh di lapangan,” paparnya.
Rahmad mengakui, kendala di lapangan
pasti ada sehingga diperlukan persiapan
matang dan penentuan skala prioritas
sesuai target vaksinasi. “Jangan sampai
muncul gejolak sosial yang tidak kita
harapkan. Vaksinasi ini berhasil kalau ada
edukasi dari pemerintah pusat dan daerah
serta melibatkan tokoh masyarakat dan
agama,” tambahnya.
Dalam pelaksanaan vaksinasi massal
Covid-19, Saleh Daulay menyebutkan, empat
hal yang perlu mendapat perhatian. Pertama,
pendataan yang dilakukan harus akurat. Ada
185,1 juta target sasaran yang hendak
divaksin. “Tidak mudah mengokomoditasi
data sebanyak itu. Perlu kerja keras lintas
kementerian lembaga untuk memverifikasi

Saleh Partaonan Daulay

data dimaksud,” katanya.
Kedua, Kementerian Kesehatan harus
benar-benar bisa mengadakan vaksin untuk
kebutuhan vaksinasi. “Benar bahwa saat
ini telah ada kerjasama dengan berbagai
perusahaan. Namun, sejauh ini baru satu
perusahaan yang sudah teken kontrak
dengan Indonesia. Sisanya tentu harus
diperjelas agar nanti tidak bermasalah dalam
pengadaannya,” terangnya.
Ketiga, lanjut Saleh, pemerintah harus
menyiapkan vaksinator yang ahli dan cukup
di seluruh fasilitas kesehatan yang ada.
Kalau perlu, sebelum vaksinasi dilakukan
pelatihan atau refreshman kepada para
vaksinatornya. Dan, keempat, pemerintah
harus menjamin distribusi vaksin berjalan
dengan aman. Pasalnya, Indonesia adalah
negara kepulauan. Harus dipastikan bahwa
vaksin ini sampai ke tujuan masing-masing

sesuai dengan jadwal yang direncanakan.
Menurut Saleh, mendapatkan vaksin
Covid-19 adalah hak setiap warga negara.
Sebagai hak, orang tentu berhak menerima
atau menolak. Karena itu, orang yang
berhak divaksin dan berhak juga untuk
menolak. “Lain halnya, jika orang tersebut
mengajak orang lain menolak vaksin. Bisa
saja dengan mengirimkan berita salah atau
memproduksi hoax secara sadar. Itu bisa
dikategorikan mengganggu ketertiban
umum. Atau penyebaran informasi salah.
Pada titik ini, orang tersebut bisa dilaporkan
ke polisi,” tegasnya.
Pada akhirnya, Saleh berpendapat, bila
virus Covid-19 bisa dikendalikan maka
akan berimbas secara langsung bagi
pemulihan ekonomi. Orang akan kembali
bekerja. Investasi akan kembali normal.
Secara perlahan, ekonomi akan bangkit
kembali. “Harapan saya, vaksinasi ini
dapat berjalan lancar. Semua masyarakat
yang menjadi target sasaran dapat
divaksin secara baik. Dengan begitu, herd
immunity bisa terbangun. Ini adalah kunci
dari pemutusan mata rantai penyebaran
virus Covid-19,” katanya.
Harapan yang sama disampaikan Syarief
Hasan. “Vaksinasi massal Covid-19 adalah
salah satu upaya besar dalam penanggulangan
pandemi Covid-19. Dengan vaksinasi massal
ini diharapkan penyebaran virus Korona bisa
berkurang dan terhenti. Dengan demikian
upaya pemulihan ekonomi akan menjadi fokus
karena kehidupan masyarakat kembali
berjalan normal. Ini adalah salah satu titik
cerah harapan dari vaksinasi massal ini,”
katanya.
Sementara Rahmad Handoyo mengingatkan, program vaksinasi bukanlah
segala-galanya. Meskipun sudah divaksin
bukan berarti kita hidup seperti sebelum
pandemi. Vaksinasi sebagai salah satu
langkah untuk mengendalikan Covid-19
agar kita menjalani kehidupan dengan
harapan baru, dengan tetap menjalankan
protokol kesehatan: menggunakan masker,
mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. “Kita menunggu herd
immunity terbentuk dan tetap menjalankan
protokol kesehatan, maka aktivitas ekonomi
akan mulai normal, bergeliat dan pulih
kembali,” ujarnya. ❏
DER/EFP/BSC
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Jalan Panjang Vaksin Covid-19
Vaksin Covid-19 menjadi harapan untuk mendorong tubuh menciptakan antibodi sehingga mampu
melawan Covid-19. Pasalnya, berbagai kebijakan pengendalian Covid-19 sampai saat ini belum
efektif mencegah penularan baru.
melindungi tubuh dengan menciptakan
respons antibodi di tubuh tanpa harus sakit
karena Covid-19.
Saat ini, di beberapa negara, termasuk
Indonesia, sedang berlangsung kampanye
vaksinasi massal melawan virus Korona.
Vaksinasi massal ini bekerja dengan
membentuk sistem kekebalan tubuh untuk
mengenali dan melawan virus Korona,
selanjutnya melindungi tubuh dari infeksi
Covid-19. Di akhir proses vaksinasi massal,
tubuh akan melindungi diri infeksi Covid-19
di kemudian hari. Vaksinasi massal menjadi
strategi untuk bisa keluar dari pandemi
Covid-19.

Berbagai Vaksin Covid-19
FOTO-FOTO: ISTIMEWA

I

NDONESIA kembali menerima vaksin Covid19 Sinovac yang diproduksi perusahaan
farmasi asal Cina, Sinovac Biotech Ltd.
Pada Selasa, 2 Februari 2021, dalam
pengiriman tahap keempat ini, Indonesia
menerima 11 juta dosis vaksin Sinovac.
Dengan penambahan itu, Indonesia telah
memiliki 18 juta dosis vaksin Sinovac. Jumlah
total vaksin Sinovac ini terhimpun dari
pengiriman pertama hingga ketiga sejak
Desember 2020.
Pada pengiriman pertama, 6 Desember
2020, Indonesia menerima 1,2 juta dosis.
Selanjutnya pengiriman kedua tercatat
sebanyak 1,8 juta dosis. Kemudian kedatangan ketiga sebanyak 15 juta dosis pada
12 Januari 2021. Pada pengiriman ketiga,
jenis vaksin Covid-19 yang masuk ke Indonesia berbeda dengan vaksin sebelumnya.
Bila sebelumnya Sinovac mengirimkan
vaksin jadi, pada tahap ketiga vaksin yang
diterima berbentuk bahan baku atau bulk
yang siap diolah menjadi vaksin jadi oleh PT.
Bio Farma (Persero).
Kedatangan vaksin Sinovac dari Cina
menjadi secercah harapan untuk mengurangi
pandemi Covid-19. Sebab, sejak kasus
pertama Covid-19 di Indonesia pada awal
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Maret 2020, jumlah kasus positif Covid-19 di
Indonesia masih tetap tinggi. Hingga kini
kasus harian Covid-19 melewati 10 ribu
kasus. Vaksin Covid-19 menjadi harapan
untuk mendorong tubuh menciptakan antibodi sehingga mampu melawan Covid-19,
karena berbagai kebijakan pengendalian
Covid-19 sampai saat ini belum efektif
mencegah penularan baru.
Sebenarnya, vaksin Sinovac belum
selesai pada uji tahap ketiga atau tahap akhir
sebelum diproduksi massal. Penggunaan
vaksin Sinovac, baik di Cina maupun Indonesia, baru pada tahap pemakaian izin
darurat untuk kelompok berisiko tinggi,
seperti tenaga kesehatan. Sudah lebih dari
setahun sejak Corona Virus Disesase 2019
(Covid-19) pertama kali muncul, namun
sebagian besar orang masih rentan terhadap virus tersebut.
Pada dasarnya vaksin dibuat untuk
mencegah penyakit. Dalam kaitan ini, vaksin
Covid-19 menjadi upaya untuk menekan
penularan Covid-19 dari satu orang tertular
Covid-19 kepada teman, keluarga, dan orang lain di sekitarnya. Vaksin Covid-19
mampu mencegah seseorang terkena virus
Corona. Pasalnya, vaksin Covid-19 bisa

Sejak Covid-19 dinyatakan sebagai
pandemi, sejumlah perusahaan di seluruh
dunia mencoba mengembangkan vaksin anti
SARS-Cov-2, pemicu Covid-19, yang efektif
dan aman. Di seluruh dunia saat ini tercatat
ada 160 kandidat vaksin. Sebanyak 50 di
antaranya sudah melakukan uji klinis. Saat
ini vaksin yang telah disetujui oleh Badan
Pengawas Obat dan Makanan Amerika
Serikat (FDA) untuk penggunaan darurat
antara lain Pfizer dan Moderna dari Amerika
Serikat.
Perusahaan Bio-farmasi Jerman BioNTech
yang digandeng Pfizer dari AS menjadi
perusahaan pertama yang mengumumkan
kandidat vaksin mereka yang diberi nama
BNT162b2 yang berbasis teknologi paling
anyar messenger RNA atau mRNA. Vaksin
Pfizer ini terbukti punya keampuhan 95%.
Disusul kemudian perusahaan Bio-farmasi
AS, Moderna, yang mengumumkan kandidat
vaksinya, mRNA-1273, dengan keampuhan
hingga 94,5%.
BioNTech sudah melakukan uji coba vaksin
pada tahapan ketiga dengan lebih dari 43.500
responden di AS, Argentina, dan Brasil.
Sedangkan Moderna melaporkan telah
melakukan uji coba tahap ketiga pada lebih
dari 30.000 responden. Sementara Sinovac
dari Cina melakukan uji klinis tahap ketiga
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pada 29.000 responden.
Di luar ketiga vaksin itu, beberapa
perusahaan sudah memasuki fase ketiga
yang merupakan tahapan akhir uji klinis
kandidat potensial vaksin Covid-19.
Perusahaan Belgia, Janssen Pharmaceutical, telah melakukan uji coba kandidat
vaksinnya pada sekitar 90.000 orang di
AS, Argentina, Brasil, Colombia, dan
Belgia. Vaksinnya berbasis vector virus
non-replicating, yang tidak bisa berkembang biak dalam tubuh manusia.
Kemudian, University of Oxford yang
berkolaborasi dengan AstraZeneca di
Inggris, telah melakukan uji klinis tahap
ketiga kandidat vaksinnya kepada 54.000
orang di AS, Chili, Peru, dan Inggris. Vaksin
AsraZeneca ini juga berbasis vector virus
non-replicating.
Lalu, perusahaan Cina Sinopharm yang
bekerjasama dengan Beijing Institute dan
Wuhan Institute telah melakukan uji coba
klinis bersama pada sekitar 55.000 reponden
di Bahrain, Yordania, Mesir, Maroko, Argentina dan Peru. Vaksin dari Sinopharm juga
berbasis virus yang inaktif. Perusahaan Cina
lainnya, CanSino, telah melakukan uji coba
kandidat vaksinnya pada sekitar 41.000 orang di Pakistan.
Selebihnya, sebagian besar kandidat
vaksin Covid-19 masih berada dalam
tahapan uji pra-klinis. Artinya, uji coba baru
dilakukan di laboratorium dan di tes pada
binatang, bukan pada manusia. Jika uji klinis
dinyatakan sukses, sebuah perusahaan
bisa mengajukan permohonan resmi ke
badan atau lembaga pengawas obat,
makanan, dan vaksin, untuk mendapatkan
izin penggunaan vaksin itu untuk publik.
Sejauh ini ada tiga lembaga pengawasan
obat, makanan, dan vaksin yang memiliki
reputasi secara global, yaitu The Food and
Drug Administration (FDA) di AS, European
Medicines Agency (EMA) di Eropa, dan
Pharmaceuticals and Medical Device
Agency di Jepang.
Jika sebuah perusahaan telah mengantungi izin, maka mula-mula vaksin itu harus
diproduksi massal. Setelah itu, ada rantai
logistik yang rumit dan panjang karena
produk vaksin dan obat-obatan perlu
penanganan khusus dan teknologi tinggi.
Juga, orang awam harus memahami bahwa
tidak ada vaksin atau obat yang aman atau

menjamin keampuhan hingga 100%. Selain
itu, vaksin Covid-19 dibuat dengan beragam
cara dan teknologi sehingga keampuhan dan
efek sampingnya akan berbeda pada tiap
vaksin dan tiap individu.
Secara normal, untuk mengembangkan
vaksin yang efektif dan aman dibutuhkan
waktu beberapa tahun. Di masa lalu, ratarata dibutuhkan waktu antara 10 hingga 12
tahun, bahkan lebih lama lagi untuk menghasilkan vaksin yang efektif dan aman. Dalam
kasus vaksin Covid-19 memang ada anomali.
Ibaratnya para peneliti tancap gas dan
ngebut mengejar waktu mengingat pandemi
Covid-19 telah menginfeksi dan membunuh

jutaan orang. Meski demikian. World Health
Organization (WHO) tidak kompromi terhadap
masalah keamanan vaksin.
Riset terhadap vaksin Covid-19 terus
berjalan sekalipun Badan Pengawas Obat
dan Makanan telah memberikan izin penggunaan vaksin dalam keadaan darurat
(Emergency Use Authorization/EUA). Vaksin
yang dikembangkan saat ini sangat bervariasi. Vaksin itu menunggu pembuktian
keamanan dan efikasinya. Kita memang
masih membutuhkan waktu lebih panjang
untuk mendapatkan vaksin Covid-19 yang
terbukti aman, efektif, dan ampuh. ❏

13

EDISI NO.02/TH.XV/FEBRUARI 2021

08-15 R.pmd

13

BSC /dari berbagai sumber

1/1/2003, 1:02 AM

W

MAJELIS
UTAMA
AWANCARA

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Dr. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA. Wakil Ketua MPR RI

Vaksinasi Covid-19 Menjadi Harapan Bangsa
Menatap ke Depan

P

EMERINTAH Indonesia mulai melakukan program vaksinasi massal
Covid-19. Secara simbolis program
vaksinasi massal Covid-19 diawali dengan
penyuntikan vaksin Sinovac buatan Cina
kepada Presiden Joko Widodo di Istana
Negara pada Rabu, 13 Januari 2021. Pada
saat yang sama, sejumlah pejabat, tokoh
agama, organisasi profesi, serta perwakilan
masyarakat turut mengikuti vaksinasi ini,
antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi
Sadikin, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi
Tjahjanto, hingga Ketua IDI Daeng M Faqih,
dan Raffi Ahmad yang mewakili kalangan
milenial.
Sehari setelah penyuntikan kepada
Presiden Joko Widodo, vaksinasi dilakukan secara serentak dan bertahap kepada tenaga kesehatan dan tenaga
penunjang kesehatan di 34 provinsi di
Indonesia. Vaksinasi dapat dilakukan
setelah terbit-nya izin penggunaan
darurat Emergency Use Authorization
(EUA) dari Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM), serta fatwa halal dari
Majelis Ulama Indonesia (MUI). Presiden
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Jokowi juga telah menerima suntik vaksin
Covid-19 untuk dosis kedua pada Rabu,
28 Januari 2021.
Untuk mengetahui bagaimana pandangan Pimpinan MPR terhadap program
vaksinasi massal Covid-19 ini, Majelis
mewawancarai salah seorang pimpinan
MPR. Berikut perbincangan dengan Wakil
Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat,
Dr. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA, seputar
vaksinasi massal Covid-19, beberapa
waktu lalu. Petikannya.
Pemerintah Indonesia, seperti negaranegara lain, telah mulai melaksanakan
program vaksinasi massal. Program
vaksinasi massal Covid-19 dimulai
dengan penyuntikan vaksin Sinovac
kepada Presiden Joko Widodo pada 13
Januari 2021. Apa tanggapan Bapak ?
Begini ya, vaksin adalah salah satu upaya
untuk mengatasi pandemi Covid-19 yang
sudah sangat melelahkan bangsa ini. Sudah
begitu lama pandemi ini merusak sendi-sendi
kehidupan bangsa kita, baik ekonomi, sosial,
budaya, dan lainnya. Berbagai upaya juga

sudah dilakukan, baik oleh pemerintah pusat
maupun daerah untuk memutus penularan
Covid-19.
Karena itu, kehadiran vaksin Covid-19 bisa
dibilang salah satu harapan untuk bangsa ini
menatap ke depan. Artinya, mudah-mudahan
dengan vaksin ini bisa menghilangkan
pandemi Covid-19. Setidaknya ada harapan
untuk menghadapi pandemi ini. Pada intinya,
kita semua harus bersyukur adanya vaksin
Covid-19. Walaupun masih ada pro dan
kontra di tengah masyarakat soal vaksin ini,
pemerintah harus menghadapi dengan bijak
pro kontra ini.
Vaksin Sinovac dari Cina digunakan
untuk program vaksinasi massal di
Indonesia. Menurut Bapak, bagaimana
keampuhan dan keamanan vaksin
Sinovac ini bila dibandingkan dengan
beberapa vaksin sejenis, seperti
vaksin dari Pfizer atau Moderna?
Pertama, saya mengapresiasi pemerintah
Indonesia yang memberikan vaksin Sinovac
ini dalam program vaksinasi massal Covid19 ini. Apalagi vaksin ini diberikan secara
gratis kepada mereka yang membutuhkan,
EDISI NO.02/TH.XV/FEBRUARI 2021
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terutama tenaga kesehatan. Ini adalah wujud
nyata pemerintah Indonesia dalam upaya
mengatasi pandemi Covid-19 yang sudah
berlangsung hampir satu tahun ini.
Namun, masyarakat juga perlu diyakinkan
akan keamanan dan efikasi dari vaksin
Sinovac ini. Jadi, menurut saya, jangan
setengah-setengah. Berikan informasi yang
benar kepada masyarakat agar tidak terjadi
bias. Juga sampaikan dengan sejelasjelasnya dengan data-data tentang tingkat
keamanan dan keampuhan vaksin Sinovac.
Rakyat juga mau mendapatkan vaksin
yang terbaik karena hal ini menyangkut
nyawa manusia. Keampuhan dan efikasi
serta keamanan vaksin Sinovac ini memang
perlu diketahui oleh masyarakat. Sehingga
masyarakat bisa mengetahui apakah vaksin

Program vaksinasi massal Covid-19
bisa berlangsung lama. Bahkan secara
nasional vaksinasi massal ini bisa
selesai dalam kurun waktu 15 bulan
untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Menurut Bapak bagaimana soal pengaturan dan prioritas dalam pemberian
vaksin ini?
Menurut saya, pemberian vaksin Covid19 bisa dilakukan dengan segera dan
secepatnya. Sebab, masyarakat sudah
sangat menderitai. Perekonomian ambruk.
Rakyat banyak yang kehilangan pendapatan. Belum lagi kerugian-kerugian
lainnya. Kalau bisa seluruh masyarakat bisa
mendapatkan secara merata. Tapi, karena
jumlah vaksin yang masih terbatas maka
tahap awal bisa dengan prioritas kepada

yang mampu bisa melakukan vaksinasi
secara mandiri. Mereka bisa memilih vaksin
yang tersedia. Tapi, ingat untuk masyarakat
kecil juga harus tersedia vaksin dengan
kualitas bagus dan gratis.
Menurut Bapak, apakah program
vaksinasi massal Covid-19 ini bisa
membuat kehidupan masyarakat menjadi normal seperti sediakala dan mendorong pemulihan ekonomi Indonesia?
Sekali lagi, vaksinasi massal Covid-19
adalah salah satu upaya besar dalam
penanggulangan pandemi Covid-19. Dengan
vaksinasi massal ini diharapkan penyebaran
virus Corona bisa berkurang dan terhenti.
Dengan demikian upaya pemulihan ekonomi
akan menjadi fokus karena kehidupan
masyarakat kembali berjalan normal. Ini

ini bisa melindungi dari virus. Inilah pentingnya edukasi dan pemahaman serta sosialisasi tentang vaksinasi ini kepada
masyarakat.
Bagaimana Bapak melihat kesiapan
pemerintah untuk melakukan vaksinasi
massal ini? Apa yang perlu mendapat
perhatian dalam program vaksinasi
massal Covid-19 ini?
Masyarakat tentu sudah sangat lelah
dengan adanya pandemi Covid-19 ini.
Pemerintah juga harus memahami bahwa
masyarakat, terutama masyarakat kecil juga
ingin mendapatkan vaksin Covid-19. Perlu
juga diperhatikan dalam pemberian vaksin
adalah soal keamanan dan kehalalan. Sebab,
Indonesia mayoritas adalah masyarakat
muslim. Juga perlu diperhatikan soal kemampuan masyarakat kecil. Kita apresiasi
pemberian vaksin ini digratiskan untuk
masyarakat. Mereka juga mengharapkan
kualitas vaksin yang bagus dan baik.

tenaga medis, dokter, dan semua yang ada
dalam garda terdepan dalam penanganan
pandemi.
Di masyarakat juga ada di antaranya
yang menolak untuk divaksinasi.
Bagaimana menurut pendapat Bapak?
Apakah perlu sanksi kepada mereka
yang menolak divaksinasi?
Mungkin bukan menolak. Tapi, di masyarakat ada pandangan yang berbeda-beda.
Ada yang yakin dengan vaksin ini, ada yang
kurang yakin. Karena itu, pemerintah harus
melakukan sosialisasi dengan data-data
ilmiah untuk meyakinkan masyarakat.
Pemerintah harus melakukan sosialisasi
bahwa vaksin ini sangat aman dan bisa
mencegah virus Corona.
Menurut saya, jangan ada sanksi yang
dijatuhkan kepada mereka yang menolak
untuk divaksinasi. Berikan saja edukasi dan
sosialisasi pemahaman yang benar dan baik.
Nanti juga ada vaksin mandiri. Masyarakat

adalah salah satu titik cerah harapan dari
vaksinasi massal ini.
Kalau sekarang ini Covid-19 masih
mewabah. Masyarakat tidak bebas melakukan kegiatan ekonomi bahkan lumpuh karena
adanya berbagai pembatasan-pembatasan.
Nah, jika program vaksinasi massal ini
berhasil maka semua akan kembali seperti
sedia kala. Sekarang, kita fokus saja dulu
dengan masalah vaksin yang bagus dan
bisa sesuai harapan masyarakat.
Apa harapan Bapak dengan pelaksanaan
program vaksinasi massal Covid-19 ini?
Saya mengharapkan vaksin yang diberikan bisa memenuhi harapan masyarakat,
baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
Saya juga berharap vaksinasi massal ini
dan segala upaya lainnya untuk mengatasi
pandemi Covid-19 bisa segera selesai dan
bangsa ini kembali hidup normal dan bisa
melakukan pemulihan ekonomi secara
cepat. ❏
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ASIONAL

Terima Dubes Amerika Serikat

Bamsoet

Dorong Kerjasama Pengadaan
Vaksin Covid-19

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo belum lama menerima kunjungan Dubes Amerika Serikat untuk
Indonesia, Mr. Sung Yong Kim. Pembicaraan, antara lain menyangkut distribusi vaksin dari Pfizer
dan Moderna ke Indonesia.

K

ETUA MPR RI Bambang Soesatyo mendorong terwujudnya

Ketua DPR RI ke-20 ini mengungkapkan, Johnson and Johnson

kerjasama perusahaan farmasi asal Amerika Serikat, Pfizer

melalui unit perusahaan Janssen Pharmaceutica juga sudah siap

dan Moderna, untuk turut mendistribusikan vaksinnya ke Indo-

memproduksi massal vaksin Covid-19. Kemungkinan izin penggunaan

nesia. Dari pembicaraan produktif dengan Pfizer, Indonesia

daruratnya akan diajukan pada Februari 2021 ke FDA.

menargetkan mendapatkan sekitar 50 juta dosis, yang diestimasikan

“Jika disetujui akan semakin menambah banyak perusahaan

datang pada April 2021. Sementara dengan Moderna, proses

farmasi asal Amerika yang bisa memproduksi vaksin. Tentunya sangat

pembicaraan masih terus dilakukan.

bagus bagi dunia, karena memiliki banyak amunisi melawan virus

“Vaksin dari Pfizer maupun Moderna juga sudah mendapatkan

Covid-19. Jika memungkinkan, Indonesia akan turut bekerjasama

izin edar penggunaan darurat dari Food and Drug Administration

dengan Johnson and Johnson dalam pengadaan vaksin,” ungkap

(FDA)/Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat. Serta

Bamsoet.

sudah digunakan untuk memvaksinasi rakyat Amerika Serikat.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, sama halnya

Termasuk Presiden terpilih Joe Biden yang disuntik vaksin Pfizer,

dengan Indonesia, walaupun sudah mulai melakukan vaksinasi

dan Wakil Presiden terpilih Kamala Harris yang disuntik vaksin

terhadap rakyatnya, Amerika Serikat juga masih ‘berperang’

Moderna,” ujar Bamsoet usai bertemu Duta Besar Amerika Serikat

menghadapi lonjakan penyebaran virus Covid-19. Berdasarkan data

untuk Indonesia, H.E. Mr. Sung Yong Kim, di Ruang Kerja Ketua MPR

worldmeters Coronavirus, per 19 Januari 2021, Amerika Serikat

RI, di Jakarta, Selasa (19/1/21).

masih berada di posisi pertama negara dengan penyebaran virus
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Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini
menambahkan, sebagai sahabat, Indonesia
berharap keberadaan berbagai produsen
vaksin asal Amerika Serikat tersebut, bisa
segera mengendalikan penyebaran Covid19 di Amerika Serikat. Terlebih Presiden
terpilih Amerika Serikat, Joe Biden, yang
dilantik pada 20 Januari 2021 memiliki target
per harinya Amerika Serikat harus bisa
memberi vaksin kepada 1 juta warga.
“Selain membantu negaranya mengendalikan vaksin, para produsen vaksin
tersebut juga harus membantu berbagai
negara dunia lainnya. Sebagaimana
sering diingatkan Badan Kesehatan Dunia
(WHO), distribusi vaksin harus dilakukan
Covid terbanyak di dunia.

Covid-19. Penambahan per 19 Januari ini

secara adil ke berbagai negara. Sehingga

“Memiliki populasi penduduk sekitar

mencapai 2.143 kasus baru. Dengan total

dunia bisa segera mengakhiri pandemi

332.071.530 jiwa, Amerika Serikat meng-

kematian mencapai 408.628 jiwa,” jelas

Covid-19 secara bersama-sama,” pungkas

hadapi sekitar 24.628.584 kasus positif

Bamsoet.

Bamsoet. ❏
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NASIONAL
Upaya Perlindungan Anak

Pimpinan MPR Dukung Terbitnya PP No. 70
Tahun 2020
Sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak resmi berlaku, dengan terbitnya Peraturan
Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.

W

AKIL Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR
RI), Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA.,
mengapresiasi terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Peraturan ini
mengatur tata cara pelaksanaan tindakan
kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual
terhadap anak, sekaligus bukti keseriusan
pemerintah untuk melindungi anak-anak
dari kejahatan seksual.
Hidayat Nur Wahid, yang biasa disapa
HNW, ini menyampaikan hal itu melalui siaran
pers di Jakarta, Selasa (5/1/2021). Untuk
tindak lanjutnya, HNW mendorong agar
pemerintah membuka data eks napi predator seksual anak agar bisa diakses publik.
Sehingga publik bisa melakukan tindakan
preventif untuk lindungi dan menyelamatkan
anak-anak mereka dari kejahatan para
predator seksual anak tersebut.
“Peraturan Pemerintah ini akan jadi
petunjuk keseriusan pemerintah dalam
menangani kasus kejahatan seksual
terhadap anak, bila betul-betul dilaksanakan dengan baik dan benar. Termasuk
bagaimana ketentuan-ketentuan dalam
PP ini bisa terlaksana, seperti adanya
aturan terwujudnya alat pendeteksi
elektronik berupa gelang elektronik untuk
eks napi pelaku kejahatan seksual
terhadap anak. “Alat ini harus benarbenar dipastikan dapat memantau gerak
gerik para eks napi predator anak, agar
kejahatan terhadap anak tidak berulang
dan berlanjut”ujar HNW.
Sejalan dengan kebijakan itu, HNW yang
juga anggota Komisi VIII DPR RI— yang salah
satunya membidangi urusan perlindungan
anak — mendorong agar pemerintah, dalam
hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA),
menciptakan website yang berisi informasi
terkait para eks napi predator kejahatan
seksual terhadap anak beserta tempat
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tinggalnya. Agar masyarakat makin waspada dan anak-anak semakin dilindungi,
sehingga dapat mengurangi potensi terulangnya kejahatan serupa.
Pasal 21 ayat (1) PP tersebut, ada
ketentuan tentang pengumuman identitas
pelaku kejahatan seksual. Di antaranya,
melalui website Kejaksaan, selama satu
bulan kalender. “Seharusnya pengumuman
itu juga dilakukan oleh Kemen PPPA dengan
mencantumkan di mana eks napi tersebut
tinggal, terutama mereka yang diharuskan
menggunakan gelang elektronik,” ujarnya.
Lebih lanjut HNW menjelaskan bahwa
website khusus terkait informasi identitas
dan tempat tinggal para eks napi kejahatan
seksual anak itu dibutuhkan untuk membangun kewaspadaan orangtua untuk
melindungi anak-anak mereka. “Pembuatan
website seperti ini dapat mencontoh website
Dru Sjodin National Sex Offender Public
Website, https://www.nsopw.gov di Amerika

Serikat,” katanya. Jadi, setiap orang dapat
mengetik alamat rumahnya agar memperoleh
informasi berapa dan siapa saja eks napi
kejahatan seksual yang tinggal dalam radius
1 mil di sekitar rumahnya.
Menurut HNW, program semacam ini
sangat perlu dikembangkan oleh KemenPPPA
terhadap eks napi pelaku kejahatan seksual
anak, sehingga upaya melindungi anak
sebagai salah satu tugas utamanya dapat
berlajan maksimal. “Apabila Kemen PPPA akan
mengumumkannya dalam website, itu harus
dilakukan secara serius dan profesional.
Juga disosialisasikan dengan maksimal, agar
tidak kontraproduktif,” ujarnya.
HNW mengingatkan, pada 2020 kejahatan
seksual terhadap anak mengalami peningkatan. Berdasarkan data pada Agustus
2020 yang dirilis oleh Kemen PPPA,
setidaknya ada 4.833 kasus kejahatan
terhadap anak, dan 2.556 anak menjadi
korban kejahatan seksual. “Dan, data
menunjuk kejahatan tersebut meningkat di
era pandemi Covid-19,” katanya.
Oleh karena itu, HNW tidak henti-hentinya
menyuarakan perlunya perlindungan anak
melalui pemberatan hukuman bagi kejahatan
luar biasa kepada anak. Dengan merevisi
UU Perlindungan Anak, dan mencantumkan
pidana maksimal hukuman mati bagi predator seksual anak. Ketentuan ini sangat
diperlukan untuk kasus-kasus kejahatan
yang sangat biadab kepada anak-anak.
Misalnya, kasus pencabulan 305 anak oleh
WNA Perancis beberapa waktu lalu, walau
akhirnya tersangka ditemukan bunuh diri.
“Untuk kasus-kasus semacam itu pidana
maksimal hukuman mati sangat diperlukan,
agar menghadirkan negara yang betulbetul melindungi anak, dan menghasilkan
efek jera dan preventif terhadap orang lain
yang ingin melakukan kejahatan sejenis,”
pungkasnya. ❏
MBO
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Pelantikan Anggota PAW MPR RI

Bamsoet Ingatkan Bahaya Intoleransi
SKetika melantik anggota Pergantian Antar Waktu MPR RI, awal Februari lalu, Ketua MPR RI Bambang
Soesatyo menekankan, Empat Pilar MPR telah menjadi bagian dari benteng yang membuat bangsa
Indonesia bertahan dan tetap eksis hingga sekarang.

K

ETUA MPR RI Bambang Soesatyo
berharap, kejadian yang menimpa
lembaga pendidikan di salah satu
provinsi yang mewajibkan siswi non-muslim
mengenakan hijab, maupun tindakan rasis
yang dilakukan seseorang terhadap salah
satu ras tertentu, hingga ekspresi keagamaan
di ruang publik yang intoleran, tidak boleh
terulang kembali di masa depan. Berbagai
tindakan tersebut sangat mengancam
berbagai segi kemajemukan yang dimiliki
bangsa Indonesia.
“Toleransi harus menjadi kebutuhan,
karena kebhinnekaan adalah elemen
pembentuk bangsa. Kebhinnekaan bukan
hanya fakta sosiologis yang diterima
sebagai sesuatu yang given, tetapi harus
terus menerus diperjuangkan,” ujar
Bamsoet saat melantik Ir. Irwan Ardy
Hasman sebagai anggota pergantian antar
waktu MPR RI dari Fraksi Partai Gerindra,
di Jakarta, Senin (1/2/2021).
Ketua DPR RI ke-20 ini mengingatkan,
ketidakmampuan mengelola kemajemukan
dan ketidaksiapan sebagian masyarakat
untuk menerima kemajemukan, malah akan
mengakibatkan gejolak yang membahayakan
persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam
menjaga kebhinnekaan tersebut, setiap
anggota MPR RI memiliki kewajiban untuk
memasyarakatkan Empat Pilar MPR RI, yakni

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI
Tahun 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Metode sosialisasinya pun harus dilakukan secara menarik dan kreatif. Sehingga
tidak menjadikannya hanya sekadar bahan
untuk dihafal atau dimengerti saja. Melainkan
perlu diterima dan dihayati, dipraktikkan
sebagai kebiasaan, bahkan dijadikan sifat
yang menetap, hingga menjadi bagian dari
kepribadian setiap anak bangsa,” kata
Bamsoet.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini

menekankan, Empat Pilar MPR RI telah menjadi
bagian dari benteng yang membuat bangsa
Indonesia dapat bertahan dan eksis hingga
sekarang. Karenanya, kemajemukan bangsa
Indonesia harus menjadi sebuah kekuatan
dalam menjaga negara Pancasila untuk
mewujudkan masyarakat Indonesia yang
merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
“Kita semua berada di dalam rumah besar
kebangsaan bernama Indonesia. Musuh kita
bersama bukanlah perbedaan. Melainkan
nilai-nilai yang bertentangan dengan empat
konsensus dasar dan persoalan kemanusiaan
lainnya,” pungkas Bamsoet. ❏
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NASIONAL
Ancaman Ledakan Penyebaran Covid-19

Harus Diantisipasi Lewat Langkah Strategis
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengingatkan, kondisi penyebaran Covid-19 di Tanah Air
menembus angka 1 juta kasus. “Perlu keterlibatan masyarakat secara nyata dalam berbagai upaya
pengendalian penyebaran virus corona ini,” ujarnya.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

J

UMLAH kasus positif Covid-19 yang
nyaris menembus angka 1 juta kasus —
dengan penambahan rata-rata per hari
di atas 10 ribu kasus — merupakan ancaman
serius terhadap sistem kesehatan nasional.
Antisipasi lewat langkah strategis harus
segera direalisasikan bersama.
“Melihat kondisi penyebaran Covid-19 di
Tanah Air yang belum terkendali, bahkan ada
kecenderungan terjadi penyebaran yang lebih
cepat, saya kira keterlibatan masyarakat
dalam berbagai upaya pengendalian penyebaran virus corona ini harus nyata. Langkah
strategis pun harus segera diterapkan,” kata
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam
keterangan tertulisnya, Senin (25/1).
Menurut Lestari, langkah strategis itu
antara lain penambahan sarana dan
prasarana kesehatan untuk mengatasi
pertambahan kasus positif Covid-19 yang
cukup signifikan. Apalagi, jelas Rerie, sapaan
akrab Lestari, mengutip data Satgas
Pengendalian Covid-19, per Ahad (24/1),
angka positivity rate atau rasio positif Covid19 sudah mencapai 33,24%.
Sementara itu, per Selasa (19/1), sejumlah
provinsi mencatatkan tingkat keterisian tempat
tidur (bed occupancy ratio/BOR) di rumah
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sakit di atas 70%. Sebagai contoh di DKI
Jakarta BOR tercatat 86,7%, Jawa Barat
77,8%, Jawa Tengah 72,1%, Yogyakarta
83%, dan Banten 87%.
Peningkatan jumlah kasus positif Covid19, jelas Rerie, antara lain diduga karena
sudah terjadi pandemic fatigue, yaitu
keadaan masyarakat yang mulai lelah dan
jenuh dengan pandemi. Akibatnya, tambah
Rerie, masyarakat sering mengabaikan
sejumlah aturan.
Berdasarkan sejumlah kondisi tersebut,
jelas Rerie, selain persiapan penambahan
ruang perawatan khusus pasien Covid-19
dan tempat tidur, penambahan ketersediaan
tenaga kesehatan baik perawat maupun
dokter juga harus diantisipasi.
Bentuk antisipasi lain, jelas anggota Majelis
Tinggi Partai NasDem itu, adalah upaya
disiplin menjalankan protokol kesehatan
dalam bentuk disiplin memakai masker,
menjaga jarak dan mencuci tangan dengan
sabun adalah upaya yang harus selalu
direalisasikan.
Di sisi lain, tegas Rerie, perbaikan
mendasar dalam melakukan test, tracing, dan
treat juga harus dilakukan, agar upaya
pengendalian penyebaran Covid-19 terukur

dan bisa menekan signifikan pertambahan
kasus positif Covid-19.
Tidak kalah penting, tegas Rerie, adalah
langkah pemerintah dalam meningkatkan
imunitas tubuh masyarakat lewat asupan
makanan bergizi. Sejumlah organisasi
masyarakat dan ibu-ibu penggerak PKK di
daerah, serta Dharma Wanita di setiap
kementerian dan lembaga pemerintah bisa
dilibatkan secara aktif dalam program
peningkatan gizi masyarakat ini.
Berbagai upaya tersebut, jelas Rerie,
sangat membutuhkan keterlibatan semua
pihak, para pemangku kepentingan di
pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh
lapisan masyarakat.
Tanpa gerakan bersama, tegasnya,
pengendalian penyebaran virus di Tanah Air
sangat sulit mencapai hasil yang memuaskan. Perlu langkah nyata, ujar Rerie, dalam
mengupayakan keterlibatan masyarakat
pada setiap upaya pengendalian penyebaran
Covid-19 di Tanah Air.
Sejauh ini, menurut Rerie, upaya pemangku kepentingan di pusat dan daerah
untuk melibatkan masyarakat dalam setiap
upaya pengendalian penyebaran Covid-19
belum memberi hasil yang memadai. ❏
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Pengendalian Covid-19 dan Penyelamatan Ekonomi

T

IGA hari sebelumnya, tepatnya Jum’at
(21/1/2021), Wakil Ketua MPR RI
Lestari Moerdijat juga mengeluarkan
keterangan tertulis menyangkut upaya
pengendalian penyebaran Covid-19
bersamaan dengan langkah penyelamatan
ekonomi nasional dari krisis.
Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari
Moerdijat, upaya pengendalian penyebaran Covid-19 bersamaan dengan langkah
penyelamatan ekonomi nasional dari krisis
harus dilakukan dengan strategi yang
terukur dan transparan.
“Mengendalikan dua sisi yang memiliki
hubungan sebab akibat, seperti antara
pengendalian Covid-19 dan penyelamatan
ekonomi, memang memerlukan mekanisme
gas dan rem yang tepat,” jelas anggota
Majelis Tinggi Partai NasDem ini.

Pemerintah, lanjut Rerie, memilih penanggulangan pandemi berjalan bersamaan
dengan upaya pemulihan ekonomi. Tujuannya,
agar resesi ekonomi akibat pandemi tidak terus
melorot ke titik terendah.
Bila kita hanya fokus menanggulangi
pandemi dan mengabaikan pemulihan ekonomi, menurut Rerie, justru akan mendatangkan malapetaka yang lebih besar,
karena kita akan ditimpa dua bencana besar
sekaligus, yakni pandemi Covid-19 dan resesi
ekonomi yang mendalam.
Dengan pertimbangan tersebut, tambah
Rerie, mekanisme gas dan rem antara
pengendalian penyebaran Covid-19 dan
penyelamatan ekonomi harus berjalan
secara terukur dan transparan. Dua
persyaratan terukur dan transparan ini
memerlukan dukungan data yang akurat

dari sisi ekonomi dan penanggulangan
Covid-19.
Di sisi lain, sebut Rerie, upaya gas dan
rem memerlukan transparansi, karena
upaya penanggulangan Covid-19 dan
penyelamatan ekonomi membutuhkan
gerak bersama.
Tugas para pemangku kepentingan saat
ini, ujar Rerie, adalah mengupayakan data
yang akurat dan langkah serta upaya yang
transparan untuk mengajak seluruh lapisan
masyarakat bersama-sama mengatasi
kondisi krisis di sektor kesehatan dan
ekonomi secara bersamaan.
Melibatkan masyarakat dalam menanggulangi kondisi krisis ekonomi dan
kesehatan di Tanah Air, menurut Rerie,
merupakan opsi agar proses pemulihan
dua sektor itu berlangsung lebih cepat. ❏

Sosialisasi Norma Baru

Partisipasi Tokoh Agama dan Masyarakat
Sangat Diharapkan
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menyatakan, untuk menekan penyebaran Covid-19 di Tanah
Air keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama secara aktif dalam menyosialisasikan norma
baru dan vaksinasi sangat mendesak.

W

AKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat,
dalam keterangan tertulisnya, Ahad
(31/1/2021) menyatakan, setelah
hampir satu tahun pandemi dan dimulainya
upaya vaksinasi Covid-19, maka dalam
rangka mempersiapkan masyarakat
menjalani norma baru dan melaksanakan
vaksinasi perlu sosialisasi yang tepat.
Salah satu pembawa informasi yang
dipercaya dan dipahami oleh masyarakat,
jelas Lestari, adalah tokoh masyarakat dan
tokoh agama.
Rerie, bigitu Lestari Moerdijat biasa disapa,
mengatakan, transformasi menuju norma
baru di masa pandemi dan pelaksanaan
vaksinasi Covid-19 secara nasional tidak
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boleh gagal. Agar tidak gagal, menurut
Rerie, partisipasi aktif tokoh masyarakat
dan tokoh agama sangat diharapkan
untuk menyosialisasikan dua upaya
tersebut.
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dan juga
dari kalangan ulama, menegaskan bahwa
vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat di
tengah pandemi hukumnya wajib kifayah,
sampai terbentuknya herd immunity. Untuk
itu, Rerie berharap, lebih banyak lagi
dukungan para tokoh masyarakat dan tokoh
agama dalam mengajak masyarakat untuk
disiplin menjalankan norma baru dan
bersedia divaksinasi.
Pernyataan dan arahan dari para tokoh
agama dan masyarakat terkait dukungan
upaya pengendalian penyebaran Covid-19
saat ini, menurut anggota Majelis Tinggi Partai

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Karantina Terbatas

B

EBERAPA hari sebelumnya, tepatnya Jumat (29/1/2021), Wakil Ketua MPR RI
Lestari Moerdijat juga mengeluarkan keterangan tertulis yang isinya, mendorong
segera dilakukan langkah konkret dalam mencegah tingginya tingkat kematian

dan penyebaran Covid-19 di Tanah Air. Rerie menyebut, karantina tingkat RT/RW di
zona merah dengan menerapkan testing, tracing, dan treat (3T) secara akurat bisa
diterapkan.
“Di awal pandemi saya lihat di beberapa daerah sudah menerapkan karantina terbatas
di lingkungan masing-masing, saya kira dengan sejumlah perbaikan dalam upaya
karantina terbatas bisa menekan jumlah kasus positif Covid-19,” ujarnya.
NasDem itu, sangat diperlukan agar meningkatkan kepedulian masyarakat luas untuk
mendukung kebijakan pemerintah dalam
memperbaiki langkah pengendalian Covid-19.
Apalagi, jelas Rerie, meski kebijakan
penerapan pembatasan kegiatan masyarakat
(PPKM) sudah memasuki periode kedua,
jumlah kasus baru Covid-19 terus bertambah,
bahkan beberapa kali mencapai jumlah
pertambahan harian tertinggi.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, tambah
Rerie, pemerintah sudah berupaya melakukan
perbaikan pengendalian lewat penambahan
sarana perawatan, perbaikan testing dan
tracing agar pendataannya bisa lebih akurat
dan langkah yang diambil lebih tepat.
Agar upaya perbaikan yang dilakukan
pemerintah bisa segera menekan jumlah
kasus positif Covid-19, ujar Rerie, perlu
dukungan kedisiplinan masyarakat menjalankan norma baru, seperti menggunakan
masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan
dengan sabun, serta menghindari kerumunan. ❏
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Langkah karantina terbatas di zona merah, menurut Rerie, harus diikuti dengan
testing, tracing, dan treat yang masif dan akurat, sehingga penyebaran Covid-19 bisa
segera dikendalikan. Tentu saja, tambah Rerie, untuk merealisasikan karantina terbatas
di tingkat RT/RW dengan 3T yang akurat perlu dukungan para pemangku kepentingan
di pusat dan daerah.
Dalam kesempatan itu, Rerie mengakui, sejumlah pemerintah daerah sudah menyiapkan
rumah sakit darurat sebagai tambahan fasilitas perawatan pasien Covid-19. Bahkan
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengizinkan seluruh rumah sakit membuka
pelayanan pasien Covid-19 untuk menambah kapasitas perawatan. Saat ini tercatat
1.600 rumah sakit yang telah melaksanakan layanan Covid-19, sementara di Indonesia
tercatat 2.200 rumah sakit.
Namun, jelas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini, yang perlu ditingkatkan adalah
jumlah dan akurasi testing dan tracing agar upaya pengendalian penyebaran Covid-19
lebih terukur.
Kerja keras mengendalikan penyebaran virus korona dalam skala terbatas, menurut
Rerie, selain untuk menekan jumlah kasus positif Covid-19, juga agar ekonomi
masyarakat bisa tetap bergerak. Agar sektor kesehatan terkendali dan ekonomi tetap
bergerak, tegas Rerie, kedua belah pihak, baik masyarakat maupun para pemangku
kepentingan, harus sama-sama disiplin menjalankan kewajiban mereka.
Masyarakat, wajib disiplin menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker,
menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Sedangkan para pemangku
kepentingan wajib melaksanakan test, tracing, dan treat secara masif dan akurat. ❏
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Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Meningkat Tajam
Tindak kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak-anak mengalami peningkatan selama Pandemi
Covid-19. Untuk mengatasinya, kewenangan Kemen PPPA perlu ditingkatkan.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

W

AKIL Ketua MPR-RI Dr. H.M. Hidayat
Nur Wahid, MA., kembali mendorong
penguatan status, kewenangan,
dan anggaran bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(Kemen PPPA). Ini penting dilakukan agar
dapat menggambarkan politik pemerintah yang
pro-perempuan dan anak. Juga untuk merespons dan mengantisipasi dampak peningkatan
korban kekerasan terhadap perempuan dan
anak selama pandemi Covid-19.
Seperti diketahui, korban kekerasan
terhadap perempuan dewasa sepanjang
tahun 2020 berjumlah 6.620 peristiwa.
Sementara kekerasan terhadap anak
mencapai 9.513 korban. Dari jumlah korban
kekerasan terhadap perempuan dewasa
tersebut, 55% merupakan korban kekerasan
seksual. Sedangkan jumlah korban kekerasan terhadap anak pada 2020 meningkat sangat tajam dibanding 2019 yang
berjumlah 3.900, atau naik lebih dari 100%.
“Kekerasan pada perempuan dan anak
meningkat tajam selama pandemi. Seharusnya Presiden memperkuat anggaran
dan status, serta kewenangan KemenPPPA,
sehingga bisa maksimal merespons dan
mengantisipasi dampak negatif dari kondisi

yang sangat memprihatinkan itu,” kata
Hidayat Nur Wahid di forum raker dengan
KemenPPPA secara daring di Jakarta, Rabu
(13/1/2021).
Hidayat yang juga Anggota DPR-RI Komisi
VIII sebagai mitra Kemen PPPA ini menyebutkan, program preventif utama Kemen
PPPA untuk menjaga terjadinya kasus
kekerasan pada perempuan dan anak adalah
melalui Perlindungan Terpadu Anak Berbasis
Masyarakat (PTABM). Sayangnya, PTABM
baru tersedia di 1.921 desa dari total 75.436
desa di seluruh Indonesia.
Sementara itu, program pendampingan
utama Kemen PPPA kepada korban kekerasan
adalah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD
PPA). UPTD PPAmemberikan layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban,
pengelolaan kasus, penampungan sementara,
mediasi, dan pendampingan korban.
Namun, dari total 514 kabupaten/kota di
seluruh Indonesia, baru 94 kabupaten/kota
yang memiliki UPTD PPA. Dampaknya, di
sebagian besar daerah para korban
kekerasan perempuan dan anak tidak
memiliki akses terhadap pelaporan dan
pendampingan.

Politisi PKS ini mengusulkan, sebagai
langkah preventif perlindungan perempuan
dan anak dari kekerasan seksual, hendaknya pemerintah membangun website berisi
informasi terkait napi eks kekerasan seksual
yang berada di radius 1 (satu) mil dari alamat
yang diketikkan setiap orang. Hal ini
mengikuti contoh baik dari website https://
www.nsopw.gov di Amerika Serikat.
Melengkapi upaya preventif, kata Hidayat
Nur Wahid lebih lanjut, langkah koreksi,
seperti potensi hukuman kebiri bagi pelaku
dan rehabilitasi bagi korban, juga harus
dimaksimalkan. Berdasarkan data KPAI,
rehabilitasi korban kekerasan seksual secara
tuntas sejauh ini baru mencapai 48,3%.
“PKS mendukung Komisi VIII DPR-RI yang
mengusulkan dan memperjuangkan peningkatan anggaran Kemen PPPA 2021 agar
mendekati anggaran tahun 2019,” ungkap
Hidayat Nur Wahid. Mestinya, Kemen PPPA
juga memperjuangkannya ke Kemenkeu dan
Bappenas bersama upaya yang lain. Seperti
meningkatkan efektivitas kehadiran dan
realisasi program di daerah melalui kerja
sama dengan Kemendagri.
Untuk itu, kata Hidayat Nur Wahid,
Presiden Jokowi perlu turun tangan
langsung untuk memberikan penguatan
kewenangan, status, dan anggaran kepada
Kemen PPPA agar bisa berkiprah lebih efektif.
Selain itu, supaya kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak dan yang jumlah
kasusnya meningkat itu bisa diturunkan
secara masif.
Dengan demikian, perempuan dan anak
akan merasa terayomi dan merasa aman
yang akan berdampak pula pada hadirnya
rasa aman dan terayomi bagi keluarga Indonesia. Bila itu terjadi maka akan mengurangi
stres yang bisa berdampak pada peningkatan imunitas warga. Ini, tentunya, akan
membuat warga makin sehat dan bisa
terhindar dari terpapar Covid-19. ❏
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Program Bansos

HNW Menyayangkan Pengurangan Anggaran
Bansos
Di tengah krisis akibat pandemi Covid-19 pemerintah memutuskan, mengurangi anggaran bantuan
sosial untuk 2021.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

W

AKIL Ketua MPR RI, Dr. H.M. Hidayat
Nur Wahid, MA., mengapresiasi pro
gram Bansos Tunai yang diluncurkan
oleh Presiden Jokowi, yang sudah diusulkan
oleh banyak pihak. Tetapi, Hidayat menyayangkan pengurangan total anggaran
perlindungan sosial dari Rp 128,9 Triliun
(2020) menjadi Rp 110 Triliun (2021). Dan,
secara khusus, anggaran bansos tunai dari
Rp 39 T (2020) turun menjadi Rp 12 T (2021),
atau berkurang sebesar Rp 27 T.
Menurut HNW, begitu dia disapa, pemerintah seharusnya menambah anggaran
bantuan sosial, bukan malah memotongnya.
Selain mengembalikan kepercayaan rakyat
akibat korupsi dana program bansos yang
melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara,
juga penambahan anggaran bansos ini juga
untuk meringankan beban akibat Covid-19.
Pasalnya, pandemi Covid-19 mengakibatkan
terjadinya lonjakan jumlah pengangguran dan
meningkatnya angka kemiskinan yang masih
akan terbawa hingga 2021.
Karenanya, HNW meminta Mensos yang
baru, Tri Rismaharini, dan Kemensos
sebagai pelaksana anggaran untuk memprioritaskan perjuangan peningkatan
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anggaran perlindungan social, khususnya
bansos tunai, minimal sama dengan tahun
2020. Selain itu, HNW berharap, Mensos
juga harus dapat memastikan validitas data
penerima bansos, dan menjaga agar
benar-benar tidak terjadi pemotongan
bantuan di lapangan.
“Pada dasarnya saya apresiasi peluncuran bansos tunai yang menggantikan bansos
sembako. Tapi setelah saya cek, kenapa
anggarannya berkurang besar sekali hingga
Rp 27 Triliun?,” ujar HNW dalam keterangan
tertulisnya di Jakarta, Selasa (5/1/2021). Itu
artinya, menurut HNW, akan banyak penerima bansos 2020 yang belum bangkit
ekonominya akibat Covid-19, dan malah makin
banyak lagi yang tidak mendapatkan bantuan
tunai dari pemerintah.
HNW yang juga anggota Komisi VIII DPR
RI, mitra Kementerian Sosial, menyebutkan,
bansos tunai tahun 2021 yang diluncurkan
Presiden merupakan kelanjutan dari bansos
tunai non-Jabodetabek dan bansos sembako
Jabodetabek, sebagai bagian dari program
perlindungan sosial.
Pada tahun 2020, bansos tunai nonJabodetabek mendapatkan alokasi anggaran

Rp 32,5 Triliun dan bansos sembako
Jabodetabek dialokasikan Rp 6,5 Triliun,
sehingga total Rp 39 Triliun. Namun, pada
2021 sebagai kelanjutan kedua bansos
tersebut, anggarannya dikurangi hingga
tinggal Rp 12 Triliun, dan artinya terdapat
pemotongan sebesar Rp 27 Triliun.
Padahal, berdasarkan data BPS, sepanjang 2020 setidaknya terdapat 5,1 juta
orang kehilangan pekerjaan, 24 juta orang
mengalami pengurangan jam kerja, dan
jumlah penduduk miskin meningkat hingga
27 juta jiwa. Ini belum termasuk jumlah
penduduk sangat rentan miskin yang telah
diselamatkan oleh bansos sebanyak 3,4 juta
jiwa menurut klaim Menkeu, atau 8,5 juta
menurut perhitungan Bank Dunia.
Oleh karena itu, HNW meminta Mensos
Tri Rismaharini fokus memprioritaskan
pengembalian anggaran bansos minimal
sama dengan tahun 2020. Tugas penting
dan mendesak lain bagi Mensos adalah
memastikan validitas dan verifikasi data serta
mekanisme kontrol dan pelaporan pelaksanaan program bantuan sosial tunai
secara nasional. Ini penting agar korupsi
yang telah menjatuhkan Mensos Juliari
Batubara tidak terulang.
Hidayat mencontohkan, pada 2020 misalnya, ada 92 kabupaten/kota yang belum
melakukan updating data sama sekali, 319
kabupaten/kota baru melakukan updating di
bawah 50%, dan hanya 103 yang melakukan
updating di atas 50% sejak 2015. BPK bahkan
menemukan, hanya 29 kabupaten/kota yang
tertib melakukan updating, dan yang terbaru
di Jember (3/1/2021) ditemukan ratusan PNS
dan 3.783 warga yang telah meninggal justru
ikut terima bansos.
Selain, kata HNW, masalah data yang
simpang-siur, masalah pemotongan bansos
juga jangan sampai terulang lagi, karena
banyak laporan di lapangan bahwa ada yang
mendatangi rakyat mengatasnamakan pihak
tertentu dan memberlakukan pemotongan
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sesudah diserahterimakan oleh pemerintah.
Modus sejenis itu yang mengakibatkan
Mensos Juliari ditangkap KPK.
“Oleh karena itu, Presiden Jokowi tidak
cukup hanya menyampaikan “Jangan Ada
Pemotongan,” tapi harus diawasi betul.
Sebab sudah terjadi Mensos tidak memotong, tapi rekanan yang memotong dan
memberikan fee kepada Menteri,” kata

Hidayat lagi.
Karena itu, HNW sekali lagi meminta
Mensos yang baru harus fokus melakukan
pengawasan dan pengawalan agar korupsi
tidak terjadi lagi. Supaya rakyat korban
Covid-19 benar-benar merasakan hadirnya
negara. Dan, supaya terjadi pengawasan
yang komprehensif agar rakyat berani
menolak dan melaporkan bila ada pemotong-

an dengan dalih apapun.
Dan, HNW mengharapkan, Kemensos juga
harus mempersiapkan mekanisme pelaporan
yang mudah diakses oleh publik. Agar
anggaran bantuan sosial tunai itu benarbenar membantu rakyat terdampak Covid19, dan agar korupsi dana bansos tidak
terulang lagi. ❏
MBO

Pesantren dan Covid-19

Cegah Pesantren Jadi Klaster Covid-19
Hingga awal Desember silam tercatat 4.328 santri, 21 ustad dan ustazah, 2 pegawai ponpes dari 67
pesantren di 13 provinsi diketahui positif terpapar Covid-19.

W

AKIL Ketua MPR RI, Dr. H. M. Hidayat
Nur Wahid MA, prihatin terhadap
tingginya angka penularan dan
korban Covid-19 di pondok pesantren.
Berdasarkan data dari Direktur Pendidikan
Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian
Agama, hingga 6 Desember 2020, tercatat
sebanyak 4328 santri, 21 ustadz, dan
ustadzah, 2 pegawai ponpes dari 67 pesantren di 13 provinsi positif terpapar Covid-19.
Data dari Ketua Umum RMI (Rabithah
Ma’ahid Al-Islamiyah) PBNU, KH Abdul
Ghafar Razin, yang disampaikan pada malam
puncak Peringatan Hari Santri Nasional yang
diadakan secara daring di PBNU, menemukan 110 pesantren dan 4.000-an santri
terpapar Covid-19. Serta 207 kiai/nyai wafat
diduga kuat karena Covid-19.
Sementara itu, data dari Federasi Serikat
Guru Indonesia (FSGI) menyebutkan,
setidaknya terdapat 3.000 santri dinyatakan
positif Covid-19 dalam tiga bulan terakhir.
Bahkan di wilayah Cilacap, Jawa Tengah,
pada Oktober lalu ada 55% kasus Covid-19
yang disumbangkan oleh klaster Pondok
Pesantren. Menyadari realitas itu, HNW
meminta Kemenag untuk lebih serius mengadvokasi pesantren.
Kemenag perlu bekerjasama dengan
instansi terkait untuk mengatasi tingginya
penularan Covid-19 terhadap santri dan kiai.
Kemenag harus melakukan edukasi, pendampingan, dan memberi bantuan langsung
untuk pengadaan lingkungan yang sehat dan
bersih. Juga sarana cuci tangan, hand sani-

tizer, serta menyediakan fasilitas Swab PCR
gratis bagi pesantren yang mengadakan
pembelajaran tatap muka. Dan, Kemenag harus
menghubungkan program tersebut dengan
Dinas Kesehatan atau Rumah Sakit yang
terdekat dengan pesantren.
“Pesantren adalah aset pendidikan moral
dan keagamaan yang sangat penting bagi
bangsa Indonesia yang saat ini sedang
dalam kondisi rawan akibat Covid-19.
Banyaknya santri/ustad/kiai yang terpapar
maka sudah seharusnya Kemenag lebih
memastikan kehadiran dan advokasinya
untuk dunia pesantren,” demikian bunyi
keterangan tertulis HNW di Jakarta, Senin,
pertengahan Desember lalu.

Politisi Fraksi PKS ini mendesak Kementerian Agama membantu pesantren
mengatasi Covid-19 melalui maksimalisasi
potensi anggaran tahunan yang tidak
terserap, yang setiap tahunnya berada di
atas Rp 2 Triliun. Atau, melalui cara lain
dibenarkan UU sebagaimana dilakukan oleh
Mendikbud untuk membantu penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Kemendikbud.
Apabila keberpihakan anggaran tersebut
dilaksanakan maka akan sangat membantu
67 pesantren (sesuai data Kemenag) atau
110 pesantren (sesuai data RMI PBNU).
“Kementerian Agama juga harus be-kerja
sama dengan Kementerian Kesehatan dan
Satuan Tugas Covid-19 untuk aksi Bantu
Pesantren mengatasi Covid-19, termasuk
menyediakan Swab PCR gratis bagi pesantren, sebagai upaya pemutusan penularan Covid-19 pada santri dan kiai yang
sudah sangat mengkhawatirkan.
Menurut HNW, sosialisasi prokes dan
kebiasaan baru di era Covid-19 ini perlu
dilakukan secara masif oleh Kemenag agar
pesantren tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. “Supaya pesantren bisa
berkontribusi memutus lingkaran setan
penyabaran Covid-19 dengan menghadirkan
generasi pelanjut para ulama/tokoh umat
yang sehat dan menyehatkan. Sekaligus
menjadikan pesantren sebagai pusat pembentukan calon ulama yang Rahmatan lil
‘alamin, tidak lagi jadi sasaran fitnah karena
terpapar Covid-19,” pungkasnya. ❏
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H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
Ketua MPR RI

Bencana Alam,
Pandemi dan Urgensi Perbaikan Ekosistem
ENTETAN bencana alam yang terus berulang

R

donesia di awal tahun 2021 ini. Betapa tidak; ketika

dan pandemi Covid-19 merupakan panggilan

krisis kesehatan dan resesi ekonomi belum tuntas

kepada semua orang untuk peduli akan

ditangani, penderitaan sebagian masyarakat

urgensi memulihkan keseimbangan ekosistem.

tereskalasi karena sejumlah bencana alam. Peristiwa

Kerusakan ekologi harus segera diperbaiki agar

banjir, tanah longsor hingga gempa bumi bisa

bencana dan pandemi tidak menjadi ancaman

dikatakan predictable karena selalu terjadi di bulan-

permanen bagi kehidupan.

bulan pertama setiap tahunnya. Namun, untuk awal

Ketika semua kekuatan masyarakat tengah fokus

2021 sekarang ini, faktanya jelas sangat mem-

meredam penularan Covid-19, sejumlah daerah

prihatinkan karena banyaknya korban jiwa, korban

disergap ragam bencana seperti banjir, tanah

luka, dan kerusakan akibat rangkaian bencana itu

longsor, gempa bumi, terjangan gelombang tinggi

terbilang luar biasa.

dan potensi letusan gunung berapi. Hingga Kamis

Sambil membantu para korban dan mereka yang

(21/1), Badan Nasional Penanggulangan Bencana

terdampak langsung dari rangkaian bencana itu,

(BNPB) mencatat 185 bencana di sejumlah daerah.

sejumlah daerah lainnya juga didorong mengantisipasi

Tak kurang dari 127 peristiwa bencana banjir, 30

potensi bencana lainnya. Badan Meteorologi,

peristiwa tanah longsor dan beberapa peristiwa

Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah berulangkali

gempa bumi. Rentetan bencana itu menyebabkan

mengingatkan masyarakat untuk selalu mewaspadai

166 orang meninggal dunia, lebih dari 1.200 orang

cuaca ekstrim. Sebab, sepanjang Januari-Februari

terluka, dan 1,3 juta orang yang terdampak harus

2021, sebagian besar wilayah Indonesia, mencapai

mengungsi.

94% dari 342 zona musim sedang memasuki puncak

Gambaran kehidupan bersama pun tampak

Selain itu, depresi tropis atau bibit siklon tropis di

Covid-19 di dalam negeri juga belum menunjukan

Samudra Hindia selatan berpotensi menimbulkan

tanda-tanda menggembirakan. Pembatasan sosial

ancaman gelombang laut tinggi di sejumlah perairan,

yang diperketat di Jawa-Bali belum mampu menekan

antara lain di Laut Jawa bagian timur, Selat Makassar

penularan Covid-19. Bahkan, dalam satu-dua hari

bagian selatan, dan sejumlah perairan di wilayah timur

ke depan, jumlah kasus positif Covid-19 akan

Indonesia. Masyarakat juga dihimbau terus me-

menyentuh jumlah atau angka psikologis satu juta

waspadai aktivitas sejumlah gunung berapi.

kasus. Soalnya, per Sabtu (23/1), akumulasi kasus

Sedikitnya enam gunung berapi dalam status siaga

positif Covid-19 di dalam negeri telah mencapai

atau waspada. Antara lain gunung Api Ili Lewotolok

jumlah 977.474 pasien karena adanya tambahan

(Lembata, Nusa Tenggara Timur), Gunung Api Merapi

12.191 kasus baru pada hari itu.

(Jawa Tengah), Gunung Api Sinabung (Sumatera

Rentetan bencana dengan segala akibatnya,

Utara), Gunung Api Karangetang (Sulawesi Utara),

ditambah perkembangan Pandemi Covid-19,

Gunung Api Semeru (Jawa Timur), dan Gunung Api

menjadi gambaran betapa berat dan rumitnya

Anak Krakatau (Lampung).

persoalan yang sedang dihadapi masyarakat In26
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musim hujan.

menjadi begitu suram karena penanganan pandemi

Semua orang, baik yang sudah terdampak maupun
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belum terdampak bencana alam serta terpapar Covid-19, bisa

Banjir bandang di Gunung Mas, Puncak, Bogor, beberapa hari

merasakan langsung betapa alam semesta dan lingkungan hidup

lalu, setidaknya menjadi bukti akibat dari ketidakseimbangan

semakin kurang bersahabat. Tak hanya bencana, alam semesta

ekosistem. Begitu juga banjir besar yang melanda beberapa wilayah

juga menghadirkan ragam virus yang merusak kesehatan manusia.

di pulau Kalimantan. Akibat penebangan pohon dan penggundulan,

Sebaliknya, sejak puluhan tahun lalu, para ahli sudah mengingatkan

hutan di Kalimantan tak mampu lagi menyerap air.

bahwa manusia telah bertindak sembrono terhadap bumi. Agresifitas

Tak hanya menyebabkan banjir, rusaknya lingkungan hidup juga

manusia mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) menyebabkan

menjadi faktor yang mampu mengganggu kesehatan manusia. Banyak

terjadinya kerusakan atau ketidakseimbangan ekosistem.

penelitian memberi bukti bahwa munculnya ragam virus yang

Ketidakseimbangan itu menjadi sumber bencana dan pembiakan

mengganggu kesehatan manusia bersumber dari kegiatan manusia

ragam virus.

mengeksploitasi SDA secara ber-

Rusaknya lingkungan hidup atau

lebihan. Kegiatan manusia merambah

ekosistem sudah dibahas selama

hutan yang marak memungkinkan

beberapa dekade oleh para ahli.

patogen atau mikroorganisme parasit

Sudah banyak pula inisiatif mem-

pada beragam satwa liar berpindah

perbaiki ekosistem. Ekosistem me-

ke manusia. Mikroorganisme parasit

miliki daya atau kemampuan untuk

itulah yang menjadi penyebab atau

memperbaiki atau meregenerasi

sumber beragam penyakit.

kerusakan. Sayangnya, bersamaan

Kalau kesembronoan manusia

dengan munculnya inisiatif per-

dengan merusak ekosistem terus

baikan itu, manusia tetap saja agresif

berlanjut, bencana seperti banjir,

mengeksploitasi SDA. Kerusakan

tanah longsor dan kemunculan vi-

ekosistem pun semakin parah, dan

rus-virus yang merusak kesehatan

akibatnya sebagaimana dirasakan

manusia akan menjadi ancaman

semua orang sekarang ini. Bencana

permanen bagi kehidupan, sekarang

alam silih berganti, dan virus-virus yang mengancam kesehatan

dan di dekade-dekade mendatang. Maka, pandemi global Covid-19

manusia terus bermunculan.

dan terus berulangnya bencana alam tidak hanya mengingatkan

Selain Virus korona, banjir besar yang melanda beberapa wilayah

manusia untuk berhenti merusak ekosistem.

di tanah air merupakan akibat dari ketidakseimbangan ekosistem.

Seperti halnya bencana alam yang terus berulang, virus SARS-

Ekosistem layak dipahami sebagai sebuah tatanan utuh antara semua

CoV-2 penyebab infeksi Covid-19 dipastikan bukanlah yang

makhluk hidup dengan lingkungannya. Ketika lingkungan rusak dan

terakhir. Virus-virus baru yang mengancam kesehatan manusia

kehilangan keseimbangannya, kemungkinan yang muncul adalah

berpotensi muncul lagi di kemudian hari sebagai reaksi bumi akibat

malapetaka. Penebangan pohon atau penggundulan hutan

ketidakseimbangan alam semesta.

menyebabkan hilangnya kemampuan akar tumbuhan di hutam

Maka, bencana alam yang terus berulang dan krisis kesehatan

menyerap air. Ketika curah hujan tinggi, air hujan yang luber akan

sekarang ini layak dimaknai sebagai panggilan kepada semua or-

mendorong sampah dan material bebatuan menerjang pemukiman

ang untuk peduli dan mulai bekerja memulihkan keseimbangan

manusia.

ekosistem. ❏
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Audiensi DPN PERMAHI

Bamsoet Ajak Masifkan Penerapan e-Court
Mahkamah Agung, sejak 2020, sudah menggencarkan penerapan e-Court (peradilan elektronik), tapi penerapannya
masih perlu penyempurnaan. Untuk itu, Bamsoet mengajak mahasiswa yang studi di bidang hukum ikut
menyumbangkan gagasan dan pemikiran untuk penyempurnaan penerapan e-Court ini.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

K

ETUA MPR RI Bambang Soesatyo
menilai, penerapan e-Court (peradilan
elektronik) yang sudah digencarkan
Mahkamah Agung sejak 2020 menjadi titik
pijak pemanfaatan teknologi informasi dalam
sistem penegakan hukum. Penerapannya
memang masih perlu banyak penyempurnaan, karenanya diperlukan banyak gagasan
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dan tawaran pemikiran dari berbagai pihak.
Termasuk dari mahasiswa yang melakukan
studi di bidang hukum.
“Melalui e-Court, para pihak yang berperkara tidak perlu bertatap muka. Meminimalisir terjadinya potensi korupsi di dunia
peradilan. Serta mewujudkan sistem peradilan yang murah, cepat, dan sederhana

kepada masyarakat. Karena mulai dari
pendaftaran perkara, pembayaran panjar
uang perkara, sampai pemanggilan persidangan, dilakukan secara elektronik,” ujar
Bamsoet usai menerima Dewan Pimpinan
Nasional (DPN) Perhimpunan Mahasiswa
Hukum Indonesia (PERMAHI) di Ruang Kerja
Ketua MPR RI, di Jakarta, Rabu (27/1/2021).
Para pengurus PERMAHI yang hadir, antara
lain Farah Fahmi Namakule, Nur Latuconsina,
Chaerul Anwar Siatua, Eddigam Neira, dan
Alfin Ubuwarin. Kepada Ketua MPR RI,
Bambang Soesatyo, para pengurus DPN
PERMAHI melaporkan bahwa pada Maret
mendatang mereka akan menyelenggarakan
kongres di Ambon, Maluku.
Ketua DPR RI ke-20 ini selanjutnya
menjelaskan, payung hukum penerapan eCourt sudah tertuang melalui Peraturan
Mahkamah Agung Indonesia Nomor 3 Tahun
2018 tentang Administrasi Perkara di
Pengadilan Secara Elektronik.
Penerapannya dibentuk dengan beberapa
pertimbangan. “Antara lain keberadaan Pasal
2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang
menyebutkan bahwa pengadilan membantu
mencari keadilan dan berusaha mengatasi
segala hambatan dan rintangan untuk dapat
tercapainya peradilan yang sederhana,
cepat dan biaya ringan,” jelas Bamsoet.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI)
ini menambahkan, perkembangan zaman
yang ditandai kemajuan teknologi informasi
juga menjadi pendorong kuat penerapan eCourt. Karenanya, mahasiswa hukum tak
boleh ketinggalan dalam berperan memajukan penerapan e-Court di Indonesia.
“Minimal dengan membuat kajian serta
perbandingan penerapan e-Court di berbagai
negara dunia lainnya. Seperti Supreme Court
Amerika Serikat, Supreme Court Inggris, dan
Supreme Court Singapura yang terlebih
dahulu menerapkan electronic filing system.
Sehingga Indonesia bisa belajar banyak, dan
tak tertinggal,” pungkas Bamsoet. ❏
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Mahasiswa Terdampak Covid-19

HNW Minta Bantuan Segera Direalisasikan
Pandemi Covid-19 berdampak luas bagi sektor pendidikan. Pelajar dan mahasiswa yang terkena
imbas Covid-19 bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Mereka perlu dibantu.

W

AKIL Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat
Nur Wahid MA meminta Kementerian
Agama (Kemenag) segera merealisasikan program-program yang sudah
disepakati dalam rapat kerja dengan Komisi
VIII DPR RI. Seperti bantuan untuk mahasiswa
Indonesia di Perguruan Tinggi Agama (PTA)
Luar Negeri yang terdampak Covid-19, seperti
di Mesir, Sudan, Pakistan, Maroko, dan Yaman.
“Presiden Jokowi meluncurkan program
perlindungan sosial sejak 4 Januari 2021.
Namun, program serupa dalam lingkup keagamaan belum diluncurkan oleh Kemenag.
Sesuai aspirasi umat, saya usulkan agar
program-program itu segera diluncurkan
oleh Kemenag,” demikian disampaikan
Hidayat Nur Wahid (HNW) usai rapat kerja
dengan Kemenag mengenai evaluasi
anggaran 2020 secara virtual di Jakarta,
Senin (18/1/2021).
Hidayat mengingatkan, bantuan untuk
mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di
berbagai PTA Luar Negeri yang terdampak
Covid-19 merupakan salah satu program
keumatan yang sudah disepakati dalam raker
antara Menteri Agama dengan Komisi VIII DPRRI pada 8 April 2020. Karena itu, sebagai
wakil rakyat, HNW perlu mengingatkan,
sekaligus menagih realisasinya, agar dapat
dilanjutkan pada 2021.
Apalagi dalam berbagai kesempatan
bertemu, baik secara vistual maupun
webinar, dengan mahasiswa Indonesia di
luar negeri, mereka banyak menyampaikan
keluhan soal kesulitan yang dialami selama
pandemi Covid-19, serta pentingnya kehadiran negara untuk membantu dan
mengayomi mereka.
Sebagai wakil Rakyat dari dapil Jakarta II
meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan
Luar Negeri, HNW mengusulkan agar program ini segera dilaksanakan dan dilanjutkan
untuk tahun 2021. “Membantu para mahasiswa, calon penerus ulama yang belajar di
berbagai Perguruan Tinggi Agama di Luar
Negeri yang juga terdampak Covid-19
penting,” ungkap HNW.
Selain itu, kata HNW, perolehan Kemenag
dengan alokasi Rp 890 Miliar pada November 2020 untuk pengembalian dana BOS
Madrasah, sebagaimana disepakati dengan
Komisi VIII DPR RI tidak jelas realisasi dan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

pendistribusiannya. “Karena itu, perlu
direalisasikan dan diperjelas pelaksanaannya agar bermanfaat sesuai peruntukannya,” harap HNW.
Selanjutnya, program bantuan operasional
pesantren dan madrasah yang berdasarkan
keterangan Menag pada Raker 29 September 2020, termasuk dalam program penanganan Covid-19 tahun 2021, dengan total anggaran Rp 2,98 Triliun juga belum ada
sosialisasi lebih lanjut. Padahal, kata HNW,
umat di bawah lingkup Kemenag banyak
yang membutuhkan pelaksanaan programprogram tersebut dalam rangka mengatasi
dampak negatif dari Covid-19.

Mensos dan Kepala BNPB
Upaya Hidayat Nur Wahid memperjuangkan nasib mahasiswa Indonesia di luar
negeri yang terdampak Covid-19 juga sudah
disampaikan Ketua MPR periode 2004-2009
itu kepada Menteri Sosial dan Kepala Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dalam kesempatan itu, HNW meminta
pemerintah untuk memberi bantuan sosial
dan memperhatikan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang terdampak
pandemi Covid-19.
Hidayat menuturkan, permohonan itu
merupakan aspirasi yang disampaikan para
WNI di luar negeri dalam berbagai kegiatan
yang diikutinya. Seperti Webinar bersama
para Pekerja Migran Indonesia. Juga saat
reses (melalui daring) bersama mahasiswa
dari berbagai kawasan di luar negeri
beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan itu, HNW mengingatkan,
baik kepada Mensos maupun Kepala BNPB
bahwa warga Indonesia yang punya
masalah sosial atau terdampak Covid-19
bukan hanya yang tinggal di dalam negeri,
namun tidak sedikit dari para WNI di luar negeri
yang berjumlah total mencapai 2,9 juta orang
juga terdampak pandemi Covid-19.
Selama pandemi Covid-19, lanjut HNW,
pemerintah belum memberikan perhatian
yang serius untuk membantu mengatasi
masalah mereka. Bahkan, pendataan warga
Indonesia yang terdampak pun belum
dilakukan dengan maksimal. Apalagi terkait
sinkronisasi data agar bisa dilakukan
pemerataan bantuan sosial dalam rangka
melaksanakan sila kelima Pancasila, yakni:
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, termasuk Rakyat Indonesia yang
tinggal di Luar di Luar Negeri.
“Saya mengusulkan agar Kementerian
Sosial dan Kepala BNPB segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri
yang membidangi dan berhubungan dengan
WNI yang berdiaspora di luar negeri untuk
memvalidasi dan memverifikasi data-data
tersebut,” ujarnya.
Selanjutnya, HNW berharap, pemerintah
hedaknya fokus kepada negara-negara
yang banyak WNI terdampak Covid-19.
Seperti Malaysia, Arab Saudi, Hongkong,
Taiwan, dan Jepang. “Selain para pekerja,
perlu juga fokus membantu para mahasiswa
Indonesia yang terdampak Covid-19, seperti
di Mesir, Sudan, Pakistan, Amerika Serikat,
Inggris, dan Jerman,” tukasnya.

29

EDISI NO.02/TH.XV/FEBRUARI 2021

28-38 R.pmd

29

1/1/2003, 1:02 AM
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Jadi, sekali lagi, HNW mengingatkan
bahwa skala Menteri Sosial dan Kepala BNPB
bukan hanya nasional, melainkan juga
internasional. “Warga Negara Indonesia

yang harus dilindungi oleh negara dan berhak
mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan social, sesuai sila kelima Pancasila,
tidak hanya yang berada di dalam negeri

tapi juga tersebar di luar negeri, baik sebagai
pekerja migran maupun mahasiswa,”
ujarnya. ❏
MBO

Hidayat Nur Wahid:

Indonesia Konsisten Membela Palestina
Upaya Israel meraih dukungan atas penjajahannya di Palestina dilakukan dengan berbagai cara.
Termasuk mengiming-imingi bantuan dana sebesar Rp 28 T untuk Indonesia.

W

AKIL Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat
Nur Wahid, M.A., mengapresiasi
sikap MUI, NU, Muhammadiyah, Ketua
DPR, Fraksi PKS DPR RI, dan elemen
masyarakat lain yang menolak wacana
normalisasi hubungan dengan Israel. Meskipun wacana tersebut sudah diopinikan oleh
sejumlah pihak, termasuk media Israel. Dalam
opini itu diwacanakan seolah-olah Indonesia bakal mengikuti langkah beberapa
negara di Timur Tengah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.
Melalui keterangan tertulisnya di Jakarta,
akhir Desember lalu, politisi PKS yang akrab
disapa HNW ini menilai, keputusan ormas,
partai politik, dan Ketua DPR itu sejalan
dengan sikap menyejarah Indonesia.
Termasuk sikap resmi Presiden RI Joko
Widodo yang disampaikan langsung melalui
telepon kepada Presiden Palestina, Mahmud
Abbas, bahwa Indonesia tidak akan
mengikuti arus normalisasi dengan Israel.
Indonesia konsisten dengan sikap dasarnya,
membela Palestina menjadi negara merdeka
dengan ibukota Yerusalem Timur.
Dalam posisi ini, HNW menilai, manuver
politik Amerika Serikat (AS) patut dicurigai,
terlebih ketika Donald Trump yang berada
di ujung kekuasaannya (saat itu-red)
mencoba memperdagangkan pengaruhnya
dan mengiming-imingi dana investasi US$ 2
miliar (setara kurang lebih Rp 28,35 triliun)
bila Indonesia mau menormalisasikan
hubungannya dengan Israel.
HNW yang juga anggota DPR RI dari dapil
DKI Jakarta II itu mengecam iming-iming
investasi AS yang disampaikan melalui
Kepala Lembaga Investasi AS untuk Luar
Negeri (DFC), Adam Boehler, pada 21
Desember 2020 tersebut. “Itu jelas pelecehan terhadap kedaulatan Indonesia,
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yang secara historis dipeganginya sejak
zaman Presiden Soekarno dan seterusnya,” tukas HNW.
Dengan tegas, HNW menyatakan bahwa
marwah dan jati diri bangsa Indonesia itu
sangat mahal dan tentunya tak bisa dibeli,
apalagi dengan harga murah, hanya Rp
28,35 T. Murah, karena dari tenaga kerja
Migran Indonesia saja bisa menghadirkan
devisa senilai Rp 157 T. Jadi, “Iming-iming itu
jelas melecehkan sikap rakyat dan pemerintah Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh MUI, NU, Muhammadiyah, juga orpol,
seperti PKS dan Gerindra, serta parlemen
(Ketua DPR), Menlu RI, dan bahkan Presiden
RI,” ungkap HNW.
HNW menilai, iming-iming yang ditawarkan
AS itu bisa jadi sogokan untuk pemerintah
Indonesia, dan itu membuktikan bahwa
normalisasi dengan Israel tidak ada hubungannya dengan membantu Palestina
untuk mendapatkan kemerdekaannya.

Melainkan lebih merupakan proyek ekonomi
dan bisnis yang (diperkirakan) menguntungkan bagi negara-negara yang melakukan normalisasi dengan Israel, dan juga
Israel sendiri, serta sponsornya (AS).
Tapi, sebaliknya, normalisasi hubungan
dengan Israel itu justru sangat merugikan
kepentingan politik, ekonomi, sosial, serta
perjuangan Palestina untuk mendapatkan
pengakuan sebagai negara merdeka secara
penuh. Sebab, semakin banyak negara
mengakui Israel sebagai negara bukan
penjajah dengan Yerusalem sebagai ibukota
abadinya. Padahal faktanya, Israel masih
menjajah Palestina, bahkan menolak Resolusi
DK/SU PBB untuk mengakui Palestina sebagai
negara merdeka dengan Yerusalem Timur
sebagai ibukotanya. Dan, itulah yang sering
disebut sebagai Two State Solution.
Untuk itulah, HNW menyarankan agar
Presiden Jokowi secara terbuka menolak
iming-iming sogokan itu. Pada saat bersamaan Presiden perlu menyampaikan
kembali pernyataan jujurnya bahwa Indonesia punya hutang terhadap Palestina.
Yaitu, untuk menghadirkan Palestina sebagai
negara merdeka, sebagaimana negara
merdeka lainnya.
Selanjutnya, HNW berharap, sebagaimana sebelumnya, Presiden Jokowi
meyakinkan Presiden Palestina, Mahmud
Abbas, kini saatnya Jokowi meyakinkan
pemerintahan baru di AS dan dunia
internasional bahwa Indonesia tak terpengaruh oleh isyarat tersebut. “Indonesia konsisten memegangi kesepakatan
Internasional terkait Palestina, dan tetap
menolak normalisasi dengan Israel demi
terwujudnya negara Palestina yang
merdeka dan berdaulat,” jelas HNW. ❏
MBO
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Bertemu Rektor UGM

Fadel Muhammad Sampaikan Gagasan PPHN
Di tahun 2021 ini, MPR kembali melakukan serap aspirasi sehubungan dengan gagasan menghidupkan
kembali haluan negara. Untuk tujuan itu, awal Februari lalu, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad
menemui Rektor UGM di Kampusnya di Yogyakarta.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

W

AKIL Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel
Muhammad, Selasa (2/2/2021),
menemui Rektor Universitas Gajah
Mada, Prof. Ir. Panut Mulyono di Kampus UGM
Bulaksumur, Yogyakarta. Dalam pertemuan
yang berlangsung di Ruang Rektor UGM itu,
Fadel menyampaikan tentang gagasan Pokok
Pokok Haluan Negara (PPHN). Dan, Fadel
Muhammad minta masukan dan pemikiran dari
UGM terkait gagasan menghidupkan kembali
haluan negara (PPHN) tersebut.
“Atas nama pimpinan MPR, saya menemui
Rektor UGM untuk menyampaikan gagasan
bahwa MPR sedang mempersiapkan pengganti GBHN (Garis Garis Besar Haluan
Negara). Saat ini MPR sedang menyerap
aspirasi dan masukan dari masyarakat
terkait dengan haluan negara,” ungkap Fadel

Muhammad usai pertemuan dengan Rektor
UGM Panut Mulyono.
Fadel Muhammad mengungkapkan, MPR
saat ini sedang melakukan kajian dan
pendalaman serta menyerap aspirasi
masyarakat terkait dengan PPHN yang
direncanakan sebagai pengganti GBHN.
“Pada waktu lalu (masa Orde Baru) kita punya
GBHN. Pada masa Orde Lama juga ada GBHN.
Karena sekarang sudah tak ada lagi GBHN
maka MPR sedang mempersiapkan haluan
negara pengganti GBHN. Kami bertemu
Rektor UGM untuk menyampaikan materi dan
pokok-pokok haluan negara,” jelas mantan
Gubernur Gorontalo dua periode ini.
Selain menyampaikan materi dan pokokpokok haluan negara, Fadel Muhammad
juga berharap, UGM sebagai salah satu

perguruan tinggi terbaik bisa memberikan
masukan terhadap materi dan pokok-pokok
haluan negara. “Kami mohon UGM nanti
bisa ikut memberikan masukan tentang
gagasan menghidupkan kembali haluan
negara ini,” ujarnya.
Menurut Fadel, bangsa Indonesia membutuhkan sesuatu yang bisa menjadi haluan
negara, sehingga siapa pun menjadi presiden
harus mengacu pada haluan negara. “MPR
telah melakukan kajian dan penyerapan
aspirasi dari masyarakat. Hasilnya, diketahui
ada keinginan besar untuk mempersiapkan
haluan negara. Maka di tahun 2021 ini saatnya
kita kembali menyerap aspirasi, terutama dari
perguruan tinggi,” kata Wakil Ketua MPR dari
Kelompok DPD ini.
Fadel menambahkan, untuk menghadirkan
PPHN ada beberapa alternatif yang bisa
ditempuh, yaitu: pertama, melakukan
amandemen UUD NRI Tahun 1945; kedua,
membuat Ketetapan MPR atau membuat UU
tentang Haluan Negara. Alternatif ini harus
dibicarakan secara pleno dari seluruh
anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR
dan anggota DPD,” ucapnya.
Sementara itu, Rektor UGM Panut Mulyono
mengapresiasi gagasan MPR tentang pokokpokok haluan negara sebagai pengganti
GBHN. Haluan negara memang diperlukan
agar arah pembangunan nasional menjadi
jelas. “Kalau arahnya sudah jelas maka
strategi dan teknik bisa saja berbeda, tetapi
mempunyai target yang sama,” katanya.
Panut juga berjanji akan membahas materi
dan pokok-pokok haluan negara yang
diterima dari Wakil Ketua MPR Fadel
Muhammad. “Kami telah menerima butirbutir materi mengenai rencana haluan
negara pengganti GBHN. Kami segera akan
koordinasikan dengan para ahli di UGM
untuk membahas materi PPHN ini. Sehingga
pada waktunya nanti, sekitar Maret, kita
akan adakan pertemuan dari para ahli di
UGM,” katanya. ❏
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NASIONAL
Bank Syariah Indonesia

HNW Berharap Agar Fokus pada Penyaluran UMKM
Presiden Joko Widodo, Senin (1/2/2021), meresmikan PT. Bank Syariah Indonesia di Istana Negara.
Ini kali pertama Presiden Indonesia meresmikan bank dengan membawa nama Syariah.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

W

AKIL Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat
Nur Wahid (HNW) meminta Bank
Syariah Indonesia (BSI) yang diluncurkan Presiden Jokowi dapat mengedepankan kepedulian pada pemberdayaan
ekonomi umat, dengan meningkatkan keberpihakan kepada UMKM (Usaha, Mikro,
Kecil, dan Menengah). Salah satunya melalui
penyaluran kredit Bank Syariah Indonesia
dan mempermudah mekanismenya.
Hidayat Nur Wahid yang biasa disapa
HNW mendorong Bank Syariah Indonesia
tidak hanya mengejar target penyaluran 20%
sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Bank Indonesia. Namun juga menjaga agar
minimal sama dengan penyaluran UMKM oleh
BRI Syariah yang mencapai 46%. Jika itu
dijalankan maka ada potensi kredit untuk
UMKM sebesar Rp 107 Triliun.
HNW lebih lanjut menyatakan, UMKM
berkontribusi sekitar 60% terhadap perekonomian Indonesia dan menyerap hingga
120 juta angkatan kerja. Namun, selama ini
sebagian besar penyaluran kredit ini
diberikan kepada korporasi.
“Bank Syariah Indonesia harus menjadi
koreksi atas ketidakadilan sosial ini, dengan
menjadi terdepan dalam mendorong pe-
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ningkatan penyaluran kredit untuk UMKM,
sebagai bukti keberpihakan pada rakyat dan
umat. Dan, sebagai pengamalan sila kelima
dari Pancasila: Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia,” demikian disampaikan
HNW dalam keterangan tertulis di Jakarta,
Selasa (2/2/2021).
Politisi PKS yang juga anggota komisi VIII
DPR-RI ini mencatat, total aset Bank Syariah
Indonesia mencapai Rp 239 Triliun dengan
total pembiayaan Rp 156,5 Triliun. Jika hanya
ditargetkan pembiayaan UMKM sebesar 20%
maka UMKM hanya mendapatkan alokasi Rp
31 Triliun dibandingkan Rp 125 Triliun untuk
perusahaan besar/korporasi. Ini tentu tidak
mencerminkan keadilan yang diajarkan
Syariah Islam maupun Pancasila.
Menurut HNW, Bank Syariah Indonesia
seharusnya membangun kekhasan atau
branding sebagai bank yang pro UMKM dan
program kerakyatan. Sebab, korporasi
selama ini sudah diayomi oleh seluruh
perbankan besar di Indonesia. Sementara
UMKM belum mendapatkan keadilan semestinya. Oleh karena itu, HNW berpendapat, permintaan Muhammadiyah agar
BSI menyalurkan 60% pembiayaan untuk
UMKM patut dipertimbangkan secara serius

dan ditindaklanjuti secara operasional.
HNW menyebutkan, Indonesia merupakan
negara dengan populasi muslim terbesar,
yang proporsi muslimnya lebih dari 80%
penduduk. Namun, kontribusi perbankan
syariah baru di angka 6,81%. Tingkat inklusi
keuangan syariah juga baru mencapai
9,10% dan tingkat literasi keuangan syariah
di angka 8,93%. Kondisi tersebut merupakan
indikator bahwa perbankan syariah selama
ini belum menyentuh masyarakat kecil, yang
dibuktikan belum maksimalnya penyaluran
untuk UMKM.
“Bank Syariah Indonesia harus membuktikan terimplementasikannya nilai
“Syariah” yang dibawanya melalui keberpihakan kepada penyelenggaraan yang
amanah kepada umat. Ini penting agar
mendapatkan kepercayaan rakyat dan
umat, antara lain dengan memprioritaskan
UMKM,” kata HNW lagi.
Di tengah kondisi Keuangan Negara yang
bergantung kepada hutang luar negeri dan
ekonomi bangsa yang mayoritasnya muslim
sedang sangat bermasalah, kata HNW, Bank
Syariah Indonesia diharapkan bisa menghadirkan kontribusi dan prestasi yang
mengharumkan nama Syariah. Jangan
sampai total aset besar yang dimiliki oleh
BSI menjadi fitnah dan masalah di kemudian
hari karena tidak amanah, tidak berpihak pada
pemberdayaan umat, dan terpaku dengan
langkah yang sudah biasa dilakukan
perbankan umum. Yakni keterlibatan khusus
dengan korporasi. Itu hal yang menjadi
kekhawatiran banyak pihak. Karena bila
demikian, tidak ada bedanya antara Bank
Syariah dan Bank Konvensional.
Seperti di ketahui, Presiden Joko Widodo
meresmikan PT. Bank Syariah Indonesia pada
Senin (1/2/2021) di Istana Negara. Bank ini
merupakan merger tiga bank syariah yang
sudah ada sebelumnya, yaitu: BRI Syariah,
Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah.
Dan, ini kali pertama Presiden Indonesia
meresmikan Bank dengan membawa nama
Syariah. ❏
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Peta Jalan Menuju Indonesia 2045

Bamsoet: Pokok-pokok Haluan Negara
Sebagai Jawaban
Karena kompleksitas tantangan dan permasalahan yang dihadapi akan lebih berat, maka PPHN
dibutuhkan sebagai jawaban dan panduan bagi masa depan pembangunan Indonesia lebih baik.

K

ETUA MPR RI Bambang Soesatyo

mengingatkan, untuk menuju Indonesia 2045 yang menjadi cita-cita

bersama bangsa Indonesia sebagaimana
termaktup dalam Pembukaan UUD NRI Tahun
1945 maka diperlukan adanya Pokok-pokok
Haluan Negara (PPHN). PPHN akan menjadi
payung ideologi dan konstitusional bagi
penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) maupun Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) yang lebih
bersifat teknokratis.
“PPHN akan menjadi arah pembangunan
FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

dalam jangka 25-50 tahun mendatang.
Sedangkan SPPN, RPJPN, RPJMN akan

bersama seluruh komponen bangsa untuk

sepakat bahwa semua komponen perlu

menjawab terkait apa yang harus dilakukan

menuju tahun emas atau 100 tahun Indone-

dilibatkan dalam memberikan masukan

negara untuk mencapai tujuan pembangunan

sia Merdeka 2045 yang di cita-citakan

terhadap PPHN. Untuk itu, Brain Society

nasional,” ujar Bamsoet dalam diskusi pakar

bersama,” kata Bamsoet.

Center menyambut baik tantangan dari

Pendiri BS Center dan Wakil Ketua Umum

Ketua MPR ini dan siap berkontribusi dalam

KADIN Indonesia ini menuturkan, MPR yang

membangun diskursus dan conten terkait

Hadir dalam diskusi secara fisik dan vir-

dipimpinnya akan melibatkan lembaga

rancangan PPHN.

tual (hyby) para pakar BS Center, antara

negara, kementerian, parpol, pakar dari

“Kami siap berkontribusi dan memberikan

lain Ketua Umum BS Center Politisi Senior

berbagai disiplin ilmu, dan berbagai elemen

masukan dengan melakukan kajian dan FGD

Partai Golkar, Mantan Ketua Komisi XI DPR

masyarakat lainnya dalam penyusunan

dengan mengundang para pakar dan ahli

RI dan Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmadi

rancangan PPHN. Masukan dari lembaga

yang kompeten di bidangnya,” ujar Guru

Noor Supit, Ketua Dewan Pakar sekaligus

think tank, seperti Brain Society Center

Besar IPB ini.

Ketua Harian Prof. Dr. Didin Damanhuri, dan

sangat diperlukan dalam penyusunan PPHN.

Didin menambahkan, selain terkait PPHN,

para akademisi dan ahli anggota dewan

“Semua pihak dan komponen masyarakat

Brain Society Center juga merencanakan

dengan Brain Society Center atau BS Center di Jakarta, Rabu (20/1/21).

perlu memberikan kontribusi pemikiran dan

akan menggelar riset dan FGD terkait

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, untuk

partisipasi aktif dalam membangun wajah

reformasi sistem politik nasional. Kedua riset

menuju Indonesia 2045 diperlukan peta jalan

Indonesia 2045. Sehingga pembangunan di

utama ini akan menjadi program prioritas

dan panduan yang jelas, karena kompleksitas

berbagai sektor, baik ekonomi, politik, sosial,

Brain Society Center selama tahun 2021 dan

tantangan dan permasalahan yang dihadapi

budaya, dan bentuk demokrasi yang akan

akan berjalan secara paralel.

akan lebih berat. Karenanya, PPHN dibutuhkan

kita bangun, bisa sejalan dengan tujuan dan

“Sebagai lembaga think tank ekonomi

sebagai jawaban dan panduan bagi masa

cita-cita nasional sebagaimana termaktub

politik, kita harus aktif terlibat dan ber-

depan pembangunan Indonesia lebih baik.

dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945,”

kontribusi dalam rancang bangun sistem

pungkas Bamsoet.

ekonomi politik nasional. Kedua agenda ini

pakar BS Center.

“Pembahasan terkait PPHN hendaknya
mendapatkan respon dan masukan dari

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Brain

berbagai pihak, serta menjadi perhatian

Society Center, Prof. Didin S. Damanhuri

menjadi program andalan bagi BS Center
selama tahun 2021 ini,” imbuh Didin. ❏
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NASIONAL

Launching Buku Rahmat Shah

Bamsoet Ajak Masyarakat Terlibat Aktif
Pelestarian Satwa

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

K

ETUA MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, di antara

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI ini

sekian banyak karakter dan kepribadian Rahmat Shah, salah

menuturkan, buku ‘Kanker Prostat Bukan Vonis Mati’, tidak saja

satu yang paling menonjol adalah sifat kedermawanannya.

menggambarkan kegigihan perjuangan Rahmat Shah melawan

Tak heran jika ia sampai dianugerahi Bintang Mahaputra Naraya oleh

penyakit kronis. Melainkan juga merefleksikan kedalaman sisi men-

Presiden Joko Widodo pada 13 Agustus 2020.
“Kedua buku tentang dirinya, ‘Perjuangan, Pengabdian, Pemikiran
Rahmat Shah’ dan ‘Kanker Prostat Bukan Vonis Mati’ merupakan
bagian dari kedermawanannya membagikan pengalaman dan
mewariskan kisah inspiratif dalam perjalanan hidupnya. Melalui buku
‘Perjuangan, Pengabdian, Pemikiran Rahmat Shah’ kita bisa belajar
menghadapi pahit-getir hingga asam-manis realita kehidupan,”
ujar Bamsoet dalam peluncuran buku Rahmat Shah, ’Perjuangan,
Pengabdian, Pemikiran Rahmat Shah’ dan ‘Kanker Prostat Bukan
Vonis Mati’, di Jakarta, Senin (1/2/21).
Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan,
Wakil Ketua DPD RI Sultan, Anggota DPR RI Robert Kardinal,
Duta Besar Turki, Duta Besar Palestina, dan Puteri Rahmat Shah,
Raline Shah.
34

28-38 R.pmd

EDISI NO.02/TH.XV/FEBRUARI 2021

34

1/1/2003, 1:02 AM

tal-spiritualitas seorang Rahmat Shah.
“Bahwa dalam masa-masa tersulitnya, Rahmat Shah tidak
kehilangan kendali dan akal sehat, untuk tetap teguh pendirian. Tidak
berpaling, dan percaya pada kuasa Ilahi,” kata Bamsoet.

tetapi juga tergugah kepeduliannya untuk menjadi bagian dari
komunitas pelindung satwa,” jelas Bamsoet.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini juga mengajak berbagai
elemen bangsa untuk bersama Rahmat Shah mendukung program

Bamsoet menjelaskan, kedermawanan Rahmat Shah merupakan

donasi Food for Animal. Didedikasikan untuk membantu lebih dari 66

refleksi dari karakter cinta kasih yang melekat pada pribadinya. Selain

ribu satwa yang berada di lembaga-lembaga konservasi, baik di

termanifestasikan kepada sesama anak bangsa, juga terhadap

Kebun Binatang, Taman Satwa, dan Taman Safari.

makhluk hidup lainnya. Hingga bermuara pada keputusannya

“Pandemi Covid-19 yang membatasi berbagai aktivitas

menerima amanah sebagai Ketua Umum Perhimpunan Kebun

masyarakat, juga berimbas pada minimnya pemasukan yang

Binatang Se-Indonesia (PKBSI).

diterima oleh lembaga-lembaga konservasi tersebut. Sehingga,

“Manifestasi kecintaannya terhadap upaya perlindungan dan

berdampak pada berkurangnya ketersediaan pakan dan obat-

pelestarian satwa juga diwujudkan melalui pembangunan Rahmat

obatan bagi satwa yang dipelihara. Sedikit bantuan dari kita, akan

International Wildlife Museum and Gallery. Para pengunjung tidak

besar manfaatnya bagi kelangsungan hewan-hewan tersebut,”

sekedar berkesempatan untuk belajar mengenal dan mencintai satwa,

pungkas Bamsoet. ❏
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EMA
PANCASILA

Adhe Indra Saputra

Menjadi Relawan Itu Panggilan Jiwa

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

P

ERGANTIAN tahun dari 2020 ke 2021
belum lama berlalu, ditandai dengan
terjadinya serentetan bencana alam
yang datang bertubi-tubi. Dimulai dari
jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ 182 di
perairan Tanjung Kait, Kepulauan Seribu.
Disusul kemudian bencana alam longsor di
Sumedang, Jawa Barat, banjir di Kabupaten
Hulu Sungai Tengah (Kalimantan Selatan).
Lalu, bencana gempa bumi di Majene dan
Mamuju, Sulawesi Barat. Kemudian terjadi
pula bencana tanah longsor dan banjir di
wilayah Jawa Barat, masing-masing di
Sumedang dan di kawasan Gunung Mas,
Cisarua Bogor.
Kondisi tersebut membuat para relawan
kebencanaan bekerja ekstra keras, membantu para korban. Beberapa di antara para
relawan itu bahkan tak memiliki cukup waktu
untuk istirahat, karena mereka sudah harus
berangkat ke medan pengabdian dari satu
lokasi bencana ke lokasi yang lain. Itulah yang
dirasakan Adhe Indra Saputra (48), salah
seorang relawan kebencanaan alam yang
tergabung dalam Pusat Penanggulangan
Bencana Dompet Duafa.
“Kemarin, baru sehari di rumah setelah
sembilan hari ikut tim SAR pencarian korban
36
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Pesawat Sriwijaya di perairan Kepulauan
Seribu, kami harus berangkat lagi ke Bogor
untuk menolong korban banjir dan tanah
longsor di Kawasan Gunung Mas, Cisarua,”
kata Adhe saat dihubungi Majalah Majelis
beberapa waktu lalu.
Menghadapi tugas yang kerap datang di

waktu yang tak terduga, menurut Adhe,
bukan hal yang mengagetkan. Karena
kondisi seperti itu sudah kerap dihadapinya.
Apalagi keikutsertaannya menjadi relawan
kebencanaan alam sudah berlangsung
selama setengah usianya kini. Bahkan,
Adhe juga sudah lupa berapa puluh kali ia
turun menjadi bagian dari penanganan
bencana alam.
Adhe hanya ingat, pertama kali terlibat
dalam tim SAR adalah pada peristiwa
bencana bajir di Jakarta pada 1996. Dan,
sejak itulah, ia banyak terlibat di berbagai
penanganan kebencanaan alam. Antara
lain, selama tiga bulan ikut mencari dan
mengidentifikasi korban tsunami Aceh pada
2004, dan juga tsunami di Lombok dan
Mentawai, serta bencana alam letusan
Gunung Merapi.
Adhe mengaku, sejak SMA sudah tertarik
terhadap penanggulangan kebencanaan
alam. Untuk itulah dia ikut kegiatan pecinta
alam dan kemudian mengikuti pendidikan
SAR. Pada 1996, terjadi banjir di Jakarta,
dan itulah untuk pertama kali Adhe terlibat
dalam penanggulangan kebencanaan.
Selama menjalankan tugas penanggulangan kebencanaan, menurut pria
EDISI NO.02/TH.XV/FEBRUARI 2021
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kelahiran Jakarta, 13 Juni 1972, ini tugas
yang diembannya bukan hanya memberikan pertolongan kepada korban, namun
juga dalam menjalankan aksinya dia kerap
menemukan berbagai pelajaran dan pengalaman, termasuk yang bersifat spiritual.

Bertemu Orang Sudah Mati
Salah satu pengalaman spiritual yang
pernah dialami Adhe selama memberikan
bantuan kepada para korban bencana alam
terjadi pada saat Gunung Merapi meletus
pada 2010. Saat itu, malam sudah larut, Adhe
baru saja selesai melakukan evaluasi
sekaligus membuat rencana aksi untuk esok
harinya. Merasa kantuk mulai datang,
sebelum istirahat, Adhe pun beranjak ke
kamar mandi untuk buang air kecil. Tapi,
sebelum menjejak kaki di kamar mandi yang
terletak di belakang posko, matanya menatap
sesosok anak kecil yang terlihat lagi
kebingungan.
Lalu, Adhe pun menyapa sang bocah.
“Ngopo le, bengi-bengi ora turu, malah dolan
(kenapa nak sudah malam, tidak tidur kok
malah main). Anak itu menjawab, kulo ajeng
wangsul tapi kok peteng, kulo wedi (saya
mau pulang, tapi kok gelap, saya takut).
“Akhirnya saya antar anak tersebut sampai
ke rumahnya,” cerita putera kelima dari enam
bersaudara pasangan M. Soleh dan Siti
Suhana itu.
Esoknya, Adhe dibuat kaget. Anak yang
semalam dia antar ke rumahnya itu ternyata
sudah meninggal dunia. Bahkan foto anak
tersebut terdapat dalam daftar korban
meninggal dan sudah ditemukan tim SAR.
Sementara ayah sang anak tersebut masih
belum ditemukan. Adhe pun terdiam, ia
percaya bahwa peristiwa yang dialaminya

semalam itu adalah isyarat agar dia makin
keras berusaha untuk menemukan ayah si
bocah tersebut.
Meski kerap diliputi suasana kesedihan
dan mencekam, kadang kala upaya pencarian dan penyelamatan korban bencana
juga menemui hal-hal aneh, dan kadang
terasa lucu. Seperti pada saat Adhe turun
pada lokasi peristiwa bencana banjir. Saat
itu, kata Adhe, ada seorang istri yang
melaporkan bahwa suaminya menghilang,
hand phone-nya tak bisa dihubungi. Setelah
melakukan pencarian, baru pada hari
keempat menemukan orang yang dicari
dalam kondisi sehat dan bugar.
Lalu, Adhe menceritakan kisah penemuan
orang itu. “Kami sedang naik perahu dan
perahu sempat berbalik. Lalu, ada anggota
melihat sosok yang mirip dengan korban
yang sedang dicari. Setelah ditanya,
ternyata nama serta alamatnya sama persis

dengan korban yang sedang dicari,” ujar
Adhe. Ternyata, kata Adhe, orang itu tidak
termasuk dalam korban banjir. Tapi, dia
sengaja pergi dari rumah karena bertengkar
dengan istrinya. Dan, selama pergi, HP-nya
memang tidak bisa dihubungi, karena
baterainya mati.
Adhe sendiri tidak tahu sampai kapan akan
tetap menjadi relawan penanganan kebencanaan. Tetapi, ia yakin, tidak akan mudah
baginya meningalkan kebiasaan menolong
sesama yang terkena musibah. Karena, bagi
ayah empat anak hasil dari pernikahannya
dengan Miftahul Jannah, menjadi relawan
adalah panggilan jiwa. Relawan bukanlah
profesi yang bisa dibatasi oleh waktu.
Apalagi, saat ini dua anaknya juga sudah
mengikuti jejaknya, menjadi relawan. Sementara Adhe sendiri makin merasakan
nikmatnya menolong sesama. ❏
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NASIONAL
Gerakan Nasional Wakaf Uang

Bukti Pengakuan Potensi Kontribusi Materiil
Umat Islam
Belum lama, Presiden Jokowi mencanangkan Gerakan Wakaf Uang dalam membantu pembiyaan
negara di tengah turun penerimaan pajak akibat Covid-19.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

W

AKIL Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat
Nur Wahid, MA., mendukung
peluncuran Gerakan Nasional Wakaf
Uang oleh Presiden Jokowi pada Senin (25/
01/2021). Menurut HNW, begitu dia biasa
disapa, pencanangan gerakan wakaf uang
adalah bukti pengakuan pemerintah atas
potensi kontribusi materiil yang nyata dari
umat Islam dalam membantu pembiayaan
negara, di tengah turunnya penerimaan pajak
akibat Covid-19.
Potensi umat Islam membantu secara
materiil, selain yang non materiil, terhadap
eksistensi dan pembangunan NKRI seperti
ini, menurut HNW, adalah tradisi menyejarah
umat Islam Indonesia. Bahkan sudah
dilakukan sejak awal berdirinya Republik Indonesia. Tercatat dalam tinta emas sejarah
perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, bagaimana Sultan Mataram, Sultan
Pontianak dan Sultan Siak, menghibahkan
uang yang sangat berharga kepada NKRI.
“Hibah dalam bentuk uang ini melengkapi
kedaulatan kawasan yang juga diserahkan
untuk bergabung dengan Negara Kesatuan
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Republik Indonesia,” ungkap HNW. Tindakan
serupa juga ditunjukkan masyarakat Aceh,
yang merelakan emas dan perhiasan untuk
disumbangkan ke negara Republik Indonesia, sehingga bisa membeli pesawat udara.
HNW menyatakan, dengan berbagai
bantuan, kontribusi, dan pengorbanan itu,
bukan berarti umat Islam minta diistimewakan,
tetapi wajarnya pemerintah berlaku adil.
Apalagi Wakil Presiden dalam sambutannya
saat peluncuran program itu juga menyampaikan pentingnya peran ulama, ustad,
mubaligh, dan kiai untuk menyosialisasikan
wakaf uang kepada umat. Sehingga bisa
mendorong Indonesia menjadi pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada
2024.
“Kembali terbukti potensi umat untuk
membantu keuangan/pembangunan bangsa,
karenanya kalaupun tidak diterimakasihi,
janganlah dizalimi, jangan diberlakukan
secara tidak adil. Misalnya, dengan tuduhan/framing intoleran, radikalisme dan
ekstrimisme”, demikian disampaikan
Hidayat Nur Wahid dalam keterangan

tertulis di Jakarta, Senin (25/01/2021).
HNW menyebutkan, potensi wakaf uang
berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia
mencapai Rp 180 Triliun, di mana realisasinya
selama ini baru di angka Rp 255 Miliar. Namun,
justru di 2020 ketika pandemi terjadi,
pemerintah berhasil memperoleh Rp 65,7
Miliar dari hanya 2 kali penerbitan Cash waqf
linked Sukuk. Jika pembelian sukuk umumnya
didominasi perbankan yang mencari portofolio aman, dalam kasus sukuk wakaf uang
pembelinya 95% adalah individual. Artinya,
dalam kondisi sulit pun umat Islam selalu siap
berkontribusi untuk negara.
HNW yang juga anggota Komisi VIII DPRRI yang membidangi urusan agama ini menilai,
selain wakaf uang, pemerintah juga
menerima kontribusi dana umat dalam bentuk
zakat dan dana haji. Perolehan zakat
nasional terus meningkat hingga tembus Rp
10 Triliun di 2020. Dana tersebut antara lain
digunakan untuk membantu kewajiban
negara menyelesaikan masalah sosialekonomi di Indonesia. Di tahun yang sama,
dana kelolaan haji mencapai Rp 135 Triliun,
di mana Rp 49 Triliun ditempatkan pada
Sukuk, yang umumnya digunakan untuk
tujuan pembangunan yang diprogramkan
oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Menurut HNW, umat Islam secara konsisten terlibat berkontribusi positif dalam
pembangunan dan penjagaan NKRI. Bahkan pemerintah juga minta tolong ke
lembaga keumatan, seperti MUI, NU, dan
Muhammadiyah untuk meyakinkan masyarakat soal vaksinasi. Maka, “Sewajarnyalah bila potensi dan kontribusi umat Islam untuk Indonesia disikapi oleh pemerintah dengan seadil-adilnya. Agar program yang diluncurkan, seperti wakaf
uang, wakaf barang, hingga zakat dapat
sukses dan berdampak positif bagi
keuangan negara dan pembangunan
bangsa”, tegasnya. ❏
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Kepulauan Seribu tak hanya memancarkan
pesona wisata bahari. Kepulauan yang masuk
wilayah administrasi Jakarta itu pada masa dahulu
mempunyai peran strategis. Berbagai kekuatan
memperebutkan gugusan pulau yang ada di utara
Jakarta. VOC pandai melihat potensi yang ada di
‘Kepulauan Seribu’, dengan membuat galangan kapal. Kapalkapal yang rusak dalam pelayaran menuju nusantara, Asia, serta
benua dan samudera lainnya, diperbaiki di galangan kapal itu. James
Cook, sebelum melanjutkan penjelajahan ke Australia, pernah tinggal
di Pulau Onrust, satu pulau di gugusan Kepulauan Seribu. Di sana dia
menunggu kapalnya, HMB Endeavour, yang sedang diperbaiki.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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B

EGITU disebut nama James Cook,

pikiran orang langsung tertuju pada
penemu Benua Australia. Pria kelahir-

an Marton, Yorkshire, Inggris, 27 Oktober
1728, itu merupakan Kapten Angkatan Laut,
navigator, dan pelaut yang telah menjelajahi
berbagai samudera dan lautan yang luas.
Anak buruh tani dari Skotlandia itu diketahui
telah melakukan pelayaran menyusuri pantai
Kanada hingga menjelajahi Samudera Pasifik
sebanyak 3 kali. Dalam perjalanan mengarungi samudera, dia menyusuri mulai dari
dataran es Antartika hingga Selat Bering,
serta dari pantai Amerika Utara menuju
Australia dan Selandia Baru.
Hebat , dia bisa melakukan pelayaran
‘mengerikan,’ namun tidak dilakukan secara
nekat atau asal membentangkan layar tapi

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

James Cook

semua dilakukan dengan ilmu yang dia miliki.

Dari sinilah ia mampu membuat peta

dan Inggris. Mereka pernah membuang

Pada waktu remaja James Cook pindah ke

pelayaran di Samudera Pasifik. Peta yang

jangkar atau menambatkan perahu di

kampung nelayan. Setiap hari di per-

dikreasi diakui sebagai peta pertama

pelabuhan yang ada di nusantara dengan

kampungan itu dia melihat kapal nelayan hilir

pelayaran di Pasifik, serta dianggap paling

berbagai macam tujuan.

mudik, datang dan meninggalkan pelabuhan.

akurat. Peta karya Cook menjadi panduan

Hal demikianlah yang membuat Cook tertarik

bagi pelaut-pelaut sesudahnya.

Dalam suatu pelayaran, Cook pun pernah
singgah di wilayah yang ada di nusantara.

pada dunia pelayaran. Di saat usianya 18

Indonesia sebagai negara kepulauan yang

Ceritanya, pada 1768, ia dipercaya memimpin

tahun, ia bekerja pada perusahaan kapal

berada di antara Samudera Hindia dan

ekspedisi ke Samudera Pasifik. Dalam

yang dimiliki oleh John Walker di Whitby.

Samudera Pasifik merupakan wilayah yang

pelayaran yang disebut untuk menemukan

Sebagai bagian dari ABK (anak buah kapal),

sangat strategis. Pelaut-pelaut dari Eropa,

Australia, kapal yang dikomandani HMB

dia belajar ilmu aljabar, geometri, tri-

Cina, India, Timur Tengah, kerap melintasi

Endeavour mengalami kerusakan akibat

gonometri, navigasi, dan astronomi. Ilmu-ilmu

kepulauan yang ada di wilayah nusantara.

hantaman gelombang. Agar perahu itu tidak

yang diserap itu menjadi bekal ketika ia

Mereka ada yang memang menuju nusantara,

karam atau bocor, Cook segera memperbaiki

menjadi bagian dari Angkatan Laut Inggris.

namun ada pula yang cuma singgah. Pelaut-

perahunya di Pulau Onrust.

Sebagai bagian dari institusi resmi dan

pelaut yang datang ke nusantara adalah juga

Cook menuju pulau yang masuk dalam

modern, apa yang dijalani di angkatan laut,

merupakan pelaut-pelaut ulung, di antaranya

gugusan Kepulauan Seribu tersebut bisa jadi

menambah wawasan dan pengetahuan

Laksamana Cheng Ho, Ibnu Batutah, serta

karena sudah mendengar bahwa di pulau

Cook tentang pelayaran.

pelaut-pelaut dari Portugis, Belanda, Spanyol,

itu ada galangan kapal. Memang pada 1615,

40

39-49 R.pmd

EDISI NO.02/TH.XV/FEBRUARI 2021

40

1/1/2003, 1:03 AM

pulau-pulau itu, sebab posisinya langsung
berhadapan dengan wilayahnya. Alasan lain
menyebutkan bahwa pulau-pulau yang ada
itu adalah bagian dari teritorial kekuasaan
Kesultanan Banten.
Konflik yang demikian dimanfaatkan oleh
VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie).
Perusahaan Dagang Hindia Timur asal Belanda
yang didirikan pada 20 Maret 1602 itu
mempunyai misi memonopoli perdagangan di
wilayah Asia. Saat VOC gagal memonopoli
perdagangan di Banten, mereka mencoba
mendekati Jayakarta. Dari sinilah terjadi
perjanjian antara VOC yang diwakili oleh L.
Hermit dengan Pangeran Jayakarta. Dalam
HMV Endeavour

perjanjian yang ditandatangani pada 10

VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie)

Panggang, Harapan, Kelapa, Kelapa Dua,

November 1610 itu berisi, mengizinkan VOC

mendirikan sebuah galangan kapal di Onrust.

Sebira, Bidadari, Onrust, Kotok Besar, Puteri,

mendirikan pabrik kapal dengan bahan dari

Cook. menurut sumber yang ada, tiba di Onrust

Matahari, Sepa, Cipir, Kelor, dan pulau

kayu di mana kayu-kayu itu diambil di wilayah

pada 1770. Di Onrust, Cook menunggu

lainnya. Banyaknya pulau itulah yang

Jayakarta.

perbaikan HMB Endeavour selama beberapa

membuat kesatuan pulau-pulau yang ada

Sebagai perusahaan dagang, VOC pintar

hari. Dengan demikian, dia pernah tinggal di

disebut ‘Kepulauan Seribu,’ meski jumlahnya

membaca peluang keuntungan yang ada di

pulau itu.

tidak sebanyak itu.

Teluk Jakarta. Ia melihat banyak kapal

Sejarawan yang banyak mengupas soal

Kepulauan Seribu tidak hanya indah,

berlayar di wilayah Nusantara dan Asia.

Jakarta, Alwi Shahab, dalam republika.co.id

namun juga sangat strategis. Menurut

Kapal-kapal yang tengah berlayar di antara-

(23/5/2011) mengutip ungkapan Cook yang

sebuah sumber, keluarga raja-raja Banten

nya mengalami kerusakan, salah satunya

mengatakan, dia mengakui kehebatan layanan

pada masa lalu kerap plesiran dan tinggal di

kapal HMB Endeavour milik Cook tadi.

perbaikan kapal di Onrust. “Tak ada satupun

pulau-pulau yang ada dalam gugusan

Kerusakan kapal yang ada diakui oleh VOC

galangan kapal yang mampu menandingi

kepulauan itu. Sebagai wilayah yang

merupakan peluang untuk mendirikan

ketelitian Onrust dalam memperbaiki kapal.

strategis maka antara Banten dan Jayakarta

galangan atau bengkel kapal. Keinginan

Mereka menggunakan dua tiang besar untuk

ingin menguasai dan mengontrol ‘Kepulauan

mendirikan galangan kapal diizinkan oleh

memiringkan kapal,” ujar Cook yang dicerita-

Seribu’. Alasan Jayakarta ingin menguasai

Pangeran Jayakarta dengan lokasi Onrust.

kan oleh Alwi Shahab. Selepas perbaikan

Pembangunan dimulai pada 1613 dan

HMV Endeavour rampung, Cook meninggal-

beroperasi pada 1615.

kan Onrust untuk kembali melanjutkan

Ulah VOC semakin lama semakin kasar,

pelayaran.

sudah diberi izin untuk mendirikan pabrik kapal

Onrust merupakan salah satu pulau yang

dan galangan, selanjutnya lewat Gubernur

ada di gugusan Kepulauan Seribu atau masuk

Jenderal VOC Jan Pieterzoon Coen, VOC

dalam Kabupaten Administrasi Kepulauan

ingin menjadikan Onrust sebagai koloni.

Seribu. Dalam Wikipedia dipaparkan,

Keinginan itu dengan dalih untuk menghadapi

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

ancaman dari Banten dan Inggris, pada 1618,

merupakan kabupaten administrasi di Daerah

di pulau itu didirikan benteng.

Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia. Wilayah-

Belanda mampu menguasai Onrust hingga

nya meliputi gugusan kepulauan di Teluk

pada 1800. Pada tahun yang sama, Inggris

Jakarta. Sebelum menjadi kabupaten, Ke-

memblokade Batavia. Untuk menguasai

pulauan Seribu merupakan salah satu

Batavia, kali pertama yang dilakukan oleh

kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Utara.

Inggris adalah mengepung Onrust dan pulau-

Di kabupaten ini terdapat banyak pulau,

pulau yang tak jauh dari situ. Upaya yang

seperti Pulau Untung Jawa, Pari, Lancang,

dilakukan itu berhasil. Bangunan-bangunan

Tidung Besar, Tidung Kecil, Pramuka,

Alwi Shahab

yang ada di pulau itu oleh Inggris dibumi41
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lagi. Di antara sosok yang pernah mengalami
masa karantina di Onrust dalam rangka
menunaikan ibadah haji adalah Haji Oemar
Said Cokroaminoto.
Onrust bisa jadi sebagai pulau untuk
mengisolasi orang. Buktinya, pada 1911
hingga 1933, pulau itu dijadikan sebagai
tempat tawanan orang-orang yang dianggap
musuh oleh Belanda. Mereka yang terlibat
pemberontakan atau yang dicurigai sebagai
musuh, oleh Belanda, dibuang ke pulau ini.
Orang-orang Jerman yang tinggal di Batavia
atau daerah lainnya yang mencurigakan,
ditempatkan di Onrust.
Menjadikan Onrust sebagai pulau isolasi
dilanjutkan pada Presiden Soekarno. Pulau
FOTO-FOTO: ISTIMEWA

ini digunakan sebagai rumah sakit karantina
bagi mereka yang mengidap penyakit menular.

hanguskan. Inggris sepertinya hanya ingin

berangkat ke tanah suci, para jemaah calon

Karena itulah, pada 1960, Departemen

membuat kerugian pada Belanda sehingga

haji dikarantina lebih dulu. Onrust-lah dipilih

Kesehatan menjadi pengawas Onrust.

tidak menduduki Onrust.

sebagai tempat untuk karantina para Jemaah

Mereka yang mengidap penyakit menular

Sebagai aset yang penting, Belanda pada

tersebut. Tujuan karantina ini untuk melatih

bisa jadi berdampingan dengan para

1803 kembali membangun pulau itu, namun

calon jemaah haji membiasa diri dengan

gelandangan dan pengemis, sebab pada

lagi-lagi Inggris pada 1810 melakukan hal

udara laut, sebab mereka akan menempuh

1960 hingga 1965, pulau itu juga digunakan

yang sama, bumi hangus, namun kali ini pulau

perjalanan yang lama. Untuk tiba di Arab

sebagai tempat penampungan para tuna

itu diduduki hingga 1816.

Saudi menggunakan kapal laut memerlukan

wisma dan tuna karya.

Setelah keberadaan Onrust mulai pudar,

waktu berbulan-bulan. Selain itu, untuk

Karena memiliki banyak nilai sejarah,

karena adanya Pelabuhan Tanjug Priok

mendeteksi apakah jemaah yang ada memiliki

Gubernur Jakarta di masa kepemimpinan

(1883), selanjutnya pulau ini difungsikan

riwayat penyakit.

Ali Sadikin, pada 1972, mengeluarkan surat

sebagai Sanatorium TBC, pada awal Abad

Alwi Shabab menuturkan, Belanda mem-

keputusan yang menetapkan Onrust

XX. Jadi, tempat difunsikan untuk merawat

bangun karantina haji dengan kapasitas

sebagai pulau bersejarah. Onrust tak

penderita penyakit paru-paru, akibat kuman

3.500 jemaah. Bangunan karantina seperti

hanya sebagai pulau bersejarah, bersama

mycobacterium tuberculosis.

rumah sakit dan barak berada di Onrust dan

dengan Cipir, Bidadari, Kelor, dan Edam,

Pada masa kolonialisme Belanda, pada

Cipir. Para jemaah wajib tinggal di Onrust

Onrust juga ditetapkan sebagai Suaka

1911, pemerintah sudah mengurusi soal

selama 5 hari. Bagi jemaah yang mengidap

Taman Purbakala. ❏

pemberangkatan haji. Namun, sebelum

penyakit tertentu, masa karantina lebih lama
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Tempat Plesir bagi Raja, Presiden, dan Rakyat
Kepulauan Seribu menjadi pesona wisata yang tak lekang oleh waktu. Sejak 1600-an, pulau-pulau di sana menjadi tempat plesir
bagi Raja-Raja Banten. Presiden Soekarno juga memiliki tempat peristirahatan di ‘Kepulauan Seribu’. Sebelum pandemi Covid19, setiap hari libur, ratusan wisatawan dari berbagai penjuru, berduyun-duyun ke pulau-pulau yang ada di Kepulauan Seribu.
tujuan yang sama, Pulau Tidung. Setelah
membeli tiket kapal, selanjutnya mereka
menunggu untuk dipersilahkan masuk ke
kapal yang tersedia. Setelah dipersilahkan
masuk oleh salah satu anak buah kapal, para
penumpang bergegas masuk ke dalam kapal.
Tak terasa, kapal itu penuh dengan penumpang, dan bahkan saling berdesakan.
Setelah jam keberangkatan ditentukan
tiba, kapal perlahan-perlahan bergerak
meninggalkan pelabuhan. Lamat-lamat
landscape Pelabuhan Muara Angke yang
berupa ratusan kapal kayu dan apartemen
yang menjulang ke langit terlihat utuh.
FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Semakin lama kapal menjauhi pelabuhan

UNTORO dalam suatu kesempatan

G

sepeda motor? Tunggu dulu, Guntoro naik

berganti dengan ombak yang menjadi

tidak mudik Lebaran. Alasannya,

sepeda motor dengan tujuan Pelabuhan

pemandangan. Belahan air laut di Teluk

beberapa minggu sebelumnya, ia

Muara Angke, Jakarta. Di sana, di Muara

Jakarta akibat lintasan kapal nampak bila kita

sudah pulang kampung dan menemui

Angke (Pelabuhan Kaliadem), tersedia kapal

duduk di bagian belakang kapal dekat dengan

saudara-saudaranya di salah satu kabu-

perahu sebagai sarana transportasi

baling-baling pendorong laju.

paten di Jawa. Meski tetap di Jakarta, ia tidak

masyarakat yang hendak menuju ke pulau-

Meski pemandangan pagi yang cerah,

ingin menghabiskan waktu hanya berada di

pulau di Kepulauan Seribu. Sepeda motor

dengan bentuk matahari yang utuh dan

kamar. Jauh-jauh hari sebelumnya, dia

yang dikendarai tadi dititipkan di penitipan

sinarnya yang belum menyengat, namun

merencanakan untuk melancong ke Pulau

yang dikelola masyarakat. Tak hanya untuk

kebosanan sepertinya mulai menyelimuti

Tidung, salah satu pulau yang berada di

penitipan sepeda motor, namun juga ada

para penumpang. Untuk mengusir rasa

gugusan Kepulauan Seribu, Jakarta. Dia

buat penitipan mobil, beroperasi 24 jam.

bosan dan menghilangkan rasa jenuh, di

memilih Pulau Tidung, karena belum pernah

Saat tiba di Muara Angke, pelabuhan

antara mereka, para penumpang, ada yang

sudah ramai. Matahari pun sudah me-

melewatkan waktu dengan ngobrol atau

Selepas subuh, ia bergegas mengendarai

mancarkan rona emasnya. Ada puluhan,

tidur. Perjalanan yang memakan waktu

sepeda motor. Lah, kok ke Pulau Tidung naik

bahkan ratusan orang, yang mempunyai

sekitar 2,5 di tengah lautan lepas, rupanya

menjelajah pulau itu sebelumnya.

itulah yang membuat para penumpang jenuh.
Begitu tanda-tanda Pulau Tidung mulai
terlihat di depan mata, secara refleks, para
penumpang langsung bersemangat. Mereka
yang sebelumnya tidur segera bangun.
Mereka yang wajahnya tampak lesu tibatiba menjadi ceria. Mereka agak tak sabar
untuk segera tiba di pulau itu.
Setelah kapal ditambatkan pada dermaga
dan pintu kapal dibuka, penumpang berhamburan keluar. Mereka ada yang berombongan da nada pula yang sendiri-sendiri.
Mantan penumpang ada yang langsung
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menuju tempat wisata, dan ada pula yang

sana. Jalan yang membelah pulau itu boleh

segera kembali ke Muara Angke. Kapal pun

lebih dahulu ke tempat penginapan yang

dikata seluas gang-gang yang ada di

tersedia pagi itu. Setelah melalui prosesi

sudah dipesan. Guntoro sendiri saat itu

Jakarta. Cukup dilewati becak. Keliling pulau

yang ada, ia akhirnya naik kapal hingga

belum mendapat tempat menginap padahal

itu bisa ditempuh dengan jalan kaki, namun

berlayar kembali ke Muara Angke.

dia berencana untuk bermalam di Pulau

naik sepeda sepertinya menjadi pilihan bagi

Tidung.

wisatawan.

Sebelum kapal merapat di Pelabuhan Muara
Angke, ia kaget menyaksikan pemandangan,

Selepas makan mie dan teh manis di salah

Di Pulang Tidung, para wisatawan bisa

ada ratusan calon penumpang terlihat

satu warung milik penduduk, dia mencari

menikmati Pantai Cemara Kasih, Pantai

menunggu kapal untuk menuju ke pulau-pulau

tempat penginapan. Setelah tanya sana-sini,

Saung, dan melintasi Jembatan Cinta yang

yang ada di Kepulauan Seribu. Kapal pagi

rupanya tempat penginapan penuh semua.

menghubungkan Pulau Tidung Besar dan

yang sudah berangkat sepertinya tidak

Guntoro bingung, bila tidak mendapat

Pulau Tidung Kecil. Di sekitar Jembatan Cinta

mampu menampung wisatawan yang lain,

penginapan maka dia berniat pulang sore.

itu mereka bisa berenang sepuasnya,

sehingga mereka yang belum terangkut harus

Setelah ngobrol dengan beberapa penduduk,

snorkling, diving, naik banana boat yang

menunggu kapal yang lain, entah kapan
jadwalnya. Dari kejadian itu terlihat bahwa
wisata di ‘Kepulauan Seribu’ merupakan
tujuan dan idaman masyarakat Jakarta dan
kota-kota lainnya, bahkan dari luar negeri.
Pulau Tidung merupakan salah satu
tempat wisata yang ada di ‘Kepulauan
Seribu’. Dari ‘seribu pulau’ yang ada,
sepertinya semua menjadi tempat wisata,
termasuk pulau ‘kecil-kecil’ yang seolah-olah
mengapung di lautan lepas. Di sinilah menjadi
magnet bagi wisatawan. Sebagai lokasi
wisata, ‘Kepulauan Seribu’ menjadi tujuan
wisata sudah berlangsung sejak ratusan
tahun lalu. Bisa jadi sejak 1600-an, seiring
kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara.
Sultan-Sultan Banten pada masa lalu juga
kerap melakukan plesiran di ‘Kepulauan

rupanya ada yang menawarkan salah satu

ditarik speedboat, bahkan menceburkan diri

kamarnya untuk dijadikan tempat menginap.

ke laut dari Jembatan Cinta. Di tempat ini, di

Jejak sejarah, keindahan, dan potensi yang

Di Pulau Tidung, bila tempat penginapan

saat suasana normal, wisatawan terlihat

ada di Kepulauan Seribu itulah yang membuat

penuh, dimanfaatkan oleh penduduk untuk

berkerumun. Banyak di antara mereka yang

pemerintah menetapkan Kepualaun Seribu

menyewakan kamar milik mereka kepada

menggunakan pelampung untuk menjaga

menjadi Taman Nasional Laut dengan

wisatawan yang membutuhkan. Mereka

keselamatan.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 162/

Seribu’.

yang menginap di rumah penduduk pun

Bila tidak sedang menikmati wisata bahari,

Kpts-II/1995 dan No. 6310/Kpts-II/2002 yang

diberlakukan seperti tamu penginapan, yakni

wisatawan bisa keliling pulau dengan naik

dikelola oleh Balai Taman Nasional Laut

mendapat makan dan minum. Pastinya

sepeda. Saat berkeliling di pulau itu, kita

Kepulauan Seribu, Departemen Kehutanan.

dengan membayar sesuai kesepakatan.

akan melihat dinamika kehidupan masyarakat

Luas wilayah 107.489 hektare dengan sekitar

di sana yang mayoritas menjadi nelayan.

44 buah pulau termasuk ke dalam taman

Setelah mendapat penginapan, Guntoro
lega. Niat pulang sore dibatalkan dan

Bila pagi hingga sore wisata bahari

keinginan menikmati malam di pulau itu

semarak, namun bila malam tiba wisata

Menurut catatan, Presiden Soekarno

menjadi kenyataan. Tas yang dibawa ditaruh

kuliner pun menggeliat. Di rumah makan-

menjadikan Pulau Ayer, salah satu pulau yang

di kamar dan ia segera menikmati pesona

rumah makan yang ada, selepas magrib,

ada di sana, sebagai tempat peristirahatan.

Pulau Tidung. Pulau itu terbilang tidak luas,

ramai dengan wisatawan yang menikmati

Bahkan pria kelahiran Surabaya, Jawa Timur,

bila memandang ke segala penjuru mata

kuliner seafood, ikan bakar.

itu mengajak Presiden Jugoslavia, Josip Broz

angina yang terlihat lautan lepas. Meski

Guntoro seharian di Pulau Tidung merasa

demikian, tingkat hunian masyarakat sangat

telah menikmati beragam wisata dan

padat. Banyak rumah dan fasilitas umum di

dinamika kehidupan di sana. Paginya ia harus
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nasional (Wikipedia).

Tito, dan pernah juga mengajak Sekjen PBB,
U Nu, untuk wisata di Pulau Ayer. ❏
AWG/dari berbagai sumber
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Kepulauan yang Terus Dibangun
Gugusan pulau yang berada di Kepulauan Seribu, seperti pulau kecil yang terapung di laut lepas. Pulau-pulau itu bukan
kosong, tapi puluhan ribu jiwa tinggal di pulau-pulau yang tersebar di utara Jakarta itu. Potensi yang ada harus
dikembangkan dan kebutuhan yang diinginkan harus difasilitasi. Tujuannya, meningkatkan taraf hidup masyarakat.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

ULU gugusan pulau yang berada di

D

statusnya ditingkatkan menjadi Kabupaten

Administrasi Kepulauan Seribu. Tujuan

‘Kepulauan Seribu”, status adminis-

Administrasi Kepulauan Seribu. Peningkatan

peningkatan status dari kecamatan menjadi

trasinya adalah tingkat kecamatan.

status dari kecamatan menjadi kabupaten

kabupaten adalah untuk meningkatkan

Posisinya yang berada di bagian utara maka

administrasi berdasarkan pada Undang-

kesejahteraan masyarakat dan pelayanan

wilayah itu berada di bawah pemerintahan

Undang Nomor 34 Tahun 1999 Pasal 32 Ayat

umum, serta pengelolaan wilayah yang

Kota Administrasi Jakarta Utara. Ketika era

(1) yang berbunyi: Kecamatan Kepulauan

terdiri dari 110 pulau dalam berbagai aspek,

reformasi yang salah satunya ditandai

Seribu ditingkatkan statusnya menjadi

dan aspek kehidupan dengan tetap mengacu

dengan pemekaran di berbagai daerah,

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

pada kelestarian lingkungan, konservasi

Kecamatan Kepulauan Seribu juga men-

Undang-undang tersebut, di lapangan diatur

sumber daya alam, ekonomi, kesejahteraan

dapat ‘cipratan’ pemekaran.

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55

rakyat dan sosial budaya.

Pada 1999, Kecamatan Kepulauan Seribu

tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten

Sebagai kabupaten, Kepulauan Seribu
beribu kota atau pusat pemerintahan ada di
Pulau Pramuka. Kabupaten ini memiliki dua
kecamatan, yakni Kecamatan Kepulauan
Seribu Selatan dan Kecamatan Kepulauan
Seribu Utara. Kecamatan Kepulauan Seribu
Selatan terdiri dari tiga kelurahan, yakni
Pulau Pari, Pulau Tidung, dan Pulau Untung
Jawa. Sedang Kecamatan Kepulauan Seribu
Utara terbagi dalam 3 kelurahan, yakni Pulau
Harapan, Pulau Kelapa, dan Pulau Panggang.
Peningkatan status ini menjadikan wilayah
itu tak lagi dipimpin oleh camat, namun oleh
bupati. Mulai 2001, Kepulauan Seribu sudah
memiliki bupati. Bupati yang pernah memimpin Kepulauan Seribu adalah: K. Abdul
Kadir (2001 – 2004), Mas Djoko Ramadhan
(2004 – 2008), Abdurrahmah Andit (2008 –
2009), Burhanuddin (2009 – 2010), Achmad
45
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SELINGAN

didapat dengan harga yang jauh lebih murah.
“JakGrosir berdampak pada penyetaraan
harga pangan di pulau dan daratan
Jakarta,” ujar mantan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan itu.
Selama ini persoalan yang dihadapi
penduduk di Kabupaten Kepulauan Seribu
adalah mahalnya harga kebutuhan pokok.
Penyebab mahalnya harga kebutuhan pokok
karena biaya pengiriman ke pulau-pulau
yang membutuhkan tinggi. Dengan adanya
JakGrosir diharapkan menjaga stabilitas
harga sembako sehingga harga kebutuhan
pokok di daratan dan di kepulauan sama. Di
FOTO-FOTO: ISTIMEWA

JakGrosir, pedagang kecil bisa kulakan

Ludfi (2010 – 2013), Asep Syarifudin (2013

rumput laut sebagai komoditas unggulan.

dengan mendapatkan barang yang murah

– 2015), Tri Djoko Sir Margianto (2015), Budi

Rumput laut yang dihasilkan memiliki kualitas

dan bersaing.

Utomo (2015–2017), Irmansyah (2017 -

super, menurut Anies, terbukti Pulau Panggang

Untuk lebih meningkatkan produktivitas

2018), Husen Murad (2018 – 2020), dan

dan Pulau Pari masih menjadi rujukan pengem-

masyarakat di sana, pada November 2020,

Junaedi (2020 – sekarang).

bangan rumput laut.

pemerintah Jakarta meluncurkan Pem-

Kepulauan Seribu memiliki potensi tidak

Menurut catatan, penduduk Kepulauan

bangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di

hanya pada sektor wisata, tapi kabupaten

Seribu pada 2019 mencapai 24.295 jiwa.

Pulau Sebira. Pulau Sebira merupakan

ini juga memiliki potensi pada sektor

Bila jumlah penduduk itu dikelola dengan

pulau paling utara dari Kabupaten Ke-

pertambangan, perikanan, kelautan,

baik akan mempunyai potensi ekonomi

pulauan Seribu. Dalam metro.tempo.co

bahkan ekonomi. Contohnya, pada 1997

yang kuat dan potensial. Sebagai pen-

(25/11/2020), diungkapkan PLTS tersebut

dan 1998, kepulauan ini merupakan peng-

duduk yang mempunyai mobilitas yang

berkapasitas daya sebesar 400 kilo Watt

hasil komoditas rumput laut dengan kualitas

tinggi dalam perekonomian, Pemerintah

peak (KWp) dan diproyeksi dapat meng-

super. Rumput laut dari kepulauan ini paling

Jakarta menangkap peluang itu dengan

hasilkan energi sebesar 1.200 kWh per

banyak dihasilkan oleh warga dari Pulau

membangun JakGrosir. Pusat perkulakan

hari. Menurut Anies, PLTS dilengkapi

Panggang dan Pulau Pari.

ini berada di Pulau Tidung.

baterai berkapasitas 912 kWh yang

Sebagai penghasil rumput laut, komoditas

Dalam metro.tempo.co (22/09/2019),

berfungsi sebagai penyimpan energi,

yang dihasilkan mengalami pasang surut. Untuk

Anies mengatakan, tujuan adanya JakGrosir

sehingga energi listrik yang dihasilkan juga

itulah pada November 2019, Gubernur DKI

adalah membuat segala kebutuhan pokok

dapat digunakan pada malam hari. “Pulau

Jakarta Anies Baswedan ingin mengembalikan

dari warga di Kepulauan Seribu akan bisa

Sebira yang mempunyai 600 kepala
keluarga ini akan memiliki listrik yang ramah
lingkungan”, ujarnya.
Dalam web itu dipaparkan, konektivitas
kelistrikan menjadi tanggung jawab negara
menjadi elemen penting bagi masyarakat
kepulauan untuk meningkatkan taraf hidup,
ekonomi, dan kesejahteraan mereka. Dengan
adanya listrik maka warga Pulau Sebira
dapat mengakses cold storage sehingga
membuat hasil tangkapan (ikan) dapat tetap
segar dan meningkatkan nilai jual. “PLTS
yang berdiri di lahan 5 ribu meter persegi ini
akan meningkatkan taraf hidup, ekonomi, dan
kesejahteraan warga,” ujar mantan Ketua
SM UGM itu. ❏
AWG/dari berbagai sumber
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Prof. Syamsu Qamar Badu
Ketua ICMI Gorontalo

Lingkaran Setan Korupsi Harus Diputus

K

EJAHATAN korupsi masih terus saja terjadi di negara ini. Saya melihat korupsi ini
seperti lingkaran setan yang susah sekali diputus. Di mana ada jabatan,
kewenangan, pasti di situ potensi korupsi sangat besar.

Yang pasti, korupsi akan hilang ketika pemegang amanah kekuasaan atau kebijakan

punya sifat dan karakter seperti Rasulullah, yakni shiddiq atau jujur, amanah (dapat
dipercaya), tabligh dan fathonah. Lihat saja mana ada zaman itu lembaga-lembaga
pengawas, seperti KPK. Kalau sekarang KPK bekerja keras memberangus koruptor.
Jadi, dalam konteks sekarang, jika ingin memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya
maka yang penting harus diperhatikan adalah personal leadernya. Makin tidak bagus
personal leadernya maka itu menjadi indikator sulitnya terwujud pemerintahan yang baik
atau clean government.
Tapi sayangnya, seperti dalam pilkada, rekam jejak personal leader calon kepala daerah
tidak pernah dijadikan referensi untuk memilih, sehingga di sinilah sumber lingkaran setan
korupsi tidak pernah putus.
Saya berharap, terutama kepada pemuda bangsa, untuk menyadari ini dan mulai melihat
bagusya personal leader calon pemimpin. ❏
DER

Jodi Yudono
Ketua Ikatan Wartawan Online

Semangat Wartawan Menjaga Peradaban dan Kemanusiaan

L

EBIH menebalkan rasa empati terhadap kemanusiaan mesti ada dalam diri setiap
manusia Indonesia, termasuk para wartawan Indonesia. Apalagi di zaman sulit
seperti sekarang ini banyak terjadi bencana, termasuk pandemi Covid-19.

Wartawan Indonesia saat ini, selain harus berkualitas dalam menulis atau melaporkan

berita, juga harus punya empati sangat tinggi bagi kemanusiaan. Misalnya, sering
menjalanlankan tugasnya sebagai wartawan juga melakukan kegiatan sosial, seperti
bakti sosial membantu masyarakat, terutama di daerah bencana.
Menjaga empati dan solidartas antaranak bangsa, saya rasa merupakan pencerminan
dari nilai-nilai Empat Pilar MPR, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka
Tunggal Ika.
Maka itu, saya mengajak wartawan dan seluruh rakyat Indoensia untuk berkontribusi
dalam pemahaman nilai-nilai tersebut agar Indonesia tetap bersatu. Kami mendukung
Empat Pilar karena sangat mampu memperrat kesatuan bangsa. Mari kita semua tetap
semangat menjaga peradaban dan kemanusiaan. ❏
DER

47

EDISI NO.02/TH.XV/FEBRUARI 2021

39-49 R.pmd

47

1/1/2003, 1:03 AM

SELINGAN

Dunia Wisata Indonesia

Ketika Orang Asing Dilarang Masuk
Pandemi Covid-19 memukul segala sendi kehidupan masyarakat. Sektor pariwisata yang juga menjadi andalan pemasukan
bagi pemerintah daerah dan pusat menjadi tersendat ketika sektor ini mengalami pelambatan, bahkan penurunan akibat
pandemi. Dilarang masuknya warga negara asing ke Indonesia oleh pemerintah berakibat pada menurunnya masuknya
devisa. Benarkah demikian? Berikut pendapat para anggota MPR yang membidangi masalah pariwisata.

Abdul Fikri Faqih, Anggota MPR Fraksi PKS

Berharap Pada Wisatawan Domestik

S

EJAK outbreak dimulai (sekitar Maret
2020), kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sudah turun drastis
hingga hampir sepersepuluhnya dari normal.
Data BPS, April 2020 hanya mencatatkan
kunjungan wisman 158.718 orang. Bandingkan pada April 2019 yang mencapai
1.274.231 kunjungan, dan angka kisaran
bulanan itu juga terus bertahan hingga akhir
2020. Kondisi pandemi menyebabkan banyak
orang di berbagai belahan dunia membatasi
perjalanan, tidak hanya karena kita memperketat jalur masuk bagi warga negara asing
(WNA), tetapi sebaliknya, negara asal
wisman juga melarang perjalanan warganya
ke Indonesia.
Pandemi memaksa hotel-hotel tutup (1.500
hotel versi Kemenparekraf), karena okupansi
hotel (di Bali contohnya) merosot hingga
tersisa 8%, bahkan 0%. Omzet ritel (mal &
pusat perbelanjaan) turun tersisa 20%, omzet
restoran tersisa 30%, destinasi wisata tutup,
dan 90% event MICE dibatalkan.
Dalam klasifikasi sektor terdampak
menurut Kemenko Perekonomian, sektor
pariwisata adalah sektor paling terpuruk di
dasar dalam potensial losers (sektor yang
kalah), di samping sektor ekonomi yang
terdampak lainnya. Efek dominonya yang
secara langsung adalah PHK dan kehilangan
pendapatan bagi 12 juta pekerja pariwisata,
seperti karyawan hotel, agen perjalanan,
pemandu wisata, para pedagang di tempat
wisata, sopir travel wisata, dan profesi
terkait lainnya.
Varian baru Covid-19 dikabarkan makin
mudah menular, terbukti angka positif harian
sudah mencapai dua digit ribuan, sehingga
total kasus di Indonesia tinggal menunggu
hari menuju rekor 1 juta kasus. Kondisi ini
memperburuk citra Indonesia dalam pe-
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nanganan Covid-19 dibanding negaranegara tetangga Singapura, Malaysia, dan
Thailand. Sehingga sulit bagi negaranegara asal wisman mencabut travel warning ke Indonesia.
Perkembangan terbaru soal vaksin
mungkin akan sedikit menolong. Di mana
kita salah satu dari banyak negara di dunia
yang sudah memulai program vaksinasi
Covid-19 secara nasional. Kunjungan
wisman pada 2019 mencapai 16.3 juta
kunjungan, meningkat drastis dibanding awal
masa periode Jokowi pada 2014 yang
realisasinya hanya 9,4 juta kunjungan.
Namun demikian, masih di bawah target
pencapaian roadmap kunjungan wisman 20
juta per tahun, selama periode 2014-2019.
Devisa dari kunjungan wisman pada 2019
mencapai Rp 280 triliuan meningkat dibanding

2018 yang mencapai Rp 270 triliun. Angka
tersebut setara dengan 4,5% dari Produk
Domestik Bruto nasional.
Jumlah kunjungan wisatawan domestik
(wisdom) selama 2018 dan 2019 mencapai
308 dan 275 juta perjalanan. Sedangkan
pada 2020 menukik tajam menjadi hanya 140
juta perjalanan saja. Artinya, sektor pariwisata masih berharap pada wisatawan
domestik untuk menyumbang pertumbuhan.
Dibandingkan dengan wisatawan mancanegara yang diperkirakan baru akan normal
mulai tahun 2023.
Kita berharap, vaksinasi akan membantu
mengurangi laju pandemi Covid-19 secara
bertahap dan kembali ke kondisi normal untuk
pariwisata dan aktifitas ekonomi lainnya. Di
pariwisata sudah diperkenalkan standar
CHSE (Cleanlines, Healthy, Safety, & Environment friendly) bagi destinasi wisata,
akomodasi (hotel), dan restoran. Program
ini sudah disosialisasikan sejak April tahun
lalu untuk merevisi standar baru (SOP) bagi
destinasi dan tempat-tempat umum yang
sesuai protokol kesehatan mulai dari hulu
hingga hilir.
Dari kacamata DPR, kami melihatnya belum
secara merata. Standar CHSE masih belum
terlihat pada akomodasi level non-bintang
misalnya, terutama di daerah rural. Hal ini
mungkin dipengaruhi oleh banyak faktor,
seperti sosialisasi kurang, sehingga tingkat
kesadaran pengelola juga rendah. Selain
itu, CHSE menyebabkan meningkatnya biaya
operasional, yang menjadi kendala bagi level
akomodasi murah, di mana tengah menurun
omset atau okupansinya.
Pemerintah memang melakukan beberapa
stimulus anggaran untuk bantuan sosial dan
lembaga/usaha kecil menengah. Antara lain
melalui bantuan langsung, baik berupa uang
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tunai, sembako, hingga lauk-pauk siap saji
(BALASA), bantuan insentif pemerintah
untuk UMKM, hingga stimulus potongan pajak
untuk usaha menengah besar. Permasalahan yang muncul adalah soal distribusi yang
skalanya kecil dan kurang menjangkau
hingga pelosok 3T (tertinggal, terdepan,

terluar) serta insentif kepada lembaga/UMKM
yang kuantitasnya kurang. Hal ini disebabkan
karena kemampuan fiskal di Kemenparekraf
yang rendah imbas dari pemotongan
anggaran.
DPR melalui fungsi bujeting telah menganggarkan tahun 2020 untuk Kemenparekraf

sebesar Rp 5,36 triliun, namun kemudian
dipotong pemerintah melalui Kepres Rp 2,04
triliun tinggal Rp 3,32 triliun. Sehingga, jauh
dari cukup untuk membantu stimulus bagi
sektor terdampak untuk sekedar bertahan di
tengah pandemi. ❏
AWG

A Mujib Rohmat, Anggota MPR Fraksi Partai Golkar

Wajar untuk Sementara Waktu WNA Dilarang Masuk

P

ERSOALAN mendasar yang saat ini
kita hadapi dalam masa pandemi Covid19 adalah apa yang harus didahulukan
antara perlindungan kesehatan dan pergerakan ekonomi masyarakat. Salah satu
pergerakan ekonomi masyarakat yang
sekarang terpuruk sekali dalam masa
pandemi adalah sektor pariwisata. Kebijakan
umum tentu perlindungan kepada jiwa,
keselamatan jiwa manusia memang harus
lebih didahulukan. Meskipun demikian tidak
berarti urusan ekonomi dinolkan. Sekarang
sebenarnya sudah mulai ada sedikit banyak
kelonggaran lewat PSBB (Pembatasan Sosial
Berskala Besar) atau PPKM (Penerapan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Lewat
ini masyarakat dan dunia usaha diberi
kesempatan dalam menjalankan aktivitasnya,
namun ada ketentuan-ketentuan yang mesti
dipenuhi seperti mal buka sampai pukul 19.00,
pembatasan jumlah orang yang masuk
restoran. Hal demikian menunjukkan
kehidupan masyarakat tidak sama sekali
ditutup, dibuka dengan suatu syarat-syarat
yang harus dipenuhi.
Pemerintah memang harus mengambil
sikap demikian karena kalau seandainya
100% untuk perlindungan keselamatan, lalu
nol persen untuk pergerakan ekonomi, ini
juga mengkhawatirkan sekali karena masyarakat kita objeknya masih banyak berada di
kelas menengah ke bawah. Kalau tidak ada
pekerjaan maka bagaimana kehidupan
mereka sehingga ada ungkapan, “kena
Covid mati, diam saja juga mati”. Oleh karena
itu pemerintah mengambil sikap, perlindungan
menjadi kewajiban utama tetapi untuk
ekonomi diatur.
Dalam konteks pariwisata, saya kira juga
terjadi semacam itu. Soal dilarangnya warga
negara asing (WNA) masuk ke Indonesia, ada
dua persoalan, yakni: Pertama, persoalan di

negara mereka sendiri yang juga belum
bagus, misalnya adanya perpanjangan
lockdown di banyak negara. Di dalam negeri
sendiri penambahan jumlah warga masyarakat yang tertular juga masih tinggi. Kedua,
kita wajib juga melindungi keselamatan orang kita dari bawaan Covid dari orang
mancanegara. Dengan pertimbangan itu,
saya kira menjadi wajar kalau dalam jangka
waktu tertentu dilakukan pelarangan kepada
WNA yang mau masuk ke Indonesia.
Pelarangan ini ada dampak atau konsekuensinya yang membuat penurunan
terhadap wisatawan mancanegara. Saya
meminta kepada Menparekraf untuk mengkaji
ulang tentang kebijakan mengenai pariwisata
superprioritas. Memang superprioritas suatu
harapan menggaet wisatawan mancanegara
dengan orientasi pada spending mereka
yang relatif lebih besar daripada wisatawan
nusantara. Pertanyaannya adalah dalam

masa pandemi, apakah wisatawan asing mau
jalan-jalan ke tempat-tempat wisata.
Daripada kita menunggu sesuatu yang
tidak pasti, menurut saya, lebih baik orientasi
kepada wisatawan nusantara menjadi lebih
diperhatikan. Menurut Menparekraf, ada
sekitar 50 juta orang Indonesia yang
mempunyai kemampuan ekonomi yang
cukup bagus. Kalau mereka digarap atau
dijadikan orientasi, saya kira ini menjadi
penting untuk memengaruhi mereka untuk
berwisata di dalam negeri. Saya ingin
berorientasi tidak hanya kepada superprioritas, lebih baik saat ini objektifnya
masyarakat pariwisata kita yang terdampak
sangat luar biasa. Dan, itu ada di sejumlah
destinasi yang non-superprioritas, bahkan
non-prioritas. Karena itu, lebih baik berorientasi pada pemerataan sehingga
wisatawan nusantara bisa menyebar ke
daerah masing-masing sehingga bisa
mempertahankan kondisi ekonomi daerah
yang terdampak pandemi.
Untuk orientasi pada keselamatan adalah
keniscayaan. Kalau tempat wisata dibuka,
protokol kesehatan harus tetap diperhatikan
dengan baik. Ada CHSE (Cleanlines,
Healthy, Safety, & Environment friendly),
saya kira itu menjadi komitmen bersama dan
untuk itu kita minta supaya CHSE ini
disosialisasikan.
Tempat wisata bisa dibuka namun
komitmen dari dunia pariwisata juga harus
menggunakan protokol kesehatan dengan
konsisten. Sektor wisata perlu tetap
didorong, namun di sisi lain protokol
kesehatan harus tetap menjadi perhatian
masyarakat. Kita paham masyarakat sudah
jenuh, sebab sudah satu tahun mereka tidak
rekreasi sehingga begitu pintunya dibuka
sedikit langsung jebol. ❏
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Syarief Hasan

Suksesnya

Pilkada Serentak Wujud Suksesnya
Demokrasi

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

W

AKIL Ketua MPR Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA.,
mengungkapkan bahwa lancarnya Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) serentak pada Desember 2020 lalu yang digelar di
berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Cianjur, adalah
wujud suksesnya penerapan demokrasi di Indonesia. Pasca pilkada,
Syarif Hasan berharap, muncul pemimpin yang mampu memegang
amanah dan memiliki kapabilitas memajukan daerahnya.
“Saya sebagai Pimpinan MPR sangat mengapresiasi dan memberikan
penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak, baik itu
penyelenggara, TNI dan Polri, maupun rakyat yang betul-betul secara
konsisten menjaga pesta demokrasi tersebut sehingga berjalan secara
demokratis dengan menjunjung tinggi nilai kebersamaan,” katanya.
Syarief Hasan menyampaikan hal itu dalam acara Sosialisasi Empat
Pilar MPR RI yang diselenggarakan oleh MPR bekerja sama dengan
Mapolres Cianjur. Acara yang berlangsung di Aula Wira Pratama,
kompleks Mapolres, Cianjur, Jawa Barat, Kamis (21/1/2021), dihadiri
oleh: Kapolres Cianjur AKBP Mochamad Rifai, Dandim Cianjur Letkol.
Kav. Ricky Arinuryadi, Danyon Raider 300 Letkol. Inf. Jani Setiadi,
Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Ganjar Ramadhan, Ketua
Bhayangkari Nida Rifai, Forkopimda Kabupaten Cianjur, para Pejabat
Utama (PJU) Polres Cianjur, dan sekitar 50 perwira sebagai peserta.
Lebih jauh, Pimpinan MPR dari Partai Demokrat yang biasa disapa
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Syarief Hasan ini, mengutarakan, baiknya penyelenggaraan pilkada
tersebut, disebabkan masyarakat Indonesia sangat memegang teguh
pemahaman dan implementasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI,
dan Bhinneka Tunggal Ika, yang MPR menyebutnya sebagai Empat
Pilar MPR.
“Bisa dibayangkan bagaimana kondisinya jika Empat Pilar MPR
tidak hadir dalam pilkada yang sarat kompetisi antarpendukung calon
tersebut,” tambahnya.
Melihat sangat pentingnya kelancaran berjalannya proses
demokrasi di Indonesia untuk menegakkan persatuan serta kesatuan
bangsa, Syarief Hasan menegaskan bahwa MPR dengan Empat
Pilar-nya akan tetap dan semakin meneguhkan komitmen untuk terus
menjaga demokrasi sampai kapanpun.
“Saya yakin, Insya Allah, jika demokrasi berjalan baik maka
rakyatlah yang akan merasakan dampaknya dalam jangka pendek
dan panjang. Salah satunya, rakyat akan menikmati pembangunan
yang berkeadilan, kesejahteraan merata, rasa aman tercipta, serta
segala hal yang kita cita-citakan akan terwujud,” ujarnya.
Untuk itu, Syarief Hasan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk
terus mempelajari Empat Pilar dengan baik dari berbagai sumber,
salah satunya mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR yang hingga
saat ini tetap digaungkan MPR.
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Dorong Santri Indonesia Terus Berkarya
Masih di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Setelah menghadiri Sosialisasi Empat Pilar
di Mapolres Cianjur, esok harinya, Jum’at
(22/1/2021), Wakil Ketua MPR Dr. H.
Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA., hadir
dalam acara Temu Tokoh Nasional Bersama
Pondok Pesantren Al-Ikhwan, di Aula
Ponpes, Desa Sukanagalih, Kabupaten
Cianjur, Jawa Barat. Hadir dalam acara
tersebut Pimpinan Ponpes Al-Ikhwan Ustaz
Mukhtar Gozali, para pengajar, serta
santriwan dan santriwati sebagai peserta.
Syarief Hasan dalam kesempatan itu
mengingatkan para santri di berbagai pondok
pesantren bahwa pandemi Covid-19 yang
melanda bangsa Indonesia mengakibatkan
berbagai dampak negatif, mulai dari kesehatan
sampai perekonomian, hingga kini belum usai.
Walaupun pemerintah sekuat tenaga berupaya menanggulangi penyebaran virus
berbahaya ini, salah satunya dengan

penyediaan vaksin, namun semua anak
bangsa mesti tetap waspada dengan cara
menjaga kesehatan diri, keluarga, dan
lingkungan. Terapkan protokol kesehatan
secara benar, yakni: memakai masker,
menjaga jarak, hindari kerumunan, selalu
mencuci tangan, minum vitamin juga mengonsumsi makanan bergizi.
“Saya tegaskan, jangan kalah dengan virus ini. Saya mendorong para santri agar tetap
dan terus berkarya demi masa depan yang
cemerlang,” ungkap Menteri Negara Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah RI (20092014) ini. Syarief Hasan yakin, para santri
mampu menjalani hidup di tengah pandemi
dengan semangat berkarya yang baik.
“Saya rasa kualitas santri yang ditempa
ilmu agama dan ilmu pengetahuan tidak
diragukan lagi. Apalagi santri saat ini juga
sangat memahami nilai-nilai luhur bangsanya,
seperti Pancasila, konstitusi, serta kebhinnekaan. Itu akan semakin menguatkan

kualitas mereka,” tambahnya.
Keyakinan Syarief Hasan semakin kuat
ketika di tengah-tengah pemaparan materi
sosialisasi, secara spontan memberikan
pertanyaan seputar kebangsaan kepada
peserta. Pertanyaan seputar Pancasila,
kewenangan MPR RI, kewenangan lembaga
negara lainnya yang diberikan Syarief Hasan
ternyata mampu dijawab oleh santri dengan
penuh semangat.
Sekali lagi, Syarief Hasan mengajak
santri untuk terus bersemangat mengikuti
pelajaran, memperdalam ilmu serta menambah ilmu-ilmu lainnya. “Kegiatan yang
kita lakukan ini adalah kesempatan santri
untuk menambah wawasan. Akhirnya,
yang tidak boleh kita lupakan adalah berdoa
kepada Allah SWT agar bangsa ini diberi
kemudahan lepas dari kesulitan akibat pandemic, dan kita semua bisa kembali
menjalani kehidupan normal lagi seperti
dulu,” ucapnya. ❏
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Kuliah Umum Universitas Parahyangan

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pancasila
Sebagai Dasar Negara

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

K

ETUA MPR RI Bambang Soesatyo
menegaskan, kedudukan Pancasila
sebagai dasar negara memiliki pijakan
legalitas yang kuat. Baik dalam konstitusi
maupun rumusan Pasal 2 UU No.12/2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan
bahwa Pancasila merupakan sumber
segala sumber hukum negara.
“Namun, perlu dikaji lebih mendalam,
apakah status Pancasila tersebut telah
termanifestasi secara nyata, atau hanya
bersifat simbolis. Mengingat masih ada
tantangan besar memastikan segala peraturan perundang-undangan, baik di tingkat
pusat maupun daerah, tidak bertentangan
dengan nilai-nilai Pancasila,” ujar Bamsoet
dalam Kuliah Umum ‘Pancasila Sebagai
Sumber Pembentukan dan Penegakan
Hukum’, di Fakultas Hukum Universitas Katolik
Parahyangan, secara virtual dari Ruang Kerja
Ketua MPR RI, di Jakarta, Jumat (22/1/21).
Turut hadir, antara lain Rektor Universitas
Katolik Parahyangan Mangadar Situmorang,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik
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Parahyangan Iuris Liona N. Supriatna, Wakil
Dekan I Fakultas Hukum Universitas Katolik
Parahyangan Herry Susilowati, dan Ketua
Umum Ikatan Alumni Universitas Katolik
Parahyangan Ivan Petrus Sadik.
Ketua DPR RI ke-20 ini merujuk data
rekapitulasi perkara pengujian undangundang yang terregistrasi di Mahkamah
Konstitusi (MK) selama kurun waktu tahun
2003-2021, terdapat 1.430 perkara diajukan
ke MK dengan melibatkan 719 undangundang yang diuji. Dari jumlah tersebut, MK
membuat 1.392 putusan, sebanyak 267
gugatan dikabulkan.
“Dari banyaknya gugatan judicial review
dan dengan adanya gugatan yang dikabulkan, menunjukkan masih ada peraturan
perundang-undangan yang materinya
bertentangan dengan konstitusi dan Pancasila. Karena pada hakikatnya, segala norma
hukum yang diatur dalam konstitusi adalah
bersumber dari, dan dijiwai oleh Pancasila,”
tandas Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini
menilai, bangsa Indonesia perlu menegaskan

kembali kedudukan Pancasila sebagai
rujukan utama yang memiliki daya ikat
terhadap segala jenis peraturan perundangundangan. Dalam hal ini, asas hierarki hukum
lex superiori derogat legi inferiori (hukum
yang tinggi mengesampingkan hukum yang
rendah) harus ditegakkan.
“Selain sebagai sumber pembentukan
hukum, Pancasila juga harus menjadi sumber
penegakan hukum. Hal ini dimaknai bahwa
nilai-nilai Pancasila harus menjiwai dan
tercermin dalam seluruh proses penegakan
hukum, dari hulu hingga ke hilir. Proses
penegakan hukum tidak boleh abai terhadap
nilai etika dan nilai moral, dan juga tidak
merusak citra dan integritas penegak
hukum,” tutur Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini
menekankan, Pancasila juga harus menjadi
rujukan yang sama bagi setiap institusi
penegak hukum. Sehinggga segala putusan
hukum yang dilahirkan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara horisontal kepada
nilai-nilai dan harkat kemanusiaan serta
hukum itu sendiri, maupun secara vertikal
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kepada Tuhan. Harus disadari bahwa
berbagai persoalan yang muncul dalam
bidang penegakan hukum, seperti praktik
korupsi dan kolusi dalam proses peradilan
serta keberadaan mafia hukum, adalah
muara dari absen-nya implementasi nilai-nilai
Pancasila.
“Merujuk data Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), dari periode 2004-2020,
tercatat ada 22 hakim, 10 jaksa, 2 polisi, dan
12 pengacara, yang terjerat kasus korupsi.
Sebagai data pembanding, Komisi Yudisial
(KY) pada 2019 menerima 1.544 pengaduan
masyarakat dan 891 surat tembusan surat
tentang laporan pelanggaran Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim. Selanjutnya pada
periode 2 Januari-31 Mei 2020, KY telah
menerima 562 laporan pengaduan,” urai
Bamsoet.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI)
ini menambahkan, Pancasila juga harus

dijadikan sumber nilai dalam pembangunan
karakter dan wawasan kebangsaan, yang
harus menjadi proses berkesinambungan,
tidak berhenti pada satu titik pencapaian.
Selain itu juga harus mendapatkan dukungan
dan partisipasi dari segenap pemangku
kepentingan, khususnya pemerintah selaku
penyelenggara kekuasaan negara.
“Kita dapat mengambil pelajaran berharga
dari peristiwa di Amerika Serikat. Sebagai
negara panutan demokrasi yang telah
memelopori pendidikan multikulturalisme
sejak tahun 1960-an, AS sukses menjadi
role model bagi negara-negara yang
berupaya membangun pondasi demokrasi
dalam bingkai pluralisme. Namun, bangunan
demokrasi yang telah lama dibangun
tersebut luluh lantak akibat retorika, sikap,
dan kebijakan Presiden Trump yang
cenderung provokatif, memicu lahirnya
rasisme dan xeno-phobia, serta menyebab-

kan polarisasi,” terang Bamsoet.
Dewan Pakar KAHMI ini menjelaskan,
pemikiran dan sikap korosif yang terjadi di
Amerika Serikat beberapa waktu lalu terlanjur
mengisi ruang-ruang publik, menggerus nilainilai kebangsaan dan mencederai nilai-nilai
demokrasi. Hingga mencapai titik kulminasi
pada aksi anarkis pendukung Trump di
Gedung Kongres yang menyebabkan 4
korban tewas.
“Ini adalah gambaran nyata, betapa
penting peran dan tanggung jawab penyelenggara kekuasaan negara dalam membentuk karakter bangsa yang dipimpinnya.
Bangsa Indonesia patut bersyukur, di
tengah kerasnya persaingan Pilpres 2019
kemarin, tak sampai meluluhlantakkan ikatan
batin kebangsaan. Karena para pemimpin
bangsa masih mengamalkan Pancasila,
mengutamakan kepentingan bangsa di atas
segalanya,” pungkas Bamsoet. ❏

PSB Semarang

Pagelaran Cipta dan Baca Puisi

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Kau kenangkah atau kini hanya tinggal sejarah
Awan menghitam Gelap mencengkeram
Allahu Akbar
Mata memerah mengubur darah
Telah gugur pahlawanku
Kau kenangkah atau kini tinggal sejarah

B

AIT puisi di atas adalah penggalan dari
puisi yang berjudul: November Merah
karya Muhamad Fatan, mahasiswa

Pascasarjana Unissula Semarang. Puisi
tersebut menjadi salah satu karya yang
dibacakan langsung oleh penciptanya pada
Pagelaran Cipta dan Baca Puisi Hari Pahlawan
2020 di Gedung Pertemuan Wisma Karya
Jl. Kiai Saleh No. 1 Semarang, Jawa Tengah,
dua hari setelah Hari Pahlawan lalu.
Pagelaran Cipta dan Baca Puisi Hari
Pahlawan 2020 itu yang diselenggarakan
dalam rangka Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

itu dibuka dengan pemukulan gong oleh
wartawan senior sekaligus pemerhati seni
budaya Jawa Tengah, Dr. Bambang Sadono,
SH., MH., didampingi Kepala Biro Humas MPR
RI Siti Fauziah.
Selain puisi November Merah, pada acara
tersebut juga dibacakan beberapa puisi lain,
salah satu di antaranya puisi berjudul: Ini
Baru Indonesia karangan Ma’ruf Cahyono.
Selain itu, juga puisi Sumpah Setyaki dan
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Lagu Angin Langit Semarang karangan
Bambang Sadono, puisi Mutiara Cinta
ciptaan Joko Warkito, serta Layang dan
Belajar Adil karya Lintang Ratri Rahmiaji.
Dalam sambutannya, Kepala Biro
Humas MPR Siti Fauziah mengapresiasi
Pagelaran Cipta dan Baca Puisi Hari
Pahlawan 2020 dalam rangka Sosialisasi
Empat Pilar MPR RI ini. Seni baca puisi,
kata Siti Fauziah, bukan hanya membaca
kata-kata tanpa makna. Namun, sebaliknya, satu bait puisi kerap memiliki makna
yang mendalam, bahkan bisa lebih banyak
dari sekedar orang beretorika.
“MPR ingin semua jenis kesenian yang ada
di Indonesia bisa berkontribusi dalam
Sosialisasi Empat Pilar MPR. Sehingga Empat
Pilar makin diterima di semua kalangan
masyarakat, termasuk para penggemar seni
baca puisi,” harap Siti Fauziah.
Siti Fauziah percaya, seni baca puisi bisa
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menjadi salah satu metode dalam menyosialisasikan Empat Pilar MPR. Apalagi,
banyak penggubah puisi yang menghasilkan karya puisi tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Juga puisi tentang
kepahlawanan dan perjuangan. Serta puisi
tentang cinta Tanah Air.
Pendapat serupa disampaikan Bambang
Sadono. Menurut Bambang, puisi kerap
memiliki makna yang lebih menarik dan
mendalam daripada sekedar untaian katakata. Karena itu, seni baca puisi bisa
dijadikan salah satu metode Sosialisasi
Empat Pilar MPR. Apalagi, pembacaan
sebuah puisi memiliki keindahan dibanding
berpidato.
“Melalui lomba ini kita bisa mengumpulkan
naskah-naskah puisi baru yang lebih segar
dan mengena bagi generasi muda. Karena,
puisi yang ada di tengah masyarakat, seolaholah, seluruhnya berasal dari para pencipta

lama dan diciptakan puluhan tahun lalu.
Seperti puisi karya W.S. Rendra dan Taufiq
Ismail,” kata Bambang Sadono.
Pelaksanaan cipta dan baca puisi itu,
menurut Bambang, dilakukan secara virtual
dan berakhir pada 20 November 2020. Saat
ini (12 November-red) panitia sudah
mengantongi lima orang calon finalis yang
akan dinilai oleh dewan juri.
Kelima finalis itu adalah Muhamad Alfarisi
dari Banyuasin, Sumatera Selatan, yang
saat itu karyanya sudah ditonton lebih dari
8.000 orang.
Selanjutnya Mufarid Nian dari Jepara.
Karyanya sudah dilihat oleh lebih dari 7.000
orang. Lalu Novita dari Rembang, karyanya
sudah ditonton lebih dari 5.000 pemirsa.
Kemudian Mawar Saskia ditonton 4.145
orang, dan karya Fauzan Hanifah telah
disimak 4.076 pemirsa. ❏
MBO
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KAMMI Jakarta Selatan

Mahasiswa Muslim Harus Mencontoh
Jong Islamieten Bond

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

W

AKIL Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia
(RI), Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA,
berharap, pemuda dan mahasiswa muslim
bisa berkontribusi membangun Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
bersama seluruh elemen pemuda dari
berbagai latar belakang. Apalagi, keterlibatan pemuda dalam pembangunan
NKRI pernah dicontohkan oleh aktivis Jong
Islamieten Bond (Perhimpunan Pemuda Islam) saat mereka mengikuti Sumpah
Pemuda, 28 Oktober 1928.
Hidayat Nur Wahid yang akrab disapa HNW
menuturkan, pelaksanaan Kongres Pemuda
pada 28 Oktober 1928 yang kemudian
melahirkan Sumpah Pemuda, peran pemuda
muslim tak bisa dipandang sebelah mata.
Mereka berani tampil membaur bersama para
pemuda, peserta Konggres Pemuda yang
menghadirkan Sumpah Pemuda, merupakan
pilar yang sangat penting untuk hadirnya Indonesia Merdeka.
“Jangan lupa, pada saat Sumpah Pemuda,
selain perhimpunan pemuda berbasis
kedaerahan, ada pula Jong Islamieten Bond.
Pemuda muslim berani tampil menyampaikan
suaranya dan menjadi bagian penting dalam
peristiwa besar tersebut. Mereka dilibatkan
dan melibatkan diri sebagai panitia inti

Kongres Pemuda,” ujarnya secara daring
dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR
RI bersama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jakarta Selatan di
Jakarta, Senin (21/12/2020).
Jong Islamieten Bond didirikan pada 1925,
digagas pada masa-masa sulit. Selain masih
dalam masa penjajahan Belanda, ketika itu,
dunia (termasuk Hindia Belanda) dilanda
pandemi flu Spanyol pada 1918 – 1920. Flu
Spanyol diperkirakan menjangkiti 500 juta
orang atau sepertiga populasi penduduk
dunia dan menewaskan 50 juta orang.
“Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dunia saat itu, tentu jumlah korban
tersebut sangat dahsyat. Bahkan, hitunghitungannya lebih parah dari korban Covid19 saat ini. Namun, itu tidak menyurutkan
para pemuda Islam untuk berkontribusi demi
masa depan masyarakat bangsa dan negara
Indonesia merdeka,” ujarnya.
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) ini, selanjutnya menjelaskan, di tengah keterbatasan itu, para pemuda
muslim tidak menjadi kalah, apalagi berputus
asa, apatis, atau bersikap pasif. “Mereka
justru mencari jalan untuk berkolaborasi
dengan elemen bangsa lainnya dari beragam
latar belakang. Akhirnya, mereka juga
diterima oleh elemen-elemen itu untuk

berkontribusi, karena kualitas, integritas,
visi, dan ketulusan yang mereka miliki dan
sumbangkan untuk masa depan Indonesia
Merdeka,” katanya.
Dari pengalaman Jong Islamieten Bond
ini, lanjut HNW, para pemuda atau mahasiswa muslim saat ini seharusnya bisa
mengambil pelajaran dalam mempersiapkan diri, meningkatkan kualitas dan
kepedulian untuk masa depan mereka
sendiri, bangsa, dan negara.
Bila merujuk ke teori Ibnu Khaldun,
seorang sejarawan dan sosiolog muslim,
yang mengatakan bahwa sejarah itu adalah
pengulangan. Maka, kata HNW, kesuksesan
para pemuda muslim dahulu bisa diulangi saat
ini, apabila faktor-faktor kesuksesannya itu
juga diulangi. “Itu yang harus menjadi rujukan
para pemuda atau mahasiswa muslim saat
ini,” harap HNW.
Nah, untuk mengamalkan dan mengawal
pelaksanaan nilai-nilai luhur Empat Pilar MPR,
yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI,
dan Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan
warisan Bapak-Bapak Bangsa yang sebelumnya terhimpun dalam Jong Islamieten
Bond, maka MPR secara masif terus melakukan
sosialisasi nilai-nilai Empat Pilar ini kepada
seluruh elemen masyarakat Indonesia. ❏
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Semarang

Fadel Muhammad: Pancasila, Dasar dan Ideologi
Sudah Final

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

D

I HADAPAN perwakilan pemuda dan

mahasiswa Unisula dan UIN Walisongo

Sudah waktunya, kata Fadel, rakyat In-

mahasiwa Kota Semarang, Wakil

Semarang. Acara tersebut berlangsung di

donesia berlaku semakin dewasa dalam

Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. Fadel

sekretariat Dewan Perwakilan Daerah

mencerna setiap informasi yang berkembang

Muhammad menegaskan bahwa Pancasila

Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (30/1/2021).

di masyarakat. Apalagi, saat ini banyak

adalah dasar dan ideologi bangsa Indonesia. Keputusan menjadikan Pancasila
sebagai dasar dan ideologi bangsa Indonesia, bersifat final dan tidak bisa diubah-ubah
lagi. Karena kesepakatan tersebut diterima
dan diakui oleh para pendiri bangsa,
termasuk pemuka agama.
“Adalah tidak benar kalau ada yang
menganggap, seolah olah agama Islam akan
menjadi dasar negara Indonesia, meskipun
mayoritas masyarakat beragama Islam,” ujar
Fadel Muhammad.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua
MPR RI saat membuka Sosialisasi Empat Pilar MPR, di hadapan anggota Karang Taruna
Kota Semarang dan Kabupaten Demak, juga
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bermunculan informasi yang tidak bisa
dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Termasuk informasi seputar spekulasi
menjadikan Islam sebagai dasar dan ideologi
berbangsa dan bernegara.
Pada kesempatan tersebut, mantan
Gubernur Gorontalo itu mengajak para
pemuda untuk terus mengembangkan
potensi dirinya masing-masing. Mulai dari
kemauan untuk maju dan terus berkembang. Kemauan memperluas jaringan
dan pertemanan. Juga kemauan untuk
berkuasa.
“Tingkatkanlah kapasitas dirimu untuk
terus belajar. Gunakanlah kesempatan
sekecil apapun yang menghampirimu. Dan,

menjadi orang-orang yang sukses di masa

merintah untuk memutus penularan Covid

gunakanlah strategi yang tepat untuk

depan,” kata Fadel Muhammad.

-19. Terutama menyangkut protokol ke-

mencapai cita-citamu. Bila semua itu

Pada kesempatan itu, Fadel mengajak

dilakukan dengan baik, niscaya kalian akan

generasi muda mengikuti anjuran pe-

sehatan, dan ikut dalam gerakan vaksinasi
Covid-19. ❏

DPP Aliansi Nusantara

Jangan Ada Lagi Keinginan Memisahkan Diri
dari NKRI

W

AKIL Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel
Muhammad menekankan pentingnya menjaga Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI). “Sebisa
mungkin Indonesia tetap menjadi negara
yang utuh, tidak ada lagi daerah yang
lepas atau memisahkan diri dari NKRI,” ujar
Fadel Muhammad di depan peserta
Sosialisasi Empat Pilar MPR di Kantor
DPD Daerah Istimewa Yogyakarta,
Selasa (2/2/2021).
Dalam acara sosialisasi yang diselenggarakan MPR bekerjasama dengan DPP
Aliansi Nusantara itu, Fadel menyinggung
lepasnya Timor Timor dari Indonesia. “Kita
FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

pernah mengalami masa Presiden B.J.
Habibie, di mana Timor Timur lepas dari

ngatakan jika setiap manusia ditanya

Waktu itu, sebagai sebagai pengurus

Indonesia. Ini akibat dari ada permainan

apakah ingin merdeka, pasti dia akan

Golongan Karya (Golkar ), Fadel Muhammad

politik yang mengarah pada referendum.

menjawab merdeka dan bebas. Itu sudah

sudah mengingatkan Presiden dan Panglima

Padahal, waktu itu, saya sudah me-

naluriah manusia,” ungkap Fadel.

TNI Wiranto agar jangan dulu melakukan ref-
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SOSIALISASI

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

erendum karena belum matang. “Waktu itu

NKRI. Kita amankan dan jaga NKRI. Itulah

sosialisasi Empat Pilar MPR untuk menyama-

permintaan serupa juga disampaikan oleh

sebabnya NKRI menjadi salah satu dari Empat

kan persepsi masyarakat Indonesia. “Kita

Menlu Ali Alatas, tapi akhirnya Pak Habibie

Pilar MPR,” ujar Wakil Ketua MPR dari

menyamakan persepsi bahwa ada pilar

memberanikan diri untuk mengadakan ref-

Kelompok DPD ini.

atau pondasi bangsa kita, yaitu Empat Pilar

erendum. Kita kalah. Timor Timur lepas.

NKRI adalah pilar ketiga dari Empat Pilar

MPR. Kami di MPR menegaskan bahwa

Banyak yang sedih karena NKRI tidak utuh

MPR. “Dari Sabang sampai Merauke, dari

Empat Pilar MPR ini tidak boleh ditinggalkan

lagi,” tambahnya.

Miangas sampai Pulau Rote. Kita tidak mau

dan harus menjadi pegangan bersama,”

Karena itu, Fadel Muhammad meng-

negara ini pecah. Kita tidak mau ada daerah

tegas Fadel Muhammad.

ingatkan agar peristiwa lepasnya Timor Timur

yang lepas atau memisahkan diri dari NKRI.

Selain Fadel Muhammad, sosialisasi Empat

tidak terulang lagi pada daerah lainnya.

Kita ingin NKRI menjadi sesuatu yang utuh,”

Pilar MPR ini juga menghadirkan dua

“Sekarang muncul masalah di Papua. Juga

tegas mantan Gubernur Gorontalo dua

narasumber lainnya, M. Afnan Hadikusumo,

masih ada benih-benih di Aceh. Saya bilang

periode.

Drs. T. Budiman Soelain. ❏

jangan ada keinginan memisahkan diri dari

58

50-61 R.pmd

Fadel menyatakan, MPR melaksanakan

BSC

EDISI NO.02/TH.XV/FEBRUARI 2021

58

1/1/2003, 1:03 AM

Jakarta

HDCI Ambil Peran sebagai Duta Empat Pilar MPR

K

ETUA MPR RI Bambang Soesatyo
mengapresiasi langkah Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) yang turut
memasukkan misi menyosialisasikan Empat
Pilar MPR RI di dalam Anggaran Dasar/
Anggaran Rumah Tangga organisasi.
Bamsoet juga mengapresiasi sikap HDCI
yang menegaskan bahwa HDCI merupakan
anggota Keluarga Besar Ikatan Motor Indonesia (IMI), sebagaimana disampaikan Ketua
Umum HDCI, Komjen Pol (Purn) Nanan
Soekarna, yang juga mantan Ketua Umum
IMI 2011-2015 saat penutupan Rapat Kerja
Nasional (Rakernas) HDCI Tahun 2021.
“Dengan segala kapasitas dan potensi
yang dimiliki, HDCI telah mengambil peran
sebagai duta pemersatu bangsa, duta empat
pilar MPR RI. Senapas dengan kultur
organisasi HDCI yang keanggotaannya
bersifat inklusif dan merangkul semua
golongan, tanpa membedakan latar belakang
suku, agama, ras, ataupun afiliasi politik,”
ujar Bamsoet saat menutup Rakernas HDCI
Tahun 2021, di Jakarta, Ahad (31/1/21).
Mantan Ketua Komisi III DPR dan Ketua
DPR RI ke-20 ini menjelaskan, ada pesan
kuat dalam Rakernas HDCI, yang mengusung
tema, ‘Brotherhood Kokohkan Persatuan
Bangsa, Ciptakan Aman, Imun, dan Iman.’
Konsep aman mengisyaratkan kepatuhan
dan disiplin dalam menerapkan protokol
kesehatan pencegahan Covid-19 dengan 3
M (memakai masker, menjaga jarak, dan
mencuci tangan dengan sabun).
Kemudian, konsep imun mengamanatkan
upaya menjaga imunitas tubuh dengan cukup

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

istirahat, olahraga teratur, mengonsumsi
makanan bergizi dan seimbang, serta
membiasakan sikap hidup positif dan penuh
kegembiraan. “Sedangkan konsep iman
mendekatkan kita pada dimensi mentalitas
dan spiritualitas, dengan beribadah sesuai
agama dan kepercayaan masing-masing,”
jelas Bamsoet.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI)
2021-2024 ini menerangkan, beberapa
kesamaan yang menyatukan anggota
komunitas adalah semangat kebersamaan,
jiwa solidaritas, dan penghormatan pada
nilai-nilai persaudaraan atau brotherhood.
Menjadikan komunitas dan klub otomotif,
seperti HDCI, sebagai bagian dari ‘Rumah
Besar Kebangsaan’.
Wakil Ketua Umum Golkar ini mengingatkan,
sebagai bagian dari organisasi komunitas,
anggota HDCI masih dihadapkan pada
berbagai dinamika tantangan dalam mem-

bangun citra organisasi. Salah satu yang masih
menjadi pekerjaan rumah, tidak hanya bagi
HDCI, melainkan organisasi klub/komunitas
motor besar pada umumnya, adalah masih
adanya pandangan atau stigma negatif
masyarakat atas keberadaan klub motor besar
yang ditengarai bersikap arogan di jalan.
“Kondisi tersebut terkadang diperburuk
oleh insiden yang dilakukan anggota
komunitas secara individual, namun terlanjur di-generalisir sebagai karakter
komunal. Di satu sisi, generalisasi seperti
ini tentunya tidak dapat dibenarkan. Di sisi
lain, semestinya harus ada kesadaran pada
setiap anggota komunitas/klub bahwa
sikap, tindakan, dan perilaku individu
anggota akan dengan mudah dipandang
dan dipersepsikan sebagai perilaku komunitas. Sehingga diperlukan sikap kehatihatian dari semua anggota komunitas/klub,”
pungkas Bamsoet. ❏
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SOSIALISASI
PSB Jakarta

Sosialisasi Empat Pilar bersama Yayasan
Bina Prestasi Nusantara

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI / JAZ

D

I HADAPAN ratusan peserta

persatukan mereka.

makanya MPR mengadakan sosialisasi

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Ketua

Alhamdulillah negara kita punya Pancasila,

Empat Pilar dengan bebagai metode. Salah

Fraksi Partai Golkar MPR yang juga

dan negara ini diatur oleh satu sistem ideologi

satunya melalui pagelaran seni budaya,

Ketua Badan Anggaran MPR RI, Ir. H. Idris

yang kita sebut Pancasila. Jadi bagaimana

karena seni budaya ini menjadi bagian

Laena, M.H., menyampaikan bahwa Indo-

bangsa ini kita bisa terus jaga persatuan.

daripada bagaimana merekatkan anak-anak

nesia adalah negara besar, terdiri dari

Kita tidak boleh dipecah belah oleh siapapun,

bangsa kita di Indonesia.

17.000 pulau, 1.340 suku, serta negara
yang memiliki garis pantai terpanjang di
dunia, berpenduduk nomor 4 terbesar di
dunia. “Kekayaan Indonesia itu bukan
hanya membanggakan tetapi juga bisa
berpotensi menyebabkan perpecahan,” ujar
Idris Laena.
Idris Laena mencontohkan Presiden Tito
yang memimpin negara Yugoslavia, sebuah
negara yang dulu makmur dengan angkatan
perangnya yang sangat kuat, dan kini
negara itu terpecah menjadi tujuh negara
sesuai kelompok dan suku yang hidup di
sana. Sedangkan Yaman terjadi pergolakan
dengan Saudi Arabia. Irak juga perang
melawan Kuwait, bahkan sampai sekarang.
Ternyata Liga Arab tetap tidak bisa mem60
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Pernyataan itu disampaikan Ketua Badan
Anggaran MPR yang juga ketua Fraksi

negara Kesatuan Republik Indonesia

menghadang. Tanpa harus menunggu militer

dibanding negara Islam.

turun tangan.

Partai Golkar MPR RI, Ir. H. Idris Laena M.H.,

“Sikap-sikap seperti ini harus senantiasa

Jadi, untuk menjadikan bangsa ini terus

saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar

di kedepankan. Mengutamakan kepentingan

bersatu sampai sekarang, kami MPR terus

MPR RI di hadapan ratusan peserta acara

bangsa dan negara di atas kepentingan

meramu ini, kami bicara di mana-mana

sosialisasi yang diselenggarakan oleh MPR

kelompok dan golongan. Inilah yang akan

menyampaikan kepada seluruh rakyat Indo-

RI bekerjasama dengan Bina Prestasi

membuat NKRI terus bersatu. Tapi, jika

nesia, banggalah kita punya Empat Pilar MPR

Nusantara. Acara berlangsung di Ballroom

masing-masing kelompok mengutamakan

RI dan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki

Hotel Santika Kelapa Gading, Jakarta,

kepentingan golongannya sendiri, sangat

saat ini. “Kita punya Pancasila sebagai

Senin (14/12/2020).

mungkin NKRI ini akan terpecah belah”, kata

pemersatu, kita punya UUD NRI Tahun 1945,

Idris Laena.

kita punya yang disebut NKRI, dan yang

Lebih lanjut, Idris Laena menunjuk contoh
sikap toleransi dan pengorbanan yang patut

Negara yang kuat, menurut Idris, bukan

ditiru oleh generasi muda, yaitu saat umat

ditentukan oleh militernya. Sejarah mem-

Islam Indonesia rela menghapus tujuh kata

buktikan, Yugoslavia dan juga Uni Soviet

Jadi, “Jangan pernah berhenti mencintai

dalam Piagam Jakarta, sehingga menjadikan

kini lenyap dari peta dunia. Tetapi, kuat

bangsa ini. Indonesia harus kita jaga dan

Pancasila seperti yang dikenal sekarang.

lemahnya suatu negara ditentukan oleh rasa

menjadi tanggung jawab kita untuk terus men-

Saat itu, para ulama lebih mengutamakan

nasionalisme seluruh warganya. Jika

jaga bangsa ini supaya kita tetap utuh sebagai

persatuan dan kesatuan Indonesia di-band-

nasionalisme masyarakat tinggi, apapun

bangsa yang merdeka, berdaulat, di bawah

ing ego keagamaan. Dan, dengan sukarela

hambatan yang dihadapi, mereka akan tetap

naungan NKRI.”, harap Idris Laena. ❏

serta keikhlasan yang tinggi mereka memilih

bersatu padu menghadapi hambatan yang

terakhir kita punya yang Bhineka Tunggal
Ika,” ujar Idris Laena.
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SOSIALISASI
Sosialisasi DPC PKS Kemayoran

Teladani Sikap Beragama dan Berbangsa
para Pendiri Bangsa

W

AKIL Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia
(RI) Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA.,
mengatakan, bangsa Indonesia yang berKetuhanan YME perlu meneladani sikap
beragama dan berbangsa dari para Pahlawan. Terutama sikap dalam menghadirkan
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan
Bhinneka Tunggal Ika.
Dengan sikap kenegarawanannya, lanjut
politisi PKS yang biasa disapa HNW ini, para
pandiri bangsa itu menghimpun dirinya antara
lain, dalam Panitia 9 yang menghadirkan
Piagam Jakarta (Pembukaan UUD 45), serta
PPKI yang menyepakati Pancasila dalam
bentuk finalnya, serta UUD 45 adalah tokohtokoh beragama sekaligus negarawan.
“Keberagamaan mereka hadirkan sikap
hidup yang mencintai bangsa dan negara
menghadirkan keterbukaan dan toleransi
dengan sesama pejuang bangsa. Di sana
tidak ada tokoh-tokoh atheis/PKI, seperti
Musso, Alimin, ataupun Aidit,” ujarnya dalam
Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang diselenggarakan oleh MPR bekerja sama
dengan DPC PKS Kemayoran di Jakarta,
Sabtu (26/12/2020).
Para pendiri bangsa itu, kata HNW, telah
memberi contoh bagaimana cara beragama
yang bisa menjadi inspirasi sekaligus
aspirasi, sehingga mampu menghadirkan
aksi dan kontribusi solutif. Bahkan, demi
toleransi untuk menjaga keutuhan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 4 tokoh umat
Islam (KH. Hasyim Asy’ari, Ki. Bagus
Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimejo, dan
Mr. Teuku Muhammad Hasan, rela menyepakati penggantian tujuh kata dalam sila 1
Pancasila — yang sebelumnya telah disepakati oleh Panitia 9 dalam Piagam Jakarta—
menjadi Ketuhanan YME. Itu dilakukan karena
mereka bersedia menerima aspirasi dari
pihak yang mengatasnamakan dirinya utusan
dari Indonesia Timur.
Selanjutnya, jelas HNW, KH. Hasyim Asy’ari
(NU) padaa 22/10/1945 memfatwakan
wajibnya Jihad bela Indonesia, dan Ki. Bagus
62
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Hadikusumo (Muhammadiyah) menyerukan
“Amanat Jihad” membela kemerdekaan Indonesia (28/5/1946), dan M. Natsir (Ketua Fraksi
Partai Masyumi di DPR) dengan Mosi Integral
(3/4/1950) berhasil mengembalikan Indonesia menjadi NKRI, setelah sebelumnya
dijadikan RIS oleh Belanda.
“Itu merupakan fakta bersejarah bagaimana beragama para ulama dan BapakBapak Bangsa menjadi inspirasi, sekaligus
aspirasi yang mampu menghadirkan aksi dan
kontribusi solutif. bahkan dalam lapangan
politik sekalipun. Dan, hasilnya nyata, kita
menikmati warisan perjuangan mereka
berupa Indonesia Merdeka, dengan ideologi
Pancasila, UUD NRI Tahun 45, NKRI, praktik
nyata soal Bhinneka Tunggal Ika. Serta, NKRI
yang disebut oleh ulama NU sebagai
Darussalam (Negara Perdamaian),” jelasnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Majelis Syuro
PKS menjelaskan, bagaimana sikap para
pendiri bangsa mendudukkan agama sebagai inspirasi dalam perjuangan, dapat
dilihat tidak hanya dari sila pertama Pancasila, melainkan juga di dalam Pembukaan

UUD NRI Tahun 1945.
“Dalam Piagam Jakarta yang juga disebut
sebagai Pembukaan UUD NRI Tahun 1945,
yang merupakan kesepakatan Panitia 9 yang
dipimpin oleh Bung Karno disebutkan secara
jelas pada alinea ketiga bahwa: kemerdekaan
Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah
Yang Maha Kuasa,” tuturnya.
Oleh karena itu, HNW berharap, sikap
beragama dan bernegara para ulama dan
Bapak-Bapak Bangsa yang menempatkan
agama sebagai inspirasi, sekaligus sebagai
aspirasi, bahkan aksi solutif, hendaknya terus
dikembangluaskan, dijaga, dan dipraktikkan
dalam mengisi kehidupan berbangsa dan
menjalankan amanah pemerintahan.
Apalagi, lanjut HNW, apabila merujuk ke
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
istilah aspirasi memiliki makna yang lebih luas
dibanding inspirasi. Dalam KBBI, inspirasi
bermakna “ilham”, sedangkan aspirasi
bermakna, antara lain ‘harapan dan tujuan
untuk keberhasilan pada masa yang akan
datang’ atau ‘ilham yang timbul dalam
mencipta’.
“Bila kita memahami maknanya secara
seksama dan merujuk pada keteladanan
para ulama dan Bapak Bangsa yang hadirkan
Indonesia Merdeka dan disepakatinya
Pancasila sebagai dasar/ideologi Negara
serta NKRI sebagai Bentuk Negara maka
sebenarnya tidak ada masalah dengan
hadirnya aspirasi agama atau keagamaan,”
ujarnya.
HNW berharap, keteladanan yang dihadirkan oleh para ulama bersama para Bapak
Bangsa menempatkan agama sebagai
inspirasi sekaligus aspirasi dan aksi, ini tidak
bertentangan dengan sikap bernegara. Malah
penting menjadi pegangan bagi seluruh
pemangku kepentingan, terutama pejabat
yang menjalankan roda pemerintahan dan
rakyat yang bertugas mengawasi, serta
mengoreksi apabila berjalan ke luar jalur dari
yang disepakati oleh para Bapak Bangsa.
Apalagi, tantangan bangsa sekarang dan
ke depan semakin memerlukan panduan
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keteladanan sebagaimana telah diwariskan
oleh para ulama dan Bapak-Bapak Bangsa.
Termasuk dalam memosisikan agama dan
beragama sebagai inspirasi, aspirasi, aksi
,dan solusi.

“Itu juga agar umat dan bangsa dijauhkan
dari perilaku anti beragama atau beragama,
tapi intoleran, radikal, ekstrim, dan tidak
moderat. Tapi akan hadirkan manusia-manusia
Indonesia yang jujur dalam melaksanakan

Pancasila, khususnya sila pertama, sehingga
tidak menjadi atheis/komunis, dan beragama
yang moderat, toleran, dan mencintai NKRI,”
pungkasnya. ❏
MBO

Pondok Pesantren Darunnajah, Jakarta

Pimpinan MPR Ingatkan Kembali Peran PDRI

W

AKIL Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia
(RI) Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA.,
mengingatkan kembali peran para santri
dalam membela dan mempertahankan negara
Indonesia Merdeka. Terutama peran para
santri sehingga menjadi dasar lahirnya
Hari Bela Negara. Menurut HNW, begitu
Hidayat biasa disapa, ditetapkannya 19
Desember sebagai Hari Bela Negara
merupakan keputusan yang diambil pada
era Presiden SBY.
Hari Bela Negara diperingati sebagai
pengingat atas pembelaan dan penyelamatan eksistensi Negara Indonesia Merdeka
melalui deklarasi Pemerintahan Darurat
Republik Indonesia (PDRI) pada 19/12/1948.
Saat itu, Belanda berhasil menguasai
Ibukota Negara di Yogyakarta, dan sejumlah
pimpinan nasional, seperti Presiden
Soekarno dan Wapres Hatta, ditahan. Lalu,
kolonialis Belanda menyebar propaganda
bahwa Indonesia sudah kembali ke bawah
penguasaan Belanda.
“Menghadapi situasi itu maka tampillah Mr.
Sjafruddin Prawiranegara membela dan
menyelamatkan Negara Indonesia Merdeka
dengan mendeklarasikan dan memimpin PDRI
(Pemerintahan Darurat Republik Indonesia),”
ujar Hidayat secara daring dalam sosialisasi
Empat Pilar MPR RI kerjasama dengan para
santri dan kiai di Pondok Pesantren Darunnajah, Jakarta, Ahad (20/12/2020).
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan
Sejahtera (PKS)ini lebih lanjut menjelaskan,
peran heroik dan monumental Mr. Sjafruddin
inilah yang menjadi dasar bagi Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono, waktu itu,
menerbitkan Keppres No. 18 Tahun 2006
yang menetapkan 19 Desember sebagai Hari
Bela Negara. “Itu apresiasi negara atas jasa
kalangan santri yang kembali sukses

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

menyelamatkan dan membela Indonesia dari
makar penjajah Belanda,” katanya.
Sebelumnya, para santri dan ulama,
termasuk dari kalangan NU dan Muhammadiyah, yang tergabung dalam Panitia 9 yang
menghasilkan Piagam Jakarta juga memiliki
peran yang penting dalam menyelamatkan
Proklamasi, serta Pancasila dengan menyetujui perubahan sila pertama Pancasila pada
18/8/1945.
Juga tak kalah pentingnya peran pendiri NU
(KH Hasyim Asy’ari) dengan Resolusi Jihadnya pada 22/10/1945), dan Muhammadiyah
(Ki Bagus Hadikusumo) dengan Amanat Jihadnya 28/4/1946). Begitu juga peran M. Natsir
(Ketua Fraksi Partai Islam Masyumi di DPR RIS
dan Waketum Persis) melalui Mosi Integral
pada 3/4/1950 selamatkan Indonesia dari
Republik Indonesis Serikat (RIS) dan kembali
menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Lebih lanjut, HNW menyatakan, peristiwaperistiwa itu perlu diingatkan kembali agar
para santri dan pesantren tak mempunyai
penghalang psikologis maupun hambatan
theologis untuk melanjutkan peran menyejarah itu.

Para santri harus tampil ke depan menjadi
generasi unggul yang berani bekerjasama
dengan seluruh elemen bangsa demi bangsa
dan negara, serta efektif membela negara
dalam menghadapi masalah kekinian maupun
ke depan. “Dengan peran monumental
seperti itu juga diharapkan sebagai koresksi
terhadap islamophobia, yang menghadirkan
saling curiga dan adu domba dengan sesama
anak bangsa,” ungkap HNW.
HNW menyatakan, kita perlu menyegarkan
ingatan kolektif soal peran santri seperti ini.
Agar, para santri dan dunia pesantren tak
asing atau diasingkan, dan dengan demikian
berani mengambil posisi melanjutkan peran
ulama terdahulu yang berjasa membela serta
mengawal agar negara Indonesia dan
pimpinan, serta kebijakannya tetap merdeka.
HNW menyayangkan, akhir-akhir ini latar
belakang dan konteks lahirnya Hari Bela
Negara itu tidak diresapi oleh para pihak.
“Jarang sekali ada yang mengaitkan Hari Bela
Negara dengan jasa Mr. Sjafruddin (santri dari
Partai Islam Masyumi). Padahal banyak peneliti
meyakini, tanpa PDRI tidak ada NKRI. ❏
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SOSIALISASI
PSB Kabupaten Semarang

Nilai-Nilai Empat Pilar dalam Seni Budaya
Tradisional

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

P

yang bisa jadi pegangan hidup, tidak hanya

Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen

Ketipung misalnya, kalau hanya satu buah

pentingnya gotong royong. Meringankan

MPR Siti Fauziah, SE., MM., ustad kondang

saja, tidak cukup menarik untuk didengarkan.

pekerjaan, membantu sesama, menimbulkan

asal Salatiga Jawa Tengah, Khabib Khasbullah,

Karena hanya memiliki satu jenis suara.

kebersamaan dan membuat pekerjaan lebih

melakukan pemukulan gong penanda dimulai-

Tetapi kalau banyak, dipukul dengan nada

cepat selesai. Berbeda kalau dikerjakan

nya Pagelaran Seni Budaya dalam rangka

dan keserasian, maka akan menghasilkan

sendirian saja. Begitulah, antara lain nilai-

IMPINAN Fraksi Partai NasDem MPR RI,
Drs. Fadholi, M.I.Kom., serta Kepala

sekedar hiburan semata.

suara yang enak untuk dinikmati.
“Ini artinya, di sana juga terkandung makna

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Acara tersebut
berlangsung di Joglo Kembar, Desa Pabelan,
Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang,
Senin (21/12/2020).
Ikut hadir pada acara tersebut Kepala
Bagian Pemberitaan, Hubungan Antar
Lembaga dan Layanan Informasi Setjen
MPR, Budi Muliawan, SH, MH., Kepala Kantor
Kecamatan Pabelan Abdul Aziz, serta alim
ulama dan masyarakat Desa Pabelan.
Dalam sambutannya, Pimpinan Fraksi
Partai Nasdem MPR RI, Drs. Fadholi M.I.Kom.,
antara lain menyatakan, seni budaya
tradisional memiliki makna mendalam.
Bahkan, menurut Fadholi, di setiap aspek
seni tradisional terkandung nilai-nilai mulia,
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nilai terpuji yang bisa diambil dari ketipung,

Fraksi Partai NasDem MPR Drs. Fadholi

Siti Fauziah biasa disapa—tak lupa meng-

belum lagi aspek-aspek lain dalam seni

M.I.Kom., yang selalu berupaya melestarikan

ajak seluruh masyarakat senantiasa

tradisional lainnya,” ungkap Fadholi.

berbagai kesenian tradisional. Ini bisa

memerhatikan aspek kesehatan selama

Intinya, lanjut Fadholi, banyak pelajaran

dibuktikan dengan pelaksanaan kerjasama

pandemi Covid-19, antara lain dengan

bisa dipetik dari kesenian tradisional. Seperti

dengan MPR dalam menyelenggarakan

selalu mengingat pesan ibu. Yaitu, pakai

kata nasihat para leluhur, selain sebagai

pagelaran Seni Budaya ini.

masker, cuci tangan dengan sabun, serta

tontonan, kesenian juga mengandung

“Semoga upaya ini bisa menjaga kesenian

tuntunan yang bisa menjadi pegangan dalam

tradisional tetap lestari, melahirkan regenerasi

“Semoga, pandemi Covid-19 ini bisa kita

hidup dan kehidupan.

di kalangan anak-anak muda, dan mampu

hadapi dengan bersama-sama, menum-

menahan derasnya arus seni budaya dari

buhkan sikap gotong royong dan saling

luar,” kata Siti Fauziah.

bantu. Dengan begitu kita bisa menghadapi

Sebelumnya Kepala Biro Humas dan
Sistem Informasi Setjen MPR, Siti Fauziah,
SE., MM., mengapresiasi upaya Pimpinan

Pada kesempatan itu, Bu Titi — begitu

dengan selalu menjaga jarak.

kesulitan ini dengan tenang. Mudahmudahan, pandemi ini akan segera berlalu,” harap Bu Titi.
Pagelaran seni budaya di Kabupaten
Semarang, Jawa Tengah, ini dibuka oleh
penampilan 14 seniman Kuntulan, lengkap
dengan kaos kaki panjang, kacamata hitam,
serta hiasan di kepala. Mereka melenggaklenggok, berbaris, berputar, sembari
memainkan kipas yang dipegangnya.
Gerakannya sederhana, namun cukup
untuk memberikan hiburan.
Selain kuntulan, pagelaran seni budaya
tersebut juga diisi dengan salawatan yang
diiringi oleh irama Hadrah, serta tausiah dari
Khabib Khasbullah, ustaz kondang dari
Salatiga. ❏
MBO
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SOSIALISASI
Bali

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama
Depinas SOKSI

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

K

ETUA MPR RI Bambang Soesatyo
mengingatkan, kondisi perekonomian
nasional yang kurang sehat akibat
pandemi Covid-19, yang tercermin dari
defisit APBN 2020 mencapai Rp 956,3 triliun
atau setara 6,09% dari produk domestik
bruto, harus segera dipulihkan. Pemerintah
tidak bisa bekerja sendirian, butuh peran
serta semua pihak, termasuk organisasi
kemasyarakatan.
“Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat per
Agustus 2020, sekitar 29,12 juta orang usia
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kerja terdampak pandemi Covid-19. KADIN
Indonesia juga mengingatkan, hingga
Oktober 2020, sudah lebih dari 6,4 juta
tenaga kerja yang dirumahkan. Tanpa gerak
cepat dan dukungan semua pihak, tidak
menutup kemungkinan angka pengangguran
bisa tembus sepuluh juta lebih,” ujar Bamsoet
dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI
bersama Dewan Pimpinan Nasional Sentral
Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia
(Depinas SOKSI), di Bali, Sabtu (30/1/21).
Turut hadir para pengurus Depinas

SOKSI, antara lain Ketua Dewan Pembina
Bobby Suhardiman, Ketua Umum Ahmadi
Noor Supit, Ketua Harian AA Bagus Adhi
Mahendra, dan Wakil Ketua Umum Andi
Achmad Dara.
Ketua DPR RI ke-20 ini menekankan,
perlu penguatan struktur ekonomi dalam
strategi kebijakan pemulihan perekonomian
nasional. Antara lain melalui pembangunan
kawasan industri, pembangunan ketahanan pangan melalui pengembangan
food estate, pembangunan infrastruktur
padat karya, serta peningkatan kapasitas
teknologi informasi dan komunikasi untuk
mengakomodasi tren digitalisasi pada
berbagai sektor perekonomian.
“Tak kalah penting adalah keberpihakan
terhadap sektor UMKM yang kondisinya
sedang kritis. Menurut Asosiasi UMKM Indonesia, hingga awal September 2020 tercatat
sekitar 30 juta UMKM mengalami kebangkrutan. Padahal, sektor UMKM merupakan
tulang punggung perekonomian, yang
mampu menyerap 120 juta lebih angkatan
kerja, dan memberikan kontribusi mayoritas
pada Produk Domestik Bruto. Menyelamatkan
UMKM, sama dengan menyelamatkan Indonesia,” tegas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum SOKSI ini berharap,
dengan telah dimulainya program vaksinasi
Covid-19 secara bertahap, akan membuka
jalan bagi pemulihan kondisi perekonomian
nasional. Namun, perlu disadari bahwa program vaksinasi tidak serta merta secara
instan menghilangkan seluruh dampak
pandemi Covid-19. Dibutuhkan waktu yang
cukup untuk dapat benar-benar kembali pada
kondisi ‘normal’.
“Bukan berarti kita pesimistis atau skeptis,
namun justru meningkatkan kesadaran
(awareness) atas berbagai potensi permasalahan yang mungkin timbul, dan menjadi
cambuk untuk bangkit kembali. Dengan
demikian, kita akan menjadi lebih siap dan
sigap ketika berbagai potensi persoalan
tersebut benar-benar hadir dan mengemuka,” pungkas Bamsoet. ❏
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Launching Webside MPR dan Setjen MPR RI

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

S

EKRETARIAT Jenderal MPR RI menggelar acara launching
website www.mpr.go.id dan www.setjen.mpr.go.id, di Ruang
Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR Senayan,
Jakarta, Selasa (12/1/2021).
Didampingi Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR
Siti Fauziah, Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono melaunching
dua website tersebut. Dalam sambutannya, Ma’ruf mengungkapkan
bahwa situs yang dilaunching untuk mengembangkan sistem dan
tata kelola birokrasi pemerintahan berbasis elektronik.
“Memasuki tahun 2021 kita harus kerja keras dengan paradigma

baru dengan mengembangkan birokrasi berbasis elektronik,” katanya.
Ma’ruf menambahkan, dalam upaya percepatan digitalisasi
pelayanan dan kinerja sejalan dengan arah kebijakan pemerintah,
saat ini tenaga-tenaga internal MPR sedang mengembangkan 9
aplikasi baru.
“Situs baru dan 9 aplikasi digital tersebut merupakan kreatifitas
para ahli teknologi informasi di SID MPR RI guna meningkatkan
pelayanan publik untuk internal MPR dan eksternal dalam hal ini
rakyat Indonesia,” ujarnya. ❏
DER

Rapat Pengembangan Aplikasi SRIKANDI

S

EKRETARIS Jenderal MPR RI, Ma’ruf Cahyono, memimpin rapat
pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
Terintegrasi (SRIKANDI) di ruang rapat Samithi, Gedung
Nusantara V, Kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta, Selasa (5/1/
2021).
Rapat digelar untuk semakin mengenal pemanfatan aplikasi
SRIKANDI di lingkungan kerja Setjen MPR RI.
SRIKANDI adalah aplikasi hasil kolaborasi antara Kementerian
Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara, dan
Arsip Nasional Indonesia. Aplikasi bersifat Government to Government sehingga baik dimanfaatkan oleh instansi pusat maupun daerah.

Aplikasi ini dibuat untuk membantu mewujudkan efisiensi
penyelenggara administrasi pemerintah dan penyelenggaraan
kearsipan terpadu.
Aplikasi ini baik penggunaannya sebagai bentuk meningkatkan
kualitas dalam bidang kearsipan, apalagi informasi berbasis digital
akan dapat tersimpan dengan baik sehingga nantinya akan menjadi
bukti akuntabilitas dan memori kolektif bangsa.
“Apalagi era sekarang adalah eranya teknologi informasi atau
digital, sehingga kearsipanpun mesti memanfaatkan teknologi
tersebut,” katanya. ❏
DER
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W

AWANCARA
SOSIALISASI

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Elnino M. Husein Mohi, Anggota MPR RI

UU Pers Sudah Layak Dikaji Ulang

H

ARI Pers Nasional (HPN) diperingati
setiap tahun pada 9 Februari. Tanggal
itu bertepatan dengan Hari Ulang
Tahun Persatuan Wartawan Indonesia
(PWI). Dewan Pers menetapkan HPN
dilaksanakan setiap tahun secara bergantian di ibu kota provinsi. Pada 2021,
masih dalam suasana pandemi Covid-19,
peringatan HPN berlangsung di ibukota
negara, DKI Jakarta. Presiden Joko
Widodo ikut menghadiri acara puncak HPN
2021 secara virtual dari Istana Merdeka.
Ribuan wartawan anggota PWI dari seluruh
Indonesia dan anggota organisasi konstituen Dewan Pers juga mengikuti puncak
HPN 2021 secara virtual.
Puncak HPN 2021 diisi dengan Konvensi
Nasional Media Massa mengangkat tema:
“Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang
Pemulihan Ekonomi, Pers sebagai Akselerasi Perubahan” yang dipusatkan di
Ancol, Jakarta Utara. Dengan peringatan
HPN 2021 ini diharapkan pers sebagai
salah satu pilar demokrasi bersama negara
mengawali kebangkitan untuk keluar dari
pandemi Covid-19.
Berkaitan dengan peringatan HPN 2021,
Majelis mewawancarai anggota MPR dari
Fraksi Partai Gerindra, Elnino M. Hosein
Mohi. Berikut perbincangan dengan anggota
Komisi II DPR yang juga berlatarbelakang
dari dunia pers. Petikannya.
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Dalam rangka memperingati Hari
Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari,
bagaimana Bapak melihat perkembangan pers nasional kita secara
umum?
Sebagai orang yang pernah berkecimpung
di dunia pers selama belasan tahun, saya
melihat bahwa dunia global sekarang ini telah
berubah total dibandingkan dengan sepuluh
tahun lalu. Termasuk perubahan dalam dunia
jurnalistik. Perubahan sosial yang luar biasa
itu dipacu oleh kecepatan perkembangan
teknologi informasi yang eksponensial.
Pers kita mau tidak mau juga harus
menyesuaikan diri dengan konteks yang
berlaku sekarang ini. Ada media yang bisa
beradaptasi dengan perubahan itu sehingga
mereka bisa bertahan. Tapi ada juga media
yang tidak mampu beradaptasi sehingga
mereka terlibas oleh keadaan. Kasarnya,
mereka terbunuh oleh situasi.
Melihat perkembangan pers kita,
apakah benar bahwa pers kita bisa dikatakan sedang menikmati kebebasan
pers?
Memang sampai saat ini kebebasan pers
kita dijamin oleh UU No. 40 Tahun 1999.
Berdasarkan UU itu, ada media yang bisa
tampil bagus secara independen dan
berpengaruh luas, tapi ada juga media yang
kebablasan, ada pula yang mampu tampil
independen tapi tidak berpengaruh kepada

khalayak. Ada media yang berpengaruh
tetapi tidak independen.
Kadang-kadang saya berpikir, temanteman dan adik-adik jurnalis sekarang ini,
terutama Dewan Pers, sudah layak untuk
mengkaji lagi UU No. 40 Tahun 1999 agar
bisa dilakukan perubahan. Perubahannya
tentu berdasarkan perspektif kawan-kawan
wartawan, terutama mengenai independensi, keragaman isi, keragaman kepemilikan, kepastian usaha, kesejahteraan wartawan, kebenaran informasi, dan lain-lain.
Tentu saja, UU No. 40 Tahun 1999 juga
sudah harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang luar biasa sekarang
ini. Jangan lupa, UU Pers itu dibuat 22 tahun
lalu ketika kita belum punya medsos seperti
sekarang. Jika kawan-kawan jurnalis sudah
punya draf revisi UU Pers, ada baiknya
diusulkan kepada DPR agar menjadi UU Pers
yang baru. Mungkin kita akan revisi lagi 5 atau
10 tahun ke depan menyesuaikan dengan
perkembangan yang sangat cepat ini.
Perkembangan teknologi informasi
dan media sosial membuat banyak
media cetak yang berguguran sekarang
ini. Apa tanggapan Bapak?
Di sinilah masalah kita. Perkembangan
teknologi itu tak terhindarkan. Kita mau pakai
ideologi apapun—entah Pancasilaisme,
kapitalisme, liberalisme, sosialisme, apapun—
perkembangan teknologi informasi akan
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memaksa kita untuk beradaptasi. Media cetak
kini berguguran? Di Amerika Serikat, media
cetak sudah berguguran sejak 2005. Hanya
beberapa media cetak di sana yang bisa
bertahan bahkan berkembang hingga kini.
Kenapa? Karena mereka segera “mengayunkan diri” sesuai arah angin teknologi informasi.
Berbicara tentang independensi
pers, bagaimana Bapak melihat pers
yang partisan (dekat dengan kekuasaan
atau kekuatan politik)? Di sisi lain,
industri pers juga dikuasai segelintir
kekuatan ekonomi (konglomerat).
Apakah penguasaan industri pers itu
baik untuk kehidupan pers kita?
Kita, sebagai orang-orang pers dan para
akademisi ilmu komunikasi, sebetulnya sudah
belasan tahun membahas soal ini. Tetapi pada
akhirnya selalu saja kita menuai perbedaan
pendapat yang tajam tentang hal ini. Dulu,

parpol memiliki media parpol masingmasing—termasuk saluran TV—untuk
menyiarkan semua kegiatan maupun visi,
misi, program, dan pendapat dari parpol
tersebut.
Tetapi, untuk media selain milik parpol
harus diatur ketat supaya benar-benar
independen, adil, jujur, dan non partisan,
bahkan jika menuliskan atau menyiarkan
sesuatu hal yang pro salah satu parpol atau
salah satu kubu politik pun tidak diberi
peluang, bila perlu mendapat sanksi.
Nah, pendapat seperti ini tentu akan
menuai kontroversi yang panjang, nanti akan
bermuara pada perbaikan UU Pers ke depan.
Saya berharap UU Pers nanti lebih pro
terhadap jaminan kebenaran informasi, pro
kualitas pers, dan tentu saja pro atas jaminan
kehidupan dan kesejahteraan wartawan.
Terkait dengan pandemi Covid-19

bergerak secara langsung di lapangan.
Tidak sedikit juga wartawan yang
positif Covid-19. Apa pendapat Bapak?
Apakah insan pers perlu menjadi
kelompok prioritas yang mendapat
vaksin untuk Covid-19?
Tentu saja. Seharusnya mereka yang
diprioritaskan mendapatkan vaksin Covid19 adalah orang-orang yang pekerjaannya
sangat rentan dengan penularan Covid-19.
Petugas kesehatan, polisi, tantara, dan para
jurnalis mesti dimasukkan dalam gelombang
awal vaksinasi Covid-19. Apalagi wartawan. Sudah rentan terpapar Covid-19,
mereka masih berada di kelas ekonomi yang
rentan juga. Kalau terkena Covid, kan
repotnya luar biasa.
Terakhir, apa harapan Bapak dengan
peringatan Hari Pers Nasional ini?
Saya sangat berharap agar teman-teman

ada yang disebut sebagai “media milik parpol”,
yang artinya ada ketua umum partai politik
tertentu yang kebetulan adalah pemilik sebuah
media, lalu media itu dipakai untuk kepentingan
partai yang dia pimpin. Sekarang, terbalik,
“parpol milik media”, yaitu ada konglomerat
pemilik media yang kemudian mendirikan
parpol, lalu parpol itu dipakai untuk kepentingan para pemilik media tersebut.
Bayangkan saja kalau Anda sendiri punya
media, juga jadi ketua umum parpol, apa yang
Anda akan lakukan? Pastilah, Anda berkuasa
di opini publik, berkuasa dalam kebijakan
pemerintah dan juga berkuasa di DPR. Apa
yang akan Anda lakukan dengan kekuasaan
sebesar, sebanyak, dan seluas itu?
Menurut saya pribadi, mesti ada semacam
“titik kompromi” antara kepentingan para
idealis dan kepentingan para penguasa.
Misalnya, dengan melakukan kanalisasi
“pers parpol”. Maksud saya, lebih baik setiap

yang hampir berlangsung satu tahun,
bagaimana pengaruh pandemi ini
terhadap pers?
Teman-teman wartawan yang saya kenal
mengalami apa yang sedang dialami rakyat
pada masa pandemi Covid-19 ini. Kehidupan
serba susah. Susah sekali. Bahkan untuk
beli obat flu anaknya yang sedang sakit pun,
seorang wartawan tak mampu. Panjang
ceritanya kalau saya teruskan soal kehidupan sulit di masa pandemi ini.
Namun, kita ambil saja hikmahnya. Zaman
Covid-19 ini benar-benar mempercepat
perkembangan teknologi informasi. Dunia
pers kita memang dipaksa untuk kreatif
menyesuaikan diri dengan keadaan. Mediamedia mesti menggunakan platform-platform
digital yang sekarang ada di handphone
masyarakat.
Pandemi Covid-19 juga mengancam
insan pers, terutama mereka yang

pers, juga para pemilik media dan seluruh
stakeholder negara ini sadar betul dengan
posisi media sebagai gatekeeper (penjaga
pintu keluar masuknya) informasi di kepala
setiap rakyat. Kita semua harus membangkitkan kembali dunia pers kita agar
selalu benar, jujur, adil, cepat, independen,
dan kesejahteraan para wartawan terjamin.
Saya mengalami sendiri jadi wartawan
yang kesejahteraannya kurang, dianggap
kurang berwibawa bahkan oleh keluarga
saya sendiri hanya karena berprofesi
wartawan.
Saya ingin ke depan, semua orang, dari
Presiden sampai rakyat jelata, menghormati
dan menghargai seorang wartawan di
mana pun dia berada. Sebab, wartawan
adalah penyampai pesan, ya level-nya
beberapa tingkat di bawah rasul atau
messenger (yang berarti “penyampai
pesan”) tapi fungsinya mirip. ❏
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WAWANCARA
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FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Dave Akbarshah Fikarno Laksono, Anggota MPR RI

Luar Biasa, Peran Pers pada Masa Pandemi Ini

S

ETIAP tanggal 9 Februari diperingati
sebagai Hari Pers Nasional (HPN).
Pada tanggal itu bersamaan dengan
kelahiran organisasi Persatuan Wartawan
Indonesia (PWI). Penetapan Hari Pers
Nasional itu didasarkan pada Keputusan
Presiden Nomor 5 tahun 1985. Sebelumnya,
HPN telah dibahas sebagai salah satu butir
keputusan Kongres ke-28 PWI di Kota
Padang, Sumatra Barat, pada 1978. Dalam
keputusan itu, masyarakat pers ingin
menetapkan satu hari bersejarah untuk
memperingati peran dan keberadaan pers
secara nasional.
Dewan Pers, dalam sidang ke-21 di
Bandung pada 19 Februari 1981, menyetujui
keinginan masyarakat pers itu dan kemudian menyampaikan kepada pemerintah
sekaligus menetapkan penyelenggaraan
HPN. Dewan Pers menetapkan HPN dilaksanakan setiap tahun secara bergantian
di ibukota provinsi. Pada tahun 2021, masih
dalam suasana pandemi Covid-19, peringatan HPN berlangsung di ibukota negara, DKI
Jakarta.
Puncak peringatan HPN 2021 diisi
dengan Konvensi Nasional Media Massa
mengangkat tema: “Bangkit dari Pandemi,
Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi, Pers
sebagai Akselerasi Perubahan” yang
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dipusatkan di Ancol, Jakarta Utara. Pada
puncak peringatan HPN ini, Presiden Joko
Widodo hadir secara virtual dari Istana
Merdeka. Ribuan wartawan anggota PWI
dari seluruh Indonesia dan anggota
organisasi konstituen Dewan Pers juga
mengikuti puncak HPN 2021 secara virtual.
Berkaitan dengan peringatan HPN 2021,
Majelis mewawancarai anggota MPR dari
Fraksi Partai Golkar Dave Akbarshah
Fikarno Laksono. Berikut perbincangan
dengan anggota Komisi I DPR yang
membidangi komunikasi dan informasi.
Petikannya.
Memperingati Hari Pers Nasional
pada 9 Februari, bagaimana Bapak
melihat kehidupan pers kita secara
umum?
Pertama, saya mengucapkan selamat Hari
Pers Nasional tahun 2021. Pers di Indonesia
secara umum sudah sangat maju dan
demokratis. Informasi untuk publik pun sudah
sangat beragam, dengan demikian pers
Indonesia sudah sah untuk dikatakan telah
memajukan masyarakat. Sehingga membuat
masyarakat kini lebih dewasa dan biasa
dengan berbagai informasi, meskipun
tantangan-tantangan juga semakin besar di
depan mata.

Apakah benar bahwa pers kita saat
ini sedang mengalami masa kebebasan
pers?
Berbicara kebebasan pers maka tidak
lepas dari era Reformasi yang sudah bergulir
sejak 1998, sekitar 23 tahun lalu. Kalau
bicara sekarang, kebebasan pers sudah
jelas terlihat. Hari ini kita lihat sudah tidak
ada lagi pemberitaan yang dilarang ataupun
perusahaan media yang diberedel. Meskipun
dikatakan sudah ada kebebasan pers, tetapi
tentunya ada aturan dan hukum yang
berlaku. Aturan dan hukum itu sifatnya hanya
untuk menjembatani apabila ada berita yang
kurang tepat bagi kelompok maupun individu
yang dirugikan. Intinya, kebebasan pers yang
bertanggung jawab.
Apakah masih terlihat pers yang
partisan (dekat dengan kekuasaan atau
kekuatan politik)? Ini juga akan berpengaruh pada independensi pers?
Saya rasa jika itu dikaitkan dengan
kebebasan pers maka pertanyaan tersebut
merupakan hal yang tentu pasti terjadi. Di
negara manapun yang sistem persnya
sudah liberal atau bebas, media partisan
kepada kekuasaan ataupun politik itu lumrah
terjadi. Justru di sinilah ruang kebebasan
bagi media untuk dapat saling memberikan
otokritik kepada sesama media atau insan
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pers jika memang ada partisan terhadap
politik misalnya. Yang jelas masih banyak
juga media yang berimbang dan tidak partisan
dan justru di era kebebasan pers ini
perannya cukup signifikan mengawal
demokrasi.
Perkembangan teknologi juga memengaruhi industri pers. Karena kemajuan teknologi informasi membuat
media cetak banyak berguguran. Apa
tanggapan Bapak?
Iya, ini adalah tantangan terberat bagi
industri pers saat ini, yakni digitalisasi. Di
seluruh dunia mengalami hal serupa, tetapi
saya sangat yakin insan pers pasti mampu
beradaptasi dengan perkembangan ini. Jika
mau ditarik sejarah kelahiran pers dahulunya
tentu berkat kelahiran mesin cetak dari
Gutenberg. Pada masa itu bagaimana berita

bagi dunia pers Indonesia. Karena adakalanya dirasa pers itu hanya mementingkan
rating dan sebagainya, tapi tentu seperti
saya katakan sebelumnya bahwa kebebasan pers dan tanggung jawab itu adalah dua
sisi mata uang yang saling memengaruhi.
Jadi, ketika penguasaan ekonomi terhadap
pers lebih dominan maka pasti nantinya ada
penyeimbang dan itu bisa dari mana saja,
misalnya Dewan Pers, KPI, Asosiasi Jurnalis,
dan sebagainya.
Terkait dengan pandemi Covid-19
yang hampir berlangsung satu tahun,
bagaimana pengaruh pandemi ini
terhadap pers?
Pers selama masa pandemi ini telah
memberikan kontribusi paling berharga dan
bersejarah bagi negara Indonesia. Karena,
menurut saya, pers juga menjadi garda

masyarakat tidak mendapatkan informasi
yang utuh dari pandemi ini. Saya juga turut
berduka jika ada wartawan yang gugur
karena terpapar virus ini dan saya juga
simpati kepada insan pers yang terpapar
positif Covid, serta sampai hari ini masih
jalani isolasi mandiri atau dirawat. Semoga
lekas pulih dan sehat kembali. Yang jelas
peran pers begitu luar biasa pada masa
pandemi ini.
Apakah insan pers perlu menjadi
kelompok prioritas yang mendapat
vaksin untuk Covid-19?
Iya, insan pers perlu mendapat prioritas.
Untuk itu kalau tidak salah sudah menjadi
bagian dari kelompok awal yang mendapat
vaksin Covid-19. Karena pers berada
langsung di lapangan untuk meliput serta
memberitakan dengan sangat cepat per-

informasi sangat masif dan cakupannya luas
karena mesin tersebut yang kemudian
berkembang lahir menjadi sebuah industri.
Situasi sekarang juga demikian. Digitalisasi
telah mengubah lanskap pemberitaan yang
tadinya bersifat lokal, kini tidak ada batas lagi
karena ketika sudah masuk dalam online maka
dipastikan seluruh dunia akan mengetahui
berita itu. Ini sebuah revolusi teknologi dan
digital yang pada masanya nanti semua akan
merasakan manfaatnya. Yang terpenting
perlahan perlu beradaptasi namun tetap
menjaga agar ketahanan industri pers ini tetap
berjalan.
Industri pers di Indonesia juga dikuasai segelintir kekuatan ekonomi
(konglomerat). Bagaimana Bapak melihat
hal ini? Apakah penguasaan industri
pers itu baik untuk kehidupan pers kita?
Penguasaan ekonomi terhadap industri
pers memang ini menjadi tantangan tersendiri

terdepan dari informasi mengenai Covid-19
ini. Coba kalau Anda lihat sejak awal pandemi
ini masuk Indonesia sampai saat ini para
jurnalis dari media apapun dengan tetap
semangat memberitakan serta menginfokan
virus Korona tanpa kenal henti.
Bagi saya, para jurnalis juga sebagai bagian
dari garda terdepan dalam penanganan
Covid-19 karena mereka ini adalah penyampai
informasi kepada publik, sekaligus mengedukasi masyarakat.
Pandemi Covid-19 juga mengancam
insan pers, terutama mereka yang
bergerak secara langsung di lapangan.
Tidak sedikit juga wartawan yang
positif Covid-19. Apa pendapat Bapak?
Saya atas nama pribadi serta sebagai
anggota DPR RI menghormati dan angkat topi
kepada seluruh wartawan yang meliput
Covid-19 di lapangan. Tanpa adanya peran
wartawan maka mungkin sampai hari ini

kembangan dari Covid-19 ini.
Terakhir, apa harapan Bapak dengan
peringatan Hari Pers Nasional ini?
Saya berharap Pers Indonesia tetap jaya
dan semakin maju. Berikan selalu informasi
yang benar, sesuai fakta dan data kepada
masyarakat. Pers Indonesia perlu beradaptasi juga dengan perkembangan
teknologi, karena hal ini akan menjadi kunci
penting ke depan dalam era digitalisasi ini.
Meski pola penulisan berita, meliput, dan
sebagainya tidak mengalami perubahan,
tetapi jadikan digitalisasi sebagai alat yang
mempermudah dan mempercepat hasil
penulisan berita tersebut.
Kebebasan pers yang telah berkembang
ini juga harus tetap dipelihara karena
masyarakat akan semakin terbuka dan untuk
mencegah ide-ide yang menyesatkan.
Jadilah pers yang mencerahkan bagi
Indonesia dan dunia. ❏
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Agak Grogi Dites Sebutkan

Pancasila

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Tina Bule
HRISTINA, model cantik asal Rumania, sangat populer di

C

Soesatyo, Tina pun tak ragu ketika dites Pancasila. Dia menyebutkan

kalangan netizen Indonesia. Di kanal Youtube dia dikenal

sila pertama sampai ketiga dengan lancar. “Maaf belum hafal keempat

dengan sebutan Tina Bule. Dia mengaku sudah cinta

dan kelima,” ujarnya disambut tawa Bamsoet.

tahun lalu.

menghadapi pademi Covid-19, selalu patuhi protokol kesehatan:

Indonesia begitu pertama kali mengetahui negara Indonesia, 6

Kepada rakyat Indonesia, Tina berpesan agar tetap semangat

“Ya saya cinta Indonesia, negeri luar biasa indah, unik, dan sangat

memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. “Satu lagi

beragam. Makanya saya menikahi pria Indonesia sebagai bentuk

jangan buang sampah sembarangan, merusak lingkungan,”

cinta saya,” katanya.

tegasnya. ❏

Saat bertemu di acara Podcast dengan Ketua MPR Bambang
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Dari

Rockstar
ke Pengembang Properti

B

INTANG rock era 1980-an sampai 1990-an dengan tone suara
sangat khas Ikang Fawzi sangat tenar dengan lagu

masterpiece-nya ‘Preman.’ Namun, saat ini, aktifitasnya tidak

lagi di dunia musik. Pemilik nama asli Ahmad Zulfikar Fawzi ini lebih
dikenal sebagai pengusaha properti atau developer.
Ikang Fawzi mulai berkiprahnya di organisasi properti ini sejak
1990. Kariernya terbilang moncer. Di organisasi properti (REI) dia
menjabat sebagai Wakil Ketua Umum. Aktifitas suami Marissa Haque
di dunia properti terekam dalam acara podcast ngomong politik
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebulan lalu.
Terjunnya Ikang ke dunia properti diawali dengan kegundahannya
akan kontinuitasnya di jalur musik. “Apakah karier saya ini akan
berlangsung terus, atau tiba-tiba berhenti karena eranya sudah
berubah. Sebagai persiapan saya berpikir berkiprah di bidang lain,
properti adalah pilihan saya,” katanya. ❏
DER

Nirina Zubir

Beri Bingkisan

Penyemangat Petugas Medis

A

RTIS film Nirina Zubir pernah dinyatakan positif Covid-19.
Dia diisolasi selama satu bulan. Dari situ Nirina bisa
merasakan betapa kerja para petugas medis dalam

merawat pasien terpapar Covid sangat melelahkan dan penuh
resiko tertular juga.
Sebagai bentuk dukungan dan juga untuk menyemangati para
pekerja medis, pemilik nama lengkap Nirina Raudhatul Jannah Zubir
ini memberikan bingkisan kepada dokter dan pekerja medis yang
dikenalnya.
“Gak banyak si, ini sebagai bentuk dukungan aja, simpati kepada
mereka. Kerja mereka luarbiasa loh, tanpa kenal lelah,” kata peraih
penghargaan pemeran wanita terbaik Festival Film Indonesia tahun
2006 dalam film Heart. ❏

Ikang Fawzi

DER
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Yadiyasa

Seniman Lukis Bayangan di Rumah Cantrik

J

ULUKAN Yogyakarta sebagai kota
wisata tak perlu dipertanyakan. Di
wilayah bekas kerajaan Mataram dan
Pakualaman ini terdapat banyak obyek
wisata yang mempesona dan menjadi tujuan
para wisatawan, baik domestik maupun
mancanegara. Mulai dari wisata sejarah,
seni budaya, religi, keindahan alam hingga
wisata kuliner. Setiap objek wisata memiliki
keunikan sendiri-sendiri, dan tentunya
menarik buat wisatawan yang berkunjung
ke Yogyakarta.
Pesona Yogyakarta bukan hanya bagi
mereka yang baru pertama melihat Kota
Gudeg dan objek-objek wisatanya yang
selalu menampilkan yang baru. Tetapi
pengunjung yang pernah atau sering ke
Yogya pun pasti ingin kembali lagi ke sana.
Selain karena Yogya memberi kenangan
tersendiri bagi para pengunjungnya, juga
karena Yogya memang memiliki daya tarik
tersendiri. Maka tak heran kalau di setiap
liburan panjang, Yogya yang dikenal sebagai
Kota Gudeg ini ramai dikunjungi para
wisatawan.
Kondisi ini karuan saja mendatangkan
rezeki buat warga masyarakat Yogya,
terutama masyarakat menengah ke bawah.
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Mereka menawarkan segala macam yang
dibutuh para wisatawan, baik kuliner
maupun kerajinan atau karya seni lainnya
untuk dijadikan oleh-oleh. Di antara warga
Yogya yang mengais rezeki di tengah
keramaian kunjungan wisata itu adalah
Yadiyasa (51). Dia termasuk salah seorang
seniman lukis bayangan (siluet) yang ada

Yadiyasa

di Yogya.
Keahlian yang dimiliki oleh Yadi ini
memang tidak banyak. Selain di Yogyakarta,
seniman lukis siluet hanya bisa ditemukan
di Jakarta. Itu pun hanya ada di Pasar Seni
dengan jumlah yang terbatas pula. Di Yogya
jumlah seniman lukis bayangan hanya ada
beberapa, dan Yadi adalah seorang di
antaranya. Sehari-hari, pria kelahiran
Sleman, 10 Oktober 1969, ini menawarkan
jasanya kepada para wisatawan di kawasan wisata Rumah Cantrik di Kabupaten
Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Jadi setiap hari Yadi mangkal di Rumah
Cantrik itu. Untuk menghasilkan karya lukis
(siluet), Yadi tak perlu repot-repot menyediakan segala macam peralatan lukis, seperti
kuas, cat pewarna, kanvas, atau alat lukis
lainnya. Tapi, dia cukup menyediakan peralatan berupa gunting rambut, cutter, dan kertas
karton. Kepada wisatawan yang singgah di
tempat tersebut, Yadi menawarkan jasanya.
Bagi mereka yang bersedia dilukis tidak perlu
meluangkan waktu khusus, tapi si pelukis
justru beraksi pada saat si obyek sedang
beristirahat menikmati suasana pedesaan dan
jajanan yang disajikan rumah cantrik.
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Tidak seperti penggarapan karya lukis
pada umumnya, pembuatan lukisan bayangan ini relatif cepat. Minimal butuh waktu
sekitar tiga menit. Pada saat melukis, si
pelukis mengambil posisi di samping objek
yang dilukis. Sambil memandang wajah
(samping) di objek, tangan kanan si pelukis
menggunting kertas karton yang ada di
tangan kirinya, mengikuti lekuk-lekuk wayah
dari si objek tadi. Luar biasa. Lukisan yang
sudah jadi mirip sekali dengan wajah yang
dilukis. Dan, para wisatawan yang dilukis
pun tak perlu mengeluarkan biaya besar,
cukup Rp 30.000 saja untuk satu lukisan.
“Semakin sederhana bentuk yang kita lukis
semakin cepat waktu pengerjaannya.
Misalnya, rambutnya gundul dan tidak
berkaca mata. Itu sangat mudah kita kerjakan
dan bisa relative cepat pembuatannya,
demikian sebaliknya,” kata Yadiyasa kepada
majalah Majelis beberapa waktu lalu.
Menurut Yadi, sudah banyak tokoh yang
menikmati hasil karyanya. Mulai dari politisi,
artis, hingga pengusaha. Bukan hanya tokoh
nasional, beberapa di antaranya orang
asing. Termasuk turis dan pejabat negeri
asing. Praktis, karya lukis siluet dari
Yadiyasa sudah dinikmati penduduk bumi dari
berbagai benua.

Kongres Partai
Sebelum memilih menggeluti seni lukis
siluet, Yadi merupakan seorang pelukis sketsa
wajah. Selama bertahun-tahun ia menjajakan
jasa ketrampilannya di kawasan Jalan
Malioboro, Kota Yogya. Bersama para pelukis
sketsa wajah lainnya, Yadi menawarkan
jasanya kepada para wisatawan yang kerap
menghabiskan waktu di wilayah tersebut.
Namun, jalan hidupnya berubah ketika ia
melihat ada aliran lukis yang relatif baru, yaitu
seni lukis bayangan.
“Semula saya pikir pembuatannya seperti
sketsa wajah, yang harus di sket dulu. Tapi
setelah saya coba, ternyata bisa langsung
dipotong jadi,” katanya.
Menyadari potensinya sangat besar,
Yadi pun pelan-pelan beralih menjadi
seniman pelukis bayangan. Mula-mula ia
mencoba membuat siluet untuk keluarganya
sendiri, yakni istri dan anak-anaknya.
Setelah yakin, ia mulai turun jalan menjadi
pelukis siluet di Malioboro. Namun, belum
terlalu lama ia bergulat dengan seni lukis
siluet di pusat Kota Yogya itu, virus korona
pun mewabah di Indonesia, termasuk
Yogya. Sejak itu, Yadi pun berhenti, dan
memilih berdiam diri di rumah, sebagaimana
anjuran pemerintah.

“Di tengah pandemi saya dengar ada
pembukaan rumah cantrik, saya langsung
ke sini dan menjajakan ketrampilan saya
kepada para wisatawan. Buat saya, ini
menguntungkan karena jarak dari rumah lebih
dekat dibanding harus ke Malioboro,” kata
Yudi lagi.
Sebelum menetap untuk melukis di
rumah Cantrik, Yadi sempat bepergian di
beberapa kota besar di Indonesia, seperti
Denpasar, Jakarta, Bandung, Semarang,
dan Balik-papan. Di kota-kota besar itu ia
menjajakan karya lukisnya kepada kaderkader partai yang tengah mengikuti Munas
atau kongres. Dengan cara ini, kata Yadi,
keuntungan yang didapat semakin besar.
Selain banyak tokoh partai yang bisa
dilukis, harga yang ditetapkan untuk setiap
lukisan juga lebih mahal.
“Sekarang ini, saya banyak diminta
melukis di acara resepsi pernikahan, ulang
tahun atau acara penting lainnya untuk
memberikan souvenir kepada para tamu.
Tawaran ini juga sangat menguntungkan,
karena bayarannya sudah jelas,” ujar
Yadiyasa yang beralamat di Dusun Sunten
RT VI/RW XXI Sendang Rejo, Minggir,
Sleman, ini. ❏
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H. Johan Rosihan, ST

Dekat

dengan Masyarakat Adalah
Passionnya

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

P

ERJALANAN tahun 2021 masih seumur jagung. Kesunyian
penyambutan tahun baru akibat pandemi Covid-19 belum hilang
dari ingatan. Tetapi, di 2021 ini masyarakat sudah merasakan
dua kali kesulitan pangan. Pertama, pada akhir 2020 hingga awal
2021, komoditas kedelai menghilang dari pasaran. Kalaupun ada,
harganya menjulang tinggi.
Tingginya harga komoditas kedelai mengakibatkan raibnya
tempe dan tahu dari lapak-lapak pasar tradisional. Hingga hampir
sepekan lamanya kedua jenis
makanan rakyat itu tidak ditemukan. Masyarakat pun berteriak meminta pemerintah
hadir, mengatur tata niaga
kedelai menjadi lebih baik, agar
kasus hilangnya kedelai tidak
terus-menerus berulang dari
tahun ke tahun.
Setelah stok kedelai normal
ditandai kembalinya tempe dan tahu di lapak-lapak pasar tradisional,
pada minggu kedua Januari 2021 harga daging mengalami kenaikan
yang signifikan. Daging sapi yang sebelumnya dihargai Rp 120.000/
kg, tiba tiba naik menjadi 240.000/kg. Kenaikan harga daging ini
berimbas terhadap berkurangnya jumlah konsumen pembeli daging
sapi.
Tingginya harga daging sapi membuat ibu-ibu rumah tangga
berfikir lebih keras mencari pengganti protein hewani. Sementara
pedagang bakso hanya bisa pasrah, mereka berharap kenaikan
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harga daging itu segera membaik, kembali ke harga normal seperti
sebelumnya.
Gejolak harga kedelai dan daging sapi yang terjadi di awal 2021
ini menjadi perhatian serius Sekretaris Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera (F-PKS) MPR RI yang juga anggota Badan Pengkajian
MPR, H. Johan Rosihan ST. Menyikapi kelangkaan dan mahalnya
harga komoditas pangan, Johan meminta pemerintah segera
mengambil langkah pengamanan stok dan harga pangan. Apalagi,
sebentar lagi akan datang bulan
puasa dan Idul Fitri.
Menurut Johan, kelangkaan
bahan pangan, seperti kedelai
dan daging sudah sering terjadi.
Sayang, bangsa Indonesia gagal
memetik pelajaran dari kasus
tersebut, sehingga kelangkaan
dan tingginya harga komoditas
pangan terus berulang dan
berulang lagi.
Padahal, kata Johan, bangsa Indonesia memiliki potensi yang besar
untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Tetapi potensi
tersebut belum dimanfaatkan. Untuk mencukupi kebutuhan pangan
rakyatnya, pemerintah lebih memilih melakukan impor dalam jumlah
yang sangat besar.
Menurut Johan, pemerintah punya alasan petani kita tidak memiliki
pengetahuan yang cukup untuk menjadi tulang punggung penghasil
bahan pangan. “Kalau itu alasannya, pemerintah semestinya mendidik
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petani supaya makin pintar, bukannya malah memilih membeli bahan
pangan dari luar,” ujar H. Johan Rosihan kepada Majalah Majelis
yang menyambangi ruang kerjanya beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi IV DPR RI ini mengingatkan, tujuan dibentuknya
negara Indonesia adalah melindungi seganap bangsa dan seluruh
tumpah darah. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa. Cita-cita inilah yang seharusnya diperjuangkan
oleh pihak-pihak yang ada di dalam rantai komoditas kedelai, daging,
atau bahan pangan lainnya.
Jadi, bukan sekedar mau enaknya saja, yang penting kebutuhan
dalam negeri tersedia. Bagaimana cara dan dari mana asalnya

terserah mereka. Ingat pesan Bung Karno, sang Proklamator dan
Presiden Indonesia pertama dulu pernah bilang: “Jangan Serahkan
Selera Lidahmu Kepada Bangsa Asing.”
“Pandemi Covid-19 ini harusnya semua kita sadar. Ini adalah
kesempatan untuk memperkuat produksi dalam negeri. Karena di
masa covid ini semua negara penghasil bahan pangan menahan
produksinya. Hanya 5% saja yang dikeluarkan. Karena sampai hari
ini belum dipastikan kapan covid akan berakhir,” kata Johan lagi.
Agak mengherankan, pada saat momentum kebangkitan pertanian
tiba, kata Johan, pemerintah malah memotong anggaran pertanian
dalam APBN. Anggaran pertanian resmi dipotong sebesar Rp 6 triliun
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profil

untuk menambah anggaran Covid-19 sebesar Rp 175 triliun.
Padahal vaksin terbaik di seluruh dunia itu, kata Johan, adalah
tersedianya kebutuhan pangan. Biarpun disuntik vaksin seribu kali,
kalau tidak ada makanan umat manusia bisa punah. Ini menunjukkan
bahwa pemerintah tidak konsekuen, kurang perhatian, dan tidak
serius membangunan pertanian.

Partai Keadilan
Pria kelahiran Sumbawa, 29 Oktober 1972, ini adalah pendatang
baru di Senayan. Karena itu, banyak yang takjub, bahkan Johan
sendiri nyaris tak percaya ketika namanya ditunjuk menjadi Sekretaris
Fraksi PKS MPR RI. Ia merasa kepercayaan tersebut bernilai sangat
tinggi, dan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab. Apalagi, secara tiba-tiba ia harus bekerjasama
dengan anggota MPR yang sebelumnya dia lihat hanya melalui layar
kaca.
Politisi PKS Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ini sukses
melenggang ke DPR RI berkat keberhasilannya menjaring dukungan
pada Pileg 2019 melalui dapil NTB I, meliputi Kabupaten Sumbawa
Barat (KSB), Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten
Bima, dan Kota Bima. Johan Rosiha lolos menjadi anggota DPR RI
dengan meraup suara sebesar 46.293 suara.
Meski baru mengenyam kursi DPR RI tetapi kiprah keterlibatannya
di ranah politik sudah berlangsung lama. Ia meretas karir politiknya
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dari bawah. Dimulai dari ikut program pengkaderan yang dilaksanakan
oleh Partai Keadilan (PK). Lalu dipercaya menjadi Ketua Bidang
Kaderisasi DPD Partai Keadilan Kabupaten Lombok Barat. Dan, Panitia
Pemilihan Daerah (PPD) TK I pada Pemilu 1999 utusan Partai Keadilan.
“Pada tahun 1999 saya ikut pileg, tapi gagal. Saat itu saya lebih
berkonsentrasi pada PPD dan abai dalam pemilihan, sehingga wajar
kalau saat itu saya gagal,” kata Johan memberi alasan.
Seiring perjalanan waktu, ketika PK berubah menjadi Partai
Keadilan Sejahtera (PKS), anak kedua dari lima bersaudara pasangan
Abdul Muji Taslim dan Halimah ini ikut berubah dan berlabuh bersama
PKS. Sampai akhirnya pada 2004, Johan mendapat amanat partai,
ikut dalam Pileg 2004 dan langsung terpilih. Sejak itu, selama tiga
periode berturut-turut, ayah lima anak hasil pernikahannya dengan
Hj. Wahidah, SE., tidak pernah jeda menjadi anggota DPRD Provinsi
Nusa Tenggara Barat (NTB).
Lima belas tahun menjadi anggota DPRD NTB, Johan dikenal
sebagai sosok yang kritis, dengan kebijakan eksekutif. Terlebih
menyangkut penganggaran, karena ia pernah didaulat menjadi Juru
Bicara Badan Anggaran DPRD NTB.
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Selama menjadi anggota DPRD NTB, Johan sempat dipercaya
memegang jabatan strategis. Antara lain, Sekretaris Komisi III Bid.
Infrastruktur dan Lingkungan Hidup DPRD NTB 2004-2009, Sekretaris
Komisi II Bid. Ekonomi dan Keuangan DPRD NTB 2009-2014, Ketua
Panitia Khusus Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB, dan Ketua Panitia Khusus
Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi NTB

Relawan Kemanusiaan
Johan merupakan satu dari sedikit politisi yang nyaris tak berjarak
dengan konsituen. Dia selalu turun langsung bersilaturahmi dengan
masyarakat ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Kegiatan
tersebut bukan saja dilakukan dalam kondisi normal, tapi dalam situasi
bencana pun Johan sering aktif menyalurkan bantuan, melalui
tangannya sendiri.
Karena itu, tak mengeharankan, selain seorang politisi, Johan
juga dikenal sebagai relawan kemanusiaan. Bahkan, sejak dulu,
dia dikenal sebagai salah satu relawan kemanusiaaan. Dia pernah
ikut di berbagai aksi kemanusiaan penanganan bencana. Seperti,
bencana gempa di Lombok, juga banjir di Bima dan Sumbawa.
Kini, setelah menjadi anggota DPR RI, Johan berusaha
mempertahankan kebiasaan lamanya, dekat dengan konsituen. Ia
selalu menyempatkan diri pulang ke Sumbawa untuk bertemu,
sekaligus menyerap aspirasi konsituen. Atau ikut menyelesaikan
persoalan masyarakat yang ada di daerah.
“Minimal dua minggu sekali, saya menyempatkann diri pulang ke
dapil. Di sana banyak pekerjaan yang bisa saya kerjakan, membantu
menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat,” kata Johan lagi.

Selalu dekat dengan masyarakat, baik dalam kondisi normal maupun
bencana, rupanya menjadi passion Johan sebagai politisi. Pilihan itu
diambil dengan segala risiko, jauh dari pamrih, pamer atau sekedar
mencari popularitas. Tetapi benar-benar ingin selalu dekat dengan
para pemilihnya.
“Kesenangan ini bukan baru sekarang saja, tapi sejak dulu saya
gemar silaturahmi. Mungkin efek berpindah-pindah rumah mengikuti
tempat kerja Bapak saya sebagai pejabat kecamatan. Tetapi itu
berpengaruh besar dalam kehidupan saya sebagai politisi,” katanya.
Selain berpindah-pindah mengikuti tempat kerja orangtuanya,
Johan juga ikut Bapaknya dalam hal mengisi waktu luang, dengan
cara bertani. Dulu, setelah Bapaknya pulang kerja, Johan
menyertainya pergi ke sawah atau ladang untuk bertani. Bahkan
menjelang panen, Johan dan Bapaknya pindah rumah tinggal di
ladang atau sawah, untuk menjaga tanaman dari serangan binatang
perusak, seperti babi hutan. Setidaknya selama sebulan Johan
tinggal di sawah atau ladang hingga tanamannya di panen. ❏
MBO
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Nama
: H. Johan Rosihan, ST
Tempat/Tgl. Lahir : Sumbawa, 29 Oktober 1972
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: Jln. Kertanegara IV/12 Kekalik Motong,
Kr. Pule, Kec. Sekarbela Kota Mataram – NTB
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1979 – 1985 : SDN 2 Lape – Sumbawa
1985 – 1988 : SMPN 1 Empang – Sumbawa
1988 – 1991 : SMAN 1 Sumbawa Besar
1992 – 1998 : Fakultas Teknik Universitas Mataram (tdk selesai)
2004 – 2009 : Fakultas Teknik Univ. Islam Al-Azhar Mataram (S1)
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1. Wakil Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FT Unram
2. Ketua Forum Komunikasi Pemuda Pelajar Mahasiswa Empang
3. Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Daerah NTB
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5. Sekjen Lembaga Pemantau Kebijakan Publik NTB
6. Ketua Umum Gema Keadilan NTB
RIWAYAT KEPARTAIAN DAN KEDEWANAN
1. Ketua Bidang Kaderisasi DPD Partai Keadilan Kab. Lombok Barat
2. Panitia Pemilihan Daerah (PPD) TK I pada Pemilu 1999 utusan Partai Keadilan
3. Ketua Bidang Kebijakan Publik DPW Partai Keadilan Sejahtera NTB
4. Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPW Partai Keadilan Sejahtera NTB
5. Sekjen Tim Pemenangan TGB. M. Zainul Majdi-Badrul Munir pada Pilgub NTB 2008
6. Sekretaris Komisi III Bid. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup DPRD NTB 2004-2009
7. Sekretaris Komisi II Bid. Ekonomi dan Keuangan DPRD NTB 2009-2014
8. Ketua Panitia Khusus Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB
9. Ketua Panitia Khusus Penyusunan Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi NTB
10. Badan Anggaran DPRD NTB 2009-2014
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Covid-19 dan Nasionalisme

S

ENSE OF CRISIS manusia diuji oleh turbulensi yang

kebangsaan. Atau mengedepankan kepentingan bangsa dalam

menyasar kemapanan hidup manusia. Covid-19 hadir dalam

situasi krisis. Bahwa dalam situasi yang memukul setiap sektor

era disrupsi, saat manusia berinovasi dengan teknologi.

Dalam ragam upaya membatasi penyebaran virus melalui protokol

kehidupan manusia, nations matter. Kehidupan berbangsa adalah
yang utama.

kesehatan dan pembatasan sosial sebagai kenormalan baru,
sense of nationalism teruji dalam koridor sebagai bagian dari

Evolusi Habitus Berbangsa

masyarakat dunia. Tersedianya vaksin membangkitkan optimisme

Akhir tahun 2019, pasca pemilihan langsung presiden dan wakil

kebangkitan di berbagai sektor. Grafik menunjukkan pandemi belum

presiden, eksistensi masyarakat Indonesia dibalut dengan dikotomi

berakhir tetapi sebuah harapan terukir.

yang menjadi narasi sosial politik. Publik tak menolak bahwa klaster
masyarakat atas nama basis dukungan politik merupakan kenormalan

Krisis dan Sentimen Kebangsaan
Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Tim Wakil Ketua MPR
RI Bidang Koordinasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah, sebesar
87% responden setuju bahwa virus korona adalah sebuah
ancaman serius bagi Indonesia. Dalam word cloud analysis
responden memahami bahwa ancaman pandemi ini bukan hanya
masalah kesehatan akibat Covid-19 semata, tetapi mengakibatkan
menurunnya aktivitas perekonomian yang berujung pada ancaman
stabilitas nasional.
Responden yang berasal dari kalangan anak muda menyebut
bahwa gotong royong merupakan nilai dasar ideologi kebangsaan
yang diperlukan dan makin diperkuat dalam rangka mempererat
tali kebangsaan dengan memperkuat persatuan bangsa, terutama
dalam situasi krisis.
Penguatan ideologi kebangsaan dan semangat solidaritas,
kolaborasi antardaerah menjadi solusi dan lebih diutamakan
daripada kompetisi dalam upaya menghentikan rantai penyebaran

dalam berdemokrasi. Menjadi tak sehat dalam relasi sosial saat

wabah. Tanpa disadari, anak muda menunjukkan sebuah

keragaman identitas bangsa menjadi alat untuk memecah persatuan

kepedulian penuh pada bangsa dan negara. Responden tak

bangsa. Sisi lain pandemi Covid-19 adalah melampaui dikotomi sosial

menyebut satu kelompok saja dalam proses pengumpulan data.

politik.

Krisis, yang merupakan perubahan kondisi secara umum dalam

Masih teringat, seminggu setelah pemerintah mengumumkan

kehidupan manusia berdampak pada perubahan perilaku sebagai

pasien Covid-19 pertama di Indonesia, Maret 2020, terjadi kesulitan

respon terhadap krisis. Bahwa manusia beranjak mencapai

menemukan alat pelindung diri, seperti masker, hand sanitizer dan

sebuah fase tanggap darurat tanpa menanggalkan semangat

alkohol. Terjadi lonjakan harga karena penimbunan. Beberapa pihak

berbangsa. Evolusi perilaku ditempatkan pada sentimen

mengambil keuntungan di tengah krisis. Menghadapi situasi darurat,
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Oleh:

Lestari Moerdijat, SS., MM.
Wakil Ketua MPR RI

warga tidak kehilangan akal. Mereka membuat masker dari kain dan

Nasionalisme, Basis Persatuan

menjualnya dengan harga terjangkau. Warga membuat hand sani-

Para pendiri bangsa Indonesia tentu melalui fase kontemplasi

tizer sesuai panduan WHO yang bahan dasarnya dari alkohol di

saat meletakkan kebhinekaan sebagai salah satu pilar maupun

atas 60%.

konsensus kebangsaan. Kita tak mengira bahwa solidaritas sosial

Kampanye di media sosial beragam dengan tagar “salingjaga-

dan kedermawanan sebagian anak bangsa adalah modal utama

salingasuh”, “solidaritaswarga” atau “masker4all”. Gerakan membuat

saat berhadapan dengan Covid-19. Menurut The CAF World Giv-

masker sendiri semakin masif, para penimbun masker kembali menjual

ing Index, Indonesia merupakan satu satunya negara yang terus

dengan harga normal dan mereka yang mengisolasi diri secara

bertumbuh giving index” nya dalam 10 tahun terakhir menurut

mandiri membangun dukungan melalui sosial media. Gerakan lain,

Charities Aid Foundation Survey.

tersedianya dapur umum dan gerakan saling jaga dengan

Wujud gotong-royong terus ditampilkan masyarakan dalam

menyediakan bahan pokok makanan bagi tetangga dengan

periode pandemi korona. Kedermawanan dan solidaritas pada

menggantung kebutuhan di pagar rumah.

orang lain di Indonesia merupakan nilai-nilai keagamaan yang

Bulan Mei 2020, Bank Indonesia mencatat transaksi e-commerce

dipadu dengan tatanan berbangsa dan bernegara. Pemaknaan

meningkat. Indonesia memiliki mobile customer mencapai 338,2 juta;

nilai-nilai sila pertama dan kedua dalam kehidupan berbangsa

pengguna internet 175,4 juta orang dan pengguna aktif media sosial

bernegara, sila ketiga dan keempat menjadi modal sosial bagi

sebanyak 160 juta orang. Adopsi digital di Indonesia terakselerasi di

bangsa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indone-

masa pandemi Covid-19. Masyarakat beralih dari konvensional

sia. Nasionalisme menjadi alasan pertama, utama untuk

menuju online, termasuk dalam melakukan transaksi belanja akibat

keselamatan masyarakan Indonesia sekaligus menjadi basis

adanya pembatasan aktivitas, untuk menekan bertambahnya kasus

persatuan. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, kolaborasi

Covid-19.

dan kerja sama melawan wabah adalah mutlak. Sembari

Terjadi evolusi habitus, perilaku sosial menanggapi krisis. Dampak
dari gerak bersama mau tidak mau memaksa eksklusivitas menjadi

membangun kerja sama dengan negara lain, nasionalisme tak
boleh luntur oleh kepentingan sesaat.

inklusivitas. Inisiasi gerakan membantu yang dilakukan kelompok

Atas nama nasionalisme dan komitmen bahwa keselamatan

perempuan menjadi cermin bahwa dikotomi tak mampu mengatasi

manusia adalah hukum tertinggi, kita bersama menyongsong
masa post-Covid19 yakni periode pemulihan ekonomi dan

unitas.
Kesatuan melunturkan setiap perbedaan dalam gerakan saling

kebangkitan masyarakat. Oleh karena itu, tindakan yang patut

jaga yang digalakkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, jogo

dilakukan oleh pemerintah sebagai pengayom masyarakat adalah

tonggo. Habitus berbangsa periodik karena perbedaan pilihan

meningkatkan test and trace, sambil memastikan pemberian

berevolusi dalam rekonsiliasi melawan penyebaran wabah korona.

vaksin secara efektif untuk mencegah penyebaran wabah,

Sebuah kesadaran sosial terbangun bahwa perjalanan kita sebagai

mempercepat reformasi struktural untuk akselerasi pemulihan

satu bangsa ke depan akan lebih kompleks dihadapkan pada situasi

ekonomi, melalui pengembangan potensi ekonomi secara opti-

VUCA (Uncertain, Complex and Ambiguous) di mana kita sebagai

mal, merumuskan kebijakan fiskal yang mesti berorientasi pada

individu dan bagian dari organisasi negara dan masyarakat harus

masyarakat berdampak sebagai wujud cricis response,

mempersiapkan diri dan selalu menjadi pembelajar dan berani

mengawasi dan mendorong produktivitas masyarakat pada

berubah.

sektor privat, UMKM. ❏

81

EDISI NO.02/TH.XV/FEBRUARI 2021

72-82 R.pmd

81

1/1/2003, 1:04 AM

Ketika Pertahanan Bangsa Kerap Kebobolan
Berbagai kapal, pesawat, dan sistem kendaraan tanpa awak milik bangsa asing kerap menyusup ke wilayah Indonesia. Hal
itu menunjukkan sistem pertahanan dan keamanan bangsa ini lemah. Badan Pengkajian MPR sudah lama menyusun
kajian akademik mengenai pembangunan bidang pertahanan. Didorong sistem pertahanan berbasis negara kepulauan.

S

ISTEM pertahanan dan keamanan yang dimiliki oleh bangsa
Indonesia, agaknya belum seperti yang kita harapkan. Di sistem
pertahanan udara, bangsa ini sering ‘kecolongan’ di mana
pesawat asing kerap melintas di wilayah udara Indonesia tanpa izin
atau ilegal. Peristiwa yang demikian terjadi bukan hanya sekali, namun
sudah beberapa kali terulang.
Di laut pun sepertinya mengalami hal serupa. Puluhan bahkan
ratusan kapal nelayan asing dalam setahun bisa jadi memanen ikan
di perairan Indonesia, terutama di Laut Natuna dan perairan-perairan
lainnya yang bersebelahan dengan negara tetangga.
Hadirnya kapal-kapal nelayan asing, baik yang tradisional maupun
yang sudah modern pastinya merugikan bangsa Indonesia. Kekayaan
yang seharusnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia dicuri oleh
bangsa lain dan memberi keuntungan kepada
mereka. Namun, yang lebih mengkhawatirkan
dalam menjaga atau melaksanakan sistem
pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia
adalah ketika kita sering kebobolan masuknya
seaglider (kendaraan dalam air tanpa awak)
milik bangsa asing. Seaglider tersebut diduga
berasal dari Cina, masuk tanpa izin untuk
mengetahui kondisi perairan di Indonesia dari
berbagai aspek. Hadirnya seaglider yang
beroperasi di bawah laut telah terjadi untuk
ketiga kalinya. Kali pertama penyusupan matamata itu ditemukan di Kepulauan Riau pada
Maret 2019. Kedua kalinya pada Januari 2020
di Perairan Sumenep, Jawa Timur. Serta ketiga
kalinya, barusan terjadi pada Desember 2020
di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
Tak hanya itu yang dilakukan Negeri Tirai
Bambu itu kepada Indonesia. Beberapa waktu
lalu, di saat bangsa ini sibuk melakukan pencarian korban Sriwijaya
Air yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu, kapal survei China Xiang
Yang Hong 03 melakukan penyusupan hingga Perairan Selat Sunda.
Sebagai mata-mata tentu apa saja yang menyusup ke Indonesia,
baik lewat darat, laut, maupun udara, merugikan bangsa Indonesia.
Potensi kekayaan alam serta kekuatan sistem pertahanan dan
keamanan nasional akan disadap, sehingga di satu sisi kekayaan
alam yang ada di Indonesia bisa diketahui, sedang di sisi lain
kelemahan sistem pertahanan dan keamanan nasional bisa dibaca.
Mengupas masalah yang demikian, Badan Pengkajian MPR
sebenarnya telah lama membuat kajian akademik. Kajian tersebut
dituangkan dalam buku yang berjudul: Percepatan Pembangunan
Bidang Pertahanan Keamanan dan Politik Luar Negeri. Buku
tersebut memiliki tebal ix + 46 halaman. Terbagi dalam IV Bab.
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Dalam rumusan masalah ditulis, Indonesia merupakan negara yang
memiliki banyak kekayaan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber
pembangunan namun pada kenyataannya masih banyak terdapat
kekurangan yang dimiliki bangsa Indonesia sehingga bangsa ini harus
memformulasikan politik luar negeri dalam bekerja sama dengan
negara lain atau membuat perencanaan kebijakan yang komprehensif, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, dalam buku
itu mencari Bagaimana Master Plan Politik Luar Negeri dan
Pertahanan Keamanannya untuk 25 tahun ke depan? Lalu Apa
saja yang harus dipersiapkan oleh Indonesia?
Dalam politik luar negeri, bangsa ini seperti yang tertuang dalam
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial. Dengan demikian Indonesia tidak terikat
dalam salah satu block kekuatan dunia.
Dalam usaha pertahanan dan keamanan
nasional disebutkan perlu melibatkan seluruh
komponen bangsa. Komponen utama dalam
pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia
adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang
siap digunakan untuk melaksanakan tugastugas pertahanan. Selain komponen utama, ada
komponen cadangan dan komponen pendukung.
Komponen pendukung itu terdiri: (1). Paramiliter,
(2). Polisi (Brimob), (3). Satpol PP, (4). Perlindungan masyarakat (Linmas) atau Hansip,
(5). Satpam, (6). Menwa, (7). Organisasi kemahasiswaan, (8). Organisasi bela diri.
Pentingnya memperkuat sistem pertahanan
dan keamanan nasional dalam Bab Penutup
disebutkan, Indonesia adalah negara kepulauan
terbesar. Sebab, berada pada posisi strategis,
dua benua dan dua samudera membuat Indonesia menjadi jalur
pelayaran internasional utama. Perairan di Asia Tenggara memiliki
posisi penting di dunia sebagai kawasan perairan bagi jalur
komunikasi laut dan jalur perdagangan antarbangsa. Hal demikian
membuat bangsa ini memiliki peran penting dalam komunitas keamanan
politik dan masyarakat internasional.
Dalam buku itu direkomendasikan, sebagai negara kepulauan Indonesia harus merumuskan kebijakan pertahanan keamanan yang
berbasis pada negara kepulauan. Geopolitik Indonesia harus menjadi
landasan bagi pemerintahan merumuskan dalam haluan negara. Di
awal pemerintahan, Presiden Joko Widodo mengumandangkan
kebijakan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hal inilah yang
harus diwujudkan dalam kebijakan pertahanan dan keamanan. ❏
AWG
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