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Pasalnya, pasal-pasal yang tertuang dalam UU ITE ini justru

menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat. Aturan dalam UU

ITE justru banyak dimanfaatkan pihak tertentu untuk memidanakan
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Budi Muliawan
Redaktur Pelaksana

SEJAK tiga tahun belakangan kasus-kasus
pemidanaan menggunakan Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

atau dikenal dengan UU ITE semakin marak.
Seperti sering kita saksikan, banyak laporan
dan pengaduan di kepolisian terkait pelanggar-
an atas UU ITE yang lahir pada tahun 2008 itu.
Sejak pertama berlaku pada 2008 dan kemudian
direvisi pada 2016, UU Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elek-
tronik (ITE) telah memakan banyak korban.

Mengutip data dari Southeast Asia Freedom
of Expression Network (SAFEnet), sepanjang
2017 – 2019, polisi menyelidiki 2.623 kasus
penghinaan terhadap tokoh/penguasa/badan
hukum, lalu 1.397 kasus penyebaran hoaks,
dan 840 kasus ujaran kebencian terkait SARA.
SAFEnet juga mencatat, selama berlaku UU ITE
lebih banyak digunakan oleh pejabat publik
(kepala daerah, kepala instansi, menteri, dan
aparat) sebagai dasar membuat laporan polisi
untuk memidana orang.

Mengapa banyak laporan dan aduan
menggunakan UU ITE? Ini disebabkan adanya
pasal-pasal karet dalam UU itu. Pasal karet itu
dijadikan dalil oleh para pelapor. Padahal pasal-
pasal karet itu bisa multitafsir yang mudah
diinterpretasikan secara sepihak. SAFEnet
menilai, setidaknya pasal 27 sampai pasal 29
UU ini dapat disimpulkan sebagai “pasal karet.”
Sebab, rumusan pasalnya tidak ketat dan tidak
tepat sehingga menimbulkan ketidakpastian
hukum atau multitafsir.

Ditambah lagi, dalam penerapan UU ITE itu
masih ada ketidakpahaman dan penyeleweng-
an terhadap hukum dari aparatur penegak
hukum di lapangan. Akibatnya, pasal-pasal
tersebut dijadikan sebagai ajang balas dendam,
barter kasus, alat shock therapy, chilling ef-
fect (menerbarkan ketakutan), dan persekusi
ekspresi. Data dari Kajian Lembaga Reformasi
Hukum mencatat hampir 700 orang dipenjara

karena pasal karet dalam UU ITE itu sepanjang
2016 – 2020.

Data yang dihimpun Koalisi Masyarakat Sipil
mencatat hal serupa. Dalam kurun 2016 – 2020,
UU ITE dengan pasal karetnya telah menimbulkan
tingkat penghukuman atau conviction rate
mencapai 96,8% (744 perkara). Sedangkan
tingkat pemenjaraan juga cukup tinggi, yaitu
mencapai 88% (676 perkara). SAFEnet juga
mencatat para jurnalis, aktivis, dan warga kritis
paling banyak dikriminalisasi dengan meng-
gunakan pasal-pasal karet dalam UU ITE yang
cenderung multitafsir dengan tujuan mem-
bungkam suara-suara kritis.

Singkatnya, merujuk laporan Center for Stra-
tegic and International Studies (CSIS) pada
2018, ada dampak yang tidak diinginkan (unin-
tended consequences) dari UU ITE. Laporan itu
mengungkap bahwa undang-undang itu telah
melenceng dari niat awal dan telah menimbulkan
dampak sosial dan politik bagi masyarakat.
Misalnya, UU ini kerap digunakan untuk
menjatuhkan lawan politik. Sementara dalam
kehidupan sosial, orang jadi saling melaporkan
dan berkasus di kepolisian.

Oleh karena itu, sinyal Presiden Joko Widodo
untuk merevisi UU ITE patut disambut positif.
Presiden menyatakan, “Kalau Undang-Undang
ITE tidak bisa memberi rasa keadilan, ya… saya
akan minta kepada DPR untuk bersama-sama
merevisi undang-undang ini, Undang-Undang ITE
ini. Karena di sinilah hulunya, terutama
menghapus pasal-pasal karet yang penafsiran-
nya bisa berbeda-beda, yang mudah diinter-
pretasikan secara sepihak.”

Intinya, bagaimana agar UU itu tidak dengan
mudahnya dimanfaatkan untuk mengkriminalisasi
seseorang. Salah satu caranya adalah dengan
merevisi pasal-pasal yang multitafsir tersebut
agar pelaksanaan UU ITE ini ke depan lebih baik.
Seperti dikatakan Wakil Ketua MPR Fadel
Muhammad, UU itu harus terbuka dan ber-
manfaat buat rakyat. ❏

Wacana Revisi UU
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
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sejak Maret 2020 diterapkan pembatasan sosial berskala besar

(PSBB), yang kemudian berlanjut dengan pemberlakuan pembatasan

kegiatan masyarakat (PPKM)  hingga PPKM berbasis mikro sekarang

ini. Selain memfungsikan rumah sakit darurat, ratusan rumah sakit

swasta pun dilibatkan merawat pasien Covid-19. Pemerintah pun

melakukan pendekatan kepada banyak pihak untuk mendapatkan

sekaligus belanja vaksin corona dari sejumlah produsen di beberapa

negara.

Untuk merespons dampak pandemi dan  resesi ekonomi,

pemerintah mengerahkan  Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi

Nasional (Satgas PEN) mengelola serta mendistribusikan

anggaran perlindungan sosial dan

ketahanan ekonomi yang mencapai

ratusan triliun rupiah. Dengan memberi

perlindungan sosial di tengah pandemi,

negara berhasil mencegah gejolak

sosial dan menjaga stabilitas harga

kebutuhan pokok. Stabilitas nasional

pun terjaga sepanjang durasi pandemi

yang kini sudah mendekati setahun.

Untuk menjaga ketahanan ekonomi,

pemerintah memberikan sejumlah stimu-

lus kepada usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM).

Itulah sekilas gambaran tentang

bagaimana Indonesia mengelola krisis

kesehatan dan resesi ekonomi agar kerusakan yang ditimbulkan

dari dua masalah ini bisa dibatasi. Setelah belasan bulan bertahan

dari tekanan pandemi, pemerintah tahun ini mengajak masyarakat

bergerak lebih maju untuk semakin mereduksi dampak pandemi dan

resesi ekonomi. Beberapa program dan target telah ditetapkan.   

Paling strategis tentu saja adalah semangat dan target Satuan

Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19. Satgas ini menargetkan

Indonesia bisa mengendalikan pandemi Covid-19 pada 17 Agustus

2021.  Target ini diumumkan kepada publik pada Senin (15/2).

Target ini bisa diwujudkan dengan kebijakan pemerintah yang

DINAMIKA kehidupan tahun 2021 ini harus lebih baik

dibandingkan tahun 2020. Inilah ambisi atau target pemerintah,

kendati disadari bahwa semua elemen masyarakat masih

harus ambil bagian atau pro aktif mengelola krisis kesehatan dan

resesi ekonomi.  

Tahun ini, Pemerintah telah bertekad dan menargetkan bisa

mengendalikan penularan Covid-19. Tak hanya itu, perekonomian

nasional pun akan diupayakan bisa kembali tumbuh positif. Kedua

target ini tentu saja tidak mudah. Namun, dengan mematok target itu,

pemerintah secara tidak langsung mengajak semua lapisan

masyarakat untuk terus memupuk optimisme, kendati ancaman yang

bersumber dari pandemi global Covid-19

masih menghadirkan ketidakpastian

sepanjang 2021 ini.

Sejumlah kalangan menilai, target

pemerintah itu sebagai tidak realistis.

Penilaian seperti ini tidak perlu diper-

soalkan. Terpenting bagi semua orang

adalah sebuah target harus ditetapkan

ketika kehidupan sekarang ini masih

berselimut krisis kesehatan dan resesi

ekonomi. Sebab, dengan berpatokan

pada target itulah pemerintah bersama

masyarakat bisa merumuskan cara dan

strategi mengelola krisis kesehatan dan

resesi ekonomi.

Awal Maret 2021, tepat setahun masyarakat Indonesia bergulat

melawan dan berupaya meredam penularan Covid-19. Ketika

penularan Covid-19 di dalam negeri berakselerasi, masyarakat harus

menghadapi kenyataan tentang perekonomian nasional yang masuk

zona resesi. Dinamika kehidupan semua komunitas benar-benar

tidak nyaman, karena semua orang, tanpa terkecuali, merasakan

langsung ekses dari berlarut-larutnya krisis kesehatan dan resesi

ekonomi itu.

Akal budi semua komunitas tergerak untuk tidak tinggal diam dalam

cengkeraman dua masalah itu. Merespons pandemi Covid-19, sudah

Setahun Mengelola Krisis, Membangun Optimisme

03-07 ISI.pmd 1/1/2003, 12:08 AM6
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H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
Ketua MPR RI

tepat dan kepatuhan masyarakat pada protokol

kesehatan (Prokes). Satgas Covid-19 berharap

semua pemerintah daerah melibatkan masyarakat

dengan mendorong kepatuhan semua orang pada

ketentuan-ketentuan PPKM mikro.

Jika target pengendalian Covid-19 itu terwujud,

pemerintah pun yakin pertumbuhan ekonomi tahun

2021 ini bisa berbalik arah, menjadi tumbuh positif

pada kisaran 4,3% hingga 5,3%. Keyakinan ini

berpijak pada dinamika perekonomian nasional yang

cenderung mulai membaik pada kuartal IV-2020.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan

ekonomi kuartal IV-2020 minus 2,14%. Data kuartal

IV-2020 ini menggambarkan adanya progres, jika

dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal II-2020

yang minus 5,32% dan pertumbuhan kuartal III-2020

yang minus 3,49%. Progres ini terjadi berkat

pertumbuhan konsumsi pemerintah, konsumsi

rumah tangga dan ragam upaya dalam program PEN

serta realisasi  belanja APBN 2020 yang mencapai

94,6%.

Upaya membalik pertumbuhan ekonomi dari mi-

nus menjadi positif pada 2021 ini dicoba dengan

meningkatkan anggaran Penanganan Covid-19 dan

pemulihan ekonomi menjadi Rp 688,3 triliun, naik

dibanding anggaran PEN 2020 yang Rp 579 triliun.

Terbesar, kenaikan anggaran untuk klaster

kesehatan dengan Rp 173 triliun. Jumlah ini

mencakup pembiayaan vaksinasi Covid-19, tracing

dan testing, serta biaya klaim perawatan plus

insentif tenaga kesehatan dan insentif pajak.

Klaster perlindungan sosial mendapat alokasi Rp

150,21 triliun untuk membiayai Program Keluarga

Harapan (PKH), Kartu Prakerja, BLT Dana Desa,

Bansos Tunai, Diskon Listrik, hingga Iuran Jaminan

Kehilangan Pekerjaan. Stimulus untuk UMKM dan

korporasi dijadikan satu klaster dengan alokasi Rp

187,17 triliun. Sedangkan insentif usaha dianggarkan

Rp 53,86 triliun.

Semangat dan target yang terkandung dalam

semua program ini diharapkan mampu memotivasi

semua elemen masyarakat untuk mewujudkan

dinamika kehidupan tahun ini lebih baik dari tahun

sebelumnya. Semua orang tentu tidak ingin kehidupan

serba suram sepanjang 2020 terulang di tahun ini.

Maka, ketika pemerintah optimistis menatap tahun

ini, masyarakat pun idealnya juga semakin optimistis.

Kendati berselimut ketidakpastian akibat pandemi,

sudah terbukti bahwa pembangunan nasional di

segala bidang tetap berlangsung, walaupun di sana-

sini terjadi penyesuaian jadual penyelesaian proyek.

Masyarakat bisa melihat sendiri ketika Presiden Joko

Widodo, beberapa hari lalu, meresmikan proyek

Bendungan Tukul di Pacitan, Jawa timur, dan

bendungan Tapin di Desa Pipitak Jaya, Kabupaten

Tapin, Kalimantan Selatan. Tidak hanya itu,

kemampuan nasional untuk merespons virus corona

di kemudian hari semakin diperkuat berkat adanya

progres dari pembuatan Vaksin Nusantara yang telah

memasuki tahap uji klinis fase II. Berharap saja Vaksin

Nusantara bisa segera terwujud agar Indonesia

mampu mandiri menyediakan vaksin penangkal vi-

rus corona.

Kini, prioritas pekerjaan dan kegiatan bersama

adalah mewujudkan target PPKM mikro di semua

pemukiman dan komunitas. Para ketua rukun

tetangga/rukun warga (RT/RW) diharapkan

mengajak warganya ‘berperang’ menghentikan dan

memutus rantai penularan Covid-19 di pemukiman-

nya masing-masing. Jika target PPKM mikro

terwujud, yakinlah bahwa dinamika kehidupan

tahun ini akan lebih baik. ❏

03-07 ISI.pmd 1/1/2003, 12:08 AM7
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AJELIS UTAMAM

Sejak disahkan pada tahun 2008, UU ITE selalu menimbulkan kritik. Pasalnya, pasal-pasal yang tertuang dalam UU

ITE ini justru menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat. Aturan dalam UU ITE justru banyak dimanfaatkan

pihak tertentu untuk memidanakan seseorang.

ADALAH Presiden Joko Widodo sebagai orang yang pertama
kali melempar wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Presiden menyatakan niatnya untuk merevisi UU ITE ketika memberi
pengarahan kepada Pimpinan TNI dan Polri dalam pembukaan Rapat
Pimpinan TNI-Polri di Istana Negara pada Senin, 15 Februari 2021.

Ucapan Presiden yang dikutip banyak media itu sebagai sinyal
pemerintah untuk merevisi UU ITE. “Kalau Undang-Undang ITE tidak
bisa memberi rasa keadilan, ya… saya akan minta kepada DPR
untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-Undang
ITE ini. Karena di sinilah hulunya, terutama menghapus pasal-pasal
karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah
diinterpretasikan secara sepihak,” tegas Presiden di hadapan
Pimpinan TNI - Polri.

Berselang dua hari, Presiden kembali mengungkapkan niatnya
untuk merevisi UU ITE. Bahkan Presiden telah meminta Menteri Hukum
dan HAM Yasonna Laoly untuk menyiapkan revisi UU ITE. “Yang
dilakukan adalah mendapat masukan dulu dengan praktisi hukum
dan media. Sehingga saat revisi sudah memenuhi keinginan yang
dibutuhkan,” kata Presiden saat bertemu Pimpinan Redaksi Media
Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 17 Februari 2021.

Melalui akun twitternya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengonfirmasi
wacana pemerintah untuk merevisi UU ITE. Mahfud menegaskan
bahwa pemerintah akan mendiskusikan inisiatif revisi UU ITE itu.
“Jika sekarang UU tersebut dianggap tidak baik dan memuat pasal-
pasal karet, mari kita buat resultante baru dengan merevisi UU
tersebut,” tulis Mahfud MD dalam akun twitternya pada Selasa, 15
Februari 2021.

Sebagai tindak lanjut dari pernyataan Presiden untuk merevisi UU
ITE, pemerintah pun bergerak cepat untuk menyelesaikan masalah
UU ITE. Pemerintah melalui Kemenko Polhukam telah membentuk dua
tim kajian terhadap UU ITE. “Sekarang ini Kemenko Polhukam telah
membentuk dua tim kajian untuk menyelesaikan masalah UU ITE,”
tegas Mahfud dalam tayangan video dari Humas Kemenko Polhukam
pada Jumat, 19 Februari 2021. Dua tim ini sudah bekerja sejak 22
Februari 2021.

Tim yang berisi 24 orang itu terbagi menjadi dua, yaitu: Tim
Pengarah dan Tim Pelaksana. Duduk dalam Tim Pengarah di
antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM
Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate,
Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit
Prabowo. Sedangkan Tim Pelaksana dikomandani oleh Deputi bidang

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Wacana Revisi UU ITE
Agar UU Bisa Memberikan Rasa Keadilan
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Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko
Polhukam Sugeng Purnomo.

Sedangkan Tim Pelaksana dibagi lagi
menjadi dua subtim, yaitu: Subtim I dipimpin
oleh Staf Ahli Bidang Hukum Kemenkominfo
Henri Subiakto, yang akan merumuskan
kriteria implementatif atas pasal-pasal yang
kerap dianggap multitafsir/pasal karet.
Subtim II dipimpin oleh Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan Kemenkum
HAM Widodo Ekatjahjana. Tim ini akan
menelaah beberapa pasal di UU ITE yang
dianggap multitafsir/karet dan menentukan
apakah perlu direvisi atau tidak.

Mahfud menjelaskan, tim pertama ber-
tugas membentuk interpretasi yang lebih
teknis dan membuat kriteria implementasi dari
pasal yang dianggap pasal karet. “Tim yang
kedua adalah tim rencana revisi UU ITE. Ada
gugatan UU ini, karena mengandung pasal
karet, diskriminatif dan membahayakan
demokrasi,” tutur mantan ketua Mahkamah
Konstitusi (MK) ini.

Memang sejak disahkan pada 2008, UU
ITE selalu menimbulkan kehebohan. Pasal-
nya, seperti dituturkan Presiden, pasal-
pasal yang tertuang dalam UU ITE ini justru

menimbulkan rasa ketidakadilan di masya-
rakat. Aturan dalam UU ITE justru banyak
dimanfaatkan pihak tertentu untuk me-
midanakan seseorang. Belakangan, me-
mang, banyak warga saling lapor dengan
menggunakan pasal-pasal karet di UU ITE
ini. Tercatat dalam tiga tahun belakangan,
kasus pemidanaan menggunakan UU ITE
sangat marak.

Mengutip data dari Southeast Asia Free-
dom of Expression Network (SAFEnet),
justru pelaku pemidanaan dengan UU ITE
dilakukan oleh pemerintah, aparat, dan
pengusaha, yaitu sebanyak 70% kasus.
Sementara sisanya sebanyak 29% dilakukan
oleh masyarakat biasa, dan 1% tidak jelas.
Artinya, polisi dan aparatur sipil menjadi aktor
yang paling banyak melaporkan kasus-
kasus pelanggaran dengan UU ITE. SAFEnet
juga mencatat, setidaknya ada 21 kasus
pemidanaan hak berekspresi daring yang
dilakukan aparat pada 2018 – 2019.

Jumlah kasus pemidanaan sempat nihil
pada awal 2020. Pada April 2020, terbit Surat
Telegram Kapolri Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1/
2020 terkait penanganan kejahatan di ruang
siber. Telegram itu berisi instruksi mantan

Kapolri Jenderal (Purnawirawan) Idham Azis
kepada jajarannya untuk menindak siapa pun
yang melakukan penghinaan terhadap
penguasa dan pejabat pemerintah.

Sejak terbitnya Surat Telegram Kapolri
itulah, kasus-kasus pelaporan UU ITE oleh
polisi pun kembali marak. Tercatat, hanya
dalam tempo empat bulan, September-
Desember 2020, sudah ada 11 kasus yang
dilaporkan polisi atas pelanggaran UU ITE.
Pasal yang banyak digunakan adalah Pasal
28 ayat 2 terkait ujaran kebencian.

Dalam konteks itu, kiranya Presiden
menginginkan adanya revisi UU ITE. Se-
benarnya UU ITE pernah direvisi pada  2016
(lihat bagian kedua, “Menilik Kelahiran dan
Perjalanan UU ITE”). DPR mengesahkan revisi
UU ITE tersebut yang kemudian menjadi  UU
Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan
UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Akan
tetapi, revisi saat itu tidak serta merta
mencabut pasal-pasal dalam UU ITE yang
dianggap sebagai pasal karet.

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad sangat
setuju dengan rencana Presiden yang
meminta DPR untuk merevisi UU ITE. “Kita
mendukung rencana revisi UU ITE tersebut,”

08-15 ISI.pmd 1/1/2003, 12:09 AM9
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ujarnya kepada Majelis. Alasannya, banyak
kalangan masyarakat yang menilai UU ITE ini
samar dan kabur. Pelaksanaan UU ITE ini
menimbulkan kegaduhan di tengah masya-
rakat. “Saya rasa memang sudah waktunya
UU ini perlu direvisi,” tuturnya.

Anggota MPR dari Fraksi PKS Dr. Achmad
Dimyati Natakusumah juga sependapat.
“Ya…soal UU ITE, saya sepakat dengan apa
yang disampaikan Presiden bahwa UU itu
belum memberikan asas keadilan dan masih
ada pasal karet. Maka, langkah Pak Jokowi
sangat tepat untuk merevisi UU tersebut,”
katanya kepada Majelis.

Menurut anggota Komisi III DPR itu, selama
ini keberadaan UU ITE membuat aparatur
penegak hukum sibuk menerima berbagai
aduan pelaporan. Kebanyak aduan dan
pelaporan terkait UU ITE itu menyangkut pasal
27 tentang Pencemaran Nama Baik dan pasal
28 tentang Ujaran Kebencian. “Kasihan
aparatur penegak hukumnya. Pelaporan dan
pengaduan menggunakan UU ITE ini akan
terus terjadi,” jelasnya.

Mengapa pelaporan dan pengaduan
menggunakan UU ITE ini akan terus terjadi?
Dimyati menjawab, karena adanya pasal
karet yang dijadikan dalil oleh pelapor untuk
ajang balas dendam atau lainnya. “Yang
kasihan aparatur penegak hukumnya karena
dianggap salah, tebang pilih dan represif.
Padahal persoalannya adalah payung
hukumnya, UU ITE-nya,” tambahnya.

Sementara itu anggota MPR dari Fraksi
Partai Golkar Bobby Adithyo Rizaldi memilih
sikap untuk wait and see terhadap wacana
pemerintah untuk merevisi UU ITE. Meski

demikian, dia menyatakan akan mendukung
revisi UU ITE itu bila revisi usulan pemerintah
itu sudah masuk ke DPR. “Kita menunggu
saja revisi UU ITE dari pemerintah. Sampai
saat ini DPR belum menerima usulan revisi
UU ITE itu. Kalau sudah masuk ke DPR,
sebagai anggota fraksi Partai Golkar saya
akan mendukung revisi UU ITE itu,” katanya
kepada Majelis.

“Kami menunggu dari pemerintah. Kalau
pemerintah serius, kita juga serius. Inisiatif
revisi UU ITE datang dari pemerintah, bukan
DPR. Saya menilai revisi UU ITE ini baru
wacana saja,” sambung anggota Komisi I
DPR ini. Saat ini baru UU Pemilu yang masuk
Prolegnas. Pemerintah belum memasukkan
revisi UU ITE ke DPR, ke Badan Legislatif.

Sependapat dengan Bobby, anggota MPR
dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari juga
berpendapat bahwa revisi UU ITE ini baru
wacana yang digulirkan pemerintah.
Bahkan, Abdul Kharis menganggap wacana
ini tidak perlu dibahas dan diulas. Pasalnya,
revisi UU ITE masih belum jelas karena belum
masuk ke dalam Prolegnas 2021.

“Silakan saja bila pemerintah ingin merevisi
UU ITE. Tapi saya melihat ini hanya sekadar
wacana saja. Sebab, revisi UU ITE sendiri
belum masuk ke DPR. Jadi, kita tidak perlu
meributkan soal revisi ini. Berbeda apabila
revisi UU ITE dari pemerintah sudah dikirim
ke DPR. Tapi, itu pun belum diputuskan
apakah akan masuk dalam Prolegnas dan
menjadi pembahasan pada tahun ini atau
tidak,” kata anggota Komisi I DPR ini kepada
Majelis.

Pasal Karet dan Multitafsir

Seperti disebutkan Presiden, hulu dari
persoalan UU ITE adalah adanya pasal-
pasal karet dalam UU itu. Karena itu
keberadaan pasal-pasal karet dan multitafsir
ini harus diselesaikan terlebih dahulu.
SAFEnet menilai, setidaknya pasal 27
sampai 29 UU ini dapat disimpulkan sebagai
pasal karet. Sebab, rumusan pasalnya tidak
ketat dan tidak tepat, sehingga menimbulkan
ketidakpastian hukum atau multitafsir.

Lebih rinci SAFEnet mencatat, sedikitnya
ada 9 pasal dalam UU ITE yang multitafsir
dan menimbulkan dampak sosial (lihat boks
“Pasal-Pasal Bermasalah”). Pasal yang
dianggap bermasalah antara lain Pasal 27
Ayat (1) soal kesusilaan, Pasal 27 Ayat (3)

soal penghinaan dan/atau pencemaran nama
baik, dan Pasal 28 Ayat (2) soal ujaran
kebencian.

Fadel Muhammad mengakui, kegaduhan
pelaksanaan UU ITE karena adanya pasal
karet yang multitafsir itu. “Saya rasa memang
ada pasal karet atau pasal yang multitafsir
dalam UU itu. Keberadaan pasal karet ini tentu
merusak pelaksanaan UU ITE,” ujarnya.
Pasalnya, seseorang atau lembaga bisa
mengartikan, menafsirkan, atau memaknai
secara sepihak pasal karet itu.

Akibat adanya pasal karet yang multitafsir
itu, lanjut Fadel, banyak terjadi saling lapor
dan digunakan untuk memidanakan se-
seorang atau lawannya (lawan politiknya).
“Dengan UU ITE ini siapa saja bisa terkena
dan bisa berakhir di penjara. Ya…karena
adanya pasal karet yang multitafsir itu,”
sebutnya. Bagi Fadel Muhammad, persoalan
yang paling krusial dalam UU ITE adalah
keberadaan pasal karet yang multitafsir.

Dimyati juga mempersoalkan pasal-pasal
karet dalam UU ITE. Pasal-pasal karet yang
multitafsir itulah menjadi problem. Karena itu
pasal-pasal karet itu direvisi. “Jadi, saya
berpendapat sebaiknya beberapa pasal
yang memuat pasal karet atau tidak ada
kejelasan, selayaknya dilakukan revisi.
Pasal-pasal karet dalam UU ITE perlu direvisi
agar tidak banyak lagi orang yang menjadi
korban,” ujarnya.

Mengenai pasal karet atau multitafsir
dalam UU ITE, Bobby berpendapat, akan
membaca lebih teliti pasal-pasal UU ITE yang
dianggap multitafsir. Karena adanya pasal

Achmad Dimyati Natakusumah

Abdul Kharis Almasyhari
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karet itu dianggap seseorang menjadi tidak
memiliki kebebasan berpendapat dan
berekspresi. Padahal, memang harus ada
batasan-batasan untuk kebebasan ber-
pendapat dan berekspresi. Ini sudah diatur
dalam UU ITE.

Bobby menjelaskan bahwa beberapa
pasal dalam UU ITE sebenarnya sudah diuji
materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Dan,
MK menyatakan tidak ada pelanggaran
konstitusi. “Melakukan kritik sebenarnya juga
ada konsekuensinya. Ini sudah tertuang
dalam putusan MK,” katanya.

Revisi UU ITE

Fadel Muhammad mengulangi kembali
apabila UU ITE ini direvisi maka yang harus
menjadi perhatian adalah mudahnya UU
tersebut dimanfaatkan untuk mengkri-
minalisasi seseorang. “Karena itu harus
dipikirkan bagaimana agar UU ini bisa lebih
baik dalam pelaksanaannya ke depan.
Mungkin dengan cara menghilangkan
pasal-pasal yang multitafsir itu. Pada
Intinya, UU itu harus terbuka dan ber-
manfaat buat rakyat,” tegasnya.

Tak jauh berbeda, Dimyati juga menye-
butkan kunci dari persoalan ini adalah revisi
UU ITE. Aparatur penegak hukum hanya
menjalankan UU. Aparat juga tidak salah dalam
melaksanakan UU ITE karena UU-nya dan
payung hukumnya ada. “Jadi yang harus
diperbaiki adalah payung hukumnya. Be-
berapa pasal dalam UU ITE harus direvisi
supaya menjamin kemerdekaan berpendapat,
memberikan kritik, dan kebebasan ber-
ekspresi,” tandasnya.

Dimyati juga menyambut positif langkah
pemerintah melalui Kemenko Polhukam yang
telah membentuk Tim Kajian untuk merevisi
UU ITE ini. Tim akan bekerja selama tiga bulan.
Tapi Dimyati mengkritik lamanya waktu Tim
Kajian untuk bekerja. Menurutnya, Tim Kajian
cukup bekerja selama satu bulan. “Saya
mengkritik lamanya waktu yang diberikan
kepada Tim Kajian ini. Bila perlu waktu yang
diberikan cukup satu bulan,” ujarnya.

Dimyati beralasan, pemerintah memiliki
banyak ahli hukum yang memahami per-
masalahan UU ITE. Karena itu Tim Kajian
dianggap mampu menyiapkan kebutuhan
revisi, seperti evaluasi yang menyangkut
beberapa pasal dan harmonisasi aturan.
Setelah melakukan kajian, pemerintah bisa
langsung membuat Daftar Invetaris Masalah
(DIM) pasal yang akan diubah. “Kajian revisi
regulasi ini bisa dilakukan dalam waktu
sebulan,” tukasnya.

Dimyati menambahkan, rencana peme-
rintah yang akan membuat pedoman inter-
pretasi tanpa merevisi UU ITE tidak akan
menyelesaikan masalah. Sebab, pedoman
interpretasi yang dibuat juga harus mengacu
pada UU ITE. Pedoman interpretasi yang
dibuat tentu tidak boleh bertentangan dengan
UU. “Sedangkan UU-nya sudah dibuat
seperti itu. Contohnya, pasal 26 sampai
pasal 45. Mau tidak mau harus dilaksana-
kan,” katanya.

Bagi Dimyati, revisi UU ITE ini cukup
mendesak. Dia mengusulkan pengajuan
revisi UU ITE ini sebaiknya merupakan inisiatif
pemerintah. Sebab, jika usulan perubahan
dilakukan oleh DPR maka akan memakan
waktu lama. Usulan DPR pasti akan terjadi
banyak perdebatan terkait frasa, substansi,
dan redaksional. “Kalau usulan dari peme-
rintah lebih cepat karena banyak pakar di
pemerintahan,” tuturnya.

Langkah lainnya, lanjut Dimyati, adalah
dengan mengeluarkan Perppu ITE (Peraturan
Pemerintah Pengganti UU). Sesuai prosedur,
Perppu ITE yang dibuat pemerintah itu
diserahkan ke DPR. Kemudian DPR mem-
bahas Perppu tersebut, apakah akan
menerima atau menolak Perppu itu. “Kalau
melalui usulan revisi UU akan memakan
waktu lama karena harus masuk dalam Pro-
gram Legislasi Nasional (Prolegnas) terlebih
dahulu,” katanya. ❏

DER/EFP/BSC

SOUTHEAST Asia Freedom of Expres-
sion Network (SAFEnet) mencatat
sedikitnya adal 9 pasal karet dalam UU
ITE yang perllu direvisi. Menurut SAFEnet,
pasal-pasal itu multitafsir dan menimbul-
kan dampat sosial. Berikut 9 pasal UU ITE
yang dinilai bermasalah:

Pasal 26 Ayat 3  tentang Penghapusan
Informasi Tidak Relevan. Pasal ini
bermasalah soal sensor informasi.

Pasal 27 Ayat 1  tentang Asusila. Rentan
digunakan untuk menghukum korban
kekerasan berbasis gender online

Pasal 27 ayat 3  tentang Defamasi.
Rentan digunakan untuk represi ekspresi
legal warga, aktivis, jurnalis/media, dan
represi warga yang mengkritik peme-
rintahan, polisi, dan presiden.

Pasal 28 Ayat 2  tentang Ujaran
Kebencian. Rentan jadi alat represi
minoritas agama, serta warga yang
mengkritik presiden, polisi, atau
pemerintah.

Pasal 29  tentang Ancaman Kekerasan.
Rentan dipakai untuk mempidana orang
yang mau melapor ke polisi.

Pasal 36  tentang Kerugian. Rentan
dicuplik untuk memperberat hukuman
pidana defamasi.

Pasal 40 Ayat 2 (a)  tentang Muatan
yang Dilarang. Rentan dijadikan alasan
untuk mematikan jaringan atau menjadi
dasar internet shutdown dengan dalih
memutus informasi hoax.

Pasal 40 Ayat 2 (b)  tentang Pemutusan
Akses. Pasal ini bermasalah karena
penegasan peran pemerintah lebih
diutamakan dari putusan pengadilan.

Pasal 45 Ayat 3  tentang Ancaman
Penjara tindakan defamasi. Pasal ini
bermasalah karena dibolehkan penahan-
an saat penyidikan.

“Pasal-Pasal Bermasalah” dalam UU ITE

Bobby Adithyo Rizaldi
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Menilik Kelahiran dan Perjalanan UU ITE
Tak lama setelah disahkan pada tahun 2008, UU ITE saat itu sudah mendapat banyak kritik. Hal ini
terkait dengan ancaman kriminalisasi menggunakan UU ITE, khususnya pemberlakuan pasal
pencemaran nama baik dan ujaran kebencian atau SARA.

TAHUN 2000-an Indonesia belum
mempunyai langkah-langkah yang
cukup signifikan di bidang penegakan

hukum (law enforcement) dalam upaya
mengantisipasi kejahatan dunia maya.
Padahal negara-negara maju di Eropa dan
Amerika Serikat, bahkan negara-negara
tetangga di Asia Tenggara, sudah memiliki
perangkat hukum yang mengatur kejahatan
dunia maya atau undang-undang teknologi
informasi dan telematika. Indonesia menjadi
tampak tertinggal dan sedikit terkucilkan di
dunia internasional.

Sebut saja, Malaysia, Singapura, dan
Amerika Serikat, sudah sejak tahun 1997
mengembangkan dan menyempurnakan
Cyberlaw yang mereka miliki. Malaysia
memiliki Computer Crime Act (Akta Kejahatan
Komputer) 1997, Communication and Multi-
media Act (Akta Komunikasi dan Multimedia )
1998, dan Digital Signature Act (Akta
Tandatangan Digital) 1997. Singapura juga
sudah punya The Electronic Act (Akta
Elektronik) 1998, Electronic Communication
Privacy Act (Akta Privasi Komunikasi
Elektronik) 1997. Sementara itu Amerika
Serikat secara intens memerangi child por-
nography dengan US Child Online Protec-
tion Act (COPA), US Child Pornograpy Pro-
tection Act, US Child Internet Protection Act
(CIPA), dan US New Laws and Rulemaking.

Ketiadaan perangkat hukum yang meng-

atur kejahatan di dunia maya membuat
pihak kepolisian Indonesia pada waktu itu
masih ragu-ragu dalam bertindak untuk
menangkap pelaku kejahatan di dunia
maya. Untuk itulah diperlukan perangkat
UU yang menjadi payung hukum bagi
kepolisian untuk bertindak. UU ini menjadi
kebutuhan bersama untuk menyelamatkan
kepentingan nasional, pebisnis internet,
akademisi, dan masyarakat umum. Sebab,
UU ini akan menjamin kepastian hukum di
bidang informasi dan transaksi elektronik.

Pembuatan UU teknologi informasi
sudah dirintis sejak pemerintahan K.H.
Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di awal
2000-an. Saat itu terjadi kekosongan
hukum di ranah dunia maya atau siber.
Penyusunan naskah akademik untuk UU
Cyberlaw ini dikerjakan dua perguruan tinggi,
yaitu Universitas Padjadjaran dan Universi-
tas Indonesia. Universitas Padjadjaran
dipimpin Prof. Mieke Komar Kantaatmadja
menyusun RUU Cyberlaw yang memayungi
seluruh aturan teknologi informasi.

Konsep RUU Cyberlaw yang disusun
Unpad bersifat umum dan mengatur mulai
dari perlindungan hak pribadi, e-commerce,
persaingan usaha tidak sehat, perlindung-
an konsumen, hak kekayaan intelektual, dan
tindak pidana siber. Konsep Cyberlaw
Unpad tersebut bernama RUU Pemanfaatan
Teknologi Informasi (TI).

Sedangkan naskah akademik yang
disusun UI dikerjakan Lembaga Kajian Hukum
Teknologi (LKHT) Fakultas Hukum Universi-
tas Indonesia yang dipimpin Edmon Makarim.
Konsep RUU Cyberlaw versi UI bersifat
spesifik, karena hanya mengatur hal yang
berkaitan dengan transaksi elektronik,
semisal tanda tangan digital. UI menyebut
konsep RUU sebagai RUU Informasi
Elektronik dan Transaksi Elektronik (IETE).

Pada 2003 kedua RUU tersebut digabung
menjadi satu naskah RUU. Saat itu masih
era Presiden Megawati Soekarnoputri.
Menteri Negara Komunikasi dan Informasi
kala itu dijabat Syamsul Mu’arif. Rancangan
UU ITE diajukan di era Presiden Megawati
Soekarnoputri ke DPR pada 2003.

Setelah era pemerintahan Megawati,
kedua RUU itu digabung dan disinkronisasi
kembali oleh tim yang dipimpin oleh Prof.
Ahmad M. Ramli SH sebagai orang yang
ditunjuk presiden saat itu, Susilo Bambang
Yudhoyono. Berdasarkan Surat Presiden RI
No. R/70/Pres/9/2005 tanggal 5 September
2005, naskah RUU ITE secara resmi di-
sampaikan kembali kepada DPR RI.

RUU ITE merupakan inisiatif dari peme-
rintah setelah melihat tingkat kejahatan yang
luar biasa di dunia maya, khususnya terkait
masalah transaksi elektronik, seperti
pemalsuan kartu kredit, hacker dan ke-
jahatan di internet atau cyber crime. Karena

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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itu, dipandang perlu suatu aturan penegakan
hukum di dunia maya.

DPR lalu membentuk panitia khusus
(Pansus) pada 24 Januari 2007 dan panitia
kerja (Panja) DPR. Pembahasan RUU
dilakukan dalam rentang 2005 – 2007 saat
Kominfo dipimpin Sofyan Djalil dan berlanjut
ke Mohammad Nuh.

Setelah melalui pembahasan di DPR, RUU
ITE akhirnya disahkan DPR menjadi UU pada
25 Maret 2008. Pada 21 April 2008, UU ITE
disahkan oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono menjadi UU No. 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
sebagai undang-undang pertama di Indone-
sia yang secara khusus mengatur tindak
pidana cyber.

Agar setiap orang mengetahui isi UU No.
11 tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik maka UU itu ditem-

patkan pada Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Pen-
jelasan Atas Undang-Undang Nomor 11
tahun 2008 tentang Informasi dan Tran-
saksi Elektronik ditempatkan pada Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indone-
sia Nomor 4843.

Secara ringkas, bagian pertama dari UU
ITE terkait dengan e-commerce yang
mengatur tentang market place, nama do-
main, tanda tangan elektronik baik yang digi-
tal (mengandung algoritma dan public key
infrastructure) maupun non digital (scan
tanda tangan, password, pin, dan sidik jari).
Maka, dengan UU ITE ini, untuk pertama
kalinya dokumen elektronik merupakan alat
bukti hukum yang sah tertuang pada pasal 5
dan pasal 44.

Bagian kedua UU ITE terkait dengan tindak
pidana teknologi informasi yang memuat
banyak sub bagian. Sub bagian satu adalah
ilegal konten seperti informasi SARA, ujaran
kebencian, informasi bohong atau hoaks,
penipuan online, pornografi, judi online, dan
pencemaran nama baik yang terdapat pada
pasal 27, 28, dan 29. Sub bagian dua adalah
akses ilegal seperti hacking di pasal 30. Sub
bagian tiga mengenai illegal interception di
pasal 31 seperti penyadapan. Dan, sub
bagian empat mengenai data interference,
seperti gangguan atau perusakan sistem
secara ilegal yang tertuang pada pasal 32,
33, 34, dan 35.

Tak lama setelah disahkan, UU ITE saat itu
sudah mendapat banyak kritik. Hal ini terkait
dengan ancaman kriminalisasi menggunakan
UU ITE, khususnya pemberlakuan pasal
pencemaran nama baik dan ujaran kebencian

atau SARA. Sejak disahkan pada 2008,
“pasal karet” itu sudah memakan banyak
korban. Berdasarkan data Southeast Asian
Freedom of Expression Network (SAFEnet),
lembaga nirlaba yang fokus pada kebebasan
berekspresi, ada sekitar 271 laporan kasus
UU ITE sejak 2008. Pada umumnya, para
pelapor menggunakan pasal 27 ayat 1
(memuat konten melanggar kesusilaan),
pasal 27 ayat 3 (pencemaran nama baik),
pasal 28 ayat 2 (menyiarkan kebencian), dan
pasal 29 (ancaman kekerasan).

Dari situasi seperti itu, masyarakat sipil
mendesak pemerintah dan DPR untuk
merevisi UU ITE. Pemerintah bersama DPR
akhirnya merevisi UU yang selalu mem-
buat heboh ini. Di era Menteri Kominfo
Rudiantara, pada 27 Oktober 2016, revisi

UU ITE selesai dibahas dan disahkan
menjadi UU oleh DPR. Setelah disahkan,
UU masuk tahap pemberkasan di DPR.
Selanjutnya, Presiden menuangkannya
dalam berita negara. Undang-undang
yang telah mengalami perubahan itu pun
langsung berlaku menjadi UU No. 19 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ada tujuh muatan materi pokok yang
direvisi. Di antaranya menambahkan se-
jumlah penjelasan untuk menghindari multi
tafsir terhadap ketentuan penghinaan/
pencemaran nama baik pada Pasal 27 Ayat
3; menurunkan ancaman pidana pencemar-
an nama baik, dari paling lama 6 tahun menjadi
4 tahun, dan denda dari Rp 1 miliar menjadi
Rp 750 juta. Selain itu, juga menurunkan
ancaman pidana kekerasan pasal 29,

sebelumnya paling lama 12 tahun diubah
menjadi 4 tahun dan denda Rp 2 miliar menjadi
Rp 750 juta; dan melaksanakan putusan
Mahkamah Konstitusi atas Pasal 31 ayat 4 yang
mengamanatkan pengaturan cara intersepsi
ke dalam UU, serta menambahkan penjelasan
pada ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2.

Revisi UU ITE diteken Presiden Joko
Widodo pada 25 November 2016 dan
diundangkan di hari yang sama. Meski sudah
direvisi, pasal-pasal karet di UU ITE yang
dituding bisa menjadi alat kriminalisasi masih
eksis. Kini UU ITE kembali membuat heboh.
Kehebohan ini karena adanya resonansi
yang tinggi dan cepat meluas, terutama di
ranah digital dan media sosial. Akankah UU
ITE ini kembali direvisi?  ❏

BSC (dari berbagai sumber)

Presiden Joko Widodo
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Prof. Dr. Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR RI

UU ITE Harus Berprinsip Keadilan untuk Semua

PRESIDEN Joko Widodo menyam-

paikan niatnya untuk merevisi UU

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Per-

ubahan Atas UU nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(UU ITE). Niat itu diungkapkan oleh Jokowi

di hadapan para pimpinan Tentara Nasional

Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik

Indonesia (Polri). Latar belakang Presiden

menyampaikan wacana revisi UU ITE

adalah adanya fakta banyak warga saling

lapor dengan menggunakan “pasal karet”

di UU ITE.

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa

memberi rasa keadilan, ya saya akan

minta kepada DPR untuk bersama-sama

merevisi undang-undang ini, Undang-

Undang ITE ini. Karena di sinilah hulunya,

terutama menghapus pasal-pasal karet

yang penafsirannya bisa berbeda-beda,

yang mudah diinterpretasikan secara

sepihak,” jelas Jokowi saat memberi

pengarahan di depan peserta Rapat

Pimpinan TNI – Polri di Istana Negara,

Senin, 15 Februari 2021.

Saat bertemu dengan Pimpinan Redaksi

Media Nasional di Istana Merdeka pada

Rabu, 17 Februari 2021, Presiden Joko

Widodo kembali mengulangi niatnya

untuk merevisi UU ITE. Bahkan Presiden

mengaku sudah meminta Menteri Hukum

dan HAM Yasonna Laoly untuk menyiap-

kan revisi UU No. 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elek-

tronik (ITE). “Yang dilakukan adalah

mendapat masukan dulu dengan praktisi

hukum dan media. Sehingga saat revisi

sudah memenuhi keinginan yang di-

butuhkan,” katanya.

Sebenarnya semangat UU ITE adalah

menjaga iklim digital di dunia maya agar

lebih sehat dan beretika. Namun, pada

kenyataannya, aturan dalam UU ITE justru

dimanfaatkan untuk mempidanakan

seseorang. Pasal-pasal multitafsir yang

tertuang dalam UU ITE justru menimbul-

kan ketidakadilan di masyarakat. UU ITE

pernah direvisi tahun 2016. Namun, revisi

saat itu tidak serta merta mencabut pasal-

pasal dalam UU ITE yang dianggap pasal

karet.

Untuk membahas wacana revisi UU ITE,

Majelis meminta tanggapan dari salah

seorang Pimpinan MPR. Berikut wawancara

Majelis dengan Wakil Ketua MPR Prof. Dr.

Fadel Muhammad beberapa waktu lalu.

Petikannya.

Pemerintah berencana akan merevisi

UU Informasi dan Transaksi Elektronik

(UU No 19 Tahun 2016 tentang per-

ubahan atas UU No. 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elek-

tronik). Apa pendapat Bapak?

Saya setuju dengan rencana Presiden

atau pemerintah yang akan merevisi UU ITE.

Bahkan kita akan mendukung rencana

tersebut. Sebab, sebagian besar rakyat

Indonesia menganggap UU ITE ini masih

multitafsir atau samar. Dengan UU ITE ini,

siapa saja bisa terkena dan akan berakhir

di penjara. Saya rasa memang sudah

waktunya UU ini perlu direvisi.

Presiden mengungkapkan salah

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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satu alasan untuk merevisi UU ITE

adalah agar memenuhi prinsip ke-

adilan. Artinya, ada pasal multitafsir

atau “pasal karet” dalam UU ITE yang

dimanfaatkan pihak tertentu untuk

mempidanakan seseorang.  Misalnya

pasal 27 ayat 1 soal kesusilaan, pasal

27 ayat 3 soal pencemaran nama baik,

pasal 28 ayat 2 soal ujaran kebencian.

Apa pendapat Bapak?

Iya sangat benar. Setiap UU yang akan

direvisi tentu untuk memenuhi atau berupaya

mewujudkan rasa keadilan untuk semua. Buat

apa kalau UU itu hanya untuk meng-

untungkan satu pihak, sedangkan pihak lain

merasa tidak terlindungi dari UU itu.

Bagaimana pandangan Bapak soal

“pasal karet” atau pasal yang multitafsir

dalam UU ITE itu?

Saya rasa memang ada pasal karet atau

pasal yang multitafsir dalam UU itu.

Keberadaan pasal karet ini tentu merusak

pelaksanaan UU ITE. Sebab, orang bisa

mengartikan, menafsirkan, atau memaknai

pasal karet itu sehingga bisa digunakan

untuk mempidanakan seseorang. Saya

rasa pembuat UU mesti waspada terhadap

hal ini. Mereka harus memahami dan jangan

sampai memasukkan pasal karet yang

membuat kegaduhan. Buatlah UU itu yang

pasti-pasti saja.

Selain berencana untuk merevisi UU

ITE, ada juga wacana untuk membuat

pedoman yang dijadikan acuan bagi

penegak hukum dalam menafsirkan

“pasal karet” dalam UU tersebut.

Sehingga dengan pedoman itu tidak

ada lagi multitafsir terhadap pasal

dalam UU ITE. Apa pendapat Bapak?

Menurut saya, persoalan yang paling

krusial dalam UU ITE itu adalah keberadaan

pasal karet yang multitafsir. Selain pasal

karet yang multitafsir dalam UU itu, per-

ubahan lain juga perlu dilakukan. Pada

intinya, UU itu harus terbuka dan bermanfaat

buat rakyat. Dan, perlu ditegaskan kembali

dan harus mendapat perhatian adalah

mudahnya UU tersebut dimanfaatkan untuk

mengkriminalisasi seseorang. Karena itu,

harus dipikirkan bagaimana agar UU ini bisa

lebih baik dalam pelaksanaannya ke depan,

mungkin dengan cara menghilangkan pasal-

pasal yang multitafsir itu.

Melihat desakan dari masyarakat

sipil untuk melakukan revisi UU ITE,

apakah perlu dilakukan perombakan

besar-besaran pada UU ITE ini?

Sebenarnya sudah lama kita minta untuk

melakukan perombakan terhadap UU ITE

itu. Sekarang sudah mulai mengarah pada

perbaikan atau revisi UU ITE. Mudah-

mudahan revisi ini bisa dilaksanakan. Saya

rasa kalau memang dibutuhkan UU ITE perlu

dilakukan perombakan. Sebab, UU itu me-

nimbulkan kekisruhan dalam pelaksana-

annya.

Apakah Bapak melihat di balik wa-

cana revisi UU ITE digulirkan adalah

karena merosotnya indeks demokrasi

di Indonesia. Menurunnya indeks

demokrasi itu disebabkan adanya

pembatasan kebebasan berpendapat

dan berekspresi. Revisi UU ITE dilaku-

kan untuk menaikkan citra pemerintah.

Apa komentar Bapak?

Tidak seperti itu juga. Intinya, UU ITE ini

banyak menimbulkan kegaduhan di tengah

masyarakat, terutama dalam segi pe-

laksanaannya. Ya, karena adanya pasal

karet yang multitafsir itu. Akibatnya, banyak

terjadi saling lapor dan mempidanakan

seseorang. Soal pembatasan kebebasan

berpendapat atau berekspresi adalah apa

yang dirasakan publik saat ini, karena itu UU

ini perlu direvisi. Kami pun sejak lama sudah

menginginkan adanya revisi UU tersebut.

Apakah revisi UU ITE sudah men-

desak sehingga harus masuk dalam

Prolegnas 2021 ini?

 Memang revisi UU ITE ini sudah mendesak

untuk dilakukan dan sudah seharusnya

masuk dalam Prolegnas 2021.

Apakah perlu dipisahkan antara UU

yang mengatur informasi teknologi

dan UU yang mengatur transaksi

elektronik?

UU ITE yang sekarang apabila pelaksana-

annya sudah bagus dan tidak ada pasal

karet, tentu saja akan baik. Namun, bila dalam

revisi nanti, banyak pakar sesuai analisa

keilmuannya berpendapat UU ITE harus

dipisah antara menjadi UU Informasi dan UU

Transaksi Elektronik, saya kira baik saja.

Yang paling penting adalah UU itu harus

berprinsip keadilan untuk semua. ❏
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NASIONAL

Bamsoet Ajak

Perusahaan Otomotif Jepang

Kerjasama otomotif antara Indonesia dan Jepang yang telah terjalin selama ini menjadi modal
besar bagi kedua negara untuk meningkatkan kerjasama otomotif di bidang kendaraan listrik.

NASIONAL

Bertemu Dubes Jepang

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo melalui Duta Besar Jepang

untuk Indonesia, H.E. Mr. Kanasugi Kenji, mengajak perusahaan

otomotif asal Jepang menanamkan investasi untuk mengem-

bangkan kendaraan listrik di Indonesia. Meramaikan pasar kendaraan

listrik dunia yang saat ini baru dikuasai Amerika Serikat (Tesla), Cina

(Wuling), dan Korea Selatan (Hyundai).

“Masyarakat Indonesia yang sangat familiar dengan produk

Jepang, sudah tak sabar menunggu lahirnya kendaraan listrik dari

Jepang. Kerjasama otomotif yang selama ini sudah terjalin antara

Indonesia dan Jepang menjadi modal besar bagi kedua negara

untuk meningkatkan kerjasama otomotif di bidang kendaraan listrik,”

ujar Bamsoet usai menerima Duta Besar Jepang untuk Indonesia,

Kanasugi Kenji, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Senin

(15/2/21).

Selain memiliki potensi pasar terhadap 270 juta lebih penduduk

Indonesia, lanjut Bamsoet, kendaraan listrik hasil kerjasama Jepang

dengan Indonesia juga bisa diekspor ke 625 juta penduduk ASEAN,

maupun 4,5 miliar penduduk Asia.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, ekspor kendaraan listrik yang

dihasilkan Indonesia dengan Jepang tidak terlalu sulit untuk dilakukan.

Mengingat kedua negara sudah bekerjasama mengembangkan

Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, sebagai terminal ekspor

kendaraan otomotif asal Indonesia.

“Melalui total investasi yang dikucurkan mencapai Rp 50 triliun,

Pelabuhan Patimban merupakan modal besar bagi Indonesia dan

Jepang dalam menghadapi ASEAN Connectivity 2025. Dari Indone-

sia, didukung kerjasama dengan Jepang, pasar otomotif Asia, bahkan

dunia harus bisa kita kuasai bersama,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga meminta pemerintah

Jepang mempermudah akses ekspor hasil pertanian, kehutanan,

dan perikanan Indonesia ke Jepang. Saat ini prosesnya agak

terhambat karena berbelitnya prosedur, seperti food safety trace-

Kembangkan Kendaraan Listrik di Indonesia
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ability and food safety sustainability yang

dilakukan pemerintah Jepang.

“Penurunan tarif bea masuk yang saat

ini memberatkan bisa menjadi angin segar

bagi peningkatan kerjasama kedua negara.

Sehingga bisa semakin meningkatkan nilai

perdagangan antara Indonesia dan Jepang.

Menurut catatan Japan-Indonesia Partner-

ship Lounge (JAIPONG), total nilai per-

dagangan Indonesia-Jepang pada 2020

(periode Januari-Oktober) mencapai US$

19,9 miliar. Total nilai ekspor mencapai US$

11,1 miliar dan impor sebesar US$ 8,8

miliar,” terang Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini

juga menyampaikan duka cita atas musibah

gempa bumi berkekuatan 7,3 skala richter yang

mengguncang prefektur Miyagi dan Fukushima

di wilayah Tohoku, Jepang. Kejadian tersebut

merupakan gempa bumi terbesar kedua yang

mengguncang Jepang sejak 2011.

“Menurut keterangan Duta Besar Jepang,

sejauh ini tidak ada korban jiwa akibat

gempa tersebut. Dengan pengalaman yang

dimiliki, Jepang pasti bisa melalui musibah

ini dengan baik. Sebagai sahabat, Indone-

sia siap memberikan bantuan apapun yang

dibutuhkan,” pungkas Bamsoet.  ❏
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NASIONAL

Revisi UU ITE

Agar Kebebasan Berpendapat Tetap Terjamin
Wakil Ketua MPR, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid mendesak Pemerintah untuk merealisasikan revisi
Revisi UU ITE agar keadilan hukum bisa terlaksana.

WAKIL Ketua Majelis Permusyawarat-
an Rakyat Republik Indonesia (MPR
RI) Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA.,

mendukung rencana revisi UU ITE. Revisi
UU ITE diperlukan, karena ada sejumlah pasal
karet dalam Undang-Undang Informasi dan
Traksaksi Elektronik (UU ITE) itu. Dan, pasal
karet tersebut  dirasakan oleh publik sebagai
penyebab terjadinya ketidakadilan hukum.

Hidayat Nur Wahid, yang biasa disapa
HNW, mengingatkan pemerintah agar serius
merealisasikan wacana yang sudah di-
sampaikan oleh Presiden Jokowi itu. Hal ini
perlu dilakukan agar keadilan hukum bisa
dilaksanakan, serta kebebasan berpendapat
bagi rakyat tetap terjamin. Terutama untuk
melontarkan kritikan yang diminta sendiri oleh
pemerintah, karena hak-hak itu semuanya
juga dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.

Lebih lanjut HNW mengatakan, UU No. 11
Tahun 2008 tentang ITE yang kemudian
diubah sebagian dengan UU No. 19 Tahun
2016 awalnya dibuat dengan niat dan tujuan
sangat baik. Sesuai namanya, terutama
dalam mengatur transaksi elektronik dan
kepastian hukum cyber. Sayang, dalam

implementasinya sejumlah pasal menjadi
aturan yang dikaretkan dan disalahartikan
oleh oknum-oknum aparatur sehingga bisa
dipakai untuk menjerat (hanya) mereka yang
kritis, mengkritik pemerintah, atau pihak-pihak
di luar pemerintah yang tak disukai oleh
pemerintah.

“Dalam tataran implementasi, justru
sejumlah ketentuan dalam UU ITE dijadikan
alat untuk melaporkan pihak lain ke polisi.
Atau mengkriminalisasi para ulama atau
aktivis yang bukan dari kubu pemerintah,
atau yang dikenal kritis sekalipun dengan
maksud memberikan masukan konstruktif
kepada pemerintah,” ujarnya dalam siaran
pers di Jakarta, Selasa (16/2/2021).

HNW menuturkan,  sikap Presiden Joko
Widodo yang akan merevisi UU ITE ini agar
rakyat tidak takut mengeluarkan kritik. Revisi
juga dimaksudkan agar rakyat terhindar dari
ketidakadilan hukum patut diapresiasi. Tapi,
menurut HNW,  perlu dibuktikan dengan tindakan
Presiden Jokowi mempercepat proses revisi.
Dan, sesuai UUD bisa dimulai dari inisiatif
pemerintah, pihak yang memang juga memiliki
kewenangan legislasi bersama DPR.

“Yang perlu ditegaskan adalah ke-
wenangan inisiasi legislasi, termasuk
merevisi UU, itu bisa dilakukan oleh DPR atau
juga oleh pemerintah,” ujarnya.

Kalau Presiden Jokowi serius, kata HNW,
mestinya Presiden tidak melempar bola ke
DPR untuk merevisinya.  Tetapi, seharusnya
Presiden mempergunakan kewenangan
konstitusionalnya dengan memerintahkan
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum-
ham) segera mengajukan inisiatif Pemerintah,
mengusulkan revisi UU ITE itu.

Dalam waktu bersamaan, tambah HNW,
Presiden perlu mengumpulkan para pimpinan
partai pendukung Pemerintah agar fraksi-
fraksi pendukung pemerintah di DPR
menyukseskan inisiatif Pemerintah, merevisi
UU ITE itu. Kalau fraksi-fraksi di luar
pemerintah saja (Fraksi PKS dan Fraksi PD)
sudah nyatakan setuju dengan usulan  revisi
UU ITE, maka tentunya fraksi-fraksi pen-
dukung Pemerintah, sebagaimana biasanya,
juga akan mendukungnya.

“Saya secara pribadi dan banyak pihak
juga sudah berulangkali mengusulkan agar
pasal karet dalam UU ITE segera direvisi,
karena implementasi di lapangannya sering-
kali menghadirkan hukum yang tidak adil, dan
mengancam kebebasan rakyat menyam-
paikan pendapat,” tukasnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) ini menuturkan bahwa
kebebasan berpendapat, termasuk me-
nyampaikan kritik kepada pemerintah
merupakan hak yang dijamin oleh Pasal 28E
ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. “Ini juga sejalan
dengan kemerdekaan berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan
lisan dan tulisan dalam Pasal 28 UUD NRI
Tahun 1945 yang sudah ada sejak republik
ini berdiri,” jelasnya.

HNW menambahkan, revisi UU ITE ini sudah
sangat urgen, karena para pembantu Presiden
Jokowi, seperti Menkopolhukam Prof. Mahfud
MD, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
juga telah mengakui adanya potensi ancaman
kriminalisasi dalam UU ITE. Terutama, be-

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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MENURUT Jazilul Fawaid yang juga

anggota Komisi III DPR ini, tujuan awal

dikeluarkannya UU ITE bukan khusus

untuk ujaran kebencian. “Kami setuju revisi,

sebab UU ITE filosofi dan tujuan awalnya

terkait transaksi elektronik, bukan ujaran

kebencian,” katanya di Jakarta, Selasa (16/

2/2021).

Wakil Ketua Umum DPP PKB ini mengata-

kan, sejumlah pasal yang oleh beberapa

pihak sering disebut “pasal karet” yang ada

di UU ITE sejatinya juga hasil revisi. Namun,

pasal tersebut masih parsial, multitafsir, dan

mudah melenceng. Sehingga, beberapa

pasal di UU tersebut membuat sebagian

orang takut bersuara lantang, termasuk

mengkritik pemerintah karena khawatir

dijerat dengan UU ITE.

Dikatakan Gus Jazil, UU ITE saja tidak

cukup. Perlu ada undang-undang yang

mengatur etika, kesadaran dan ketertiban

dalam menggunakan jejaring informasi dan

media sosial.

“Hemat saya akan lebih bagus jika

diajukan draf RUU baru, khusus tentang etika

informasi yang dapat menertibkan informasi

palsu, akun palsu, bahkan buzzer palsu

robotik yang bernaluri hoaks, fitnah, ujaran

kebencian, ancaman dan rasis,” tuturnya.

Dia mengakui bahwa pasal karet yang

ada dalam UU ITE, salah satunya terkait

pencemaran nama baik, ancaman dan

lainnya. “Perlu diperjelas definisi dan

batasannya,” katanya.  Sebelumnya,

Presiden Jokowi menyatakan keinginannya

agar DPR melakukan revisi UU ITE terhadap

pasal-pasal karet. Presiden menginginkan

agar UU ITE bisa menjamin rasa keadilan

bagi masyarakat.

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa

memberikan rasa keadilan, ya saya akan

minta kepada DPR untuk bersama-sama

merevisi Undang-Undang ITE ini, karena

disinilah hulunya. Terutama menghapus

pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa

Revisi UU ITE

UU ITE Harus Menjamin Rasa Keadilan Bagi
Masyarakat
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid setuju terhadap keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar DPR
merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika (UU ITE).

berbeda-beda  dan mudah diinterpretasikan

secara sepihak,” ujar Presiden Jokowi saat

memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan

TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara,

Jakarta, Senin (15/2/2021).

Jokowi juga meminta Kapolri Jenderal

Listyo Sigit Prabowo untuk meningkatkan

pengawasan agar implementasi terhadap

penegakan UU ITE berjalan secara konsisten,

akuntabel, dan menjamin rasa keadilan di

masyarakat. Menurutnya, UU ITE harus

sesuai semangat awal untuk menjaga ruang

digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan

produktif. ❏

berapa ketentuan bersifat pasal karet, seperti
dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 UU
ITE. “Ini harus segera ditindaklanjuti secara
serius oleh Pemerintah,” ujarnya.

HNW yakin bila pemerintah benar-benar
serius maka proses revisi tidak akan
memakan waktu lama. “Asal political will

pemerintah benar-benar jujur dan serius
maka ini akan bisa berlangsung cepat.
Sebagai perbandingan, Perppu No. 1/2020
dan UU Omnibus Law Ciptaker yang ditolak
oleh Fraksi PKS dan Fraksi PD bisa dikebut
pembahasannya  dan ‘dipercepat’ peng-
ambilan keputusannya.

Sedangkan untuk revisi UU ITE sikap politik
Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat sudah
jelas, mendukung revisi UU ITE. Maka, wajar
kalau revisi UU ITE ini bisa dilakukan dengan
cepat, penuh amanat, dan sesuai harapan
rakyat,” jelasnya. ❏

MBO
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NASIONAL

WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat,
Rabu (17/2/2021), membuka diskusi
daring bertema ‘Tarik Ulur Nasib RUU

Pekerja Rumah Tangga’ digelar oleh Forum
Diskusi Denpasar 12. Untuk  menggugah
kesadaran bersama bahwa Rancangan
Undang-Undang Perlindungan Pekerja
Rumah Tangga (RUU PRT) layak mendapat
perhatian setiap elemen bangsa.

Hadir dalam diskusi yang dimoderatori
Arimbi Heroepoetri, S.H., L.LM., (Tenaga Ahli
Wakil Ketua MPR RI Bidang Penyerapan

Aspirasi Masyarakat dan Daerah); Willy
Aditya (DPR RI Periode 2019 – 2024, Wakil
Ketua Baleg DPR RI), Theresia Iswarini
(Komisioner Komnas Perempuan Periode
2020 – 2024), Lita Anggraini (Jaringan
Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga)
sebagai narasumber.

Selain itu, hadir sebagai panelis  adalah
Dewi Savitri (Jurnalis Senior, Standard &
Practices CNN Indonesia Group) dan Dr.
Atang Irawan, SH., M.Hum., (Pakar Hukum
Tata Negara, Dosen Universitas Pasundan).

“Perlu kejelasan dan pemahaman bersama
untuk desak kawan-kawan di Senayan agar
segera menindaklanjuti pembahasan RUU
PRT ini dan mengesahkannya menjadi
undang-undang,” kata Wakil Ketua MPR RI,
Lestari Moerdijat saat membuka diskusi dar-
ing tersebut.

Menurut anggota Majelis Tinggi Partai

Diskusi RUU PRT

Tarik Ulur Nasib RUU Pekerja Rumah Tangga
Melalui forum diskusi, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, mengingatkan, perlu kesadaran bersama
terkait pentingnya kehadiran UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

NasDem itu, semakin lama menunda
pembahasan RUU PRT sama saja meng-
abaikan hak azasi manusia yang secara
mendasar menjadi tanggung jawab kita
bersama. “Ini sudah menyangkut masalah
kemanusiaan,” ujar Rerie, sapaan akrab
Lestari.

Menurut Rerie, hak warga negara sama
di mata hukum, sehingga terkait pembahasan
aturan bagi pekerja rumah tangga prinsip
keadilan wajib dikedepankan.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas

Pasundan, Bandung, Atang Irawan ber-
pendapat, perlu kewarasan berpikir dalam
melanjutkan pembahasan RUU PRT ini.
Karena, jelas Atang, sejumlah pihak
menganggap PRT sudah diatur dalam UU
Tenaga Kerja, tetapi kenyataan yang diatur
dalam UU Tenaga Kerja adalah hubungan
antara pengusaha dan pekerjanya. Se-
dangkan pemberi kerja bagi PRT, menurut
Atang, tidak bisa disebut sebagai peng-
usaha.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2
tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja
Rumah Tangga, menurut Atang, secara
hirarki hukum juga tidak jelas asal usulnya,
karena tidak ada undang-undang yang
memerintahkan lahirnya peraturan menteri
tersebut.

Atang menilai, UU Perlindungan Pekerja
Rumah Tangga harus segera ditetapkan

karena di dalam undang-undang tersebut
ada aspek-aspek fundamental yang me-
rupakan kewajiban negara untuk melindungi
warga negaranya.

Pembicara lainnya, Wakil Ketua Baleg DPR
RI Willy Aditya mengakui, pembahasan RUU
PRT di Badan Legislasi DPR sudah selesai,
tinggal diajukan ke Sidang Paripurna sebagai
hak inisiatif DPR. Pada pekan kedua Maret
2021, jelas Willy, dijadwalkan akan diadakan
rapat kerja untuk membahas RUU PRT
sebelum diajukan ke sidang Paripurna DPR.

Posisi ini, menurut dia, masih rawan bagi
keberlanjutan pembahasan RUU PRT.

Padahal, tegasnya, salah satu tujuan RUU
PRT ini adalah untuk meningkatkan harkat
dan martabat para pekerja rumah tangga.

Komisioner Komnas Perempuan, Theresia
Iswarini memgungkapkan, pekerja rumah
tangga adalah pekerjaan tertua yang ada di
dunia dan dibutuhkan masyarakat. Sangat
disayangkan, tambah Theresia, pada
praktiknya penyikapan kita terhadap para
pekerja rumah tangga menghasilkan ketidak-
adilan gender yang berpotensi pada
munculnya kekerasan terhadap perempuan.

Menurut Theresia, Komnas Perempuan
sudah mencoba untuk berupaya melobi
sejumlah fraksi, seperti Gerindra, Golkar dan
PKB agar RUU PRT ini tetap bisa diajukan
sebagai RUU inisiatif DPR.

Aktivis Jaringan Nasional Advokasi

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

16-27 ISI.pmd 1/1/2003, 12:50 AM20



21EDISI NO.03/TH.XV/MARET 2021

UPAYA mendorong kompetensi
perempuan dan konsolidasi internal
partai politik untuk meningkatkan

partisipasi perempuan di bidang politik harus
konsisten dilakukan, untuk meningkatkan
peran perempuan di bidang politik.

“Upaya peningkatan keterwakilan perem-
puan di parlemen melalui kebijakan afirmasi
lewat revisi undang-undang pemilu tahun
ini peluangnya relatif kecil, konsistensi dalam
meningkatkan kapasitas politik setiap
perempuan harus terus ditingkatkan,” kata
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat
menjadi pembicara kunci dalam Rapat Kerja
Nasional II Kaukus Perempuan Politik Indo-
nesia bertema Soliditas Organisasi dan
Kolaborasi Optimal Kunci Penerapan 30%
Keterwakilan Perempuan di Parlemen pada
2024, Ahad (28/2/2021).

Lestari menegaskan, pencapaian 30%
keterwakilan perempuan di parlemen pada
2024 harus terus digaungkan untuk direali-
sasikan dengan berbagai upaya.

Jika bicara kuantitas, ujar Rerie, sapaan
akrab Lestari, jumlah perempuan di parlemen
memang mengalami peningkatan sejak
Pemilu 1999. Saat ini komposisi perempuan
di DPR RI tercatat 20,5%.

Akan tetapi, tegas Rerie, alangkah lebih
baik bila perempuan di parlemen sudah mulai
memikirkan tentang kualitas dalam rangka
mengambil peran strategis untuk me-
laksanakan fungsi-fungsi keterwakilan
legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Bila dukungan kebijakan afirmatif lewat
perubahan undang-undang dalam tahun ini
terkendala, anggota Majelis Tinggi Partai

Peran Politik Perempuan

Harus Konsisten Dilakukan Lewat Kolaborasi
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, perempuan harus mampu membangun basis
dukungan, tidak melulu dari kalangan perempuan tetapi mengedepankan kualitas kepemimpinan
yang menembus sekat dan merangkul semua anak bangsa.

NasDem itu berharap, harus diperkuat
berbagai strategi alternatif lewat upaya masif
penguatan kapasitas politik perempuan
diawali dengan penguatan literasi politik yang
tidak bias gender.

Tujuan pendidikan politik itu, tegas Rerie,
sekaligus ditujukan untuk memberi pe-
mahaman kepada masyarakat tentang
pentingnya peningkatan keterwakilan
perempuan di berbagai bidang, termasuk di
parlemen.

Karena, ujar Rerie, seringkali kemampuan
dan kapasitas perempuan sudah memadai,
tetapi karena lingkungannya tidak men-
dukung, perempuan yang bersangkutan
menjadi enggan berpartisipasi.

Berkaca dari kondisi itu, Rerie menegaskan,
perempuan tidak boleh takut mengambil
kesempatan berkiprah di bidang politik.

Perempuan juga harus mampu membangun
basis dukungan, tidak melulu dari kalangan
perempuan tetapi mengedepankan kualitas
kepemimpinan yang menembus sekat dan
merangkul semua anak bangsa.

Selain itu, ungkap Rerie, masih terjadi
bahwa pemilih perempuan tidak memilih
calon pemimpin perempuan sehingga
diperlukan konsolidasi, kolaborasi secara
menyeluruh agar gerakan perempuan
memilih pemimpin perempuan berjalan sesuai
harapan.

Rerie menegaskan, tugas para perem-
puan politik belum selesai, kita harus
memperkuat kolaborasi untuk mening-
katkan soliditas gerakan peningkatan
kapasitas politik perempuan dengan
mengabaikan sekat-sekat yang ada antar
partai politik. ❏

Pekerja Rumah Tangga, Lita Anggraini,
mengungkapkan, hingga saat ini banyak
kasus ketidakadilan terhadap PRT yang
terkesan dibiarkan terus-menerus.

Pekerja rumah tangga, menurut Lita,
adalah pekerja yang dekat di mata namun

jauh dari pikir. Terpenting, tegasnya, negara
harus hadir untuk melindungi hak-hak lebih
dari 5 juta pekerja rumah tangga.

Di akhir diskusi, jurnalis senior Saur
Hutabarat menilai, berlarut-larutnya pem-
bahasan RUU PRT sejak puluhan tahun lalu

memperlihatkan super kebangetannya
kinerja parlemen kita. “Tidakkah DPR bosan
terhadap dirinya yang hampir 20 tahun
membiarkan RUU PRT keluar masuk pem-
bahasan tanpa menghasilkan produk
legislasi,” tanya Saur. ❏
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Strategi Penanggulan Bencana

Masukan Masyarakat Indonesia di Jepang
Sejumlah masyarakat Indonesia di Jepang memberikan masukan terkait kebencanaan, khususnya
dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana.

WAKIL Ketua MPR-RI Dr. H.M. Hidayat
Nur Wahid MA., menerima   masukan
dari PKS Jepang dan Ahli Keben-

canaan terkait pembahasan RUU Pe-
nanggulangan Bencana. Masukan yang
diterima di antaranya soal skema strategi
penanggulangan bencana lokal dan nasional
di Jepang, usulan perubahan pasal dalam RUU
Penanggulangan Bencana, dan dorongan
untuk memasukkan kewajiban perlindungan
sosial pasca bencana.

Hadir dalam pertemuan tersebut pimpinan
dan anggota PKS Jepang, Alfi Rahman,
Ph.D., sebagai ahli Bencana, dan Marlo
Siswahyu dari Islamic Center Kumamoto,
salah satu kota yang pernah merasakan
gempa dahsyat di Jepang.

“Saran-saran  yang disampaikan sangat
bagus, saya akan dorong agar usulan itu
masuk draf RUU Penanggulangan Bencana
yang sedang dibahas di Komisi VIII DPR-RI”,
demikian disampaikan Hidayat setelah acara
Serap Aspirasi dengan PIP PKS Jepang,
Ahad (14/2/2021).

Anggota Komisi VIII DPR-RI yang salah
satunya membidangi urusan bencana ini
menyebutkan, setidaknya ada empat masuk-
an, utama terkait urusan penanggulangan
bencana. Pertama, kajian PKS Jepang
menunjukkan bahwa Jepang sebagai negara
yang berpotensi terkena banyak bencana

memiliki tiga skema undang-undang, yakni:
UU Pokok Penanggulangan Bencana yang
diturunkan menjadi Rencana Penanggulang-
an Bencana dari tingkat nasional hingga
tingkat kota/desa.

Lalu, Undang-Undang Bencana Tertentu
(banjir, longsor, sungai, gempa, tsunami,
gunung berapi, nuklir), dan UU Gempa Tertentu
(gempa besar, gempa di bawah Tokyo).
Kehadiran UU Bencana tertentu dan UU
Gempa tertentu mengindikasikan keseriusan
Pemerintah Jepang untuk merumuskan langkah
detail dan spesifik untuk setiap bencana,
sebagai komplemen terhadap langkah dan
gambaran besar yang tertuang dalam UU
Pokok Penanggulangan Bencana.

Kedua, kajian yang sama mengusulkan
agar Pasal 40 ayat (6) dan Pasal 41 ayat (1)
dalam RUU Penanggulangan Bencana
mempertegas kewajiban meninjau dan
memperbarui Rencana Penanggulangan
Bencana, dari yang sebelumnya berkala
menjadi terukur secara spesifik, misalnya
setiap tahun. Dalam UU Pokok Penang-
gulangan Bencana Jepang, pemerintah
wajib meninjau dan melaporkan rencana
dasar penanggulangan bencana setiap
tahun kepada Parlemen. Hal ini agar dokumen
perencanaan dan penanggulang-an ben-
cana tidak ketinggalan zaman dan selalu bisa
dipertanggungjawabkan oleh pengambil

kebijakan.
Ketiga, terkait kejadian kebakaran yang

belum masuk sebagai kategori bencana.
Padahal, di dalam kota khususnya, kebakaran
dengan cepat merusak banyak bangunan dan
menimbulkan kerugian yang sangat besar.
Namun, para korban tidak bisa mendapatkan
bantuan karena tidak ada nomenklatur
kebakaran dalam Penanggulangan Bencana.

Keempat, mekanisme penanggulangan
bencana seharusnya tidak hanya berhenti
pada saat bencana terjadi, tetapi harus terus
dilanjutkan hingga pasca bencana. Sebabnya,
masyarakat di lokasi terdampak bencana
membutuhkan waktu pemulihan yang sering
kali lebih lama dari waktu terjadinya bencana.
Pemerintah harus tetap mengawal dan
membantu proses pemulihan tersebut. Dan,
kewajiban tersebut harus masuk darlam RUU
Penanggulangan Bencana.

Dalam kesempatan itu, HNW mengapresiasi
komunitas muslim Jepang khususnya dan
warga muslim umumnya yang bisa menjadikan
momentum bencana untuk meningkatkan
kepedulian dan memberikan bantuan kepada
sesama. Marlo Siswahyu, Direktur Kumamoto
Islamic Center menyampaikan, pada saat
terjadi gempa besar di Kumamoto, komunitas
muslim setempat membuka saluran donasi dan
menerima berbagai bantuan dari sesama
muslim di Jepang. Mereka lalu bekerjasama
dengan aparatur dan NGO untuk men-
distribusikan bantuan tersebut kepada seluruh
warga terdampak tanpa membedakan latar
belakang.

Gedung Islamic Center yang selamat dari
gempa juga difungsikan menjadi tempat
pengungsian warga. Menurut Anggota DPR-
RI Dapil Jakarta II meliputi Jakarta Pusat,
Jakarta Selatan, dan Luar Negeri, hal ini
sebagai bukti bahwa Islam dan muslim jauh
dari radikalisme yang selama ini sering
dilekatkan oleh banyak pihak.  “Islam itu tidak
radikal, tapi Islam itu justru rahmatan lil alamin,
menjadi rahmat bagi semuanya tanpa
membedakan agama dan latar belakang”,
pungkasnya. ❏

MBO
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Terima Pengurus PMII

Bamsoet Ajak Generasi Muda Tanggulangi
Dampak Perubahan Iklim
Selasa (16/2/2021), bertempat di ruang kerjanya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima
Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang menyelenggarakan Kongres XX di
Kalimantan Timur, awal Maret 2021. Salah satu pesan dari Bamsoet agar PMII turut membahas
keterlibatan pemuda dalam menanggulangi perubahan iklim.

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo
mendorong organisasi kepemudaan,
seperti Pergerakan Mahasiswa Islam

Indonesia (PMII), memanfaatkan momentum
Kongres XX pada 2-6 Maret 2021 di
Kalimantan Timur untuk turut membahas
keterlibatan pemuda dalam menanggulangi
perubahan iklim (climate change). Se-
bagaimana disampaikan tokoh teknologi
dunia, Bill Gates, beberapa waktu lalu bahwa
setelah pandemi, umat manusia akan
mengalami tantangan terbesar dalam hal
perubahan iklim.

“Tingginya emisi gas rumah kaca dari
sektor transportasi turut menjadi penyebab
perubahan iklim. Dalam laporan Interna-
tional Energy Agency (IEA) pada 2015,
emisi dari sektor transportasi di Indonesia
hampir mencapai 30% dari total emisi CO2.
Emisi tertinggi berasal dari transportasi
darat, yang berkontribusi pada 88% dari
total emisi di sektor ini. Salah satu cara

menurunkannya, yakni dengan bermigrasi
dari kendaraan konvensional berbahan
bakar minyak ke kendaraan listrik,” ujar
Bamsoet usai menerima pengurus PMII, di
Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta,
Selasa (16/2/2021).

Dalam kesempatan itu, Pengurus PMII yang
hadir, antara lain Ketua Umum Agus Mulyono
Herlambang, Sekretaris Jenderal Sabolah,
Ketua OC Kongres XX PMII Zeni Syargawi,
Bendahara OC Kongres XX PMII Ali, dan
Ketua SC Kongres XX PMII Mukhtar.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan,
dampak perubahan iklim terhadap kehidupan
umat manusia sangat besar. Akibat kenaikan
suhu muka bumi yang menyebabkan es
kutub mencair, mengakibatkan kenaikan muka
air laut, dan berbagai kerusakan alam
lainnya.

“Dampaknya, terjadi perubahan musim
tanam, perubahan curah hujan dan musim
kering. Bahkan bisa menyebabkan semakin

banyak kekeringan dan gelombang panas,”
jelas Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI)
ini menerangkan, keterlibatan pemuda
dalam migrasi ke kendaraan listrik sangat
penting. Mengingat dalam buku Potret Lalu
Lintas di Indonesia tahun 2019, tergambar
bahwa persentase terbesar pemilik
kendaraan bermotor berada di usia
produktif. Yakni kelompok usia 17-21 tahun
sebanyak 17,51%, kelompok usia 22-29
tahun 20,23%, kelompok usia 30-39 tahun
17,83%. Sementara kelompok usia 40-49
tahun hanya 16,21%.

“Dalam tahap awal, pemuda bisa men-
dorong penggunaan motor listrik sebagai
transportasi utama yang menunjang aktifitas
kawula muda. Dengan menggunakan motor
listrik, para mahasiswa juga bisa menghemat
banyak pengeluaran karena tak perlu
memikirkan biaya bensin hingga perawatan,”
pungkas Bamsoet. ❏
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KETUA MPR RI Bambang Soesatyo
mengapresiasi langkah Yayasan Inka
Nusantara dibawah kepemimpinan

Imam Shamsi Ali, yang sedang merencana-
kan pembangunan Pesantren Nur Inka
Nusantara Madani, di Connecticut, Amerika
Serikat. Dan, menjadikannya sebagai
pesantren pertama yang didirikan di negara
Amerika Serikat, dibangun di atas lahan
seluas 10 hektar lebih.

“Indonesia patut berbangga karena bisa
menyebarkan ajaran Islam secara damai di
Amerika Serikat. Menunjukkan bahwa
penduduk muslim Indonesia yang terkenal di
dunia sebagai pemeluk Islam yang rahmatan
lil ‘alamin, dengan mengedepankan nilai
tasamuh (toleran), tawazun (seimbang/
harmoni), tawassuth (moderat), dan ta’adul
(keadilan), sangat bisa mempengaruhi potret
wajah Islam di mata dunia,” ujar Bamsoet usai
menerima Pengurus Yayasan Inka Nusantara
Madani, di Jakarta, Kamis (18/2/21).

Turut hadir antara lain Ketua Dewan
Pembina Yayasan Inka Nusantara Madani
yang juga Direktur/Imam Jamaica Muslim

Center New York, Muhammad Shamsi Ali,
dan anggota Dewan Pembina Yayasan Inka
Nusantara Madani yang juga Anggota DPD
RI, Tamsil Linrung.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan,
berbagai bangunan yang berada dalam

Terima Imam Jamaica Muslim Center New York

Dukung Pembangunan Pesantren Nur Inka
Nusantara di AS
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, kehadiran Pesantren Nur Inka Nusantara Madani di
Amerika Serikat akan semakin mempertegas posisi Indonesia sebagai Islam’s Center of Gravity.

kompleks Pesantren Nur Inka Nusantara
Madani didesain oleh Gubernur Jawa Barat
Ridwan Kamil, serta tim arsitek Urbane Indo-
nesia. Sebagai wujud gotong royong sesama
anak bangsa. Biaya pembangunannya
berasal dari donasi gotong royong seluruh

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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KETUA MPR RI Bambang Soesatyo mengulik kisah hidup Imam Shamsi Ali, Imam di
Islamic Center of New York, Amerika Serikat, sekaligus Direktur Jamaica Muslim
Center. Lahir di Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan, 5 Oktober 1967, Imam

Shamsi Ali kini dipercaya sebagai Presiden Nusantara Foundation yang menaungi
pendirian Pondok Pesantren pertama Indonesia di Amerika Serikat yang diberi nama
Pesantren Nur Inka Nusantara Madani. Terletak di Connecticut, Amerika Serikat.

“Beliau merupakan tokoh muslim Indonesia di New York City, Amerika Serikat yang
sangat berpengaruh, sebagaimana dilansir oleh New York Magazine 2006. Ia juga
dianugerahi sebagai salah satu penerima The 2009 Ellis Island Medal of Honor Award.
Pengakuan tertinggi yang diberikan kepada imigran dengan kontribusi luar biasa kepada
masyarakat Amerika dan dunia,” ujar Bamsoet dalam Podcast ‘Ngobras sampai Ngompol’,
(Ngobrol Asyik sampai Ngomong Politik) untuk konten YouTube Bamsoet Channel,
bersama Imam Shamsi Ali, di Jakarta, Kamis (4/3/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, saat tragedi 9/11 tahun 2001, Imam
Shamsi Ali termasuk salah satu dari dua tokoh Muslim di Amerika Serikat yang
diundang khusus menemani Presiden Amerika Serikat George W. Bush
mengunjungi Ground Zero, tempat runtuhnya gedung World Trade Center
(WTC). Ia juga mewakili komunitas Muslim dalam pertemuan pimpinan agama
se-New York City dalam merespons tragedi 9/11 dua hari setelah serangan
teroris tersebut.

“Tak heran jika sepanjang tahun 2009 hingga 2014, oleh Universitas
Georgetown USA bekerjasama dengan Studi Islam Royal Center Strategis di
Yordania, Imam Shamsi Ali dipilih sebagai salah satu dari 500 muslim paling
berpengaruh di dunia,” jelas Bamsoet.

Dewan Pakar KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) ini juga
mengapresiasi kiprah Imam Shamsi Ali memperkuat dialog antaragama. Dari
daratan Amerika di sebelah utara hingga selatan, Eropa, Afrika, dan Asia telah
dirambahnya melalui pelbagai forum ilmiah dan acara keagamaan. Ia membangun
hubungan harmonis antaragama. 

Atas perannya tersebut, pada 2008, dia diangkat sebagai ‘Duta Perdamaian’
oleh Federasi Internasional Agama dari Interfaith Institute of Islamic Center of
Long Island (ICLI). Penghargaan serupa juga datang dari Turkish Cultural Cen-
ter Friendship Award (2014) dan Council New York City (2017).

“Imam Shamsi Ali hingga saat ini diangkat sebagai liaison (penghubung),
instructor (pengajar) dan advisory board (dewan penasihat) Kepolisian New York
(NYPD), Amerika Serikat. Selain juga aktif memberikan ceramah agama bagi polisi
beragama Islam, menjadi penghubung dalam pembinaan antarkepolisian dan umat Is-
lam. Di samping memberi nasihat dan saran dalam pengambilan keputusan strategis
pada instansi kepolisian NYPD, USA, serta memiliki akses dan jaringan pada lembaga
badan dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berkedudukan di New York,
USA,” terang Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengungkapkan, Imam Shamsi Ali juga termasuk
tokoh yang mengambil inisiatif menggalang pemuka agama lainnya, seperti Yahudi,
Kristen, Katolik, Ortodoks, Hindu, Sinkh dan lainnya melawan diskriminasi berdasarkan
agama dan warna kulit yang jamak terjadi di Amerika Serikat. Saat peristiwa 9/11, para
pemuka agama menggalang persatuan dan melawan stigmatisasi Islam sebagai teroris
melalui demonstrasi bertema ‘Prayer for America’ di Yankee Stadium.

“Aksi tersebut melibatkan semua pemuka agama, seperti Kardinal Edward Egan,
Uskup Agung New York Rabbi Marc Gellman, Presiden Dewan Rabbi New York Pendeta
Calvin Butts, Presiden Dewan Gereja Kota New York dan lain-lain, termasuk para
pesohor lainnya yakni Oprah Winfrey, aktor James Earl Jones dan lainnya,” pungkas
Bamsoet.  ❏

Kiprah Imam Shamsi Ali di Dunia Internasionalanak bangsa dan juga para donatur luar
negeri lainnya melalui Nusantara Foundation.

“Kehadiran Pesantren Nur Inka Nusantara
Madani di Amerika Serikat semakin mem-
pertegas posisi Indonesia sebagai Islam’s
Center of Gravity. Karena selain memiliki
penduduk dengan jumlah muslim terbesar
dunia, mencapai 229,6 juta jiwa (87,2% dari
total penduduk Indonesia, pemeluk Islam In-
donesia juga bisa diterima dengan baik di
berbagai negara lain, seperti Amerika,” jelas
Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini
menambahkan, mengingat lahan pesantren
yang sangat luas mencapai 10 hektar lebih,

tak ada salahnya jika dalam kompleks
pesantren turut dibangun pusat penjualan
berbagai produk asal Indonesia, mulai dari
kopi, kerajinan tangan, hingga furniture dan
perlengkapan fashion. Selain untuk me-
majukan produk Indonesia di Amerika
Serikat, sekaligus bisa menjadi sumber
pendapatan ekonomi untuk menunjang
kegiatan operasional pesantren.

“Pesantren bisa bekerjasama dengan
Kedutaan Besar Indonesia di Amerika Serikat.
Karena Presiden Joko Widodo juga sudah
menugaskan seluruh duta besar Indonesia,
selain memainkan peranan diplomasi
kenegaraan, juga berperan sebagai market-
ing atas berbagai produk asal Indonesia
sambil menyebarkan Islam yang damai,
rahmatan lil’alamin,” pungkas Bamsoet. ❏
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INDONESIA adalah negara yang

menerapkan sistem demokrasi.  Ketika,

implementasi demokrasi baik maka tentu

akan berdampak baik buat bangsa, negara,

dan rakyat Indonesia.  Untuk mencapai

demokrasi seperti itu memerlukan upaya-

upaya keras dan konsisten. Salah satunya

memberi pendidikan politik kepada rakyat.

Wakil Ketua MPR Dr. H. Jazilul Fawaid,

SQ., MA., mengatakan bahwa pendidikan

politik adalah kunci pelaksanaan demokrasi

yang bermartabat.  Demokrasi sebenarnya

bagus dan murni, dari rakyat, oleh rakyat,

dan untuk rakyat, serta dijalankan penuh

berdasar kedaulatan rakyat. Tapi, memang

ibarat obat yang dibuat untuk kebaikan tentu

ada efek sampingnya.

Efek samping demokrasi itu adalah politik

uang atau transaksional.  Inilah yang harus

diwaspadai dan dihindari dengan pendidikan

politik yang baik dan benar kepada rakyat.

 Rakyat diarahkan untuk memilih partai politik

Seminar Pengembangan Demokrasi

Pendidikan Politik Kunci Implementasi
Demokrasi Bermartabat
Menurut Wakil Ketua MPR RI Dr. H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., demokrasi yang bagus dan murni, dari
rakat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, serta dijalan penuh berdasarkan kedaulatan rakyat.

(parpol) atau pimpinan daerah misalnya,

dengan melihat kepada kemampuannya,

rekam jejaknya, serta visi dan misinya.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR

dari  Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

yang biasa disapa Gus Jazil ini saat menjadi

narasumber utama dalam acara Seminar

Pengembangan Demokratisasi dan Parti-

sipasi Politik Bagi Supra dan Infra Struktur

Politik Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur,

Kamis (11/2/2021).

Seminar yang berlangsung di ruang

pertemuan Angling Dharma, Kompleks

Pemda Kabupaten Bojonegoro itu bertema:

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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‘Melalui Harmonisasi Kita Tingkatkan Peran

Supra dan Infra Struktur Politik Dalam

Pembangunan Menuju Bojonegoro yang

Produktif dan Energik.’ Acara itu dihadiri

Bupati Kabupaten Bojonegoro Anna

Muawanah, Ketua Komisi A DPRD Bojo-

negoro Agung Handoyo, perwakilan partai

politik, ormas, dan organisasi wartawan

se-Kabupaten Bojonegoro.

Gus Jazil mengatakan, penerapan

demokrasi yang mampu menghilangkan

efek samping akan berdampak besar

kepada rakyat, terutama di daerah.  Rakyat

akan memiliki pemimpin yang amanah dan

mampu mengelola semua potensi kekayaan

daerahnya untuk sebesar-besarnya untuk

kemakmuran rakyat. Contohnya Bojonegoro

yang memiliki potensi kekayaan alam luar

biasa, terutama minyak dan gas bumi. “Bisa

dibayangkan jika itu semua untuk rakyat,”

ujarnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini

melihat bahwa akar dari penerapan demo-

krasi yang membawa kemaslahatan adalah

partai politik.  Untuk itu, pria kelahiran Pulau

Bawean , Gresik, Jawa Timur ini mengajak

partai-partai politik untuk terus dan

konsisten mencerdaskan rakyat dengan

melakukan edukasi politik.  Sebab, itulah

tujuan dibentuk-nya parpol. Kalau sampai

parpol tidak mampu melakukan itu, maka

justru parpol hanya akan menjadi beban

demokrasi.  

Dalam kesempatan itu Gus Jazil juga

menyinggung soal harmonisasi. Harmoni

bisa terjadi bila seluruh elemen masyarakat,

mulai dari pemerintah, ormas, rakyat harus

saling bersinergi untuk mencapai cita-cita

bersama. “Harmoni ini jangan dianggap

remeh. Tubuh kita bekerja karena ada

harmoni, saling mendukung satu sama lain.

Tanpa harmoni tubuh kita akan rusak.  Begitu

juga dengan kehidupan berbangsa dan

bernegara,” katanya. ❏

DER
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Diklatama Manyar 2012

Gus Jazil: Generasi Muda Tetap Semangat
di Masa Sulit
Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menekankan, para santri mesti meneladani para ulama dan
tokoh Islam di masa perjuangan. “Pelajari karakter dan karya-karya mereka, kemudian jadikan
pegangan,” katanya di hadapan para santri peserta Pendidikan dan Latihan Partama Manyar 2021.

WAKIL Ketua MPR Dr. H. Jazilul
Fawaid, SQ., MA berharap, di masa
sulit pandemi Covid-19 yang me-

landa bangsa, generasi muda, termasuk para
santri, untuk tetap semangat menjalani
kehidupan. Generasi masa depan yang kuat
dan tangguh sangat dibutuhkan bangsa.
Sebab, bukan pandemi saja yang harus
dihadapi bangsa ini, tapi ada tantangan lebih
besar lagi di masa datang.

Makin maju atau malah terpuruk kondisi
bangsa tergantung kerasnya perjuangan
para pemuda untuk meningkatkan kualitas
diri. Namun, tidak dipungkiri di era modernitas
ini perjuangan itu makin terasa berat sebab
banyak ancaman serius yang harus
diwaspadai, seperti narkoba, pergaulan
bebas, dan juga radikalisme.

Hal tersebut disampaikan Jazilul Fawaid di
hadapan santriwan dan santriwati Pondok
Pesantren (Ponpes) Mamba’us Sholihin
Roudlotul Mutaalimin yang tercatat sebagai
peserta Pendidikan dan Latihan Pertama
(Diklatama) Manyar 2021, Kecamatan Manyar,

Gresik, Jawa Timur, Jumat (12/2/2021). Hadir
dalam acara tersebut, antara lain Pimpinan
Ponpes KH. Masbuhin Faqih, Rois Syuriah
MWC NU Manyar KH. Suhaili Idris, dan Ketua
Tanfidziyah MWC NU Manyar.

Lebih jauh, Pimpinan MPR dari Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) yang biasa
disapa Gus Jazil ini mengungkapkan bahwa

bentuk perjuangan para pemuda, antara lain
serius menuntut ilmu agama, ilmu penge-
tahuan dan ilmu bermanfaat lainnya, serta
mengikuti organisasi-organisasi yang baik
dan makin mempertajam karakter.

“Tapi terkadang anak-anak muda sekarang
jarang mau berkiprah di organisasi, seperti
organisasi agama. Makanya saya apresiasi

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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para milenial yang masih mau berkiprah, itu
anak muda pilihan, seperti para peserta
Diklatama ini,” katanya.

Gus Jazil menegaskan keyakinannya
bahwa para santri khususnya mampu
berperan sebagai pemuda tangguh itu.
Sebab, di dalam ponpes sudah terbiasa
digembleng secara fisik dan mental, serta
diberikan pemahaman agama yang kuat. Nilai
plus lainnya, mereka hidup di era serba
berteknologi canggih, ada internet, smart

phone, dan lainnya. Jika diambil sisi positifnya
akan sangat luar biasa dampaknya.

“Tidak seperti zaman saya dulu, teknologi
masih sederhana. Televisi saja hitam putih,
salurannya cuma satu, semestinya anak-
anak zaman sekarang harus lebih dari saya,”
ujarnya.

Satu lagi yang ditekankan Gus Jazil, santri
mesti meneladani para ulama dan tokoh-
tokoh Islam di masa perjuangan. Kiprah dan
peran mereka demi bangsa dan negara ini

sangat besar. “Pelajari karakter dan karya-
karya mereka kemudian jadikan pegangan,”
tambahnya.

Melihat pentingya peran generasi milenial
tersebut, Gus Jazil mengajak generasi muda
untuk segera bersama-sama bangkit mem-
berikan cahaya semangat untuk diri sendiri,
keluarga, dan lingkungan. “Bersama kita bisa
menghadapi kesulitan ini. Dan, mudah-
mudahan dengan izin Allah SWT pandemi
segera menghilang,” ucapnya. ❏

Vaksinasi Covid-19

Gus Jazil Ingatkan Masyarakat Tak Mudah
Percaya Hoaks
Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawad menyatakan, vaksinasi itu adalah upaya pemerintah penyelamatan
warganya. Jadi tak mungkin pemerintah membuat program yang berbahaya atau menjerumuskan
masyarakat dengan vaksinasi.

PEMERINTAH menargetkan sebanyak
38.513.446 orang sebagai target
prioritas vaksinasi Covid-19 tahap

kedua yang dimulai Rabu (17/2/2021).
Vaksinasi tahap kedua ini menyasar para
pekerja publik dan warga lanjut usia (lansia)
di atas usia 60 tahun.

Pelaksanaan vaksinasi tahap kedua ini
dilakukan secara bertahap di tujuh provinsi di
Jawa-Bali. Sayangnya, antusias masyarakat
untuk mengikuti vaksinasi masih tergolong
rendah. Hal ini tercermin dari hasil survei
Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia.

Berdasarkan hasil survei yang dirilis pada
Ahad (21/2/2021), sebanyak 41% responden
tidak bersedia divaksin. Sementara yang
bersedia hanya 15,8%. Dari total responden
yang kurang atau tidak bersedia divaksin,
54,2% di antaranya punya alasan efek
samping vaksin yang belum ditemukan atau
tidak aman.

Namun, ada temuan berbeda dari survei
yang dilakukan Parameter Politik, kepercayaan
masyarakat terhadap vaksin Covid-19 mulai
terbangun. Dari survei yang dilakukan
terhadap 1.200 responden dan dirilis pada
Senin (22/2/2021), sebanyak 55,7% resp-
onden mengaku yakin terhadap kualitas dan
keamanan vaksin Covid-19 Sinovac. Semen-
tara yang belum yakin ada 31,2%.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mendorong
masyarakat untuk melakukan vaksinasi.
Vaksinasi adalah cara negara untuk melin-
dungi warganya. “Jadi percayalah bahwa
kebijakan vaksinasi ini adalah kehendak baik
dan memang sudah kewajiban negara maka
patut didukung agar warga negara yang
memang sudah mendapatkan giliran atau yang
sudah masuk tahapan vaksinasi untuk ikut,”
kata Gus Jazil, begitu Jazilul Fawaid biasa
disapa, Selasa (23/2/2021).

Menurut  Gus Jazil, masih rendahnya
ketidakpercayaan masyarakat ini menun-
jukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan

masih belum terlalu masif. Di sisi lain, belum
semua kalangan masyarakat cerdas me-
nerima berbagai berita terkait dengan vaksin.

Oleh sebab itu, menurut Gus Jazil, peran
media dan para tokoh masyarakat bisa juga
memberikan pengaruh positifnya agar ikut
vaksinasi. “Saya pikir di situ karena kalau
program vaksinasi ini juga gagal, ancaman
Covid-19 juga lebih tidak jelas lagi ke depan
dan tampaknya juga lebih tidak terkendali
lagi,” urainya.

Gus Jazil mengingatkan masyarakat untuk
tidak mudah terpengaruh dengan berita-
berita bohong (hoaks) yang sengaja
diciptakan pihak-pihak tidak bertanggung
jawab untuk tidak percaya terhadap manfaat
vaksin dan bahkan menyebut vaksin
berbahaya.

“Percayalah, program vaksinasi itu adalah
dalam rangka penyelamatan warganya,” ujar
Gus Jazil. Dan, politisi Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) ini mengingatkan, orang yang
mengajak agar tidak ikut vaksinasi, itu bisa
mencelakakan teman dan keluarga, serta
warga.

“Tidak mungkin pemerintah membuat pro-
gram yang berbahaya atau menjerumuskan
masyarakat dengan vaksinasi dan itu juga
anggaran-nya cukup besar,” tegas Gus
Jazil. ❏
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WAKIL Ketua MPR RI yang juga
anggota DPR-RI Komisi VIII, Dr. H.M.
Hidayat Nur Wahid MA., menolak

penghapusan santunan korban meninggal
akibat Covid-19 yang disampaikan oleh
Kementerian Sosial (Kemensos) melalui
Surat Edaran No.150/3/2/BS.01.02/02/2021.
Dalam edaran itu, Direktur Perlindungan
Sosial Korban Bencana Kemensos menyata-
kan tidak tersedia alokasi anggaran santun-
an korban meninggal dunia akibat Covid-19
bagi ahli waris pada Kementerian Sosial
tahun anggaran 2021.

Menurut Hidayat, penghapusan santunan
itu tak sesuai dengan keputusan bersama
Kemensos dengan Komisi VIII DPR-RI yang
sejak  2020 telah bersepakat membuat
anggaran yang empati kepada korban,
apalagi yang sampai meninggal akibat Covid-
19. Penghapusan santunan itu juga tak sesuai
dengan pasal 69 Undang-Undang nomor 24
tahun 2007 tentang Penanggulangan Ben-
cana yang mewajibkan Pemerintah menye-
diakan bantuan santunan duka cita pada saat
tanggap darurat bencana.

“Pembatalan dana santunan sosial tidak
menampilkan sikap kenegarawanan dengan
empati kepada rakyat yang terkena musibah
bencana. Padahal anggaran yang diperlukan
tidak terlalu besar, dalam setahun pandemi
hanya dibutuhkan Rp 518 Miliar untuk
santunan korban Covid-19 atau sebesar
0,07% dari total anggaran Pemulihan Ekonomi
Nasional tahun 2021 yang jumlahnya naik jadi
Rp 688,23 Triliun,” demikian disampaikan
Hidayat dalam keterangan tertulis di Jakarta,
Selasa (23/2/2021).

HNW, sapaan akrab Hidayat, mengingatkan,
sejak peluncuran program perlindungan sosial
oleh Presiden pada 4 Januari 2021, dia telah
mengkritik pengurangan anggaran per-
lindungan sosial di Kemensos dan men-
dorong agar anggaran tersebut setidaknya
sama atau bahkan lebih tinggi dari anggaran
tahun sebelumnya. Karena faktanya, korban
meninggal dan pasien terpapar Covid-19

pada tahun 2021 makin bertambah.
Di tahun 2020, anggaran perlindungan

sosial Kemensos mencapai Rp 128,9 Triliun,
namun untuk 2021 malah dipangkas menjadi
Rp 110 Triliun. Hidayat menilai, Pemerintah
telah salah fokus melaksanakan kewajiban
terhadap rakyat Indonesia yang harus
dilindungi apalagi saat darurat bencana
nasional seperti pandemi Covid-19.

Bandingkan dengan dana talangan
Pemerintah untuk kerugian BUMN akibat
korupsi, misalnya seperti Jiwasraya hingga
Rp 20 Triliun. Namun, di saat yang sama
malah mengurangi bantuan sosial sebesar
Rp 18,9 Triliun, dan menghapus santunan
korban meninggal akibat Covid-19. Padahal,
dengan jumlah korban meninggal akibat
Covid-19 saat ini sebanyak 34.489 hanya
dibutuhkan keberpihakan anggaran negara
sebesar Rp 517,335 Miliar untuk santunan
Rp 15 juta per orang, sebagaimana sebelum-

nya diberlakukan dan dinyatakan sendiri oleh
Pemerintah.

Hidayat tidak yakin kalau permasalahan-
nya adalah soal ketiadaan anggaran, karena
seharusnya sejak awal Kementerian Sosial
bisa mengusahakannya dari anggaran Pro-
gram Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang
pada 2021 naik menjadi Rp 688,3 Triliun.
Apalagi realisasi anggaran tersebut pada
2020 hanya 83,4%.

Pengurangan anggaran bantuan sosial
pada 2021 termasuk akan dihapusnya
bantuan untuk warga yang meninggal karena
covid-19, kata HMW,  menunjukkan melemah-
nya komitmen Negara kepada korban Covid-
19. Itulah mengapa Pemerintah menaikkan
anggaran PEN dengan alokasi anggaran
paling besar untuk bantuan Korporasi dan
UMKM, yakni Rp 187,17 Triliun. Ini berbeda
sekali dengan kebijakan keuangan negara
pada 2020 di mana anggaran perlindungan
sosial mendapatkan alokasi terbesar hingga
Rp 230,21 Triliun.

“Saya menerima banyak aduan dari
konstituen dan masyarakat yang keberatan
penghapusan santunan bagi warga yang
meninggal akibat covid-19 itu. Mestinya
rakyat dibuat tentram agar makin kuat
imunitas tubuhnya, agar sehat tak terkena
Covid-19. Jangan malah dibuat resah dan
takut dengan aturan yang dibuat sendiri oleh
Pemerintah tapi tidak dilaksanakan oleh
Kemensos,” ujar HNW.

Mestinya, menurut HNW, Pemerintah dan
Kemensos melaksanakan kewajibannya
kepada rakyat, apalagi yang jadi korban
akibat Covid-19. Kalau bisa menambah
anggarannya tentu bagus karena jumlah
yang terdampak memang makin banyak, atau
minimal sama dengan tahun yang lalu, jangan
malah dikurangi apalagi dihapus.

Untuk itu, HNW berharap, hendaknya
Kemensos mencabut surat edarannya itu,
dan segera memenuhi kewajibannya mem-
proses banyak ajuan permintaan santunan
kematian warga akibat Covid-19. ❏

Jakarta

HNW Tolak Penghapusan Santunan Korban Covid-19
Untuk tahun anggaran 2021 tidak tersedia alokasi anggaran santunan korban meninggal dunia
akibat Covid-19. Menurut Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, kebijakan penghapusan santunan ini
tak sesuai dengan keputusan bersama Kemensos dengan Komisi VIII DPR RI sejak 2020.
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KETUA MPR RI Bambang Soesatyo
mengungkapkan, di antara berbagai
sektor perekonomian yang terpuruk

akibat pandemi Covid-19, sektor pariwisata
termasuk yang terpuruk paling dalam.
Diperkirakan 30 juta lapangan pekerjaan di
sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
terdampak pandemi Covid-19. Menurut
Kamar Dagang dan Industri Indonesia
(KADIN), hingga penghujung tahun 2020,
total kerugian pada sektor pariwisata di In-
donesia telah mencapai lebih dari Rp 10
triliun.

“Kondisi tersebut turut dirasakan masya-
rakat di Provinsi Sumatera Utara. Badan
Pusat Statistik (BPS) mencatat pada periode
November 2020, jumlah wisatawan yang
berkunjung ke Sumatera Utara mengalami
penurunan drastis hingga 93,83% di-
bandingkan periode yang sama tahun 2019.
Dari 22.128 kunjungan turun menjadi 1.366
kunjungan. Pada periode bulan yang sama,
tingkat hunian kamar hotel berbintang hanya
terisi sekitar 34,41%,” ujar Bamsoet dalam
Focus Group Discussion (FGD) Percepatan

Pembangunan Pariwisata Danau Toba,
secara virtual di Jakarta, Kamis (4/3/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini menekankan,
berbagai gambaran keterpurukan tersebut
tidak dimaksudkan sebagai sikap pesimistis
ataupun skeptis. Melainkan pandangan
obyektif dalam merumuskan strategi untuk
bangkit dari keterpurukan. Sehingga bisa
mengambil berbagai langkah yang tepat dan
terukur untuk menyikapi berbagai persoalan
yang dihadapi.

“Khusus pengembangan kawasan Danau
Toba, selain memiliki keindahan alam yang
eksotis serta keunikan tersendiri dengan
keberadaan pulau di tengah danau, juga
didukung kekayaan adat istiadat budaya
Batak yang sangat kuat dan memiliki ciri khas
tersendiri. Tak heran jika UNESCO pada
Sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO di
Paris, Prancis, 2 Juli 2020, menetapkan
Danau Toba sebagai Global Geopark,”
tandas Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI)
ini menjelaskan, Kaldera Danau Toba dinilai
memiliki tiga aspek keragaman yang saling

berkaitan satu sama lain. Yaitu geo-diver-
sity (keragaman geografi), bio-diversity
(keragaman hayati), dan culture-diversity
(keragaman budaya).

“Melalui jaringan Global Geoparks Network
dan Asia Pacific Geoparks Network, Indo-
nesia dapat lebih mengembangkan Kaldera
Danau Toba. Terutama dalam rangka
pemberdayaan masyarakat lokal, pengem-
bangan perekonomian, dan pembangunan
berkelanjutan di kawasan tersebut,” jelas
Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini
juga mengapresiasi berbagai kebijakan
Presiden Joko Widodo dalam membangun
infrastruktur sebagai penunjang pariwisata
di kawasan Danau Toba. Antara lain melalui
pembangunan jalur kereta api dari Siantar
ke Danau Toba, pembangunan jalan tol
Medan—Tebing Tinggi—Parapat, dan jalur
rel kereta Medan—Parapat, serta pe-
nambahan kapasitas Bandara Silangit,
Tapanuli Utara.

“Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif juga meluncurkan Gerakan Nasional

Pembangunan Pariwisata Danau Toba

Harus Berdayakan dan Majukan UMKM
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, pengembangan kawasan Danau Toba, selain
memiliki keindahan alam yang eksotis, juga didukukung kekayaan ada istiadat budaya Batak
yang sangat kuat.
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Cinta Produk Indonesia

Harus Jadi Gerakan Didukung Seluruh
Anak Bangsa
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mendukung gerakan cinta produk anak negeri sebagai
bagian dari pengamalan nilai-nilai kebangsaan untuk mendorong kebangkitan perekonomian nasional.

WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat
yang biasa disapa Rerie
menyatakan, pada situasi di mana

tekanan terjadi di sejumlah sektor akibat
pandemi Covid-19, kita perlu gerakan
bersama untuk bangkit menghadapi tan-
tangan itu. “Gerakan cinta produk anak
negeri salah satu upaya yang harus segera
direalisaiskan untuk menjawab tantangan
saat ini,” ujar Rerie dalam keterangan tertulis
Kamis (4/3/2021).

Rerie menyatakan hal itu merespon akun

Youtube Sekretariat Presiden yang menyiar-
kan ajakan Presiden kepada para pengusaha
pusat perbelanjaan untuk mendukung
kampanye cinta produk Indonesia untuk
mengembangkan pasar produksi nasional.

Menurut Rerie, berbagai upaya me-
mang harus dilakukan untuk mengatasi
kondisi di sejumlah sektor yang mengalami
hantaman dampak pandemi Covid-19 di
tanah air.

Apa yang dilakukan pemerintah, jelas
anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu,

untuk membangkitkan cinta produk-produk
Indonesia merupakan langkah yang stra-
tegis. Karena, menurut Rerie, di tengah
kondisi di sejumlah sektor mengalami
tekanan saat ini, salah satu modal yang
bisa diharapkan untuk keluar dari tekanan
tersebut adalah merealisasikan nilai-nilai
kebangsaan dalam sebuah gerakan
nasional yang masif.

Cinta produk Indonesia yang merupakan
refleksi dari nilai cinta tanah air, persatuan,
dan gotong-royong, menurut Rerie,
merupakan langkah yang layak didukung
oleh semua pihak. Berbagai dukungan dari
segenap lapisan masyarakat itu, tegas
Rerie, diharapkan mampu menciptakan
gerakan berskala nasional yang di ujung-
nya mampu meningkatkan produktivitas
nasional.

Karena, menurut Rerie, berdasarkan
catatan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
mencapai 64 juta. Angka tersebut merupakan
99,9% dari keseluruhan usaha yang
beroperasi di Indonesia.

Rerie berharap, cinta produk Indonesia
bisa menjadi gerakan yang tidak berhenti
sebatas kata semata, tapi bisa segera
direalisasikan lewat tindakan nyata dalam
keseharian kita. ❏

Bangga Buatan Indonesia. Sebagai turunan-
nya, diluncurkan gerakan ‘Beli Kreatif Danau
Toba’ sebagai wadah promosi berbagai
produk kreatif dari pelaku UMKM di sekitar
Danau Toba. Pengembangan pariwisata di
kawasan Danau Toba memang tidak dapat
dilepaskan dari keberpihakan terhadap
UMKM, karena dari sekitar 6.000 UMKM di
tujuh Kabupaten di sekitar kawasan
Danau Toba, semuanya menggantungkan

usahanya dari sektor pariwisata,” tutur
Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini
menambahkan, kultur masyarakat yang
tercermin dalam semboyan ‘Marsipature
Hutanabe’ atau ‘Saling Membangun Kam-
pung Halaman’, harus menjadi spirit untuk
membangun kawasan Danau Toba. Sem-
boyan tersebut memiliki makna mendalam,
utamanya bagi para perantau untuk mem-

bangun kampung halamannya sebagai
perwujudan semangat gotong royong yang
dijiwai nilai-nilai Pancasila.

“Terlebih dengan banyaknya tokoh, baik
pejabat, pengusaha, seniman dan budaya-
wan, maupun tokoh lainnya yang lahir dari
daerah Danau Toba. Seharusnya dapat
menjadi sumberdaya potensial untuk meng-
gerakkan kemajuan perekonomian Danau
Toba,” pungkas Bamsoet. ❏
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Munas IKADIM UNJ

Manajemen Pendidikan di Era Pandemi Perlu
Pembenahan
Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung hampir setahun,  berdampak serius pada berbagai aspek
kehidupan. Salah satunya di bidang pendidikan.

WAKIL Ketua MPR Jazilul Fawaid

mengatakan, berbagai program yang

diluncurkan Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan (Kemendikbud) di era

pandemi,  seperti Program Kampus Merdeka

atau Kampus Mengajar, selama ini hanya

sebatas nyaring sebagai jargon saja.

“Kita tahu di era pandemi ini dunia

pendidikan kurang terurus secara baik. Ada

Kampus Merdeka, sekarang ada Kampus

Mengajar, itu seakan-akan jargon saja, belum

terimplementasi secara baik,” katanya saat

memberikan sambutan secara virtual dalam

Musyawarah Nasional (Munas) Ikatan Alumni

Doktor Ilmu Manajemen (IKADIM) Universi-

tas Negeri Jakarta (UNJ) bertajuk “SDM

Unggul, Manajemen Unggul, dan Indonesia

Maju dalam Era Industri 4,0,” secara virtual,

Sabtu (13/2/2021).

Karena itu, Gus Jazil berharap agar para

doktor ilmu manajemen yang tergabung

Munas IKADIM bisa mengeluarkan be-

berapa rekomendasi, utamanya terkait

kebijakan di dunia pendidikan. “Ini menjadi

penting karena masa depan negara kita ini

sangat tergantung pada peningkatan

sumber daya manusia, dan itu tergantung

dengan pendidikan, dan pendidikan di In-

donesia memiliki keterkaitan yang kuat

dengan UNJ,” tuturnya.

Menurut Gus Jazil, begitu Jazilul Fawaid

biasa disapa,  persoalan ini perlu disuarakan

dan para doktor manajemen pendidikan dan

ilmu manajemen yang lain di UNJ harus

menawarkan konsep tentang kebijakan

pendidikan di Indonesia ke depan. Apalagi,

pandemi Covid-19 diprediksi akan ber-

langsung cukup lama, bisa mencapai

delapan semester.

“Kalau delapan semester itu satu sarjana.

Bisa jadi tiba-tiba anak kita sudah lulus kuliah,

tanpa pernah ada di meja perkuliahan, tapi

hanya dengan metode virtual saja. Menurut

saya ini menjadi penting untuk kita pikirkan,

apalagi bagi para doktor ilmu manajemen,”

urainya.

Dia berharap, para doktor ilmu manajemen

UNJ bisa memberikan pikiran-pikiran cerdas

sebagai kontribusi utama dalam bidang

pendidikan, utamanya di masa pandemi

sekarang ini.

Gus Jazil yang juga Doktor Bidang

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

UNJ menyebut, di masa pandemi ini, yang

dihadapi tidak hanya persoalan pendidikan,

tapi perosoalan manajemen penanganan

bencana juga belum berjalan cukup baik.

Dia mencontohkan kebijakan Pemulihan

Ekonomi Nasional (PEN) sejauh ini masih

belum terasa sangat baik dampaknya di

masyarakat. “Saya tahu alokasinya cukup

besar, tetapi mungkin manajemen pe-

rencanaan dan pelaksanaan membutuhkan

tenaga dari para doktor yang tergabung di

IKADIM ini,” katanya.

Karena itu, momentum Munas yang

berlangsung di tengah pandemi ini, bagai-

mana agar para doktor ilmu manajemen bisa

berbagi ilmunya dalam rangka ikut mewarnai,

sekaligus memberi solusi dalam keadaan

krisis multidimensi seperti sekarang.

“Di tengah kondisi seperti ini, ilmu

manajemen  menjadi kunci. Saya ingat

pepatah yang menyebutkan bahwa ke-

benaran yang tidak ter-manage dengan baik

akan bisa dikalahkan oleh kejahatan yang

ter-manage dengan baik. Di era modern ini

kata kuncinya adalah manajemen. Posisi

IKADIM ini sangat penting untuk memberikan

kontribusi kepada bangsa ini dalam mengatur

segala masalah,” katanya. ❏
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Perpres Investasi Miras Dicabut

HNW: Presiden Mesti Segera Terbitkan
Perpres Baru
Setelah mendengar masukan dari berbagai pihak: MUI, NU, Muhammadiyah, para ulama, tokoh
nasional, dan dari daerah, Presiden Jokowi akhirnya mencabut lampiran Perpres No. 10 Tahun 2021
tentang investasi industri minuman keras beralkohol.

WAKIL Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat

Nur Wahid, MA mengapresiasi

Presiden RI Joko Widodo yang

mencabut lampiran Peraturan Presiden

(Perpres) No.10 Tahun 2021 tentang

investasi industri minuman keras (miras)/

beralkokol. Namun, HNW mengingatkan agar

diikuti dengan segera menerbitkan dokumen

resmi pencabutan tersebut, berbentuk

Perpres baru dan disebarkan di ranah publik.

“Karena pernyataan Presiden Jokowi itu

terkait dengan suatu produk hukum di Indo-

nesia yang adalah negara hukum, maka

sudah semestinya bila pencabutan itu juga

diformalkan sesuai dengan aturan yang

berlaku. Sehingga pencabutan ketentuan itu

tidak terkesan hanya sekedar wacana

apalagi PHP, tapi produk hukum legal yang

memiliki kekuatan hukum yang mengikat,” ujar

HNW dalam keterangan persnya, di Jakarta,

Rabu (3/3/2021).

Lebih jauh, Pimpinan MPR dari Partai

Keadilan Sejahtera (PKS) ini, mengungkap-

kan bahwa kehadiran dokumen tersebut

sangat dibutuhkan, selain untuk memberikan

kepastian hukum juga untuk menghentikan

polemik dan ketidakpastian hukum yang

masih dirasakan masyarakat.

Seperti diketahui banyak elemen bangsa

yang menyampaikan kekecewaan sampai

penolakan terhadap Perpres itu, seperti, MUI,

NU, Muhammadiyah, para ulama dan tokoh

nasional/pimpinan di daerah, termasuk suara

dari Papua. Maka, dengan terbitnya Perpres

baru, setidaknya akan meyakinkan masya-

rakat tidak lagi terjadi pernyataan publik

Presiden Jokowi justru dipersepsikan dan

diimplementasikan secara berbeda oleh para

pembantunya.

Misalnya dalam kasus revisi UU ITE,

menurut HNW, Presiden Jokowi sudah

menyatakan secara terbuka setuju dengan

revisi tersebut, tetapi oleh pembantunya

malah dipahami berbeda. Bukannya mereali-

sasikan harapan Presiden untuk terjadinya

revisi, tapi malah semakin menimbulkan

polemik di masyarakat. “Jangan sampai kasus

tersebut terulang kembali pada kasus

pencabutan Perpres. Ketidaksamaan antara

pernyataan dengan tindakan di lapangan,”

tukasnya.

Kepada semua pihak HNW meminta agar

tidak terlena, melainkan mengawasi dan

memastikan agar komitmen Pak Jokowi yang

diapresiasi oleh ormas-ormas dan masya-

rakat luas itu, betul-betul segera mewujud

menjadi dokumen hukum yang resmi atau

perpres yang baru.

Anggota Komisi VIII DPR RI ini juga

menyarankan agar ke depan, Presiden

Jokowi harus lebih hati-hati dalam menerbit-

kan kebijakan hukum. Perlu terlebih dahulu

menjaring aspirasi para pemangku ke-

pentingan bangsa tersebut. “Presiden

Jokowi jangan lagi mendengarkan hanya dari

buzzer-buzzer yang mendukung investasi

miras tersebut, karena terbukti mereka telah

membuat Presiden Jokowi dalam posisi sulit

dan diprotes oleh spektrum masyarakat yang

sangat luas,” ujarnya.

Dalam rangka revisi Perpres 10/2021

setelah pencabutan ketentuan investasi

miras, menurut HNW, sangat perlu

Presiden Jokowi melibatkan stakeholders

bangsa: ormas-ormas besar, dan pakar-

pakar yang independen untuk meningkat-

kan kualitas produk hukum yang dihasil-

kan. “Hal itu perlu, agar tak ulangi kontro-

versi, dan agar sesuai dengan prinsip

demokrasi dan aturan hukum untuk

selamatkan dan kuatkan NKRI yang ber-

dasarkan Pancasila,” pungkasnya. ❏
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Aturan Miras Dicabut

Presiden Mendengarkan Suara Ulama dan Umat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mencabut lampiran soal industri minuman keras (miras)
dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
yang sebelumnya menuai kontroversi.

WAKIL Ketua MPR Jazilul Fawaid
mengapresiasi keputusan Presiden
Jokowi yang akhirnya mencabut

lampiran tentang miras dalam Perpres No.
10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha
Penanaman Modal. “Alhamdulillah, saya
bersyukur Pak Presiden Jokowi mendengar
dan mengabulkan suara ulama dan umat,”
ujar Gus Jazil, sapaan akrab Jazilul Fawaid,
Selasa (2/3/2021).

Keputusan diambil Presiden ini, kata Gus
Jazil, berdasar kesadaran yang tinggi akan
nasib generasi dan masa depan Indonesia.
Dia berharap, ke depan tidak akan pernah
lahir lagi kebijakan yang dapat mengancam
kecerdasan dalam kehidupan berbangsa.
“Salut untuk Presiden,” katanya.

Gus Jazil mengatakan, belajar dari kasus
ini, pihaknya berharap agar ke depan
Pemerintah lebih berhati-hati dan jeli, serta
memerhatikan aspirasi masyarakat dalam
mengeluarkan kebijakan-kebijakan, terutama
yang memberikan dampak negatif bagi masa
depan bangsa.

“Pemerintah harus jeli dalam membuat
aturan karena bukan tidak mungkin dalam
kebijakan-kebijakan tertentu, ada sisipan-
sisipan atau ’titipan’ dari pihak-pihak
tertentu,” ungkap Gus Jazil.

Karena itu, Gus Jazil berharap,  para
pembantu Presiden juga harus lebih mem-
perhatikan hal seperti itu. Karena dengan
kesibukan Presiden yang memang sangat
padat, mungkin tidak semua draf peraturan
bisa terpantau dengan baik. “Itulah tugas or-
ang-orang yang berada di sekeliling Presiden
untuk memelotinya dengan detail. Jangan
sampai malah menjerumuskan Presiden,” ujar
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini.

Gus Jazil juga mengapresiasi perhatian
masyarakat atas kebijakan yang diambil
pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa di
era keterbukaan seperti sekarang, partisipasi
masyarakat sangat penting dalam mengawal
setiap kebijakan yang diambil Pemerintah.
“Publik memang harus tetap kritis terhadap
kebijakan yang diambil oleh Pemerintah,
termasuk juga oleh DPR,” katanya.

Diketahui, Jokowi akhirnya mencabut
lampiran Perpres yang mengatur pembukaan
investasi baru industri miras yang mengan-
dung alkohol. “Bersama ini saya sampaikan,
saya putuskan lampiran Perpres terkait
pembukaan investasi baru dalam industri
miras yang mengandung alkohol saya
nyatakan dicabut,” kata Jokowi dalam siaran
pers virtual, Selasa (2/3/2021).

Jokowi mengaku, pembatalan itu dilakukan
setelah menerima masukan dari ulama dan
ormas-ormas Islam. “Setelah menerima
masukan-masukan dari ulama-ulama MUI,
Nahdlatul Ulama NU, Muhammadiyah, dan
ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh
agama yang lain, dan juga masukan-masukan
dari provinsi dan daerah,” jelas Jokowi.

Seperti diketahui,  Jokowi telah menanda-
tangani aturan beleid Perpres Nomor 10
Tahun 2021tentang Bidang Usaha Penanaman
Modal . Perpres tersebut ditetapkan pada 2
Februari oleh Jokowi dan diundangkan pada
tanggal yang sama oleh Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. ❏
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WAKIL Ketua MPR Dr. H. Jazilul Fawaid,

SQ., MA., mengungkapkan bahwa

dalam diri setiap aktivis muda Islam

mesti terus ditanamkan, dikembangkan

komitmen keagamaan, komitmen kebangsaan

dan komitmen nasionalisme.

Hal ini penting, sebab para aktivis yang

kebanyakan mahasiswa perguruan tinggi yang

bergabung dalam berbagai organisasi salah

satunya Pergerakan Mahasiswa Islam Indo-

nesia (PMII) adalah jiwa-jiwa muda yang penuh

energi dan semangat tinggi.  Sehingga dalam

setiap kegiatan mereka mesti diiringi dengan

kecintaan kepada agama dan tanah air.

“Saya lihat komitmen-komitmen tersebut

sudah ada dalam diri aktivis PMII, sudah tidak

diragukan lagi. Semua itu harus terus

dipertahankan sebab komitmen yang ke-

Pelantikan Pengurus PMII

Gus Jazil: Komitmen Kebangsaan dan Nasionalisme
Harus Ada Dalam Diri Setiap Aktivis Muda
Pergerakan aktivis muda harus disesuaikan atau seiring sejalan dengan komitmen kebangsaan

mudian terimplementasikan dalam segala

kegiatan PMII adalah bentuk kontribusi nyata

kepada bangsa dan negara,” katanya, dalam

acara pelantikan Pengurus Koordinator

Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indo-

nesia (PKC PMII) DKI Jakarta, yang digelar di

Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV,

Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta,

Jumat (26/2/2021).  Turut hadir dalam acara
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antara lain, Ketua Umum PB PMII Agus

Mulyono Herlambang, Ketua PKC PMII DKI

Jakarta Rizky Abdul Rahman Wahid, dan

perwakilan beberapa organisasi seperti HMI,

GMNI, GPII, BEM RI, GMKI.

Lebih jauh, Pimpinan MPR dari Partai

Kebangkitan Bangsa (PKB) yang biasa

disapa Gus Jazil ini mengingatkan kepada

setiap aktivis muda Islam Indonesia khusus-

nya anggota PKC PMII DKI Jakarta bahwa

perjuangan serta dakwah saat ini di tengah

pandemi Covid-19 tidaklah mudah, terasa

lebih sulit dan berat.

“Untuk menghadapi itu, minimal para aktivis

tidak miskin spiritualnya, harus terus ditempa.

Selain itu, perjuangan kalian perlu bekal,

antara lain kaderisasi yang kompak dan

tangguh serta perlu penguatan mental dalam

diri pribadi masing-masing, agar apa yang

diperjuangkan akan berhasil nanti,” ujarnya.

Kepada para anggota PMII, Gus Jazil yang

juga sebagai Ketua Majelis Pembina Daerah

(Mabinda) PMII ini menyampaikan tiga poin

wasiat yang disampaikan Rasulullah kepada

dua sahabatnya Abu Dzar dan Muadz bin

Jabal, untuk dijadikan pegangan dalam

melakukan kegiatan. Pertama, Ittaqillah

haytsumaa kunta yang menjadi jiwa

ahlusunnah wal jama’ah yakni, jadikan

Tuhan itu ada dan mengawasi setiap

kegiatan, keinginan serta cita-cita kita.

“Poin ini sesuai dengan nilai-nilai bangsa

Indonesia yakni pada sila pertama dalam

Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa,

dengan makna dan implementasi yang

seiring sejalan,” imbuhnya.

Yang kedua, wa atbi’issayyiatal hasanata

tamhuha, bermakna jika kita melakukan

keburukan maka segera mungkin tutup

dengan melakukan kebaikan.  “Kita adalah

manusia biasa, pasti melakukan kesalahan

tapi harus cepat menyadari dan lakukan

kebaikan untuk menutup itu,” tambahnya.

Yang ketiga, wa kholiqinnasa bi khuluqin

hasan, bergaulah dengan siapapun dengan

akhlak dan moral yang mulia. “Moral baik itu

penting.  Jika dalam bergaul dan beraktifitas

kalian dikenal tidak baik, jangankan lingkungan,

keluarga saja pasti tidak akan suka,” ucapnya.

Di sesi akhir, Gus Jazil mengajak seluruh

elemen aktivis muda Islam Indonesia mulai

dari sekarang untuk bangkit memperbaiki diri

terutama akhlak dan moral sesuai dengan

tuntunan agama.  “Memang di era modern ini

membentuk karakter diri dengan akhlak mulia

tidaklah mudah. Tapi, jika dilakukan selain

akan bermanfaat buat diri sendiri juga akan

bermanfaat untuk lingkungan masyarakat,”

tandasnya. ❏

DER

Gerakan Cinta Zakat

Potensi Pengembangan Zakat Sangat Besar
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, pengumpulan zakat melalui BAZNAS bukanlah untuk
memonopoli, melainkan agar lebih mudah dikelola.

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo

mendukung kampanye Gerakan Cinta

Zakat yang digagas Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS). Sebagai negara

dengan penduduk muslim terbesar dunia,

potensi pengembangan zakat untuk

mengentaskan kemiskinan dan berbagai

program sosial kemanusiaan sangat besar.

“Global Religious Futures memprediksi

pada tahun 2020 penduduk muslim di Indo-

nesia mencapai 229,6 juta jiwa atau 87,2%

dari total penduduk Indonesia. Tak heran jika

potensi pengumpulan dana dari zakat bisa

mencapai Rp 300 triliun per tahun,” ujar

Bamsoet usai menerima pimpinan Badan Amil
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Zakat Nasional (Baznas), di Jakarta, Selasa

(9/3/21).

Para pimpinan BAZNAS yang hadir antara

lain Ketua Noor Achmad, Direktur Utama Arifin

Purwakananta, dan para pimpinan lainnya

antara lain Zainulbahar Noor, Saidah

Sakwan, Rizaludin Kurniawan, dan Nur

Chamdani.

Ketua DPR RI ke-20 ini menekankan,

sebagai muslim wajib hukumnya mem-

bayarkan zakat, sebagaimana tersirat

dalam Q.S At-Taubah ayat 103, Q.S Al-

Baqarah ayat 43, dan berbagai hadis

Rasulullah SAW. Para ulama kemudian

merumuskan pembayaran zakat sebesar

2,5% dari total penghasilan per bulan

yang telah mencapai nishab. 

“Untuk memudahkan penyaluran dan

pengelolaan zakat, khususnya bagi Aparatur

Sipil Negara dan personil TNI-Polri, BAZNAS

mendorong lahirnya Perpres agar setiap

pegawai ASN dan personil TNI-Polri di tingkat

pusat yang penghasilan per bulannya sudah

terkena nishab, pembayaran zakatnya bisa

langsung dilakukan secara payroll. Jika ini

dilakukan, potensi pengumpulan zakat yang

didapat bisa mencapai Rp 12 triliun,” tandas

Bamsoet.

Dewan Pakar KAHMI ini menjelaskan,

pada 2020 BAZNAS menghimpun sekitar

Rp 385 miliar dengan penerima manfaat

mencapai 1.500.561 jiwa. Sementara

secara keseluruhan, pengumpulan zakat

diprediksi sudah mencapai sekitar Rp 11

triliun, yang diperoleh dari 5 juta penduduk

muslim yang membayarkan zakatnya ke

berbagai lembaga penyalur zakat.

“Pengumpulan zakat melalui BAZNAS

bukanlah untuk memonopoli ataupun

melarang penduduk muslim mengeluarkan

zakatnya ke tempat lain. Melainkan agar

lebih mudah dikelola, sehingga man-

faatnya bisa dirasakan menyebar dari

Sabang sampai Merauke,” pungkas

Bamsoet. ❏
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Masjid Salman ITB tak sekadar hanya sebagai

tempat ibadah salat, tapi juga tempat beragam

aktivitas lainnya, mulai dari kegiatan ibadah,

dakwah, perekonomian, pendidikan, sosial, hingga

pembinaan generasi muda. Berkat keragaman kegiatan

di masjid itu membuat Salman ITB menjadi masjid

percontohan bagi masjid kampus di berbagai perguruan

tinggi di Indonesia.

Salman ITB bisa menjadi seperti saat ini setelah melalui proses

panjang. Kehadirannya sempat ditolak oleh pihak kampus. Namun,

karena dukungan dari Presiden Soekarno saat itu membuat masjid itu berdiri.

Nama Salman itu adalah pemberian dari Soekarno, dengan mengambil nama

seorang sahabat Nabi Muhammad yang punya peranan penting dalam Perang Khandaq.
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MAYORITAS berbagai kampus yang

ada di Indonesia memiliki masjid. Di

masjid kampus ini digelar berbagai

aktivitas keagamaan, kemahasiswaan, dan

amal usaha. Di antara ratusan masjid

kampus yang paling popular dan kerap

dijadikan model pengelolaan masjid kampus

adalah Masjid Salman Institut Teknologi

Bandung (ITB), Bandung, Jawa Barat.

Masjid yang merupakan bagian dari

proses pendidikan di ITB tersebut, saat ini

keberadaannya tidak hanya sekadar untuk

memfasilitasi mahasiswa dan masyarakat

di sekitar kampus,  melainkan juga untuk

kegiatan salat lima waktu, salat Jumat, salat

tarawih, salat Ied, dan salat sunnah lainnya.

Masjid yang letaknya persis di depan kampus

yang berlambang Ganeca itu, saat ini, juga

bergerak di bidang amal usaha, pendidikan,

perekonomian, dan kegiatan sosial lainnya.

Dalam salmanitb.com disebutkan, Salman

ITB memiliki 3 lingkup kegiatan, yakni: utama,

pendukung, dan layanan lain. Dalam kegiatan

utama, masjid ini memberi pelayanan berupa

layanan ibadah, dakwah, dan pembinaan

generasi muda. Sebagai layanan ibadah,

Salman ITB memfasilitasi jamaah untuk

melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah,

seperti salat fardlu, salat tarawih, itikaf, salat

ied, pengurusan jenasah, ikrar syahadat,

pembinaan muallaf, dan konsultasi.

Dalam lingkup dakwah, di masjid ini

diberikan pengajaran Islam dalam berbagai

model dan metode kepada beragam

segmentasi, mulai dari usia pranikah,

orangtua, muda, anak, remaja, maha-

siswa, pekerja profesional hingga lansia.

Untuk pembinaan generasi muda, Salman

ITB membangun karakter dan akhlak

generasi muda Islam, khususnya maha-

siswa ITB, lewat pelibatan dalam aktivitas

pelayanan jamaah, masyarakat, pelatihan

berjenjang, penugasan, dan mentoring.

Dalam lingkup kegiatan pendukung, masjid

yang berada di Jalan Ganeca itu memberikan

kursus dan pelatihan profesional, serta

penerbitan dan multi media. Di sini juga

menyediakan beragam kursus dan pelatihan

untuk menempa kemampuan soft and hard

skill peserta yang berbasis pada khazanah

dan nilai-nilai islami. Sedang dalam pe-

nerbitan, Salman ITB mendidik dalam hal

publikasi dalam bentuk cetak maupun digital/

elektronik untuk menyampaikan hasil-hasil

kajian maupun buah pikir para tokoh dan

aktivis Salman kepada khalayak luas.

Dalam lingkup layanan lain, dilaksanakan

untuk lebih mendekatkan Salman ITB dengan

masyarakat. Dalam salmanitb.com disebut-

kan, ada beragam layanan lain yang

keberadaannya bisa dirasakan jamaah dan

masyarakat secara langsung. Layanan lain

itu seperti Salman Reading Corner, lapang-

an futsal, BPR Syariah, air minum gratis,

minimarket, aneka kios, kantin, ruang serba

guna, kelas, dan pengelolaan zakat, infak,

sedekah, dan wakaf.

Mengenai Salman Reading Corner,

disebutkan di perpustakaan ini ada koleksi

sebanyak 7.000 buku. Layanan ini dibuka

untuk umum dari Senin sampai Jumat, pkl.

09.00-17.00 WIB, dan Sabtu pkl. 09.00-15.00

WIB. Perpustakaan ini terbuka untuk umum,

dan pengungung yang ingin meminjam buku

harus mendaftar menjadi anggota.

Bila saat berkunjung ke masjid bertepatan

dengan jam makan atau saat lapar, kita bisa

mampir di kantin yang ada di sana. Kantin di

sini menyediakan 30 macam masakan dan

penganan dengan model prasmanan. Harga

makanan di kantin ini sangat terjangkau bagi

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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mahasiswa. Lebih istimewa lagi, masakan

yang ada telah diaudit kehalalannya oleh

Pusat Halal Salman ITB. Kantin ini meiliki

prestasi, yakni terpilih sebagai Sentra Kuliner

Halal Terbaik oleh Kementerian Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif pada 2016.

Salman ITB juga melayani mahasiswa,

jamaah, dan masyarakat sekitar dengan

dibukanya mini market. Di kompleks masjid

Salman ITB terdapat Toko Istek Salman ITB

yang menyediakan berbagai macam

makanan, minuman ringan, buku-buku,

majalah islami, serta beraneka jenis alat

tulis, kaset, VCD islami, dan busana

muslim/muslimah. Tapi kegiatan pelayanan

di toko ini akan terhenti atau istirahat bila

waktu salat tiba.

Masjid yang berlokasi di Kecamatan

Coblong itu juga memiliki prinsip, dalam tubuh

yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Tak

heran bila masjid ini  memberi layanan sewa

lapangan futsal. Lapangan sepakbola mini

ini berada di sisi timur masjid. Ukuran

lapangan standar:  panjang 25 meter dan

lebar 15 meter. Agar tendangan bola tidak

keluar lapangan maka di sekeliling lapangan

dipasang rambang.

Bila selepas olahraga dan ingin minum air

gratis, silahkan menuju ke tempat penitipan

sepatu dan tempat wudhu puteri. Sebab di

sini disediakan air minum gratis selama 24

jam. Bila ingin minum teh dan kopi gratis

silahkan datang pukul 08.00 hingga pukul

15.00. Meski gratis, namun teh dan kopi

hanya boleh dinikmati di area penitipan

sepatu.

Masjid milik perguruan tinggi terbaik di In-

donesia terbuka untuk umum. Jamaah yang

datang mengunjungi Salman ITB mem-bludag

setiap hari. Dalam salmanitb.com di-

ungkapkan bahwa setiap hari ada 1.500

jamaah yang salat di masjid ini. Khusus untuk

salat Jumat, jamaah yang hadir mencapai

3.000 orang.

Di media sosial pun, jamaahnya juga tidak

kalah banyaknya. Disebut Salman ITB memiliki

54 ribu follower instagram, 37 ribu follower

facebook, dan 15 ribu subscriber youtube.

Salman ITB bukan lembaga dakwah yang

hanya mengurusi dirinya sendiri, tapi juga

memikirkan masalah keumatan dan ekonomi.

Dari layanan yang telah diberikan, Salman

ITB mampu membina 113 sekolah, 25.000

siswa, dan 1.600 guru. Tak hanya pada

dunia pendidikan, kepedulian Salman ITB

pada tertuju pada masalah ekonomi. Buktinya,

Salman ITB membina hingga 34 kantin halal,

107 rekanan halal, dan 565 kader halal.

Sebagai masjid kampus yang sukses

membangun dirinya sehingga kerap dijadikan

model pengelolaan masjid kampus oleh

perguruan tinggi lainnya. Meski kadang

menghadapi berbagai macam tantangan, tapi

Salman ITB membuktikan telah banyak

melahirkan cendekiawan muslim.

Dalam salmanitb.com diungkap pada

masa tahun 1960-an merupakan masa-masa

yang sulit bagi mahasiswa Islam yang kuliah

di ITB. Pada masa itu, budaya Barat yang

penuh ke-glamour-an, hura-hura, dan

senang-senang, melanda berbagai kota

besar di Indonesia, termasuk Bandung. Bukti

budaya Barat itu hidup di Bandung adalah

Aula Barat ITB sering digunakan untuk

kegiatan dansa-dansi. Sementara kehidupan

keberagamaan Islam pada masa itu cukup

memprihatinkan. Saat itu, bila ada mahasiswa

yang minta izin untuk menunaikan salat Jumat

dianggap hal yang aneh, ganjil, dan tak biasa.

Lebih aneh lagi bila ada orang bersarung,

disindir dengan ucapan: “Wah Arab, nih.”

Ada lagi bully yang lebih menyakitkan, “eh

kamu mau salat, titip salam ke Tuhan ya!”

Kalau itu, bully-bully-an semacam ini

dianggap biasa, lumrah.

Pada saat itu di ITB memang belum ada

masjid, sehingga mahasiswa yang hendak

menunaikan salat Jumat harus berjalan ke

Cihampelas. Di sana baru ada masjid.

Namun, ada dokumentasi dan berita yang

menyebut pada 27 Mei 1960 ada salat Jumat

di Aula Barat ITB. Dan, ini dikatakan sebagai

salat Jumat pertama di kampus yang ada di

Indonesia.

Pihak kampus, dalam hal ini diwakili oleh

Rektor ITB (1959 – 1964), Prof. Ir. Otong

Kosasih, terhadap keinginan membangun

masjid di kampus ITB menyikapi dengan

mengatakan: “Kalau orang Islam minta masjid,

nanti orang komunis juga minta Lapangan

Merah di ITB”.

Tantangan yang demikian tidak menyurut-

kan semangat Prof. T.M. Soelaiman, Achmad

Sadali, Imaduddin Abdulrachim, Mahmud Junus,

Achmad Noeman, dan Ajat Sudrajat, untuk
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Banyak Ide Lahir di Salman ITB
Masjid Salman ITB bisa berdiri karena adanya dukungan orang-orang kuat. Banyak nilai filosofi dan dinamika pemikiran

terdapat di sini. ‘Kubah terbalik’ membedakan Salman ITB dengan masjid lainnya. Banyak ide dan pemikiran bertemu di

sini sehingga tak ada yang dominan.

terus memperjuangkan agar di ITB berdiri

masjid. Perjuangan itu didukung oleh banyak

pihak,  bahkan dukungan datang dari Drs.

Woworuntu, seorang dosen Planologi yang

beragama Kristen. Tak hanya dari Woworuntu,

dukungan juga datang dari Ketua Jurusan

Arsitektur yang berkebangsaan Belanda, yakni

Prof. Roemond.

Meski mendapat dukungan dari banyak

pihak, kepatiaan yang dipimpin oleh T.M.

Soelaiman merasa belum cukup kuat, se-

hingga pihak panitia merasa perlu minta

dukungan dari  Presiden Soekarno. Dan,

ternyata rencana pembangunan masjid

kampus itu mendapat dukungan dari Soekarno.

BERDIRINYA Masjid Salman ITB yang

penuh cerita dan perjuangan sampai

bisa eksis hingga saat ini. Semua bisa

terjadi karena banyak mendapat dukungan.

Dan, dukungan untuk pendirian masjid itu

datang, mulai dari Presiden Soekarno hingga

Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia (ABRI) Jenderal Abdul Haris

Nasution.

Kehadiran masjid di kampus ITB itu

merupakan jawaban dari keinginan untuk

memfasilitasi civitas akademika yang

beragama Islam untuk melaksanakan ibadah

salat. Sebelum ada masjid, mereka biasa

melaksanakan salat Jumat di Aula Barat ITB,

yang merupakan ruang serba guna. Bila tidak

digunakan untuk salat, Aula Barat itu menjadi

tempat kegiatan lain, seperti seminar, diskusi,

dan bahkan untuk dansa-dansi.

Dalam itb.ac.id, 3 Juni 2015, diceritakan

pada 1964, Jenderal A.H. Nasution ber-

kunjung ke ITB untuk memberi ceramah.

Malamnya, sebelum Jenderal Nasution

memberi ceramah, mahasiswa Islam ITB

membacakan ikrar atau tuntutan dan

keinginan, akan pentingnya keberadaan

masjid kampus. Keinginan tersebut pastinya

didukung oleh Jenderal Nasution.

Kerinduan akan adanya masjid di ITB tidak

hanya dirasakan oleh mahasiswa Islam ITB,

namun juga oleh masyarakat luas. Dalam

republika.co.id, Senin, 11 Februari 2019,

Mengenang Prof. TM. Soelaiman, Pendiri

Masjid Salman ITB, diceritakan ayah dari

TM. Soelaiman menyindir anaknya, mengapa

sampai saat itu ITB belum juga memiliki masjid.

Maka, kekhawatiran seperti disampaikan

Rektor ITB, Otong Kosasih, dengan sendiri tak

menjadi penghalang.

Pada 28 Mei 1964, dalam salmanitb.com,

terjadi dialog antara Soekarno dan Menteri

Agama, Saifuddin Zuhri. Soekarno di-

dampingi Saifuddin Zuhri, saat itu, menerima

tim pembangunan masjid di ITB.  Presiden

pertama Indonesia itu melontarkan per-

tanyaan: “Siapa itu sahabat yang menggali

parit pada saat Perang Khandaq?” Saifuddin

Zuhri secara reflek dan tanpa diperintah

menjawab: “Salman”. Mendengar nama

Salman, Soekarno langsung mengatakan:

“Nah, masjid ini saya namakan Salman!”.

Setelah izin turun langsung dari orang

nomer satu di Indonesia maka pembangunan

Masjid Salman pun dilakukan. Otong Kosasih

pun tidak bisa menolak pembangunan masjid

itu. Hingga akhirnya pembangunan selesai,

dan pada 5 Mei 1972, di Masjid Salman digelar

salat Jumat kali pertama.

Dalam susunan Pembina Salman ITB

Periode 2017 – 2022, terdapat nama Prof.

Reini Djuhraeni Wirahadikusumah, Ph.D. Ia

sejak 20 Januari 2020 menjadi Rektor XVII

ITB. Reini kelahiran Jakarta pada 1968

merupakan rektor perempuan pertama di

kampus itu. ❏

AWG/dari berbagai sumber
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“Ini sekolah besar tapi nggak ada masjidnya”,

ujar ayah dari TM Soelaiman. Sindiran

ayahnya itu bisa jadi membuat TM. Soelai-

man tersentak sehingga menginisiasi

pendirian masjid di Kampus Ganeca itu.

Untuk merealisasikan rencana itu tidak

mudah. Kekuatan lain yang ada saat itu,

komunis, bisa menjadi pengganjal dari

keinginan umat Islam di ITB. Selain itu

semangat keislaman pada masa itu belum

sekuat saat ini.

Pada masa itu, salat Jumat di lingkungan

kampus bisa dikatakan suatu kegiatan yang

terbilang ‘aneh’, ganjil, dan tidak biasa. Dalam

historia.id, 22 Juni 2018, diceritakan oleh

salah satu pendiri Salman, Imaduddin

Abdurrachim, kuatnya umat Islam untuk salat

Jumat di kampus membuat Aula Barat yang

biasa digunakan untuk dansa-dansi dipakai

sebagai ‘masjid’. Hal itu membuat terjadi

polemik dan kegaduhan. Salah satu bentuk

kegaduhan adalah saat umat Islam berduyun-

duyun menuju Aula Barat untuk salat Jumat,

dan saat itu ada saja mahasiswa yang

meledek sebagai “rombongan onta Arab”.

Semua tantangan yang ada itu tidak

menghalangi para penggagasnya untuk

terus merealisasikan pembangunan masjid

di ITB. Setelah ada izin dari Presiden

Soekarno, pembangunan pun berlangsung.

Dalam tribunnews.com, Selasa, 24 Juli

2012, bangunan Masjid Salman dirancang

oleh Ahmad Noe’man. Rancangan yang

dihadirkan oleh Ahmad Noe’man berupa

bentuk yang tidak biasa. Disebut dalam

banyak literatur bahwa yang mencolok dari

Masjid Salman ITB adalah  kubah yang dibuat

menyerupai buku terbuka, kubah berbentuk

buku terbuka. Hal itu terlihat jelas bila

dipandang dari atas. Kubah ini bisa diartikan

ilmu pengetahuan. Jadi cocok dengan

suasana ITB sebagai lembaga pendidikan,

dan pusat sumber ilmu.

Ahmad Noe’man dalam rancangan juga

menghadirkan bangunan masjid yang di

dalamnya tidak ada tiang. Dirancang demikian

agar saf jamaah salat tidak terhalang oleh

tiang, hingga bisa rapi dan rapat. Staf

Khusus Yayasan Pembina Masjid (YPM)

Salman, Samsu Basarudin, dalam tribun-

news.com mengatakan, berdasarkan aturan

dalam salat, saf itu memang harus rapi dan

rapat. Tidak boleh ada celah. Karena alasan

itulah arsitek Masjid Salman tidak memberi

tiang tengah di dalam masjid.

Dalam itb.ac.id, 3 Juni 2015 dipaparkan,

perbedaan Masjid Salman ITB dengan masjid

lainnya adalah atap Masjid Salman tidak

berbentuk kubah. Atap Salman ITB ber-

bentuk cekung layaknya sebuah cawan.

Filosofi desain atap masjid itu meng-

gambarkan seseorang yang berdoa dengan

tangan menengadah ke atas.

Terdapat banyak pola garis yang meng-

hiasi masjid Salman ITB, baik pada dinding

maupun tiang penyangga. Hal demikian

memiliki makna garis-garis vertikal meng-

gambarkan hubungan antara manusia dan

Tuhan. Sedangkan garis-garis horizontal

dimaknai sebagai hubungan antara manusia

dengan sesamanya.

Di luar bangunan utama, terdapat menara

yang menjulang. Menara didesain terpadu

dengan desain bangunan utama. Menara

Salman ITB memakai konsep minimalis tanpa

ornamen dan bentuk yang sederhana namun

Ahmad Noe’man FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Abdul Haris Nasution
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Besar dari Ruang-Ruang Salman ITB
Salman ITB bukan hanya tempat proses melakukan ibadah. Di sana digelar berbagai macam aktivitas. Di setiap ruangan

digunakan untuk mencetak sosok umat yang tangguh. Mereka yang pernah ditempa di sana, di antaranya BJ Habibie,

Aburizal Bakrie, Hatta Radjasa, dan Ridwan Kamil.

SELEPAS Masjid Salman ITB berdiri, di

masjid ini tak hanya berjalan rutinitas

ritual keagamaan. Untuk lebih menye-

marakkan keberadaan Salman ITB, aktivis

atau penggiat yang ada mengadakan

berbagai kegiatan penunjang. Salah satu

kegiatan, sejak salat Jumat kali pertama

digelar pada 5 Mei 1972,  hingga saat ini

adalah Latihan Mujahiddin Dakwah (LMD).

Salah satu pendiri dan penggagas Salman

ITB, Imaduddin Abdurrachim, dalam historia.id

menceritakan, setelah Salman ITB berdiri, dia

membuka kursus atau kaderisasi bagi jamaah

lewat program yang dinamakan LMD. Kegiatan

itu dimanfaatkan untuk mencetak kader yang

tetap terkesan kokoh. Menara ini mempunyai

makna simbolik bahwa setiap manusia,

terutama umat muslim, harus selalu kukuh

dalam pendirian dan iman terhadap Tuhan

dengan tetap rendah hati dalam segala

kesederhanaannya.

Menurut paparan di itb.ac.id, desain  yang

ada tak hanya terbatas pada makna estetika,

namun juga mempunyai makna filosofis yang

lebih dalam, sehingga menciptakan suatu

ikatan batin tersendiri saat berkomunikasi

dengan Sang Pencipta. Rutinitas masjid yang

berwarna menjadikan Masjid Salman tak

hanya sekadar tempat beribadah, namun

juga wadah bagi para mahasiswa ataupun

pengunjung luar untuk mempelajari agama

lebih dalam dengan cara yang kreatif dan

tidak monoton.

Sebagai masjid yang terbuka, banyak

dinamika di Salman ITB. Dalam historia.id,

22 Juni 2018, disebutkan masjid ini sebagai

laboratorium demokrasi. Ada kalangan yang

‘menuduh’ Salman ITB dikuasai oleh pikiran-

pikiran yang mengacu pada ide Ikhwanul

Muslimin. Anggapan  demikian disebut tidak

seluruhnya keliru, sebab penggiat Salman

ITB pada masa itu, yakni Imaduddin

merupakan aktivis IIFSO (Federasi Organi-

sasi Mahasiswa Islam Internasional) yang

banyak dipengaruhi pemikiran tokoh-tokoh

Ikhwanul Muslimin.

Di tahun 1981, dalam juga ditulis dalam

web itu, selain ide Ikhwanul Muslimin, juga

berdatangan ide-ide keislaman dari Hizbut

Thahrir, Darul Islam, Salafi, Syiah, dan lain-

lain. Dinamika dan perjumpaan banyak ide

membuat yang ingin menjadi paham paling

dominan tak pernah berhasil. Tak ada ide

yang dominan, sebab kentalnya budaya

kritis di kalangan aktivis Salman ITB. Tak ada

paham yang dominan juga dikarenakan

terbukanya kesempatan untuk berkompetisi

secara sehat.

Menurut peneliti gerakan terorisme,

Solahudin, Salman ITB ibarat laboratorium

demokrasi, setiap kelompok dipersilakan

membawa ide apapun, namun harus melalui

“hadangan kritis” para aktivisnya. Jadi, kalau

tidak bisa menjawab ujian-ujian itu dipastikan

ide-ide yang datang dengan sendirinya tak

bisa berkembang.

Ivan Garda, mantan aktivis Salman ITB

pada 1990-an, menyebutkan bahwa di

masjid ini budaya diskursus sangatlah kuat.

Ada pola kesetaraan dalam pergaulan

antaraktivis secara merata. Tak ada istilah

orang paling benar dan paling pintar.

Semuanya dibangun dalam semangat sama-

sama sedang belajar. ❏

AWG/dari berbagai sumber

tangguh dalam mentransformasikan ideologi

Islam. Kali pertama LMD dibuka, ada sekitar 50

mahasiswa yang mengikuti kegiatan itu.

Mereka yang mengikuti pelatihan itu lebih

dahulu harus mengikuti test IQ dan

wawancara. Bila lolos, selanjutnya di-base

camp-kan di Masjid Salman ITB. Selama

pelatihan, selama tujuh hari, peserta

dilarang berinteraksi dengan dunia luar.

Selama mereka dijauhkan dari hiruk pikuk

kegiatan masyarakat, peserta diberi materi,

mengkaji dan mengaji banyak hal, mulai dari

agama Islam, keorganisasian, keumatan, dan

masalah-masalah sosial. Mereka di sana wajib

untuk mengaji dan mengkaji Alqur’an, terutama
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Surat Al-Fath (ayat 27-29). Surat ini dalam LMD

dianggap sebagai isyarat titik balik kemenangan

dakwah Islam melalui Perjanjian Hudaibiyah

antara Rasulullah dengan  kaum kafir Quraisy

pada tahun ke- 6 Hijriyah.

Kegiatan LMD bisa dikatakan sukses

mencetak dan membuat para peserta menjadi

umat yang peduli, cerdas, peka, dan paham

dakwah sehingga kegiatan itu sangat diminati

oleh para mahasiswa Islam di luar ITB, bahkan

hingga luar Bandung. Kegiatan LMD inilah

kemudian membuat Salman ITB menjadi

masjid percontohan untuk kampus lainnya.

Tidak hanya di LMD, kantin masjid pun

disebut sebagai “tempat” untuk mencetak

kader kader Salman ITB yang tangguh. Dalam

kompas.com (22/08/2019) disebut-kan,

Kantin Salman ITB, Saksi Sejarah Orang-

orang Berpengaruh di Indonesia.  Diceritakan

bahwa dua tahun setelah masjid berdiri, di

samping bangunan didirikan kantin. Kantin

didirikan untuk melayani mahasiswa atau

jamaah. Istimewa dari kantin itu adalah

menyajikan puluhan makanan dengan konsep

prasmanan. Rasa makanan yang tersedia

mirip dengan makanan di rumah, harganya

murah, bahkan pada 2019 masih ada

makanan yang dijual dengan harga Rp 1.000.

Keistimewaan dari Kantin Salman ITB tidak

hanya itu. Di kursi dan meja yang terdapat di

ruangan kantin itu para aktivis Salman ITB

kerap melakukan diskusi kecil-kecilan dan

rapat-rapat nonformal. Dari kegiatan sembari

mengunyah dan meneguk makanan itulah lahir

gagasan dan ide-ide besar mengenai ke-

umatan, kemahasiswaan, dan keindonesiaan.

Banyak sosok menjadi luar biasa setelah

ditempa di Salman ITB. Mereka yang pernah

di-godog di sana, antara lain: Presiden ketiga,

BJ Habibie; mantan Menteri Koordinator

Kesejahteraan Rakyat, Aburizal Bakrie;

mantan Menteri Perhubungan, Hatta Radjasa;

musisi Purwacaraka, dan Gubernur Jawa

Barat, Ridwan Kamil. ❏

AWG/dari berbagai sumber

BILA berkunjung ke Kampus Universi-

tas Indonesia (UI) yang berada di Kota

Depok, Jawa Barat, hati akan ter-

sentuh bila melihat Masjid Ukhuwah Islamiyah

(MUI). Masjid ini tidak hanya berada di

kampus besar, namun bangunan yang ada

sangat megah. MUI tercatat sebagai salah

satu masjid yang masuk dalam 7 masjid

kampus terbesar di Indonesia.

Masjid yang berdiri di tepi Danau UI ini berada

di atas lahan seluas 28.000 meter persegi.

Luas bangunan utama dan pendukungnya

mencapai 3.606 meter persegi. Masjid ini

cukup megah, berarsitektur atap Jawa (Joglo),

mampu menampung jamaah hingga 2.000

jamaah. Menurut cacatan, masjid untuk

memfasilitasi kegiatan ibadah bagi civitas

akademika yang beragama Islam di kampus

baru UI di Depok ini berdiri pada 28 Januari

1987. Sama dengan masjid di kampus lainnya,

di MUI ini juga diisi dengan bermacam aktivitas

anak-anak muda (mahasiswa), seperti

berbagai macam kajian dan pelatihan.

Sebelum pindah ke Depok, di kampus

Salemba, Jakarta, UI juga memiliki masjid.

Masjid yang berdiri kokoh di samping

Fakultas Kedokteran Umum dan Kedokteran

Gigi itu bernama Masjid Arif Rahman Hakim.

Masjid Kampus Peduli Umat
Di berbagai kampus, baik negeri atau swasta, berdiri masjid. Masjid tidak hanya untuk melaksanakan ibadah, tapi juga

tempat menyelenggarakan beragam kegiatan dan pemberdayaan masyarakat. Masing-masing memiliki sejarah sendiri.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Masjid Arif Rahman Hakim
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Menurut lintasan sejarah yang ada, Masjid

Arif Rahman Hakim berdiri pada 10 No-

vember 1967. SK Rektor UI, 16 Agustus

1966, disebut sebagai dasar dimulainya

pembangunan masjid yang namanya

diambil dari salah satu mahasiswa UI yang

gugur saat marak aksi Tritura pada 1966.

Masjid yang berdiri di tepi jalan itu

mempunyai visi menjadi pusat kegiatan

Islami di dalam kampus yang menghasilkan

muslim yang berpikiran modern (beriman

dan berilmu) yang bisa melaksanakan

ajaran Islam dengan baik serta dapat

mengatasi permasalahan agama.

Saat berada di Kampus Universitas Gadjah

Mada (UGM), Bulak Sumur, Yogyakarta, kita

juga akan menjumpai masjid kampus yang

megah yang dikenal dengan sebutan Masjid

Kampus UGM (Maskam UGM). Dikutip dari

laman masjidkampus.ugm.ac.id bahwa

pemberian nama masjid kampus dilakukan

dengan mengumpulkan usulan, referensi,

menyaringnya, dan kemudian memilih mana

yang paling baik dan mengandung makna

yang baik. Saat pengusulan nama, sering

diiringi kontroversi. Ada yang mancurigai motif

pihak-pihak tertentu sengaja ‘menitipkan’ atau

“memesan” nama untuk masjid kampus.

Muncul usulan nama masjid Al-lkhlas.

Usulan itu disampaikan pada Rektor UGM

yang saat itu dijabat oleh Prof. Ichlasul Amal

(1998-2002). Usulan itu ditolak, dengan

alasan untuk menghindari stigma bahwa

penamaan itu dipengaruhi oleh dirinya.

Ichlasul akhirnya mengusulkan namanya

cukup Masjid Kampus UGM (Maskam UGM).

Nama yang cukup sederhana dan ‘netral’ itu

bila dibandingkan nama-nama masjid di Timur

Tengah, di sana nama masjid merujuk pada

lokasi atau tempat di mana masjid berdiri.

Berdirinya Maskam UGM berawal ketika

Gelanggang Mahasiswa yang biasa

digunakan untuk berbagai kegiatan sudah

tidak memadai untuk salat Jumat. Rektor

UGM, Prof. Koesnadi Hardjasumantri

(1998-1990) mempunyai ide membangun

masjid kampus. Dan, gagasan ini bisa

terlaksana pada 1998. Setelah berdiri,

Maskam UGM menjadi pusat kegiatan

keislaman. Di sini kerap digelar kajian,

diskusi, seminar, dan dialog. Bila pelajar

melakukan studi tour di kampus tertua di

Indonesia itu, biasanya mereka juga

singgah di Maskam UGM. Bila saat hari-

hari biasa kerap menjadi tujuan wisata, di

saat Ramadan, masjid ini menjadi islamic

travelling.

Di tahun 1965, di tengah hutan karet, ber-

dirilah Musala Al Hurriyyah. Musala ini menjadi

bagian dari Kampus Institut Pertanian Bogor

(IPB), Bogor, Jawa Barat (id.wikipedia.org).

Seiring berkembangnya IPB dan maha-

siswanya, pada 1992 di samping Musala

dibangun masjid besar, tiga lantai, yang mampu

menampung jamaah hingga 5.000 orang.

Masjid besar itu juga dinamakan Al Hurriyyah.

Masjid itulah yang saat ini menjadi masjid

kebanggaan civitas akademika IPB.

Sama dengan di Salman ITB, Masjid UI,

Maskam UGM, dan masjid-masjid kampus

lainnya, di Al Hurriyyah tak hanya sekadar

sebagai tempat menunaikan ibadah. Di sini

juga digelar berbagai diskusi, kajian, semi-

nar, serta pemberdayaan mahasiswa dan

masyarakat. ❏

AWG/dari berbagai sumber

FOTO-FOTO: ISTIMEWAMasjid Ukhuwah Islamiyah, Universitas Indonesia

Masjid Kampus UGM Masjid Al Hurriyyah, IPB
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KH. Muchtar Gozali
Pimpinan Ponpes Al-Ikhwan Cianjur

PANDEMI Covid-19 ini membuat masyarakat hampir

seluruhnya mengalami keterpurukan yang luar biasa

termasuk dunia pendidikan salah satunya pondok

pesantren.

Sebagai salah satu pilar mencerdaskan masyarakat,

Ponpes juga semestinya mendapatkan perhatian dari

pemerintah.  Bentuknya bisa bermacam-macam seperti

bantuan pendidikan seperti buku, alat tulis sampai kebentuk

kebijakan pendidikan yang sifatnya memudahkan santri-

santri untuk menempuh kegiatan belajar di masa pandemi.

Tapi kami bersyukur ada beberapa lembaga negara dan

pejabat negara yang sering menyambangi ponpes dan

memperhatikan para santri, itu sangat baik dan kami harap

itu akan terus berlangsung dan ditingkatkan.  Semoga

pandemi ini segera berkahir dan dunia pendidikan Indone-

sia akan kembali seperti sedia kala. ❏

DER

Pendidikan di Pondok Pesantrean Mesti Diperhatikan

Untuk membangun daerah perlu sinergitas politik

DI ERA reformasi sekarang ini demokrasi adalah bagian dari proses.  Ketika
pesta demokrasi selesai seperti pilkada segera tutup buku dan segera fokus
untuk membangun daerah.  Hal itu harus dijaga betul, pemerintah pusat, daerah,

masyarakat, partai politik harus memahami ini, mendukung dan melaksanakan.
Sebab, kita tidak mau demokrasi kita seperti yang dulu, beda pilihan tetangga

sebelah rumah bisa tidak saling tegur sapa, terutama terjadi di masyarakat.  Ini harus
dihindari pada era demokrasi sekarang.

Sinergitas pasca penyelenggaraan demokrasi sangatlah penting, sehingga kondisi
politik pasca demoraksi akan selalu kondusif sehingga lebih nyaman dalam mengelola
pemerintahahn dan pembangunan daerah.  Sebab, potensi kekayaan daerah harus
dikelola semaksimal mungkin untuk kepentingan dan kesejahteraan daerah serta
rakyatnya.

Ketika sinergitas itu tidak ada, maka yang terjadi adalah saling menjatuhkan, kekayaan
daerah tidak terkelola secara maksimal, diselewengkan dan lain sebagainya.  Untuk
itu mari kita semua menyadari itu, sebab potensi daerah itu adalah milik semua dan

harus dijaga untuk kepentingan semua. ❏

DER

Anna Muawanah
Bupati Kabupaten Bojonegoro

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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SURAT Keputusan Bersama (SKB) 3

Menteri, yakni: Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan, Menteri Agama, dan

Menteri Dalam Negeri terbit dengan Nomor

02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021,

dan Nomor 219 Tahun 2021. SKB tersebut

mengatur tentang penggunaan pakaian

seragam dan atribut bagi peserta didik,

pendidik, dan tenaga kependidikan di

lingkungan sekolah yang diselenggarakan

pemerintah daerah pada jenjang pendidikan

dasar dan menengah.

Penerbitan SKB ini sekilas terlihat

maksudnya baik, namun menjadi kontra-

produktif di lapangan.  Di mana malah menjadi

polemik dan salah tafsir, terutama oleh

pemerintah daerah dan tokoh agama yang

menilai bahwa seragam berbasis agama

(dianggap) merupakan bagian dari kearifan

lokal dan nilai-nilai budaya setempat.

Sehingga, dihapusnya anjuran (yang

faktanya bukan kewajiban) pemakaian

seragam tertentu dianggap terlalu sekuler,

yakni memisahkan nilai agama dengan nilai

keseharian yang telah menjadi budaya

masyarakat lokal.  Karena di Padang, yang

menjadi pemicu kasus ini mencuat, kental

dengan pakaian kurung bagi anak perem-

puan, di mana menjadi alasan Peraturan

Walikota Padang terbit sejak 2005.

Lagi pula, sektor pendidikan adalah salah

satu kewenangan pemerintah yang kon-

kuren, yakni urusan pemerintah yang dibagi

antara pemerintah pusat, pemerintah

provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota

sesuai dengan UU No. 23/2014 tentang

Pemerintahan Daerah.   Terkait pendidikan

maka perguruan tinggi menjadi kewenangan

pemerintah pusat, SMA/K dan pendidikan

khusus adalah kewenangan pemerintah

provinsi, sedangkan tingkat SMP hingga ke

bawah merupakan kewenangan pemerintah

kabupaten/kota.  Terbitnya SKB malah

dikuatirkan akan memicu konflik antara pusat

dan daerah.

Selain itu, penerbitan SKB ini keluar jalur

dari bentuk perundangan itu sendiri.  Namanya

surat keputusan, seharusnya hanyalah

bersifat menetapkan (beschikking), bukan

mengatur (regeling).  SKB ini seharusnya

bersifat menetapkan/menegaskan peraturan

yang telah ada, sesuai tata urutan per-

undangan, yakni UUD NRI Tahun 1945, TAP

MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,

Tiga kementerian, yakni: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama,

mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai aturan seragam sekolah. Aturan ini ‘melarang’ dan ‘melarang’

soal seragam sekolah dengan atribut keagamaan tertentu. SKB Tiga Menteri ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat

dan daerah. Bagaimana kebijakan itu seharusnya? Berikut pendapat para wakil rakyat pada bidangnya.

Abdul Fikri Faqih,  Anggota MPR Fraksi PKS

Saya Melihat SKB Ini Mubadzir

Polemik Soal Aturan Seragam Sekolah

Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah

(Provinsi dan Kab/Kota).

Memang faktanya, sudah ada Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

(Permendikbud) era Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan M. Nuh yang mengatur tentang

seragam sekolah dan masih berlaku hingga

kini.  Permendikbud No.45 tahun 2014 ini

mengatur tentang pakaian seragam sekolah

jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Saya menyayangkan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Nadiem Makarim tidak

cermat atas adanya peraturan di instansi-

nya sendiri.  Padahal tinggal disosialisasi

ulang. Alih-alih meneken SKB yang akhirnya

menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Dan, saya lihat Permendikbud 45/2014 ini

jauh lebih luwes dengan menjaga hak dan

kewajiban siswa apapun agamanya, untuk

menentukan pilihan seragam yang sesuai

dengan keyakinannya, namun juga tidak ada

unsur memaksakan seragam berbasis

agama tertentu.    Sehingga, SKB 3 Menteri

sejatinya tidak benar-benar diperlukan dan

malah memunculkan kesan yang reaktif

terhadap sesuatu yang berbau Islam.

Saya kok malah tidak yakin di Eropa saat

ini orang dilarang menggunakan atribut agama

di sekolah, misalnya hijab. Justru di Eropa,

orang diberikan kebebasan seluas-luasnya

atas eksistensi beragama, karena mereka

menjunjung tinggi kebebasan berekspresi, di

mana agama adalah salah satu sikap

berekspresi yang dilindungi hukum  asal

sesuai norma positif yang berlaku di sana.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Arya Wedakarna,  Anggota MPR Kelompok DPD

Umat Minoritas di Bali Justru Terlindungi

TERKAIT dengan peggunaan atribut

kekhususan agama tertentu di sekolah

negeri di Indonesia, diserahkan atas

keinginan masing-masing individu yang

manjadi haknya dan tidak boleh dipaksakan.

Dalam hal ini, individu adalah peserta didik

(murid), pendidik (orang tua murid), dan/atau

tenaga kependidikan (guru) yang ber-

sangkutan. Oleh karena itu, keputusan untuk

penggunaan pakaian seragam dan atribut

khusus keagamaan tertentu di sekolah

negeri adalah menjadi keputusan murid dan

guru sebagai individu.

Surat Keputusan Bersama 3 Menteri

Namun, apabila secara ekstrem negara

melarang hijab, itupun sesuatu yang wajar

di negeri sekuler.  Karena mereka menilai,

ruang publik harus bebas dari simbol agama

apapun.  Walau dogma tersebut perlahan

sirna dalam pemahaman sekuler saat ini.

Sebagaimana negeri komunis di era se-

karang pun berlaku seperti kapitalis,

menyesuaikan dengan kondisinya.

Masalahnya adalah, Indonesia bukan

negeri sekuler ataupun komunis, tapi

berideologi Pancasila. Negara ini tidak

mengenal pemaksaan kehendak atas satu

agama mayoritas.  Tetapi, setiap umat

beragama di negeri ini dijamin kebebasannya

untuk menjalankan perintah agama sesuai

dengan keyakinannya.

Khusus masalah seragam sekolah, kami

di Fraksi PKS menilai tidak diperlukan SKB 3

Menteri ini, terlebih hanya berangkat dari satu

kasus di Padang, dan terlalu reaktif hingga

harus digeneralisir menjadi aturan nasional.

Sudah disediakan ruang hukum sebagai

solusi yang lebih soft, yakni Permendikbud

No.45/2014 tentang Seragam Sekolah dan

UU 23/2004 yang memberi Pemerintah

Daerah kewenangan menerbitkan aturan

sesuai kearifan budaya lokal.

Dikecualikannya Aceh dari aturan di SKB

3 Menteri ini menunjukkan bahwa sebenar-

nya pemerintah sadar bahwa banyak

daerah di Indonesia memiliki keragaman

budaya yang berbeda.  Meski hanya Aceh

yang diberlakukan syariat Islam, tidak berarti

di daerah lain tidak memiliki karakteristik

budaya dengan nilai Islam sebagai acuan.

Padang adalah salah satu contohnya.  Jadi,

anjuran untuk berpakaian sesuai syariat Is-

lam bagi Muslimah adalah norma umum di

bagian wilayah mana pun.  Bila anjuran ini

dilarang, atau misalnya ada seorang

pendidik dan orang tua dilarang menganjur-

kan anak wanitanya memakai hijab, ini

merupakan bentuk intervensi terhadap

kebebasan beragama itu sendiri.

Diktum ketiga dalam SKB 3 menteri

tersebut melarang pemerintah daerah dan

sekolah mengimbau peserta didik meng-

gunakan seragam dengan atribut keagamaan

tertentu.  Bahkan diberikan sanksi disiplin

bagi kepala sekolah, pendidik, dan tenaga

kependidikan yang melakukan himbauan/

anjuran tersebut.  Hal ini tentu saja memicu

protes dari banyak kalangan, termasuk

pendidik dan tokoh agama. Bagaimana bisa

negara melarang orang untuk menganjurkan

sesuatu yang diwajibkan agama. Jadi, kami

mendesak SKB ini dicabut tanpa kecuali.

Sekolah berhak atas penegakan aturan

yang diterapkan demi kebaikan peserta didik

dan warga sekolah, tentu dengan tidak

bertentangan dengan norma hukum di

atasnya.

Nah, masalah urgensinya SKB ini sampai

diteken 3 menteri, saya melihatnya mubazir.

Menghabiskan energi sebesar itu untuk

mengurusi seragam. Ada banyak sekali

permasalahan pendidikan yang menggunung

di depan mata kita. Seperti, permasalahan

guru yang terus berlarut.  Tuntutan ribuan

guru dan tenaga kependidikan soal status

(honorer), kesejahteraan, dan jaminan

sosialnya masih terus menghiasi halaman

berita. Situasi pandemi yang sudah lebih dari

setahun kita rasakan, terutama di sektor

pendidikan, menimbulkan “learning loss”

(hilangnya masa-masa emas belajar secara

normal) pada anak-anak kita.  Dana BOS bagi

sekolah yang kabarnya masih ramai disunat

oknum pemda. Hingga soal ruang kelas yang

rusak angkanya mencapai 1,3 juta ruang

kelas, menurut temuan DPR. Beberapa

persoalan tersebut lebih butuh dibuat SKB,

karena menyangkut kewenangan lintas

kementerian.

 Pemerintah mestinya menjadi fasilitator

bukan malah menjadi resistor dalam segala

hal, apalagi di bidang pendidikan masa

pandemi. Bila pendekatan yang dipakai

adalah melarang larang, maka akan semakin

menambah krisis lain dalam kehidupan

berbangsa kita ini. ❏

AWG

(Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama)

ini sebagai respon pemerintah dalam

memberikan kepastian hukum atas kasus

siswi non-muslim yang diminta berhijab di

sebuah sekolah negeri di Padang, Sumatra

Barat, agar kejadian serupa tidak terulang

kembali. Serta, Saya melihat SKB 3 Menteri

merupakan puncak gunung es dari masalah

radikalisme dalam bidang pendidikan. Untuk

kasus Padang, Sumatra Barat, kan yang

diatur adalah siswa non-Muslim untuk

diberikan kebebasan. Jadi, saya yakin,

maksud SKB 3 Menteri ini bukan untuk
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memojokkan satu agama. Kita positif saja

Kementerian harus menyiapkan pedoman

lebih lanjut terkait dengan penerapan SKB 3

Menteri dalam rangka menjaga eksistensi

Bhinneka Tunggal Ika yang sudah menjadi

tanggung jawab kita bersama. Mengingat Bali

merupakan daerah yang dikenal memiliki

berbagai kebudayaan yang harus dilestarikan,

salah satunya busana adat Bali. Sebagai

budaya nasional, busana adat Bali wajib dijaga

dan dipelihara kelestariannya melalui upaya

pengembangan, pembinaan, pemanfaatan,

pendidikan, dan pelatihan sesuai Peraturan

Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 Tentang

Hari Penggunaan Busana Adat Bali. Dan, saya

tegaskan juga bahwa di Bali juga tidak boleh

ada pemaksaan dari pihak sekolah untuk

memakai pakaian Hindu misalnya. Justru

dengan adanya payung hukum ini, umat

minoritas di Bali justru terlindungi.

Bagaimana soal Surat Edaran Gubernur

Bali Soal Himbauan penggunaan Baju Endek

setiap selasa? Pada prisipnya, kami

mendukung dalam rangka melestarikan dan

melindungi warisan budaya kreatif masyarat

Bali, hanya saja momentumnya tidak tepat

mengeluarkan kebijakan ini di tengah masa

pandemi Covid-19, masyarakat Bali meng-

harapkan agar Pemerintah Daerah Bali lebih

fokus pada membuatan kebijakan yang lebih

mengarah kepada percepatan pemulihan

ekonomi masyarakat Bali.

SKB 3 Menteri ini diterbitkan dengan

tujuan bahwa sekolah memiliki peran penting

dan tanggung jawab dalam menjaga eksis-

tensi Ideologi dan Konsensus Dasar

Bernegara, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun

1945, Keutuhan NKRI, dan Bhineka Tunggal

Ika, serta membangun dan memperkuat

moderasi beragama dan toleransi atas

agama yang dianut peserta didik, pendidik,

dan tenaga kependidikan. Namun, positif

saja, ini juga dampak dari UU Pemda (UU No.

23 Th. 2014) terkait dengan Otonomi Daerah

yang kebablasan. Masalah pakaian ini

sepele, tapi menimbulkan dampak besar jika

sampai mendiskriminasi minoritas misalnya.

Intinya DPD memberikan kesempatan untuk

membuktikan bahwa SKB 3 Menteri ini efektif,

nanti bisa dievaluasi ke depan. ❏

AWG

KEBIJAKAN melarang sekolah tidak

boleh mewajibkan kepada peserta

didik, pendidik, dan tenaga kependidik-

an mengenakan seragam dengan atribut

keagamaan tertentu. Namun di sisi lain

sekolah tidak boleh melarang peserta didik,

pendidik, dan tenaga kependidikan, meng-

gunakan seragam dengan atribut keagamaan

tertentu. Disadari atau tidak, ini adalah

kebijakan yang menggambarkan tidak

tegasnya komitmen dalam membina moralitas

keagamaan, terutama kepada peserta didik.

Seharusnya justru pemerintah mengambil

posisi dan komitmen yang tegas dengan

menganjurkan para peserta didik, pendidik,

dan tenaga kependidikan menggunakan

seragam sesuai dengan atribut keagamaan

yang diajarkan oleh masing-masing agama.

Yang tidak benar adalah memaksa peserta

didik, pendidik, dan tenaga kependidikan

mengenakan atribut keagamaan yang bukan

sebagaimana yang diajarkan agamanya.

Sekolah seharusnya mengeluarkan

kebijaksanaan yang menunjukkan komitmen

yang jelas dalam menumbuhkan kesadaran

beragama peserta didik, pendidik, dan

tenaga kependidikan, termasuk dalam

mengenakan atribut pakaian sesuai yang

diajarkan agamanya masing-masing

Kebijakan melindungi siswa didik menge-

nakan pakaian sesuai ajaran agamanya

masing-masing adalah wujud dari per-

lindungan terhadap hak asasi manusia,

sekaligus wujud dari upaya mewujudkan

tujuan pendidikan nasional, yaitu mengem-

bangkan potensi peserta didik agar menjadi

insan yang beriman dan bertaqwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi warga negara yang demokratis

serta bertanggung jawab.

SKB 3 Menteri muncul saat ini jika ditelaah

dengan jernih menggambarkan lemahnya

komitmen melindungi hak siswa menjalankan

keyakinan agamanya, khususnya dalam

menggunakan seragam sesuai ajaran

agamanya. Setidaknya SKB 3 Menteri ini tidak

memungkinkan Pemda maupun satuan

pendidikan memerintahkan, mensyaratkan,

mengimbau dan apalagi mewajibkan peng-

gunaan seragam siswa sesuai dengan

ajaran agamanya. Tentu ini bertolak belakang

dengan pesan UU Sisdiknas untuk mendidik

siswa menjadi insan yang beriman dan

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Namun, saya berprasangka baik bahwa  hal

Zainuddin Maliki, Anggota MPR Fraksi PAN

Sangat Bijak Jika SKB 3 Menteri Ditinjau Kembali

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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TERKAIT dengan seragam/atribut

sekolah merupakan hak individu, hal

ini berlaku pada dunia pendidikan.

Kepala sekolah, peserta didik, pendidik, dan

tenaga kependidikan memiliki hak untuk

mengenakan seragam/atribut sesuai dengan

kepatutan agama dan budaya. Hal yang

utama adalah seragam/atribut yang dikena-

kan oleh unsur sekolah tidak melangggar

norma dan etika. Kebijakan desentralisasi

pendidikan, lebih fokus pada kebijakan dan

administrasi, diejawantahkan dalam bentuk

kesempatan setiap sekolah dalam menyusun

kurikulum yang di dalamnya terdapat aturan

mengenai penggunaan seragam sekolah.

Hal ini menjadi dasar setiap sekolah membuat

kebijakan yang sesuai dengan norma-norma

yang berlaku dalam dunia pendidikan, yakni

norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Jadi, titik poinnya ada pada penyusunan

substansi kurikulum setiap sekolah. Dalam

hal ini SKB 3 Menteri mengatur agar kebijakan

sekolah tidak hanya pada satu pertimbangan

agama.

Permasalahan seragam sekolah memang

dari dulu sudah ada. SKB 3 Menteri ini keluar

bersamaan dengan momentum meningkat-

nya sikap intoleransi yang sedang terjadi di

Indonesia. Beberapa tahun belakangan isu

intoleransi terjadi di berbagai sektor kehidup-

an masyarakat. Benteng terbaik supaya tidak

semakin menyebar adalah pendidikan.

Hal yang menjadi dasar dari SKB 3 Menteri

ini adalah sikap moderasi beragama serta

pengajaran toleransi. Indonesia sebagai

negara yang menganut Pancasila, UUD NRI

itu muncul hanya karena keburu sehingga

tak sempat berfikir jernih, sehingga di-

sarankan agar segera ditinjau kembali

dengan bijak dan pemikiran jernih.

Di Inggris, yang saya tahu, siswa didik

diberi kebebasan mempelajari dan men-

jalankan keyakinan agamanya dan pihak

sekolah memberi layanan pendidikan agama

sesuai ajaran agama siswa didik. Di

Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika

menganggap perlu adanya intervensi jika

dalam dunia pendidikan tercium adanya

gerakan atau kebijakan sekolah anti moderasi

beragama maupun sikap intoleransi. Jika

saya cermati ada hal berbeda dengan

negara sekuler yang melarang meng-

gunakan seragam dengan atribut tertentu.

Dalam SKB 3 Menteri masih ada diktum yang

mengatakan, peserta didik, pendidik, dan

tenaga kependidikan berhak memilih untuk

menggunakan seragam atau atribut dengan

kekhasan agama ataupun tidak.

Di Indonesia ada beberapa provinsi yang

memiliki kekhasan tertentu, salah satunya

Aceh. Kebijakan Aceh untuk menerapkan

prinsip kehidupan bermasyarakat meng-

gunakan pandangan Islam harus dihormati

dan dijaga karena bagian dari kekayaan

budaya di Indonesia. Terkait dengan adanya

asumsi yang meresahkan di berbagai daerah.

SKB 3 Menteri ini juga harus jadi bahan yang

bisa dievaluasi. Asumsi adanya keresahan

tanpa merealisasikan SKB 3 Menteri tidak bisa

dijadikan acuan untuk menolak keputusan

tersebut.

Pendapat saya, bisa jadi pemerintah

menganggap beberapa kasus yang terjadi

di lingkungan sekolah hingga viral perlu

adanya intervensi, sehingga harus menge-

luarkan SKB 3 Menteri. Hal selanjutnya yang

perlu dilakukan pemerintah adalah pe-

mahaman bersama pemangku pendidikan,

mulai dari dinas pendidikan provinsi dan

kabupaten/kota hingga pada tingkatan

lembaga. Adanya persamaan persepsi

mengenai semangat dari inti SKB 3 Menteri

mengenai seragam/atribut diharapkan tidak

terjadi lagi ketidakpahaman moderasi

beragama dan intoleransi dalam dunia

pendidikan. ❏

AWG

Syaiful Huda, Anggota MPR Fraksi PKB

Ada Diktum Memilih Atau Tidak Dalam Soal Seragam

beberapa daerah muncul keresahan dan

berpotensi terjadinya disharmoni hubungan

antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh

karena itu, sebagai solusinya,  sangat bijak

jika SKB 3 Menteri ini ditinjau kembali.

Banyak hal yang yang lebih urgent untuk

ditangani selain SKB 3 Menteri ini. Pem-

belajaran jarak jauh di masa pandemi misalnya,

hingga sekarang masih terus dikeluhkan, baik

oleh siswa orang tua maupun pihak guru yang

berpotensi menyebabkan terjadinya learning

loss dan bahkan learning generation. Hingga

saat ini Kementerian Pendidikan juga belum

memiliki Peta Jalan Pendidikan yang disusun

dengan baik sehingga dikhawatirkan banyak

kebijakan yang dibuat tanpa pijakan dan arah

yang jelas. ❏

AWG
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NASIONAL

Gerakan Nasional Satu Juta Sajadah

Bamsoet: Ikhtiar yang Patut Dicontoh
Gerakan pembagian satu juta sajadah kepada jamaah masjid  untuk pertama kalinya dilakukan di
Indonesia. Sasarannya pada jamaah di 274 masjid yang terdaftar di Kementerian Agama.

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo
mendukung penuh Gerakan Nasional
Satu Juta Sajadah yang secara resmi

diluncurkan Wakil Presiden KH Maruf Amin.
Gerakan Nasional Satu Juta Sajadah
digagas Majelis Pimpinan Nasional Pemuda
Pancasila (MPN PP) melalui Badan Peng-
usaha Pemuda Pancasila (BP3) dan Bidang
Kaderisasi MPN PP. 

Gerakan pembagian satu juta sajadah ini
pertama kali dilakukan di Indonesia, se-

bagaimana juga diakui Imam Besar Masjid
Istiqlal, KH Nasaruddin Umar. “Melalui
gerakan ini, Pemuda Pancasila memfasilitasi
para jamaah yang ingin menunaikan ibadah
di masjid dengan memberikan sajadah
berbahan khusus polyester anti air yang
sangat efektif dan efisien pada kondisi
Covid-19. Karena mudah dicuci, disemprot-
kan hand sanitizer, maupun mudah dibilas
dan dikeringkan,” ujar Bamsoet usai
menghadiri launching Gerakan Nasional

Satu Juta Sajadah, di Masjid Istiqlal, Jakarta,
Kamis (11/3/21). 

Hadir dalam acara ini, antara lain Wakil
Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 sekaligus
Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla,
Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI
La Nyalla Mattaliti, Menteri Perhubungan Budi
Karya Sumadi, Ketua Umum MPN PP Japto
Soerjosoemarno, serta Imam Besar Masjid
Istiqlal KH Nasaruddin Umar. 

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan,

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

52-55 ISI.pmd 1/1/2003, 12:12 AM52



53EDISI NO.03/TH.XV/MARET 2021

Gerakan Nasional Satu Juta Sajadah akan
menyasar 274 ribu masjid yang terdaftar di
Kementerian Agama. Pembuatan sajadah
bekerja sama dengan pengrajin UMKM.
Sehingga turut membantu geliat UMKM di
tengah pandemi Covid-19. Selain mem-
bangkitkan kembali semangat para peng-
usaha garmen untuk melahirkan produk yang
dapat digunakan secara aman dan nyaman
selama pandemi Covid-19. 

“Walaupun bukan jaminan bisa seratus

persen terhindar dari Covid-19, setidaknya
pembagian sajadah ini telah menjadi ikhtiar
yang patut dicontoh oleh berbagai kalangan
masyarakat. Agar jamaah bisa melakukan
ibadah dengan aman dan nyaman,” jelas
Bamsoet. 

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini
menerangkan, melalui Gerakan Nasional
Satu Juta Sajadah, keluarga besar Pemuda
Pancasila juga ingin berkontribusi menjadi-
kan masjid sebagai pusat peribadatan

sekaligus peradaban masyarakat muslim.
Terlebih gerakan ini diluncurkan menjelang
Ramadhan yang jatuh pada April 2021. 

“Pembagian satu juta sajadah ditargetkan
selesai pada Agustus 2021. Siapapun bisa
bergotong royong memberikan donasi
melalui Pemuda Pancasila, untuk mem-
perlancar penyaluran satu juta sajadah yang
akan dibagikan gratis kepada para jamaah.
Prinsipnya, dari umat kembali ke umat dan
untuk umat,” pungkas Bamsoet. ❏

Visi Pendidikan Indonesia 2035

Tak Sesuai Arah Konstitusi Harus Direvisi
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyatakan, sudah sewajarnya sejumlah ormas besar di
Indonesia yang sangat peduli dengan Konstitusi dan Pendidikan melakukan kritik keras.

WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid
mendukung kritik yang disampaikan
oleh Pimpinan Muhammadiyah,

Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama In-
donesia (MUI) terhadap Visi Pendidikan In-
donesia 2035 yang disusun dalam Peta Jalan
Pendidikan Nasional 2020 – 2035 oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud), karena tidak mencantumkan
frasa agama.

Hidayat Nur Wahid yang biasa disapa HNW
ini menilai, tidak disebutkannya frasa agama
berarti tidak sejalan dengan arah dasar UUD
NRI Tahun 1945 dan UU Sistem Pendidikan
Nasional (UU Sisdiknas). “Peta jalan yang
salah dikhawatirkan perjalanan proses
pendidikanpun akan ikut salah, dan pada
akhirnya menuju ke arah yang salah karena
tidak sesuai konstitusi. Untuk itu harus
direvisi,” kata HNW dalam keterangannya, di
Jakarta, Selasa (9/3/2021).

Lebih jauh, politikus Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) ini mengungkapkan, jika Visi
Pendidikan Indonesia 2035 menyebutkan
nilai-nilai budaya, yang artinya Peta Jalan
merujuk kepada Pasal 32 Bab XIII dari UUD
NRI Tahun 1945 tentang Pendidikan dan
Kebudayaan, maka harus juga merujuk ke
Bab XIII Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945
yang secara tegas menyatakan bahwa
tujuan dari Sistem Pendidikan Nasional,
yaitu: ‘Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan

nasional, yang meningkatkan keimanan dan
ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, yang
diatur dengan undang-undang’.

Dengan demikian, lanjut HNW,  maka Peta
Jalan itu juga harus merujuk kepada UU
Sisdiknas yang merupakan aturan operasi-
onal dari ketentuan UUD tersebut yang
secara eksplisit menyebut agama, sebagai-
mana ditegaskan lagi dalam Pasal 31 ayat
(5) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi,
‘Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan
dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-
nilai agama dan persatuan bangsa untuk
kemajuan peradaban serta kesejahteraan
umat manusia’.

Peran agama sebagai sarana pendidikan
terkait iman, taqwa, dan akhlak mulia, jelas
HNW, juga tergambar sangat jelas dalam UU
No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional. “Seharusnya perumus Peta Jalan
sejak awal merujuk secara benar kepada UU
Sisdiknas itu, agar bisa menghadirkan Peta
Jalan yang sejak dari draf awalnya sudah
benar dan tidak malah bermasalah,” ujarnya.

Misalnya, dalam pasal 1 angka 2 UU
Sisdiknas disebutkan sangat jelas soal
definisi Pendidikan Nasional, yakni pendidik-
an yang berdasarkan Pancasila dan UUD
NRI Tahun 1945 yang berakar pada nilai-
nilai agama, kebudayaan nasional Indone-
sia, dan tanggap terhadap tuntutan per-
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NASIONAL

Kunjungan PP IPM

Wajah Pemuda Indonesia Bersatu dalam
Keberagamaan

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo
mengajak kalangan pemuda untuk
terlibat aktif dalam peningkatan kualitas

demokrasi di Indonesia. Karena berdasarkan
laporan The Economist Intelligence Unit (EIU)
mengenai Indeks Demokrasi 2020 yang dirilis

ubahan zaman. “Di Pasal ini sangat jelas,
yang disebut pertama kali adalah nilai agama,
baru setelah itu disebut nilai budaya. Jabaran
yang sangat sesuai dengan ketentuan UUD
NRI  Tahun 1945, Pasal 31 dan Pasal
32,”terangnya.

Lalu, HNW menegaskan, bagaimana
tujuan mencapai iman, taqwa dan akhlak
mulia serta menjunjung tinggi nilai agama itu
bisa terpenuhi, apabila frasa agama tidak
disebutkan sama sekali dalam Peta Jalan
Pendidikan Nasional? “Bagaimana komitmen
sistem pendidikan nasional mengikuti UUD
bisa terwujud dalam diri peserta didik dan
dunia pendidikan, kalau hanya soal nilai-nilai
budaya yang dirujuk, tapi nilai-nilai agama
tidak,” ujarnya.

HNW menjelaskan, Indonesia memang
bukan negara agama tapi juga bukan

negara sekuler, melainkan negara yang
berkonstitusi. Dalam konstitusi sendiri
berulang kali secara eksplisit lebih sering
menyebut frasa agama daripada frasa
budaya, yakni terkait sumpah Presiden dan
Wakil Presiden (Pasal 9 ayat (1) dan ayat
(2), jenis-jenis Peradilan (Pasal 24 ayat (2),
terkait HAM (Pasal 28E ayat (1) dan Pasal
28J ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan
kemudian soal Pendidikan dalam Pasal 31
ayat (5). Bahkan menjadi judul Bab, yakni
Bab XI UUD NRI Tahun 1945.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini
menegaskan, seharusnya kontroversi ini
tidak perlu terjadi bila Mendikbud mau
mendengarkan suara dari DPR yang sudah
mengingatkan sejak awal. “Pada Januari
2021, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari
FPKS Abdul Fikri Faqih dan Komisi X DPR

sudah menyuarakan kritik mendasar
terhadap Peta Jalan Pendidikan Nasional
ini. Tetapi tidak segera mendapat respons
yang konstruktif dan operasional Men-
dikbud. Terbukti tidak adanya revisi atas
Peta Jalan yang oleh Kemendikbud disebut
masih draf itu. Sehingga belakangan
menimbulkan protes dan penolakan yang
meluas,” jelasnya.

Oleh karenanya, HNW kembali menegas-
kan, agar Peta Jalan itu tidak malah meng-
hadirkan pendidikan ketidaktaatan kepada
UUD dan UU Sisdiknas, sehingga terjadi salah
pijakan dan kebijakan, salah arah dan salah
hasil, sudah sangat seharusnya Kemendik-
bud segera mencabut atau merevisi Peta
Jalan Pendidikan bermasalah tersebut,
dengan menaati ketentuan Konstitusi dan UU
Sisdiknas. ❏

beberapa waktu lalu, mencatat turunnya
Indeks Demokrasi di Indonesia dari skor 6.48
di tahun 2019 menjadi 6.3 di tahun 2020.
Dan, Indonesia berada di peringkat ke-64
dari 167 negara dunia.

“Skor 6.3 merupakan angka terendah

Ketika menerima Pengurus Pusat Ikatan Pemuda Muhammadiyah (IPM), Ketua MPR RI, Bamsoet,
mengajak pemuda tingkat kualitas demokrasi.

yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu
14 tahun terakhir. Bahkan untuk di kawasan
Asia Tenggara, indeks demokrasi Indonesia
berada di peringkat empat, di bawah Malay-
sia, Timor Leste, dan Filipina. Ini menunjukkan
betapa besarnya pekerjaan rumah yang
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harus diselesaikan oleh berbagai pihak,
terutama kalangan pemuda, untuk me-
majukan demokrasi di Indonesia,” ujar
Bamsoet usai menerima Pengurus Pusat
Ikatan Pemuda Muhammadiyah (IPM) di
Jakarta, Rabu (10/3/21).

Pengurus IPM yang hadir dalam pertemu-
an itu, antara lain Ketua Umum Hafizh
Syafaaturrahman, Sekretaris Jenderal
Furqon Ramli, Ketua bidang Hubungan
Kerjasama Ruslan Abdul Gani, Sekretaris
bidang Organisasi Multazam Ahmad Tawalla
dan anggota bidang Organisasi Mulyono.

Ketua DPR RI ke-20 ini menerangkan, ada
lima indikator yang digunakan EIU dalam
menentukan indeks demokrasi suatu negara.
Di antaranya, proses pemilu dan pluralisme,
fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi
politik, budaya politik, serta kebebasan sipil.

“Para pemuda sebagai bagian dari tulang
punggung demokrasi punya peran besar
memastikan kelima indikator demokrasi tadi

bisa berjalan dengan baik. Misalnya, dengan
mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak
money politic dalam setiap tahapan Pemilu,
hingga menyuarakan pentingnya semangat
kebangsaan dibanding penggunaan politik
identitas,” terang Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini
menekankan, agar demokrasi di Indonesia
semakin berkualitas, para pemuda harus
berada dalam satu visi dan misi yang sama,
yakni sama-sama mengedepankan ke-
pentingan bangsa di atas kepentingan
golongan. Sehingga organisasi kepemudaan
tidak terpecah belah. Apalagi saling ber-
tentangan satu sama lain.

“Organisasi kepemudaan harus menjadi
wajah Indonesia yang bersatu dalam bingkai
keanekaragaman. Karena esensi utama dari
demokrasi bukanlah menghilangkan per-
bedaan. Tetapi, mengelola keberagaman
dalam semangat persatuan dan kesatuan,”
pungkas Bamsoet. ❏
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SOSIALISASISOSIALISASI

Kecamatan Tambun, Bekasi

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Meningkatkan Imun

Masyarakat

Perlu Jaga Persatuan dan

BERTEMPAT di Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa

Barat (10/2/2021) puluhan warga mengikuti Sosialisasi

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

Ika atau lebih popular disebut Empat Pilar MPR. Hadir dalam sosialisasi

itu Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad dan Anggota DPD dari Jawa

Barat Haji Asep Hidayat.

Di hadapan puluhan warga peserta sosialisasi, Fadel Muhammad

menuturkan, bila kita ingin membangun gedung atau rumah yang

kuat maka diperlukan pondasi dan pilar-pilar yang kokoh. Hal demikian,

menurut Fadel, juga sama bila kita ingin membangun negara dan

bangsa yang kuat maka diperlukan pondasi dan pilar yang kokoh.

Indonesia, menurut  pria yang pernah menjabat Gubernur Gorontalo

dua periode itu, dibangun dengan pondasi dan pilar yang kuat dan

kokoh. Pondasi dan pilar yang menyokong bangsa Indonesia

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

Tunggal Ika.

Bukti dari kuatnya bangsa Indonesia dibangun dari pondasi

dan pilar yang kokoh, jelas  alumni ITB itu, adalah meski bangsa

ini terdiri dari beragam agama, suku, bahasa, golongan, dan

penduduk yang tersebar dari ribuan pulau mulai Sabang sampai

Merauke, dari Talaud hingga Timor, namun kita tetap satu dalam

bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. “Saya dari Gorontalo,

lama di Bandung, dan membangun industri di Bekasi, namun tetap

Indonesia”, ujarnya. “Ke manapun kita berada tetap Indonesia”,

tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Fadel menyatakan,  senang bisa

bersilaturahim dengan masyarakat Bekasi. Kehadirannya di kota

yang berada di timur Jakarta itu untuk menyosialisasikan Empat Pilar

MPR. “Ini merupakan tugas MPR”, tuturnya. “Empat Pilar harus terus

dimantapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara”, tegasnya.

Banyak tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan

bangsa. Saat ini, ungkap Fadel, salah satunya dunia saat ini tengah

dilanda pandemi Covid-19. Pandemi ini meluluhlantakkan berbagai

sendi kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan,

pariwisata, serta sektor lainnya. Beberapa hari lalu, ketika

mengunjungi Jawa Tengah dan Yogyakarta, Fadel mengaku merasa

prihatin menyaksikan banyaknya  aktivitas perekonomian masyarakat
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terhenti, sehingga semuanya hidup dalam

kesulitan. “Sebab kita lebih mengutamakan

kesehatan, sehingga banyak warga

masyarakat tidak melakukan aktivitas

sehingga harus menerapkan protokol

kesehatan,” katanya.

Mandeknya aktivitas masyarakat dalam

berbagai sektor, menurut mantan politisi

Partai Golkar itu, saat ini menjadi tantangan

terbesar dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. “Nah, bagaimana kita harus

segera memulihkan sektor ekonomi,

kesehatan, dan semua sektor yang ada,”

tuturnya. Bila semua sektor pulih, dengan

cara vaksinasi dan penerapan protokol

kesehatan, maka hal demikian akan

membuat rakyat bisa percaya diri ketika

beraktivitas dalam kehidupan di masya-

rakat.  “Kita bisa percaya diri saat ke pasar

dan ketika bertemu dengan pihak lain bila

pandemi bisa diatasi,” paparnya. Untuk itu,

Fadel Muhammad mendorong agar kita

tidak ragu-ragu dalam program vaksinasi.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri

Perikanan dan Kelautan di masa pe-

merintahan Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono itu menyampaikan tiga pesan

kepada peserta sosialisasi. Tiga pesan itu

adalah: Pertama, masyarakat harus

meningkatkan imun. Untuk meningkatkan

imun, diharapkan masyarakat meng-

konsumsi atau makan sesuatu yang sehat-

sehat dan bervitamin. Kedua, dengan

meningkatkan imun maka akan membuat

tubuh menjadi membaik. Dan, ketiga,

adalah untuk tetap bersama menjaga

persatuan dan kesatuan bangsa. “Menjaga

Pancasila tetap sebagai ideologi bangsa,

UUD NRI Tahun 1945 tetap sebagai

konstitusi negara, menjaga wilayah dari

Sabang sampai Merauke, serta meng-

hargai keragaman yang ada”, paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Asep

Hidayat mengatakan, para pendiri bangsa

dalam menggagas berdirinya Indonesia

jelas paham bahwa negeri ini terdiri dari

beragam suku, agama, bahasa, golongan,

dan ribuan pulau yang ada. Untuk itu, para

pendiri bangsa berpikir konsep apa yang

mau diterapkan agar negeri ini tetap utuh.

Dari gagasan para pendiri bangsa itulah

kemudian tercipta Pancasila, UUD NRI

Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal

Ika. “Keempat hal tersebut sebagai

benteng agar bangsa ini tetap utuh”,

tuturnya. ❏

AWG
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Terima Pelajar Islam Indonesia (PII)

Bamsoet Ajak Tangkal Paham Radikalisme

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo
mengingatkan para pelajar untuk
mewaspadai penyebaran radikalisme

melalui berbagai platform media sosial.
Sebagaimana temuan riset Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada
2020 yang melaporkan potensi generasi Z
pada rentang usia 14-19 tahun yang
terpapar radikalisme mencapai 12,7%.
Sementara generasi milenial yang berumur
20-39 tahun mencapai 12,4%.

“Dari segi jenis kelamin, persentase
perempuan yang terpapar paham radikalisme
mencapai 12,3%, sedangkan kaum laki-laki
sebesar 12,1%. Gen Z dan milenial menjadi

sasaran empuk lantaran mereka sangat aktif
mengakses internet dan pengguna aktif
berbagai platform media sosial,” ujar Bamsoet
usai menerima pengurus Pelajar Islam Indo-
nesia (PII) di Ruang Kerja Ketua MPR RI, di
Jakarta, Selasa (16/2/21).

Para pengurus PII yang ikut serta dalam
pertemuan itu, antara lain: Ketua Umum PII,
Husin Tasrik; Korps PII, Wati Azkia; Badan
Pengembangan Organisasi, Ikhsan Azhar;
dan Badan Pengembangan Pelajar, Afian
Dwi Prasetyo.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan,
menurut laporan Hootsuite dan We Are So-
cial 2020, dari 175,3 juta penduduk Indone-

sia yang sudah terkoneksi internet, rata-rata
menghabiskan hampir delapan jam untuk
berselancar di internet. Mayoritas, sebanyak
171 juta atau 98%, dari pengguna internet
Indonesia menggunakan ponsel untuk
mengakses internet.

“Menurut BNPT, sebanyak 82,8% peng-
guna internet di Indonesia pernah menerima
informasi keagamaan via internet. Jika tidak
hati-hati, mereka bisa saja mendapatkan
informasi yang sesat, sehingga malah
melahirkan radikalisme dan ekstrimisme,”
jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga
mendorong para pemuda di berbagai
organisasi bernafaskan keagamaan, seperti
PII, untuk aktif menyebarkan narasi ke-
agamaan yang mencerahkan di berbagai
platform media sosial. Dengan demikian bisa
menekan penyebaran radikalisme dan
ekstrimisme di media sosial.

“Generasi muda Islam Indonesia harus
senantiasa mengamalkan Islam yang
rahmatan lil ‘alamin, dengan mengedepankan
nilai tasamuh (toleran), tawazun (seimbang/
harmoni), tawassuth (moderat), dan ta’addul
(keadilan). Jangan berikan ruang sedikit pun
bagi radikalisme dan ekstrimisme,” pungkas
Bamsoet. ❏
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Sosialisasi GP Ansor Banten

Platform Ansor Sudah Cerminkan Empat Pilar MPR

WAKIL Ketua MPR Jazilul Fawaid
menegaskan bahwa kecintaan
warga NU (Nahdlatul Ulama),

khususnya Gerakan Pemuda (GP) Ansor
terhadap Republik Indonesia tidak perlu
dipertanyakan lagi. Ini ditunjukkan dengan
platform GP Ansor yang sudah berisi
implementasi dari Empat Pilar MPR RI
(Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan
Bhinneka Tunggal Ika).

“Dalam platform GPAnsor, ruh keimanan
dan ruh kebangsaan menjadi satu tarikan
napas. Sehingga kalau berbicara tentang
Empat Pilar MPR,bagi Ansor pengamalan dan
implementasi Empat Pilar MPR sebenarnya
sudah selesai,” kata Jazilul Fawaid dalam
Sosialisasi Empat Pilar MPR yang diikuti
warga GP Ansor Wilayah Banten, di Serang,
Selasa (22/2/2021). Sosialisasi ini juga
dihadiri anggota MPR dari Fraksi PKB, Rano
Alfath.

Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid, meng-
ungkapkan bahwa Ansor mengajarkan
kepada kadernya untuk memiliki integritas
keimanan. Di sisi lain, Ansor berada dalam
kemasyarakatan dan kenegaraan. “Jadi,
Gerakan Pemuda Ansor bermain di dua level,
yaitu level keagamaan dan level kemasya-
rakatan atau kenegaraan. Sehingga dalam

plaftorm Ansor ruh keimanan dan kebangsa-
an menjadi satu tarikan nafas,” jelasnya.

Gus Jazil memberi contoh lagu-lagu
(mars) dan slogan-slogan kepada kader
Ansor. Seperti Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) bagi Ansor adalah harga
mati. “Ansor sudah mengamalkan sila-sila
Pancasila. Hanya sila Keadilan Sosial bagi
Seluruh Rakyat Indonesia yang belum
tercapai. Tapi, kalau kita memiliki konsistensi
dalam perjuangan, Indonesia akan bangkit
dan memberikan keadilan kepada seluruh

rakyat,” ujarnya.
Karena itu, Gus Jazil berharap, kader-

kader GP Ansor tidak perlu berkecil hati,
karena NU dan GP Ansor sudah memberikan
sumbangsih kepada republik ini. “Jangan
sampai NU atau Ansor patah arang dalam
kecintaan pada negara yang menjadi
warisan para ulama, termasuk ulama NU ini,”
ujarnya.

Gus Jazil menyebutkan, dalam setiap
peralihan era, NU dan GP Ansor selalu
memainkan peran penting. Dalam era pra

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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kemerdekaan dan mempertahankan ke-
merdekaan misalnya, dikenal Resolusi
Jihad. Laskar-laskar NU menjalankan Resolusi
Jihad itu. Kemudian, dalam peralihan dari Orde
Lama ke Orde Baru, NU juga berada di garda
terdepan dalam menghadapi PKI. Pada saat
Orde Baru berjalan, NU berada di belakang.

“Pada masa reformasi, KH. Abdurrahman
Wahid menjadi presiden. Jadi, kader NU dan

Ansor tidak perlu berkecil hati. Nasab NU
adalah nasab pejuang. Banyak pahlawan
nasional dari kalangan NU,” sebutnya.

Gus Jazil berharap,  GP Ansor harus siap
menghadapi setiap perubahan. Menurut Gus
Jazil, masa pandemi Covid-19 ini akan
memicu percepatan perubahan. “Ansor
harus mempersiapkan diri menghadapi
perubahan yang ada. Masa pandemi ini agar

Syarief Hasan Apresiasi Peran TNI di Masa
Pandemi

Karawang Jawa Barat

DI HADAPAN Prajurit Yonif Para Raid
ers 305/Tengkorak, Karawang Jawa
Barat, Wakil Ketua MPR RI Dr. Sjarifuddin

Hasan MM., MBA., memberi apresiasi tinggi
kepada jajaran Tentara Nasional Indonesia

(TNI). Selama berlangsungnya pandemi Covid-
19, partisipasi TNI sebagai garda terdepan
membantu aparatur terkait dalam penanganan
Covid memiliki makna yang sangat signifikan.
Karena itu, kerja TNI ikut menangani Covid-19

harus diapresiasi semua pihak.
Selain ikut menangani Covid -19, lanjut

Syarief Hasan, pada saat yang sama TNI
juga tetap fokus menjalankan tugas meng-
awal keutuhan NKRI. Sebagaimana yang

menjadi momentum bagi kita untuk semakin
solid. Mudah-mudahan Ansor berada di
depan,” harapnya.

Sosialisasi Empat Pilar MPR untuk kader
Ansor juga dihadiri Ketua Pimpinan Wilayah
Gerakan Pemuda Ansor Banten, Ahmad Nuri;
Sekretaris PW GP Ansor Banten, Khoirun
Huda; AKBP IIn Fauzi (Kasubdit Sunlunkum
Bidkum Polda Banten). ❏
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ditunjukkan oleh Prajurit Yonif Para Raiders
305/Tengkorak yang baru kembali dari
medan laga menumpas Kelompok Kejahatan
Bersenjata (KKB) di Papua dan Papua Barat.

“Menjaga dan mengawal keutuhan NKRI
adalah tugas TNI yang diamanatkan dalam
UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Jadi
penumpasan KKB di Papua dilandasi aturan
yang kuat,” kata Syarief Hasan saat
melakukan kunjungan kerja sekaligus
Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Markas Yonif
Para Raiders 305/Tengkorak, Karawang
Jawa Barat, Selasa (23/2/2021).

Ikut hadir pada acara tersebut, Panglima
Kostrad (Pangkostrad): Letjen TNI Eko
Margiyono; Pati Sahli Tingkat 3 Polkamnas,
Mayjen TNI Agus Dhani M., S.H., M.M.,
M.Hum.;  Dan Aster Kaskostrad,  Brigjen TNI
Novi Rubadi. Selain itu hadir juga Asintel
Kaskostrad,  Brigjen TNI Fritz Gerald
Pasaribu; Kasdivif 1 Kostrad, Brigjen TNI
Anton Yuliantoro; Aster Kasdivif 1 Kostrad,
Kolonel inf Choiril Anwar, S.Sos;  Serta
Komandan Yonif PR (Danyonif PR 305),
Mayor Inf Fajar Akhirudin, S.I.P, M.Si.

Syarief Hasan mengingatkan, saat ini
peristiwa di Papua dan Papua Barat sudah
menjadi isu nasional dan internasional.
Tetapi, bergabungnya Papua dengan Negara
Kesatuan Republik Indonesia sudah final.
Karena diputuskan melalui referendum oleh

masyarakat Papua sendiri. Sehingga
mempertahankan Papua tetap menjadi
bagian dari NKRI adalah harga mati.

“Mereka yang menyerang polisi dan TNI
kita di Papua adalah kelompok kriminal
bersenjata. Jadi, kewajiban kita menegakkan
NKRI dari rongrongan KKB,” kata Syarief
Hasan.

Syarief Hasan mengingatkan, masalah di
Papua yang harus ditangani sekarang
adalah persoalan kemiskinan. Pemerintah

memang sudah mengucurkan anggaran
sangat besar, mencapai Rp 126 triliun, belum
termasuk APBN dan APBD, tapi itu belum
cukup meningkatkan kemakmuran warga
Papua. Meski belum sepenuhnya sejahtera,
tetapi nasib masyarakat Papua sudah lebih
baik dibanding Papua Nugini.

“Ini harus disyukuri dan tingkatkan. Agar
kesempatan warga Papua berdiri sejajar
dengan warga Indonesia lainnya bisa segera
diwujudkan,” kata Syarief Hasan. ❏
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Touring Sekaligus Sosialisasi Empat Pilar

RATUSAN anggota Pajero Indonesia

One (PIO), Ahad, 7 Maret 2020,

mengikuti Sosialisasi Pancasila, UUD

NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka

Tunggal Ika atau lebih popular disebut Empat

Pilar MPR. Acara yang diselenggarakan di

Plaza Utara, Kompleks MPR/DPR Senayan,

Jakarta, itu dihadiri oleh Ketua MPR Bambang

Soesatyo, Ketua PIO R. Wahyu Hariyadi,

serta jajaran pengurus PIO, dan pengurus

Ikatan Motor Indonesia (IMI), baik pusat

maupun DKI Jakarta.

Bambang Sesatyo menyatakan, senang

bisa berada di antara para penggemar dan

penikmat mobil Pajero itu. Bahkan, dia

bahagia melihat ada dua mobil Pajero yang

di mana di body-nya penuh dengan brand-

ing Empat Pilar MPR. “Tidak ada kata lain

selain dahsyat dan luar biasa”, ujar pria yang

akrab dipanggil Bamsoet itu.

Ketua Umum IMI itu juga merasa terharu

karena para anggota PIO ikut memiliki

kepedulian dan kesadaran merawat dan

menjaga bangsa Indonesia yang memiliki

beribu pulau serta beragam agama, suku,

bahasa, dan budaya. “Terima kasih kepada

PIO dan anggotanya”, tuturnya.

Bamsoet mengajak kepada semua untuk

bersyukur pada Ahad itu bisa melakukan

sosialisasi di tengah pandemi Covid-19. “Mari

bersyukur kita diberi kesehatan sehingga

dapat mengadakan kegiatan ini,” ujarnya. “Ke

depan berharap kita, keluarga, saudara, dan

semua yang ada bisa tetap sehat”, tambahnya.

Pandemi, menurut politisi Partai Golkar ini,

telah meluluhlantakkan semua sendi ke-

hidupan, dalam sektor kesehatan, ekonomi,

pendidikan, kesehatan, dan yang lainnya.

Pokoknya semua terdampak. “Apa yang telah

kita bangun sejak 17 Agustus 1945 menjadi

luluhlantak karena pandemi”, ungkapnya.

Untuk itu, mantan Ketua DPR, itu berharap,

Kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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semua kita tetap semangat, percaya diri,

serta yakin bisa melalui masa ini dan bisa

mengejar ketertinggalan akibat dampak dari

pandemi yang telah melulunlantakkan semua

sendi kehidupan itu.

Selepas acara sosialisasi, PIO meng-

adakan touring ke Bangka. Kegiatan tersebut

didukung oleh Bamsoet. Touring yang

dilakukan, menurut Bamsoet, tidak sekadar

tamasya namun banyak misi yang akan

dilakukan. “Misi itu adalah misi sosial,

ekonomi, keteladanan, serta mengangkat

sektor pariwisata”, ujar Bamsoet. Dengan

touring maka PIO akan mempromosikan atau

menunjukkan tempat-tempat wisata yang

baru sehingga membuat orang lain tertarik

untuk mengunjungi tempat itu.

Dia  berharap, selama melakukan touring

peserta menyosialisasikan nilai-nilai ke-

bangsaan atau Empat Pilar MPR. “Sampaikan

nilai-nilai itu kepada masyarakat selama

mengadakan touring”, tuturnya. Dia yakin

dengan cara seperti itu maka sosialisasi yang

dilakukan akan lebih menyebar di masyarakat.

Bamsoet tak lupa berpesan, agar dalam

perjalanan para anggota PIO memberi

keteladanan, patuh pada aturan di jalan serta

tertib dalam iring-iringan kendaraan. “PIO

harus memberi teladan dan mengedepankan

sikap sopan santun saat konvoi di jalan”,

tegasnya.

Pesan lainnya,  saat melakukan tour

diharap para peserta juga peduli pada

masalah sosial yang ada di masyarakat.

“Sambil tour, lakukan bakti sosial atau

bantuan kepada masyarakat yang mem-

butuhkan”, paparnya.

Sebagai bagian dari IMI, anggota PIO

diharap paham akan tugas IMI. Bamsoet

menegaskan, tugas IMI adalah sebagai induk

olahraga dalam bidang otomotif. Organisasi

ini harus mampu melahirkan atlet-atlet yang

mampu mencetak prestasi dan juara, baik di

tingkat nasional maupun internasional. Ia pun

menyebut beberapa nama atlet yang telah

mengharumkan nama Indonesia di kancah

internasional. “Di antaranya Sean Gelael”,

tuturnya. Sean merupakan juara dalam lomba

balap ketahanan mobil dalam dua seri dunia.

“Bila ada yang berminat menjadi pembalap,

IMI akan membina”, ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Bamsoet menyata-

kan, IMI melakukan gerakan bebas narkoba.

Narkoba, ujar Bamsoet, sangat berbahaya

bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan

bermasyarakat. “Bila terlilit narkoba, kita

tidak akan maju-maju,” tegasnya. ❏

AWG
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Kunjungan Kerja di Gorontalo

Fadel Muhammad Dorong Industri Daerah
Go Internasional

WAKIL Ketua MPR Fadel Muhammad
dorong industri daerah terus
meningkatkan kuantitas dan kualitas

produknya dan segera go international. Hal
itu sangat mungkin tercapai, sebab Indone-
sia adalah negara yang sangat kaya sumber
daya alam serta sumber daya manusia.
Tinggal kerja keras dan kreativitas yang perlu
dimaksimalkan.

Fadel memberi contoh satu industri di
Gorontalo yang memiliki peluang besar
mendunia, yakni Harvest Gorontalo Indone-
sia (HGI) yang memproduksi herbal ke-
sehatan Sozo Formula Manggata (SoMan)
1 dan 2. “Herbal kesehatan ini sudah teruji
kualitasnya oleh BPOM dan teruji ke-
halalannya oleh MUI, bahkan telah melakukan
MoU dengan importir enam negara termasuk,
Cina dan Hongkong, serta mulai masuk pasar
Amerika Serikat,” katanya.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR dari
Kelompok DPD ini dalam kunjungan kerjanya
ke pabrik HGI di Desa Pilohayanga, Kecamatan
Telaga, Kabupaten Gorontalo, Selasa (2/3/
2021).  Turut hadir dalam acara tersebut, para
petinggi HGI, antara lain Presiden Direktur
Riyanto, Direktur Mohamad Yamin Lahay, GM
Operasional Pabrik Zulfitri Makoto, dan GM
Operasional Mutu Yustin Ariani.

Namun, mantan Gubernur Gorontalo dua
periode ini mengingatkan, mengelola industri
itu memang tidak mudah. Perlu kesabaran,
ketekunan, terus menggali keahlian dan pal-

ing penting adalah selalu menjaga ke-
kompakan di internal. “HGI pun begitu. Pada
masa awal merintis penuh perjuangan. Dari
pabrik kecil sampai menjadi besar. Kegigihan
HGI yang luar biasa ini bisa menjadi contoh
industri lain,” katanya.

Fadel selanjutnya mengungkapkan, pada
saat menjabat Gubernur , industri memang
menjadi salah satu yang menjadi per-
hatiannya. “Sebab industri yang maju akan
memberikan dampak baik buat kemajuan
daerah dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Melihat pentingnya kemajuan industri
daerah tersebut, Fadel Muhammad meng-
imbau kepada pemerintah pusat dan daerah
untuk selalu mendukung dan membantu jika
ada kendala-kendala. “Apalagi di masa
pandemi ini, bertahannya industri patut dijaga

agar roda perekonomian terus berputar,”
tandasnya.

Nani Wartabone, Pahlawan Gorontalo
yang Cinta NKRI

Usai mengunjungi HGI, Fadel Muhammad
menuju aula Sanggar Seni Dulohupa, Desa
Dulohupa, Gorontalo menemui ratusan
warga masyarakat desa, peserta Sosialisasi
Empat Pilar MPR. Acara sosialisasi ini
diselenggarakan oleh MPR bekerja sama
dengan Kepala Desa Dulohupa dan LSM
Bumi Hijau Gorontalo.

Di hadapan warga masyarakat setempat,
Fadel menceritakan tentang seorang
pahlawan lokal bernama Nani Wartabone
yang sangat cinta Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Sosok Nani Wartabone
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sebagai pahlawan, menurut Fadel, memang
asing untuk rakyat Indonesia di luar Goron-
talo, tapi bagi rakyat ‘serambi Madinah’ ini,
Nani sangat dikagumi dan dicintai.

Nani Wartabone adalah figur pahlawan
yang gagah berani. Pada 23 Januari 1942,
dia memimpin masyarakat Gorontalo ber-
tempur, dan berhasil memporakporandakan
pasukan penjajah Belanda. Saat itu juga, Nani
atas nama rakyat langsung memprok-
lamirkan kemerdekaan Gorontalo. Dan, hari
itu dikenang sebagai hari patritotik.

Yang sangat luarbiasa, lanjut Fadel, begitu
sang pahlawan ini mendengar Bung Karno
membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indo-
nesia pada 17 Agustus 1945, tanpa ragu
sedikitpun beliau dan pasukannya, serta rakyat
langsung menyatakan bergabung dengan In-
donesia. Melihat perjuangannya yang sangat
hebat, pahlawan yang mendapat julukan

‘Petani Pejuang’ ini dianugerahi gelar Pahlawan
Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan
Presiden RI Nomor 085/TK/Tahun 2003
tertanggal 6 November 2003.

Semangat NKRI dari pahlawan ini, kata
Fadel, mengajarkan kepada kita semua
bahwa kesatuan bangsa itu di atas ke-
pentingan pribadi atau golongan. Di era
kemerdekaan ini, warisan perjuangan
pahlawan itu semestinya dijaga. Namun, In-
donesia sempat bersedih karena kehilangan
salah satu bagiannya, yakni Timor Timur. “Ke
depan bangsa Indonesia harus tetap satu
apapun yang terjadi. Jangan sampai lepas-
nya Tim-tim terulang kembali,” ujarnya.

Untuk itu, Fadel mengajak seluruh rakyat
Indonesia bergandengan tangan menjaga
keutuhan bangsa. Jangan lagi memper-
masalahkan perbedaan, semua fokus untuk
satu tujuan Indonesia sejahtera. “Makanya

Empat Pilar MPR, yakni Pancasila, UUD NRI
Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal
Ika mulai sekarang mesti dipelajari, dipahami
dan diamalkan. Dengan begitu persatuan
Indonesia akan terus terpelihara,” ucapnya.

Bertemu pelaku UMKM
Fadel Berbagi Pengalaman Merintis
Usaha

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad
mengingatkan bahwa pandemi Covid-19
masih belum usai melanda Indonesia.
Dampak negatif yang dirasakan merata ke
berbagai elemen masyarakat, termasuk
UMKM Indonesia.

Namun, walaupun berada di situasi yang
sulit, Fadel berharap agar pelaku UMKM sebisa
mungkin bertahan dan tetap semangat
menjalani kehidupan sehari-hari.  “Pelaku
UMKM adalah entrepreneur yang biasanya

memiliki karakter yang kuat dan pantang
menyerah. Gali potensi kalian sampai
maksimal. Jadikan pandemi ini sebagai salah
satu tantangan yang harus ditaklukkan,”
katanya.

Hal tersebut disampaikan Fadel Muhammad
di hari kedua rangkaian kunjungan kerjanya
di Gorontalo, di hadapan ratusan warga
masyarakat pelaku UMKM dalam acara Semi-
nar Nasional Kerjasama Penta Helix bertema
“Membangun Visi Antar Stakeholder untuk
Produktivitas Pelaku UMKM.” Acara yang
diselenggarakan  MPR RI bekerjasama
dengan Kadin Provinsi Gorontalo ber-
langsung di ballroom Hotel Maqna, Kota
Gorontalo, Rabu (3/3/2021).

Hadir dalam acara tersebut, antara lain
anggota MPR Abdurrahman Abubakar Bahmid,
Ketua Umum Kadin Provinsi Gorontalo Muhalim
Litty, Ketua ICMI Gorontalo Syamsu Qamar

Badu, dan Perwakilan Bank Indonesia
Gorontalo Akmaluddin Suangkupon.

Dalam kesempatan itu, Fadel Muhammad
juga membagikan pengalaman saat awal
merintis usaha. Saat memulai usaha kecil,
ungkap Fadel, pelaku harus memahami tiga
fase yang harus dialami dan dijalani yakni:
Pertama, harus memiliki kemampuan di
bidang usaha yang dijalani; kedua, ada
kesempatan; dan ketiga, harus bisa mem-
bangun strategi.

Fadel menyebut ketiga hal ini sebagai ‘The
Entrepreneurial Cycle’. Fase ini tidak bisa
dihindari harus dialami semua usaha,
termasuk UMKM. “Saya sendiri saat awal
membuka usaha juga mengalami itu. Jadi,
tidak langsung jadi dan sukses. Fase itu
saya rasakan sangat penting karena
mengasah kemampuan bisnis,” katanya.

Tapi, lanjut Fadel, majunya UMKM selain

menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang baik
juga mesti didukung penuh pemerintah pusat
dan daerah. “Menurut saya, pemerintah
mesti turun tangan melakukan intervensi
terbatas untuk membantu UMKM. Antara lain
dengan penghapusan bunga pinjaman bank,
memberikan tambahan modal agar bisa
bertahan,” ujarnya.

Pada intinya, Fadel berharap, pengalaman
yang dikemukakan itu bisa memacu UMKM
Indonesia untuk terus berkarya di masa
pandemi ini. “Mari kita semua bangkit
bergandeng tangan satu sama lain untuk
maju bersama,” ucapnya.

Di sesi akhir, Fadel Muhammad berkesem-
patan berkeliling menyaksikan stan berbagai
produk UMKM Gorontalo, seperti kain,
pakaian anak, lukisan, bermacam kuliner
khas, dan lainnya. ❏

DER
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SOSIALISASI

Pendidikan Bela Negara Universitas Siliwangi

Bamsoet Ajak Bangun Benteng Ideologi Bangsa

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo
menekankan, kalangan pemuda  selain
pandemi Covid-19, juga menghadapi

berbagai tantangan besar yang hadir dalam
beraneka ragam bentuk. Antara lain me-
lemahnya rasa toleransi dalam keberagam-
an, demoralisasi, hingga memudarnya jati diri
dan karakter bangsa.

Dengan merujuk pada data yang diungkap
SETARA Institut,  Bamsoet mengungkapkan
tentang melemahnya rasa toleransi dalam
keberagaman. Berdasarkan data itu, dalam
kurun waktu 2014 hingga 2019, rata-rata
setiap satu bulan terjadi 14 peristiwa
pelanggaran kebebasan beragama.

“Masih sering kita saksikan penyalah-
gunaan politik identitas dalam kontestasi
politik, yang mendorong terjadinya pola-
risasi masyarakat pada dua kutub ber-
seberangan dan bermuara pada konflik
horisontal dan konflik sosial,” ujar Bamsoet
saat memberikan Pendidikan Bela Negara
bagi mahasiswa Program Pascasarjana
Universitas Siliwangi, secara virtual di
Jakarta, Sabtu (27/2/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan,
demoralisasi generasi muda bangsa dapat
dirujuk pada laporan catatan tahunan
Komnas Perempuan, di mana sepanjang
2020, sebagian besar kekerasan seksual
pada ranah komunitas (62,7%) dan pada
ranah privat (61,2%) dilakukan oleh generasi

muda. Rujukan lain, berdasarkan hasil survei
Badan Narkotika Nasional (BNN) dan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
yang dirilis pada Juni 2019, mencatat ada
2,3 juta pelajar dan mahasiswa yang pernah
mengonsumsi narkotika.

Memudarnya jati diri dan karakter bangsa,
menurut Bamsoet, telah menjadi fenomena
yang dapat kita rasakan seiring laju per-
kembangan dan dinamika zaman. Identitas
Nasional kita sebagai manifestasi nilai luhur
budaya yang tumbuh dan berkembang dalam
kehidupan kebangsaan seakan mulai ter-
gerus oleh masuknya nilai budaya asing
yang masuk melalui derasnya arus globali-
sasi. “Bisa jadi, generasi penerus kelak tidak
lagi mengenal istilah kerja bakti, gotong
royong, serta musyawarah untuk mufakat,”
jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil
Ketua Umum Pemuda Pancasila ini me-
nerangkan, memudarnya jati diri dan karakter
bangsa ini semakin melengkapi hasil survei
Komunitas Pancasila Muda yang dilakukan
pada akhir Mei 2020. Di mana hanya 61%
responden merasa yakin dan setuju bahwa
nilai-nilai Pancasila sangat penting dan
relevan dengan kehidupan mereka. Se-
mentara 19,5% bersikap netral, dan 19,5%
lainnya menganggap Pancasila hanya
sekedar istilah yang tidak dipahami maknanya.

Lebih lanjut Bamsoet menyatakan, selain

berbagai tantangan kebangsaan yang
disebutkan tadi, saat ini pun kita harus
mewaspadai adanya potensi ancaman
kedaulatan negara di tengah cengkeraman
hegemoni ekonomi-politik dunia. Sebagai
negara kepulauan terbesar di dunia, kita
adalah negara yang kaya akan potensi
sumber daya laut. Dia lalu menunjuk data
dari badan pangan dan pertanian dunia (FAO)
bahwa potensi lestari sumber daya ikan laut
Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta
ton per tahun. “Belum lagi potensi sumber-
daya alam lain yang terkandung di dalamnya,”
papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua
Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini
menambahkan, yang tidak kalah penting dari
membangun benteng dan kekuatan fisik
adalah membangun benteng ideologi. Di
sinilah peran penting MPR dalam mengemban
visi sebagai ‘Rumah Kebangsaan, Pengawal
Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat’.

“Sebagai rumah kebangsaan, MPR harus
dapat menjembatani berbagai arus per-
ubahan, pemikiran, serta aspirasi masya-
rakat dan daerah. Sebagai pengawal
ideologi Pancasila, MPR mempunyai peran
dan tanggung jawab untuk menjaga dan
melestarikan nilai-nilai luhur Pancasila, dan
menjadikan Pancasila sebagai rujukan dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara,” pungkas Bamsoet. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

64-71 ISI.pmd 1/1/2003, 12:13 AM66



67EDISI NO.03/TH.XV/MARET 2021

Yayasan Al Madinah Kota Salatiga

Harus Berujung pada Implementasi

WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid

mengatakan bahwa kegiatan

Sosialisasi Empat Pilar MPR, yakni

Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan

Bhinneka Tunggal Ika yang gencar dilakukan

MPR ke berbagai elemen masyarakat Indo-

nesia adalah sesuatu yang sangat penting

buat rakyat.

Dengan memahami Empat Pilar maka

diharapkan dalam diri setiap anak bangsa

akan tumbuh dan berkembang rasa kecintaan

yang tinggi terhadap negara, sehingga

persatuan dan kesatuan akan terus terjaga.

Namun, Hidayat mengingatkan, masifnya

sosialisasi harus berujung kepada im-

plementasi. Jangan sampai pemberian

wawasan yang bagus soal nilai-nilai luhur

bangsa hanya sekedar teori semata, lalu

hilang seiring waktu. Hidayat mengutip kata-

kata mutiara berbahasa Arab: ‘Al’ilmu

bilaa’amalin kasyajari bila tsamarin’ yang

bermakna, ilmu yang tidak diamalkan

bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi,

“Sosialisasi akan percuma jika itu terjadi,”

ujar HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR

dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini saat

hadir secara virtual dalam acara Sosialisasi

Empat Pilar MPR RI yang diselenggarakan

oleh MPR bekerjasama dengan Yayasan Al

Madinah, di kota Salatiga, Jawa Tengah,

Ahad (7/3/2021). Hadir dalam acara tersebut

anggota MPR Fraksi PKS KH. Bukhori, Wakil

Walikota Salatiga Muh. Haris, Ketua Yayasan

Al Madinah Supriyadi Fatkhi, dan masyarakat

sekitar.

Lebih jauh, HNW mengingatkan, agar

implementasi Sosialisasi Empat Pilar MPR

sesuai dengan harapan maka metode serta

materi yang disampaikan harus baik dan

benar, serta berasal dari sumber terpercaya.

“Ini saya garis bawahi, sebab kalau dalam

terorinya saja salah maka praktiknya pun

akan ikut salah, dan itu berbahaya sekali,”

katanya.

MPR, lanjut HNW, sangat menyadari hal itu.

Makanya, saat awal melakukan sosialisasi,

MPR memulainya di Jakarta dengan target

peserta dari kalangan legislatif, yakni anggota

DPR dan DPD.

Lalu berlanjut melakukan kerjasama dengan

eksekutif, yakni Presiden, Wakil Presiden,

para menteri, terus kepada lembaga-lembaga

negara, TNI-Polri, dan para kepala daerah,

supaya mereka bisa menjadi contoh teladan

dalam melaksanakan Empat Pilar MPR.

“Untuk urusan materi, metode, target

sosialisasi, sebenarnya telah dilakukan MPR

secara maksimal dan kuasa MPR berhenti

sampai di situ. Selanjutnya, kami tidak punya

unsur pemaksa untuk menghukum pihak-

pihak yang tidak melaksanakan Empat Pilar.

MPR hanya melakukan imbauan agar sosiali-

sasi diamalkan dalam kehidupan ber-

masyarakat,” terang HNW.

Melihat begitu hebatnya dampak Sosiali-

sasi Empat Pilar buat rakyat, HNW meng-

ajak seluruh rakyat untuk ikut ber-

partisipasi. “Partisipasi rakyat bukan hanya

menjadi peserta, tapi juga bisa turut

memberikan ide-ide, gagasan-gagasan

segar untuk meningkatkan kualitas metode

penyampaian sosialisasi agar semakin

mudah diterima dan dipahami rakyat

terutama generasi milenial. Jika ada,

dipersilahkan menyampaikan pada saat

sosialisasi atau datang langsung ke MPR,”

tandasnya. ❏
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SOSIALISASI

PSB Banda Aceh

Sosialisasi Empat Pilar Melalui Tarian Aceh
dan Debus

BERTEMPAT di Gedung ITLC Banda
Aceh, Rabu (9/3/2021), berlangsung
pagelaran seni budaya dalam rangka

Sosialisasi Empat Pilar MPR. Kesenian yang
ditampilkan adalah Tarian Aceh dan Debus
yang dipersembahkan oleh Sanggar Seni
Gemilang. “Sebetulnya, seni budaya di Aceh
bukan hanya tari saman, ranup lam puan,
dan debus, tapi masih banyak seni budaya
lainnya,” ungkap H. Nazaruddin Dek Gam,
SH., anggota MPR RI Fraksi PAN, dari daerah
pemilihan Aceh ini.

Nazaruddin Dek Gam adalah penginisiasi
acara pagelaran seni di Aceh ini me-
maparkan kenapa seni yang dipilih untuk
dipagelarkan adalah Tarian Aceh dan Debus.
“Kalau kita tampilkan semua, mungkin, tidak
cukup waktunya. Maka, kita sengaja memilih
seni yang bisa terkenang terus di hati
masyarakat,” ungkap Nazaruddin lebih lanjut,
“Insya Allah tahun akan datang saya mau
request untuk mengadakan sosialisasi di
Meulaboh, di kota tempat dimakamkannya
pahlawan Aceh Teuku Umar.

Terselenggaranya pagelaran seni budaya
di Aceh ini memang untuk memenuhi keinginan
Nazaruddin yang pernah terucapkan beberapa
waktu sebelumnya. Ceritanya, selaku anggota
MPR, Nazaruddin hadir dalam acara pagelaran
seni di Citeureup, Bogor, Jawa Barat, beberapa
waktu lalu. Dalam kata sambutannya saat itu,
Nazaruddin mengungkapkan keinginannya

untuk mengadakan pagelaran seni budaya
dalam rangka sosialisasi Empat Pilar MPR di
Banda Aceh. Dan, pagelaran yang diinginkan
itulah yang baru saja terlaksana di Banda Aceh
tersebut. Karena masih kondisi pandemi maka
dilaksanakan dengan penerapan protokol
kesehatan yang sangat ketat.

Selain dihadiri dan dibuka oleh Nazarudin,
juga hadir dalam pagelaran seni ini: Kepala
Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR,
Siti Fauziah, SE., MM.; Ketua Majelis Adat
Aceh (MAA), Tgk. Zainun Muhammad;
Kepala Dinas Parawisata Kota Banda Aceh,
Iskandar, S.Sos., M.Si.; Camat Jaya Baru Kota
Banda Aceh, TM Syukri Wardana, S.STP.,
M.Si.; Serta juga dihadiri oleh halayak ramai

yang terdiri dari warga masyarakat dan
pelaku seni dari Kota Banda Aceh.

Politisi PAN yang juga dikenal sebagai
pemilik klub sepakbola Persiraja—satu-
satunya klub sepakbola dari Sumetera yang
lolos ke Liga 1—dalam sambutannya
menyatakan, sosialisasi Empat Pilar MPR
juga bisa melalui olahraga. Apalagi, setelah
berdiskusi dengan para pemain Persiraja,
ada optimistis Persiraja bisa meraih gelar
juara. “Insya Allah, saya selalu menyam-
paikan optimistis Persiraja harus juara,” kata
Nazaruddin dalam uraian tentang nilai-nilai
Empat Pilar MPR.

Menurut Nazaruddin, kalau bicara soal
Empat Pilar tentu saja kita semua sudah
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memahaminya. “Tapi, kalau menyampaikan
Empat Pilar di Aceh, saya selalu menekankan
tentang Negara Kesatuan Republik Indone-
sia (NKRI). Kalau Bhinneka Tunggal Ika di
Aceh, menurut Nazaruddin, tidak ada
masalah. Tidak ada konflik. “Tapi, kalau NKRI
perlu pemahaman lebih tajam lagi, agar kita
satu bahasa, satu bendera, satu bangsa,”
tandas Nazaruddin.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan
Sistem Informasi Setjen MPR, Siti Fauziah,
menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah
SWT karena pada hari itu bisa berkumpul di
Gedung ITLC Kota Banda Aceh dalam
keadaan sehat wal’afiat di tengah pandemi
Covid-19. Semua yang hadir di acara ini,
kata Siti Fauziah, harus memerhatikan
protokol kesehatan: wajib memakai masker,
disediakan handsanitizer dan faceshield.

Bu Titi, begitu Siti Fauziah biasa disapa,
mengaku bangga, karena berapa kali

melaksanakan paggelaran seni budaya di
beberapa provinsi menampilkan kesenian
yang berbeda-beda. Dan, kali ini, di Kota
Banda Aceh, menampilkan Seni Rapa’i
Debus dan kesenian khas Aceh, seperti tari
Ranup Lam Puan, serta Senam Kreasi Aceh
yang merupakan perpaduan tarian dan lagu
tradisional dari daerah Aceh.

Menurut Siti Fauziah, melalui acara
sosialisasi Empat Pilar MPR dengan metode
pagelaran seni budaya, MPR mencoba ikut
melestarikan seni budaya daerah agar
jangan sampai punah. Hari ini, kata Fauziah,
yang ditampilkan adalah tari Ranup Lam
Puan, Debus, dan ada beberapa tarian
lainnya.

Siti Fauziah juga menyinggung tampilnya
tari Aceh di acara sosialisasi di daerah Bogor
beberapa waktu lalu. Jadi, menurut Siti
Fauziah, saat sosialisasi di daerah Bogor
itu, anggota MPR Nazaruddin tetap menampil-

kan seni tari dari Aceh. Jadi, di mana pun
sosialisasi dengan metode pagelaran seni
budaya, kesenian Aceh harus tetap ada.
“Jadi, kita harus berterima kasih pada
anggota MPR dari fraksi PAN ini, karena
beliau ikut serta melestarikan seni dan
budaya trasional Aceh,” katanya.

Pagelaran seni budaya, selain tujuannya
untuk melestarikan seni budaya daerah, di
dalam seni budaya ada tuntunan dan
panutan. Contohnya tari saman, kalau
nggak kompak para penari pasti akan
tabrakan. Nah itulah perlunya persatuan
yang jadi salah satu penerapan dari nilai
Empat Pilar MPR RI. “Mudah-mudahan
setelah menyaksikan pagelaran ini masya-
rakat yang hadir bisa memahami makna
dari Empat Pilar MPR RI, dan mengerti apa
itu Lembaga Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia. ❏

JAZ

Nazaruddin Dek GamSiti Fauziah
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SOSIALISASIGEMA
PANCASILA

Tio Yohanes Bagus Prasetyo

Kisah Seorang Escorting Ambulance

LALU LINTAS di Jakarta memang dikenal

padat, terlebih pada jam berangkat dan

pulang kerja. Pada jam 6-9 dipagi hari

atau pukul 16-19, jalanan di Jakarta terjadi

kemacetan di mana-mana. Kondisi ini berlaku

umum, bukan hanya kepada orang yang

hendak pergi dan pulang kerja. Tetapi juga

orang dengan keperluan lain. Salah satunya

kebutuhan jalan bagi orang sakit yang harus

buru-buru tiba di rumah sakit.

Sayangnya, kebutuhan jalan bagi pasien

yang harus buru-buru mendapat perawatan

di rumah sakit  tidak mudah diperoleh, bahkan

kadang kerap kali tak diacuhkan pengendara

lain. Bunyi sirine yang meraung-raung tak

mampu membukakan jalan bagi ambulance

yang membawa pasien. Ambulance tetap

jalan tersendat, tak tidak bisa lari dengan

kencang. Dia harus menerima kenyataan,

jalan pelan-pelan.

Pengalaman buruk ini pasti sudah pernah

dirasakan oleh sebagian warga yang tinggal

di kota besar, seperti di Jakarta. Mereka

hanya bisa sabar dan pasrah sembari

berharap ada orang lain yang mau memberi

jalan prioritas. Atau ada jasa pengawalan

swasta yang menamakan diri mereka

dengan istilah Escorting Ambulance, atau

petugas pengawal ambulance.

Saat sekarang ini keberadaan Escorting

Ambulance makin dikenal luas di masya-

rakat. Berpasangan dengan dua sampai tiga

kendaraan atau bahkan menjalankan tugas

sendirian, tenaga escorting ini dapat

melakukan tugas sama baiknya. Seperti

dilakukan seorang escorting bernama Tio

Yohannes Bagus Prasetyo, seorang ang-

gota Ambulance Escorting di wilayah

Tangerang Selatan (Tangsel).

“Kalau berdua atau bertiga kita makin

mudah buka tutup jalannya. Kalau sendiri,

kita harus lebih waspada, banyak pe-

numpang gelap memanfaatkan jalan,”

cerita Tio Yohanes Bagus Prasetyo saat

bertemu wartawan Majalah Majel is

beberapa waktu lalu.

Tio mengisahkan, ketertarikannya mem-

bantu mengawal ambulance terjadi sejak

15 bulan silam. Setelah sebelumnya, ia

selalu memerhatikan kesulitan supir am-

bulance ketika membawa pasien pada jam

sibuk. Dan, sejak saat itu ia mulai ikut

memberi kawalan.

“Pertama ikut mengawal, itu pas ada

kejadian menyedihkan sekali. Pasien di dalam

ambulance sakit parah, tapi kendaraan

sekitarnya tidak ada yang mau memberi jalan.

Bahkan, ada beberapa sepeda motor yang
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sengaja menabrak mobil pembawa pasien

itu,” kata Tio. Melihat kenyataan itu, Tio

segera bertindak, dia  keluar dari kemacetan

lalu membawa ambulance itu keluar dari

kerumunan untuk  segera mengarah ke

rumah sakit yang dituju. Dan, Tio merasa

bangga, karena saat itu pasien bisa tiba tepat

waktu, dan si pasien bisa diselamatkan oleh

pihak rumah sakit.

Selama lebih satu tahun terlibat sebagai

Escorting, menurut Tio, sudah banyak

pengalaman yang didapatnya. Tidak

semuanya menyenangkan. Beberapa di

antara kisah kurang menyenangkan, dan

justru itu terjadi terhadap orang yang

seharusnya memberi contoh pada masya-

rakat. Jelasnya, yang bersangkutan

adalah seorang pejabat.

“Saya di depan sudah minta jalan pada si

pejabat itu, dengan ramah dia menyilakan.

Tapi pengawal yang di belakang malah

menabrak kawan saya. Saya turun, dia

membentak, bilang masalah Undang-Undang.

Saya bilang, darurat mana ambulance atau

pejabat, eh bukannya minta maaf tapi malah

kabur,” cerita Tio.

Cerita lain yang sangat menyedihkan

terjadi saat mengantar ambulance mencari

rumah sakit hingga lebih dari 20 rumah sakit.

Rumah sakit sebanyak itu semua menolak

menerima pasien yang diantar oleh ambu-

lance tersebut. Apa boleh buat, akhirnya

pasiennya meninggal. Setelah tahu, ternyata

sakitnya gawat, sementara orangtuanya

orang kurang mampu.

Pokoknya, menurut Tio, sebagai escort-

ing banyak cerita dialaminya, dan sebagian

besar adalah kisah sedih. Tapi saya akan

terus menolong sesama jika memang masih

dibutuhkan,” kata pria kelahiran Lamongan

14 April ini.  Bagi Tio, menjadi Escorting Am-

bulance tidak selalu untuk mencari uang.

Meski, ia tidak menolak banyak yang

berinisiatif memberi jasa, minimal pengganti

BBM. Tetapi, menurut Tio, tidak semua uang

dari keluarga pasien diterima. Apalagi, jika

keluarganya pas-pasan.

“Bagi saya, yang penting saya puas bisa

membantu orang lain. Untuk cari uang bisa

di tempat lain. Apalagi, sembari menjadi es-

corting saya juga bekerja sebagai ojek online.

Dan, saya juga punya bengkel sirine ambu-

lance di bilangan Bintaro,” ujar Tio Yohanes

Bagus Prasetyo. ❏

MBO
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AWANCARAW

UU ITE Memang Perlu Direvisi

Dr. Achmad Dimyati Natakusumah SH, MH, Anggota MPR Fraksi PKS

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PEMERINTAH melalui Kementerian
Koordinator Politik, Hukum, dan
Keamanan (Polhukam) telah mem-

bentuk Tim Kajian Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(ITE). Tim yang dibentuk Menko Polhukam
Mahfud MD., pada Selasa, 22 Februari
2021, itu akan menelaah perlu atau
tidaknya revisi UU ITE.

Tim bentukan Kementerian Polhukam itu
berisi 24 orang dan terbagi menjadi dua
tim, yaitu Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
Anggota Tim Pengarah di antaranya Menko
Polhukam Mahfud MD, Menteri Hukum dan
HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi
dan Informatika Johnny G Plate, Jaksa
Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri
Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sedangkan
Tim Pelaksana dipimpin Deputi bidang
Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko
Polhukam Sugeng Purnomo.

Pembentukan Tim Kajian ini sebagai
tindaklanjut pernyataan Presiden Joko
Widodo di depan Pimpinan TNI-Polri di

Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021).
Di depan Pimpinan TNI-Polri, Presiden
melemparkan wacana untuk merevisi UU
ITE. Presiden meminta agar implementasi
UU tersebut menjunjung prinsip keadilan.
Untuk itu, Presiden akan meminta Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi
UU tersebut jika implementasi UU ITE tidak
mewujudkan keadilan. “Kalau Undang-
Undang ITE tidak bisa memberikan rasa
keadilan ya saya akan minta kepada DPR
untuk bersama-sama merevisi undang-
undang ini, Undang-Undang ITE ini,” kata
Presiden.

Untuk membahas wacana revisi UU ITE,
Majelis mewawancarai anggota MPR Fraksi
PKS, Dr. Achmad Dimyati Natasukumah.
Berikut percakapan dengan Achmad
Dimyati Natakusumah yang juga anggota
Komisi III DPR RI. Petikannya.

Pemerintah mewacanakan akan
merevisi UU ITE (UU No. 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun
2008). Untuk menunjukkan keseriusan
itu, pemerintah melalui Kementerian

Koordinator Politik, Hukum, dan Ke-
amanan telah membentuk Tim Kajian.
Apa pendapat Bapak tentang wacana
untuk merevisi UU ITE ini?

Ya, soal UU ITE, saya sepakat dengan
apa yang disampaikan Presiden bahwa UU
itu jika belum memberikan asas keadilan dan
masih ada pasal karet, maka langkah Pak
Jokowi sangat tepat akan merevisi UU
tersebut. Selama ini keberadaan UU ITE
membuat aparatur penegak hukum sibuk
menerima berbagai aduan dan pelaporan,
baik itu pasal 27 tentang Pencemaran Nama
Baik maupun dalam pasal 28 tentang Ujaran
Kebencian dalam UU ITE.

Ya, kasihan aparatur penegak hukum,
pelaporan dan pengaduan akan terus terjadi
dan ini seolah menjadi pasal karet yang bisa
dijadikan dalil oleh pelapor untuk ajang balas
dendam atau lainnya. Jadi, saya ber-
pendapat sebaiknya beberapa pasal yang
memuat pasal karet atau tidak ada kejelasan,
sebaiknya dilakukan revisi,

Beberapa pasal dalam UU ini memang
perlu direvisi karena sudah tidak lagi sesuai
dengan masa atau keadaan saat ini. Telah
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terjadi perubahan di masyarakat sehingga
ada beberapa bagian UU ini yang tidak lagi
signifikan karena adanya perubahan situasi
dan kondisi.

Jadi, perlunya revisi UU ITE ini terkait
dengan adanya pasal-pasal karet dalam
UU ini? Misalnya pasal 27 ayat 1 soal
kesusilaan, pasal 27 ayat 3 soal pen-
cemaran nama baik, pasal 28 ayat 2 soal
ujaran kebencian?

Ada pasal karet yang melar dalam UU ITE,
seperti dari pasal 26 sampai pasal 45. UU
ITE banyak pasal karet atau multi tafsir. Itu
yang harus direvisi untuk membantu penegak
hukum. Menurut saya, revisi saja sekarang
pasal-pasal yang multi tafsir yang menjadi
problem. Kuncinya adalah revisi UU ITE
karena sekarang seolah penegak hukumnya

yang salah, tebang pilih, terlalu represif.
Sebenarnya tidak salah karena undang-
undangnya ada dan payung hukumnya ada.

Jadi, yang harus diperbaiki adalah payung
hukumnya. Beberapa pasal dalam UU ITE
harus direvisi supaya menjamin kemerdeka-
an berpendapat dan memberikan kritik.
Termasuk pasal yang menjelaskan perbuat-
an yang tidak menyenangkan itu harus
didetailkan.

Kita kasihan kepada polisi. Akhirnya
kepolisian membuat surat edaran berkaitan
penanganan menggunakan UU ITE ini. Saya
salut dengan Kapolri yang sekarang,
Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Beliau
proaktif dan progresif. Memang perlu ada
pembenahan untuk menghindari oknum-
oknum yang mencari untung.

Kapolri yang sekarang lebih condong
pada pendekatan hukum restorative justice
yang baik, yaitu pendekatan pada ke-
keluargaan. Coba kita bandingkan dengan

Belanda. Penjara di sana cenderung kosong.
Tidak seperti di Indonesia, hal yang kecil saja
bisa membuat orang masuk penjara.

Apakah dalam wacana revisi UU ITE,
pasal-pasal karet itu harus dihapus atau
direvisi? Atau sebaliknya, pemerintah
memberikan interpretasi atas pasal-
pasal itu sebagai pedoman dalam
penanganan kasus menggunakan UU
ITE?

Menurut saya, pasal-pasal karet dalam
UU ITE perlu direvisi agar tidak banyak lagi
yang menjadi korban. Pemerintah melalui
Kemenko Polhukam telah membentuk Tim
Kajian untuk merevisi UU ITE ini. Tim akan
bekerja selama tiga bulan. Saya mengkritik
lamanya waktu yang diberikan kepada Tim
Kajian ini. Bila perlu waktu yang diberikan

cukup satu bulan. Lebih cepat lebih baik.
Apalagi tim yang dibentuk mampu menyiap-

kan kebutuhan revisi, seperti harmonisasi
aturan hingga evaluasi yang menyangkut
beberapa pasal. Setelah kajian, pemerintah
bisa langsung membuat Daftar Inventaris
Masalah (DIM) pasal yang akan diubah. Revisi
regulasi ini bisa dilakukan dalam waktu
sebulan. Sebab, pemerintah memiliki banyak
ahli hukum yang memahami permasalahan
UU ITE.

Bisa juga dengan cara Presiden menge-
luarkan Perppu ITE (Peraturan Pemerintah
Pengganti UU). Sesuai prosedur, Perppu ITE
yang dibuat pemerintah itu diserahkan ke DPR.
Kemudian DPR membahas Perppu tersebut,
apakah akan menerima atau menolak Perppu
itu. Kalau melalui usulan revisi UU akan
memakan waktu lama, karena harus masuk
dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
terlebih dahulu.

Pembuatan pedoman interpretasi tanpa

merevisi UU ITE tidak akan menyelesaikan
masalah karena pedoman interpretasi yang
dibuat nantinya harus tetap mengacu pada
UU ITE. Kalau pedoman dibuat tidak boleh
bertentangan dengan UU. Sedangkan, UU-
nya sudah dibuat seperti itu, Pasal 26
sampai 45, mau tidak mau harus di-
laksanakan.

Apakah perlu dilakukan perubahan
besar-besaran atau perombakan
terhadap UU ITE ini?

Kalau perubahannya kurang dari 50%
maka hanya perlu dilakukan revisi saja. Tetapi
kalau perubahannya lebih dari 50% maka
perlu dilakukan perombakan dengan menjadi
UU yang baru.

Menurut Bapak, apakah revisi UU ITE
sangat mendesak sehingga harus

masuk dalam Prolegnas 2021?
Cukup mendesak, namun tidak perlu masuk

dalam Prolegnas. Sebab, kalau masuk dalam
Prolegnas, tahapannya akan panjang.
Pengajuan revisi UU ITE sebaiknya merupa-
kan inisiatif pemerintah. Sebab, pembahasan
perubahan atau penyusunan RUU yang
diusulkan oleh DPR memakan waktu lama.
DPR pasti banyak perdebatan juga, terkait
frasa, substansi dan redaksional. Kalau
usulan dari pemerintah lebih cepat karena
banyak pakar di pemerintah.

Apakah dalam wacana revisi UU ITE
juga perlu diwacanakan pemisahan
UU antara UU Informasi dan UU Tran-
saksi Elektronik. Bagaimana pen-
dapat Bapak?

Tidak perlu ada pemisahan. UU yang lain
sudah ada, yaitu Omnibus Law. Kalau UU
ITE ini dipisah lagi maka akan menjadi
paradoks dan bertentangan dengan se-
mangat membentuk Omnibus Law. ❏
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MPR RI Bersama PWI Adakan Uji Kompetensi Wartawan Parlemen

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo bersama Biro Hubungan

Masyarakat dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI

dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), Persatuan

Wartawan Indonesia (PWI), dan PWI Jaya menyelenggarakan Uji

Kompetensi Wartawan (UKW) untuk para wartawan yang tergabung

dalam KWP. Angkatan pertama UKW-KWP sekaligus angkatan ke-

50 UKW-PWI Jaya ini diikuti 32 peserta. Sebanyak 30 peserta

mengikuti UKW tingkat Wartawan Muda, dan 2 orang mengikuti UKW

tingkat Wartawan Utama.

“Setidaknya ada 145 wartawan yang tergabung dalam

keanggotaan KWP. Jadi masih ada 113 wartawan lagi yang belum

mengikuti UKW. Kita targetkan setidaknya sebelum masa persidangan

parlemen yang akan dibuka mulai 8 Maret hingga 9 April 2021 ini,

seluruh wartawan dalam KWP sudah tersertifikasi,” ujar Bamsoet

saat membuka UKW-KWP, di Jakarta, Selasa (23/2/21).

Turut hadir antara lain Ketua Umum PWI Atal Sembiring Depari,

Ketua PWI Jaya Sayid Iskandarsyah, Kepala Biro Humas dan Sistem

Informasi MPR Siti Fauziah, dan Ketua KWP Marlen Erikson Sitompul.

Ketua DPR RI ke-20 ini juga menceritakan kisah hidupnya semasa

menjalani karir sebagai wartawan. Sebagai anggota PWI Jaya, dia

juga mengikuti ujian dari tingkat Calon Anggota, Wartawan Muda,

dan seterusnya. Bahkan saat akan menjadi pemimpin redaksi salah

satu media massa, dia kembali harus mengikuti ujian dari PWI Jaya,

selain juga mengikuti penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan

Pengamalan Pancasila).

“Menjaga kepercayaan dan menjalin hubungan baik dengan

narasumber merupakan dua hal yang selalu saya lakukan saat

menjalani karir sebagai wartawan. Saat media massa tempat saya

bekerja, Harian Prioritas, dibredel, saya lantas berinisiatif mendirikan

majalah Info Bisnis. Di zaman itu mendirikan media massa sangat sulit,

karena salah satu syaratnya harus memiliki deposito Rp 1 miliar. Berkat

hubungan baik dengan para pengusaha yang pernah menjadi

narasumber, antara lain Pak Aburizal Bakrie, Pak Agung Laksono, dan

Pak Fadel Muhammad, kesulitan tersebut bisa diatasi,” cerita Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menjelaskan, merujuk

Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2010 (yang diperbarui dengan

Peraturan Dewan Pers Nomor 4 tahun 2017) tentang Sertifikasi

Kompetensi Wartawan (SKW), makna penting penyelenggaraan uji

kompetensi wartawan tersirat dari tujuan diselenggarakannya SKW.

Pertama, meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan. Kedua,

menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan. 

Ketiga, menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan

publik. Keempat, menjaga harkat dan martabat kewartawanan

sebagai profesi penghasil karya intelektual. Kelima, menghindarkan

penyalahgunaan profesi wartawan. Keenam, menempatkan

wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers.

“Jumlah wartawan di Indonesia diperkirakan lebih dari 120.000.

Hingga November 2020 diperkirakan baru sekitar 28.000 wartawan

yang telah mengikuti UKW, atau sekitar 23% dari total jumlah

wartawan yang ada. Artinya, masih ada pekerjaan rumah bagi kita

untuk membangun terwujudnya pers yang memenuhi standar

kompetensi dan profesionalitas,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan, dengan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Uji Kompetensi Wartawan
Siti Fauziah: Media Adalah Mitra yang Konstruktif

SEBANYAK 32 wartawan dari berbagai
media, pada 23 Februari 2021, di
Ruang GBHN, Kompleks MPR/DPR

Senayan, Jakarta, mengikuti Uji Kompetensi
Wartawan ke-50. Acara itu berlangsung
berkat kerja sama antara Biro Humas
Setjen MPR, PWI Jaya, dan Koordinatoriat
Wartawan Parlemen.

Hadir dalam pembukaan acara, Ketua
MPR Bambang Soesatyo, Kabiro Humas
dan Sistem Informasi Setjen MPR, Siti
Fauziah; Ketua PWI Pusat Atal S. Depari;
Ketua PWI Jaya Sahid Iskandar; dan Ketua
Koordinatoriat Wartawan Parlemen Marlen
E. Sitompul.

Dalam sambutan, Siti Fauziah meng-
ucapkan syukur acara uji kompetensi
wartawan ini bisa terselenggara. “Syukur
hari ini kita bisa menyelenggarakan acara
di tengah masa pandemi Covid-19,”
tuturnya. Siti Fauziah berharap, dalam
acara yang digelar dengan menerapkan
protokol kesehatan yang ketat itu, semua
peserta bisa menjaga kesehatan.

Ke-32 wartawan yang mengikuti uji
kompetensi ini dibagi dalam 6 Kelas Muda
dan 1 Kelas Utama. Wartawan yang
mengikuti kegiatan tersebut, menurut Siti
Fauziah, merupakan bagian kecil dari
ratusan wartawan yang terdaftar di Koor-
dinatoriat Wartawan Parlemen. “Mudah-
mudahan uji kompetensi wartawan bisa
terus berlanjut hingga semua anggota
Koordinatoriat Wartawan Parlemen meng-
ikutinya dan lulus,” harap perempuan asal
Bandung, Jawa Barat, itu.

Menurut Siti Fauziah, ketika ide pelaksana-
an UKW ini disampaikan, dia langsung
menyambut dengan baik, sebab Biro Humas
MPR menganggap teman-teman media
sebagai mitra yang konstruktif. Dia berharap,
media menjadi jendela bagi masyarakat untuk

memahami MPR dalam menjalankan tugas-
tugasnya. Serta mengukuhkan peran MPR
sebagai Rumah Kebangsaan Pengawal
Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat.

Selanjutnya Siti Fauziah menjelaskan bahwa
saat ini tugas MPR adalah melaksanakan
Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945,
NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang lebih
popular dengan sebutan Empat Pilar MPR.
Sosialisasi dilakukan dengan beragam metode.
Dan, “Kita kerap melibatkan teman-teman me-
dia untuk ikut menyosialisasikan Empat Pilar
MPR,” tuturnya.

Kompetensi, menurut Siti Fauziah, perlu
dimiliki oleh wartawan. “Bila sudah memiliki
kompetensi maka kinerja wartawan yang
bersangkutan tidak diragukan lagi,” papar-
nya. Dia mengakui, kinerja wartawan yang
ada di kompleks MPR/DPR sudah bagus.
“Yang jelas selama ini sudah bagus-bagus
saja,” ungkapnya.

Setelah melalui proses tes selama dua
hari, akhirnya UKW ditutup pada 24 Februari
2021. Selama mengikuti UKW mereka diuji
mengenai pembuatan berita, mencari berita,

penyusunan berita, jaring-jaring narasumber,
serta modul-modul lainnya.

Hadir dalam penutupan UKW, Kabiro
Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR Siti
Fauziah; Kepala Bagian Pemberitaan,
Hubungan Antar Lembaga Biro Humas,
Setjen MPR, Budi Muliawan; Ketua PWI Jaya
Sayid Iskandarsyah; dan Ketua Koordinator
Wartawan Parlement Marlen E. Sitompul.

Saat menutup UKW, Siti Fauziah meng-
ucapkan selamat kepada para peserta yang
ternyata semuanya berhasil lulus. “Selamat
kepada semua peserta yang telah dinyata-
kan lulus UKW,” ungkap Siti Fauziah.
Menurut Bu Titi, begitu Siti Fauziah biasa
disapa, para peserta perlu bangga dengan
kelulusan itu, karena masih banyak warta-
wan yang menjalankan profesinya namun
belum menempuh UKW.

Dengan kelulusan para wartawan pe-
serta UKW ini, menurut Siti Fauziah, mem-
buat kemampuan wartawan meliput kegiatan
di parlemen benar-benar kompeten dan
teruji. Selanjutnya Siti Fauziah yakin, dalam
penulisan berita, para wartawan lebih
mampu menyajikan berita yang akurat,
imbang, objektif, dan mencerdaskan masya-
rakat. “Dulu saya sudah percaya kemam-
puan para wartawan yang meliput kegiatan
di parlemen, dan setelah lulus UKW, saya
bertambah yakin,” paparnya.

Lulus UKW, para wartawan mendapat
sertifikat dan namanya terdaftar dalam
data bases di PWI. Sertifikat diibaratkan
oleh Siti Fauziah seperti ijasah bagi mereka
yang sudah lulus dari dunia pendidikan.
Ijasah tersebut menjadi bukti bahwa
wartawan telah memiliki kemampuan yang
disyaratkan. Setelah mengikuti UKW,
perlindungan profesi wartawan pun
disebut lebih terjamin.  ❏

DER

mengikuti UKW, para wartawan juga bisa meningkatkan skill-nya.

Sehingga tak kalah bersaing dengan para buzzer, maupun penyebar

hoax dan dis-informasi publik yang beroperasi di berbagai platform

media massa.

“Kemampuan media massa dalam menyajikan informasi yang akurat,

objektif, dan berimbang, pada gilirannya akan mendorong terwujudnya

masyarakat yang sehat. Yaitu masyarakat yang melek informasi dalam

makna yang sebenarnya. Semua itu bisa terwujud tatkala

wartawannya memiliki kompetensi,” pungkas Bamsoet. ❏

DER

72-82 ISI.pmd 1/1/2003, 12:14 AM75



76 EDISI NO.03/TH.XV/MARET 2021

Meringankan Beban Penderita
Indahnya Gotong Royong

FOTO-FOTO: FEB

SEBUAH rumah di Perumahan Puri
Harmoni II Curug, Kabupaten
Tangerang, Provinsi Banten, tampak

sepi. Tepat di sebelah rumah terdapat
lapangan bulutangkis yang juga tampak
lengang. Hanya ada daun-daunan yang
berserakan di lapangan diterpa angin. Rumah
yang berada di Blok H 12 A ini adalah kediaman
Ketua RT Ari Purniawan. Penghuni rumah
beberapa waktu lalu terpapar (positif) Covid-
19. Kini, Ari Purniawan dan keluarga sudah
dinyatakan negatif Covid-19.

Ari bisa disebut sebagai penyintas, yaitu
orang yang pernah terpapar virus Corona
atau pasien positif Covid-19 yang telah
berhasil sembuh dari penyakitnya. Ada
pengalaman menarik yang diceritakan Ari
Purniawan saat menjalani isolasi mandiri di
rumah. Ari Purniawan tentu membatasi diri
berhubungan dengan orang-orang sekitarnya
agar tak tertular Covid-19. Sesuatu yang
agaknya sulit karena ruang gerak yang
terbatas.

Namun Ari dan keluarga bisa melewati
masa isolasi mandiri karena mendapat
dukungan dan bantuan dari para tetangga.
“Saat saya serta keluarga dinyatakan positif
terpapar virus Covid-19 kami relatif mudah

dalam berhubungan dengan masyarakat.
Warga juga ikut menjaga dan merawat, serta
membantu, salah satunya dalam bentuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Serta ikut
menyediakan dan memberikan obat-obatan
serta vitamin,” ujar Ari kepada Majelis yang
menyambangi kediamannya.

Ari menceritakan, pada Sabtu, 13
Februari 2021, keluarganya sudah dinyata-

kan negatif setelah melakukan tes antigen
SARS-COV-2 di salah satu klinik yang
berlokasi di Jl. Raya Curug Tangerang,
Banten. Dari hasil tes antigen yang negatif
itu, Ari dan keluarga bisa bernapas lega
karena sudah tidak lagi menjalani isolasi
mandiri dan bisa berinteraksi lagi dengan
tetangga. Jadi,  Ari dan keluarga menjalani
isolasi mandiri selama 14 hari.

Ceritanya,  sekitar akhir Januari 2021 atau
sebelum  isolasi mandiri, Ari sudah dinyata-
kan terpapar Covid-19. Ari sendiri tidak
mengetahui secara persis kapan dan dimana,
serta tertular oleh siapa sehingga terpapar
Covid-19. Namun, diketahui kemudian bukan
hanya ia terpapar Covid-19, melainkan
keluarganya (istri dan ketiga anaknya) juga
ikut terpapar. Memang benar, sekarang ini
penularan Covid-19 banyak terjadi di clus-
ter keluarga. Artinya, anggota keluarga
menularkan virus Corona ke anggota
keluarga lainnya.

Begitu juga keluarga Ari Purniawan. Ia dan
istri serta ketiga anaknya, yaitu Marcheila,
Abyan, dan Khanza yang masih balita turut
menjalani isolasi mandiri. Ketika menjalani
isolasi mandiri, Ari memberikan pemahaman
dan pengertian kepada istri dan ketiga

Cerita Penyintas Covid-19

Ari Purniawan
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anaknya. Pria kelahiran Magelang ini
mengungkapkan, ketiga anaknya sering
bertanya dan mengeluh karena tidak boleh
keluar rumah dan bermain bersama teman-
temannya. Ketiga anaknya harus tetap di
rumah dan kehilangan teman bermain di luar.
Mereka agaknya diliputi kesepian dan
kesedihan.

Pernah, suatu ketika, saat Ari sedang
berjemur pada pagi hari, salah seorang
anaknya bertanya, kenapa tidak ada warga
yang mendekati dan bergabung dengan
mereka pada pagi hari itu. Ari kemudian
memberi penjelasan kepada anaknya tentang
isolasi mandiri. Anaknya pun bisa memahami
dan mengerti. Bahkan, mereka sempat
bersorak, “horee, kita bisa bebas bermain
karena tidak ada yang mengganggu…”

Memang, isolasi mandiri diperlukan ketika
seseorang terindikasi terpapar gejala ringan
Covid-19. Isolasi mandiri dilakukan agar
seseorang bisa mengembalikan daya tahan
tubuh menghadapi virus dan tidak menulari
orang lain. Bukan hanya Ari Purniawan dan
keluarga, masih banyak penyintas Covid-19
lainnya yang melakukan isolasi mandiri.
Apalagi kasus Covid-19 di Indonesia masih
tinggi. Setiap hari ribuan orang tercatat
terpapar virus Corona. Jumlah korban
meninggal pun terus bertambah.

WHO (World Health Organization) sudah
menyatakan Covid-19 sebagai pandemi.
Covid-19 yang bermula di Wuhan, Tiongkok,

pada Desember 2019, terus menyebar ke
seluruh dunia. Hingga hari ini kasus positif
di dunia sudah mencapai lebih dari 115 juta
(data awal Maret 2021) dengan korban
meninggal 2,5 juta orang. Di Indonesia, jumlah
kasus positif Covid-19 sudah mencapai lebih
dari 1,3 juta (data awal Maret 2021) dengan
korban meninggal sebanyak 37 ribu orang.

Saat ini banyak negara di dunia, termasuk
di Indonesia, sedang melakukan vaksinasi
massal Covid-19. Vaksinasi ini untuk
menciptakan kekebalan pada tubuh se-
seorang menghadapi virus Corona. Sekali-
gus juga untuk memutus rantai penularan
Covid-19. Dengan vaksinasi massal ini
diharapkan terjadi herd immunity (kekebalan
komunitas) untuk menghadapi Covid-19.

Sementara jumlah kasus masih tinggi dan
sedang diupayakan vaksinasi massal,
pemerintah juga melakukan berbagai ke-
bijakan untuk memutus rantai penularan
Covid-19. Misalnya dengan penerapan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
yang sekarang menjadi Pemberlakukan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Mikro. Kebijakan lainnya adalah imbauan
untuk tetap menggunakan masker, mencuci
tangan, dan menjaga jarak serta menghindari
kerumunan. Bagi penyintas ringan Covid-19
diminta untuk melakukan isolasi mandiri,
seperti Ari Purniawan dan masih banyak
lainnya.

Beruntunglah bagi Ari Purniawan berada

di lingkungan yang masih memiliki nilai-nilai
gotong royong.  Selama menjalani isolasi
mandiri, Ari dan keluarga mendapat bantuan
dari para tetangga. “Menolong sesama itu
tidak harus dalam bentuk materi. Menyumbang
tenaga, waktu, dan pikiran, dengan memberi
semangat juga bisa masuk kategori gotong
royong membantu orang lain. Inilah pelajaran
yang berarti dan sangat meringankan saya
dan keluarga dalam menjalani isolasi mandiri
di rumah,” ujar bapak tiga anak ini.

Di sisi lain, pandemi Covid juga berhasil
menumbuhkan semangat gotong royong di
tengah masyarakat. Tidak sedikit anggota
masyarakat ikut serta saling membantu
antarsesama. Bahkan banyak yang bersedia
menjadi relawan untuk mengingatkan orang-
orang untuk mengikuti protokol kesehatan. Ari
sendiri tidak tahu sampai kapan kasus pandemi
Covid-19 akan berakhir. Tetapi, ia yakin,
dengan menerapkan protokol kesehatan yang
ketat kita akan tetap bertahan.

Bagi suami dari Dede Winengsih ini, kunci
menghadapi pandemi Covid-19 adalah sabar,
disiplin, menjaga kesehatan dan selalu pakai
masker. “Virus ini bukanlah penyakit yang
bisa dibatasi oleh waktu dan tempat. Siapa
pun bisa terinfeksi tanpa memandang sta-
tus. Semua ini akan bisa kita lewati dengan
cara bergotong royong menolong sesama.
Apalagi, saat ini vaksinnya juga sudah mulai
ditemukan,” ucapnya. ❏

FEB
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Dasar Komedian, Bamsoet Dibuat
Terpingkal - pingkal

PRESENTER, model dan komedian Ayu Dewi  tampak

sumringah ketika mendapat tawaran ngobrol bareng

politikus kenamaan Bambang Soesatyo atau Bamsoet. “Aku

paling seneng ngobrol sama orang seperti beliau, biar ketularan

pinter,” katanya, saat berbincang dengan Ketua MPR RI itu di

Jakarta, Februari 2021 lalu.

Dasar komedian, Ayu Dewi berkali-kali membuat Bamsoet

terpingkal-pingkal karena candaannya. “Maaf lo pak, cuman becanda,

ga nahan juga si kalo ga becanda,” ucap Ayu yang mengaku

komedian yang punya ciri khas. Apa ciri khasnya? “Katanya si,

mimik saya kocak, terus kalau lagi melawak selalu mengucapkan

‘rrrrrr..,” jelas Ayu.

Bamsoet bertanya soal nama panggung Ayu Dewi. Menjawab

pertanyaan ini, Ayu menyatakan: “Ya ampun pak, itu nama asli bener

deh, sesuai KK sama KTP, asli dari orang tua, tidak pakai nama

panggung.” ❏

DER

Ayu Dewi
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Kiki Saputri

Hadapi
         Pandemi Covid-19

STANDUP komedian Kiki Saputri  sempat viral karena berani

meroasting empat menteri sekaligus, termasuk mantan Menteri

Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiatuti. Awal Maret 2021

lalu, Awal Maret lalu, Kiki hadir di acara Give Away Sosialisasi

Empat Pilar MPR RI, dan ngobrol bareng bersama Ketua MPR

Bambang Soesatyo.

Di tengah acara, juara III Lomba Stand Up Comedy bertema ‘Kritik

DPR’ ini mendapat tantangan dari Bamsoet, menyebutkan sila-sila

Pancasila. “Siapa takut, tapi kalau saya bisa semua hadiahnya

apa?” ucapnya, disambut tawa Bamsoet. Kemudian, Bamsoet

menggoda Kiki dengan menghadirkan calon suaminya ke atas

panggung.

Dan, di akhir acara, Kiki memberikan beberapa tips menghadapi

pandemi Covid-19. “Hadapi saja, mau gimana lagi, happy, bikin

suasana cerita, tertawa, ngelawak aja biar imun kuat,” ucapnya. ❏

DER

Milenial Indonesia
    Berprestasi Tingkat Dunia

Sean Gelael

USIANYA masih sangat muda, 24 tahun. Tapi Muhammad

Sean Ricardo Gelael berhasil meraih presitasi

internasional di ajang balap mobil. Bersama pembalap

Inggris, Tom Blomqvist, putera pembalap senior Ricardo Gelael

dan RA Sri Sudarini ini meraih Double Winner di ajang balap mobil

bergengsi Asian Lemans Series 2021 di sirkuit Yas Marina Abu

Dhabi, Sabtu (2/2/2021). Sean Gelael tercatat sebagai pembalap

Indonesia pertama bertarung di 24 hours of Le Mans.

Sean Gelael bersama Tom yang mengusung bendera tim JOTA

Sport tampil gemilang, dan  berhasil menjuarai balapan seri empat

Asian Le Mans Series untuk kategori LMP2. Atas keberhasilan

itu, Sean Gelael meraih banyak pujian.  Ketua MPR RI Bambang

Soesatyo selaku Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia menggelar

konferensi kemenangan untuk Sean Gelael.

“Aduh, malu nih saya. Selama karir, sejak umur  8 tahun di

gokart terus sampe sekarang baru kali diapresiasi sebesar ini.

Terima kasih, ini akan memacu saya untuk lebih semangat lagi ke

depan,” ungkap Sean Gelael dalam konferensi pers tersebut.

Agenda berikutnya, Sean Gelael bersama pembalap Belgia,

Stoffel Vandoorne (Belgia), dan Tom Blomqvist 9Inggris), pada

Juni 2021 akan lanjut mengikuti FIA World Endurance Championship

(WEC). Bertanding di bawah bendera tim JOTA asal Inggris, Sean

Gelael bersama dua rekannya itu tampil di kelas LMP2, akan

bertarung melawan 10 tim lainnya. ❏

DER

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Tips
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Membangun Daerah
dengan Spirit Kewirausahaan

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang digelar 9
Desember 2020 kembali menunjukkan bahwa calon kepala
daerah yang berasal dari kalangan pengusaha/swasta

mendominasi. Tahun ini, dari 1.476 calon yang bersaing untuk menjadi
kepala daerah dan wakilnya di 270 daerah, baik provinsi maupun
kabupaten/kota, sebanyak 665 orang calon (45%) berasal dari
pengusaha/swasta, sedangkan dari kalangan birokrat sebanyak
555 orang (38%), dan dari legislatif sebanyak 256 orang (17%).

Dominasi pengusaha ini membuat Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) khawatir.  Kekhawatiran itu berkaitan dengan jejak korupsi
yang dilakukan sejumlah kepala daerah hingga saat ini. Menurut
Ketua KPK, Firli Bahuri, yang disampaikannya pada Agustus 2020,
sejak Pilkada 2005 hingga kini sudah 300 kepala daerah menjadi
tersangka kasus korupsi, di mana sebanyak 124 di antaranya
ditangani KPK. Angka itu mengkhawatirkan tetapi tidak bisa mengambil
kesimpulan bahwa kepala daerah yang berasal dari pengusaha
identik dengan korupsi. Banyak kepala daerah yang latar belakangnya
pengusaha memiliki prestasi yang membanggakan sebagai pemimpin
pemerintahan. Bahkan di dunia hal ini sering menjadi bahan kajian.

New Public Management (NPM)
Tren pengusaha “turun gunung” menjadi kepala pemerintahan

(sektor publik) sudah terjadi setidaknya sejak 1980-an atau 1990-
an. Pada saat itu muncul istilah New Public Management (NPM)
atau dikenal juga dengan istilah Reinventing Government yang
merupakan doktrin administrasi publik baru. Penggagas pemikiran
ini antara lain Christopher Hood (1991), Christopher Pollit (1993),
David Osborne dan Ted Gaebler (1993), dan E. Ferlie (1996). Mereka
mengkajinya berdasarkan pengalaman Eropa, Amerika Serikat, Aus-
tralia, Selandia Baru, dan beberapa negara berkembang.

Doktrin ini menggantikan Doktrin Administrasi Publik Klasik (Old
Public Administration)  yang dianggap tidak mampu mengakomodasi
perubahan situasi dan kondisi masyarakat. Berdasarkan doktrin
baru ini, pemerintah dianjurkan meninggalkan paradigma administrasi
tradisional yang cenderung mengutamakan sistem dan prosedur,
untuk menggantikannya dengan sistem yang berorientasi pada
kinerja atau hasil kerja. Selain itu, pemerintah juga dianjurkan untuk
melepaskan diri dari birokrasi klasik dengan mendorong organisasi
dan pegawai agar lebih fleksibel dan menetapkan tujuan serta tar-
get organisasi secara jelas, sehingga memungkinkan dilakukannya
pengukuran hasil (lihat, Fadel Muhammad, Reinventing Local Gov-
ernment, 2008).

Dalam konteks penerapan doktrin ini, David Osborne dan Ted
Gaebler (1993) dalam buku Reinventing Government menyebutkan
bahwa harus ada upaya pemerintah untuk mentransformasikan
entrepreneurial spirit (spirit kewirausahaan), karena ketika sumber
daya publik semakin langka, pemerintah harus berubah dari bu-
reaucratic model ke entrepreneurial model. Konteks ini sangat
cocok dalam kondisi saat ini. Kita tahu bahwa jika pemerintah daerah

saat ini hanya mengeksploitasi kekayaan alam yang dimilikinya, hampir
semua daerah berhadapan dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang
makin menipis. Sulit mengandalkan pendapatan daerah hanya dari
menjual hasil alam tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Ini membutuhkan
entrepreneurship spirit untuk mengatasinya.

Penerapan NPM di Indonesia sudah lama dilakukan yang diperkuat
dengan lahirnya sejumlah UU dan peraturan berkaitan dengan hal
tersebut, seperti kebijakan tentang debirokratisasi, desentralisasi,
dan privatisasi. Namun, di samping pihak yang menganggap
penerapan NPM sebagai hal yang positf, ada juga yang mengkritik
dengan mengemukakan sejumlah kekurangannya.

Dalam buku saya (Reinventing Local Government, 2008)
dikemukakan bahwa salah seorang pengkritiknya adalah Robert T.
Golembiewski (2003). Menurutnya, ada empat hambatan yang
cenderung menggagalkan NPM, yaitu: (1) tidak memiliki model
penerapan atau roadmap yang jelas; (2) tidak mempertimbangkan
kekhasan lingkungan atau millieu-specificity di mana NPM akan
diterapkan; (3) tidak melakukan cultural preparedness atau kesiapan
budaya bagi institusi dan pegawainya; dan (4) cenderung dihambat
dan diganggu oleh birokrasi itu sendiri.

Pengalaman di Gorontalo dan KKP
Walaupun saya pahami pendapat Golembiewski itu, namun saya

berpendapat bahwa NPM atau manajemen kewirausahaan harus di
implementasikan pemerintah dan pemerintah daerah di Indonesia.
Dari pengalaman negara-negara lain, konsep NPM memiliki peran
yang sangat signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan.
Kuncinya adalah bagaimana mengatasi hambatan yang dikemukakan
Golembiewski itu agar NPM dapat dijalankan secara efektif.

Saya kebetulan memiliki dua pengalaman penerapan manajemen
kewirausahaan di pemerintahan yang berbeda, yakni ketika menjadi
Gubernur Provinsi Gorontalo dua periode (2001-2006 dan 2006-
2009) dan ketika menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (2009).

Ketika pertama kali memangku jabatan Gubernur Gorontalo, saya
dihadapkan pada kondisi yang cukup berat. Hampir separuh desa
yang ada di Provinsi Gorontalo berkualifikasi sebagai desa tertinggal
(129 desa), jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 mencapai
72,14% dari seluruh keluarga yang ada di provinsi ini (199.050
keluarga). PDRB Gorontalo pada 2001 atas dasar harga konstan
hanya sebesar Rp 968,045 miliar, sedangkan pendapatan per kapita
hanya Rp1,75 juta. Bandingkan dengan pendapatan per kapita
Sulawesi Utara yang saat itu mencapai Rp1,480 juta atau 38% lebih
tinggi dibandingkan dengan pendapatan per kapita Gorontalo.

Untuk mengatasi persoalan tersebut diperlukan percepatan
pembangunan melalui tiga kebijakan utama. Pertama, peningkatan
kualitas sumber daya manusia. Kedua, menjadikan Gorontalo sebagai
“Provinsi Agropolitan”.  Ketiga, mengembangkan sektor perikanan
dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut  yang didedikasikan
untuk memfasilitasi sumber penghidupan masyarakat pesisir dan
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nelayan, serta untuk mendorong perkembangan ekonomi wilayah.
Penerapan ketiga konsep ini berdasarkan manajemen kewirausahaan
yang merupakan kombinasi pengalaman saya sebagai pengusaha
dan kesempatan yang dihadapi sebagai gubernur.

Di antara yang merupakan keberhasilan saya adalah menjadikan
Provinsi Gorontalo sebagai pusat jagung nasional. Saya
mengembangkan agropolitan di Gorontalo dengan jagung sebagai
brand image-nya. Untuk mendorong agar petani mau bertani jagung,
sebagai gubernur saya menetapkan harga terendah yang
menguntungkan petani dan mencegah peran tengkulak. Selain itu,
sebagai gubernur saya berperan sebagai marketer-nya, baik untuk
pasar nasional maupun ekspor. Jadi, petani konsentrasi menanam
sesuai dengan kualifikasi hasil tanam yang diharapkan, Pemerintah
Provinsi Gorontalo sebagai ujung tombak pemasarannya. Pendapatan
petani pun meningkat.

Untuk menjadikan Gorontalo sebagai “Provinsi Jagung” saya
membangun konsep “9 Pilar Strategi Menjadikan Gorontalo sebagai
Provinsi Jagung”, yaitu: (1). Pengembangan dan penyediaan alat
dan mesin pertanian; (2). Penyediaan dana penjaminan bagi petani;
(3). Penyediaan benih, pupuk, dan pengendalian hama penyakit;
(4). Memperlancar pemasaran, dan  yang menjadi pemasar adalah
Gubernur Gorontalo sendiri;  (5). Pembangunan jalan pedesaan dan
jaringan irigasi; (6). Membangun Posko Agropolitan sebagai Pusat
Percontohan di tingkat kecamatan; (7). Peningkatan SDM pertanian;
(8). Peningkatan peran Maize Centre sebagai bagian dari Maize
Economy. Maize Economy adalah inovasi Pemerintah Provinsi
Gorontalo untuk membangun interlinkage antara sektor hulu dan
hilir dalam mengembangkan nilai tambah komoditas jagung; (9).
Perencanaan dan koordinasi langsung di bawah gubernur dan bupati.

Ketika saya selesai menjabat sebagai gubernur pada 2009,
pendapatan per kapita Gorontalo sebesar Rp 2,79 juta. Ada kenaikan
menjadi hampir 250%. Saat itu saya dianggap berhasil mengoptimalkan
potensi pertanian dan perikanan Gorontalo sehingga meskipun masih
menjabat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempercayai
saya untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2009.

Ketika menjadi Menteri KKP, saya juga menggunakan pendekatan
kewirausahaan untuk mengubah pola kerja di kementerian yang
saya pimpin agar lebih dinamis. Dari hasil pengamatan saya di awal
menjabat, kendatipun pembangunan kelautan dan perikanan yang
telah dilaksanakan sebelumnya telah membawa hasil yang signifikan,
namun tatanan global dan nasional telah berkembang sedemikian
dinamis. Perkembangan tersebut menuntut percepatan pembangunan
kelautan dan perikanan agar mampu menyesuaikan dan memenuhi
tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat. Dasar
pengembangannya adalah UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional di mana salah satu misinya
adalah “Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang
mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.”

Bagi Kementerian KKP, untuk mewujudkan misi tersebut adalah

dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan
pemerintah agar pembangunan Indonesia lebih berorientasi
kelautan. Agar kelautan dan perikanan menjadi motor penggerak
ekonomi Indonesia, saya dan kawan-kawan di Kementerian KKP
menetapkan visi yang sederhana namun tak gampang dicapai yakni,
pembangunan kelautan dan perikanan 2010-2014 menuju Indone-
sia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar pada 2015.
Arah yang hendak dituju adalah meningkatkan produktivitas dan
daya saing yang berbasis pengetahuan dan memperluas akses
pasar produk kelautan dan perikanan, baik di pasar domestik
maupun global.

Pembangunan kelautan dan perikanan adalah alat untuk melakukan
demokratisasi ekonomi sehingga harus pro-rakyat. Dalam hal ini
rakyat harus diberdayakan dan untuk itu dengan melihat kondisi
saat ini perlu adanya intervensi pemerintah secara terbatas (state
limited intervention).  Selain itu, pembangunan juga harus diarahkan
untuk meningkatkan dan menguatkan peran daerah.

Menurut saya, ini juga merupakan tantangan para kepala daerah,
baik yang saat ini menjabat maupun yang akan segera menjabat
pasca ditetapkannya pemenang Pilkada Serentak 2020. Periode saat
ini dan juga masa depan akan lebih banyak menuntut peran kepala
daerah dalam menerapkan sistem pemerintahan yang mengandalkan
spirit kewirausahaan. Perubahan yang terus terjadi dan bahkan
signifikan telah mengubah lanskap banyak hal dalam kehidupan,
termasuk bencana dunia, seperti pandemi Covid-19 saat ini memaksa
kita untuk melakukan hal-hal yang berbeda. Covid-19 awalnya
masalah kesehatan tapi kemudian menggerus sektor ekonomi dan
sekarang menjadi masalah kemanusiaan yang kompleks.
Adaptasinya akan sulit dilakukan jika mengandalkan birokrasi.

Presiden Joko Widodo sendiri saat menyampaikan Pidato
Kenegaraan pada 14 Agutus 2020 menyinggung pentingnya
adaptasi ini. Presiden menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 telah
berdampak besar pada cara kerja kita. “Dari cara-cara normal
menjadi cara-cara ekstra-normal. Dari cara-cara kerja biasa menjadi
cara-cara kerja luar biasa. Dari prosedur panjang dan berbelit
menjadi smart shortcut. Dari orientasi prosedur menjadi
orientasi hasil,” kata Presiden. Selain itu, pola pikir dan etos kerja
juga harus berubah. Fleksibilitas, kecepatan, ketepatan sangat
dibutuhkan. Efisiensi, kolaborasi, dan penggunaan teknologi harus
diprioritaskan. Kedisiplinan nasional dan produktivitas nasional juga
harus ditingkatkan. Ini semua sangat membutuhkan spirit
kewirausahaan.

Spirit kewirausahaan tentunya tidak hanya bisa dijalankan oleh
calon kepala daerah yang berlatar belakang pengusaha saja, tetapi
siapa pun bisa. Bingkainya adalah adaptif, efektif, efisien, tidak
birokratis, dan tentunya pro-rakyat. Kepada para kepala daerah
terpilih, selamat menjalankan tugas. Jangan tambah daftar kepala
daerah yang korupsi, tambahlah daftar kepala daerah yang
berprestasi. Selamat bekerja. ❏
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Buku Berkisah Tentang Perjuangan Hidup
Syarief Hasan

WAKIL Ketua MPR Syarief Hasan mengakui dalam perjalanan
hidup, dalam penggalan kisahnya, ia dibimbing dan dibina
oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia

mengungkapkan hal itu dalam acara bedah buku biografinya yang
berjudul Nakhoda Menatap Laut di  Cianjur, 25 Februari 2021. Dengan
bimbingan dan binaan SBY, katanya dalam acara Bicara Buku
Bersama Wakil Rakyat itu, membuat dirinya bisa menjadi anggota
DPR empat kali, juga menjadi Menteri Koperasi dan UMKM, dan
sekarang Wakil Ketua MPR.

Peran besar SBY dalam hidupnya membuat Syarief Hasan
mengakui kebesaran pria asal Pacitan, Jawa Timur, yang dikenal
dengan  sebutan Presiden Indonesia yang
jenderal, akademisi, seniman, dan juga
seorang inspirator.

Nakhoda Menatap Laut tidak hanya
menceritakan kedekatan Syarief Hasan
dengan SBY, namun juga bercerita tentang
kisah perjalangan hidupnya mulai dari kecil
hingga saat ini. Dalam buku setebal 596
halaman itu terdapat pengakuan dirinya ketika
masih kecil. “Ini merupakan kisah seorang
anak dari daerah yang pada saat itu terpencil
dan terpelosok di Pulau Sulawesi”, ujarnya.
Untuk  menuju daerah tersebut, pada 1940-
an, sangat sulit. Bila melalui perjalanan darat
butuhkan waktu kurang lebih selama 20 jam.
Jalan yang biasa ditempuh oleh Syarief Hasan
pada masa itu adalah melalui laut. Trans-
portasi laut yang tersedia bukan kapal
penumpang, namun kapal barang. “Adanya
kapal barang pun seminggu sekali”, tuturnya.

Suami dari Ingrid Kansil itu menyebutkan,
daerah yang digambarkan susah dan sulit
dijangkau pada masa kecilnya tak lain adalah Kota Palopo. “Pada
masa lalu beda dengan saat ini”, ungkapnya. “Pada masa itu radio
saja barang mewah, apalagi televisi”, tambahnya.

Buku biografi yang rampung dibuat selama 6 tahun ini juga
menceritakan tentang peristiwa pemberontakan DI/TII di Sulawesi
Selatan. Usia Syarief Hasan masih belia pada masa itu. Peristiwa itu
mengingatkan bagaimana ketika tentara dari Jawa (TNI) dan pasukan
DI/TII bertempur. Menjelang magrib seluruh penduduk di sana harus
berada di rumah. Tak hanya itu, penduduk juga membuat ‘bunker’ di
bawah rumah panggung. ‘Bunker-bunker’ itu digunakan penduduk
untuk tempat berlindung bila terjadi pertempuran antara TNI dan
pasukan DI/TII.

“Kami berlindung di bunker untuk menghindari peluru nyasar”, cerita
Syarief Hasan mengenang masa lalu. Saking seringnya pertempuran
terjadi membuat masyarakat tahu mana suara tembakan diluncurkan

Perjalanan Syarief Hasan saat kecil hingga menjadi Wakil Ketua MPR tertuang dalam 596 halaman. Seluruh sisi kehidupan

ada di buku itu. Nakhoda Menatap Laut, juga menjadi bukti kedekatan Putera Palopo itu dengan SBY.

TNI dan mana tembakan yang dimuntahkan oleh pasukan DI/TII.
Itulah gambaran bagaimana sulitnya kehidupan di Kota Palopo saat

itu. Tapi, Syarief Hasan kecil tak mau menyerah dengan keadaan,
justru di tengah kehidupan yang sulit itu dia mengukir cita-cita tinggi,
agar bisa hidup lebih baik. Guna menggapai cita-cita itu dia harus
sekolah, dan untuk itu dia harus keluar dari kampung halamannya.
Maka berangkatlah dia ke Makassar dengan tujuan menempuh
pendidikan. Di Makassar Syarief Hasan tinggal bersama saudaranya.
“Saat ini bila mahasiswa ingin kuliah di kota lain bisa kos”, tuturnya.
Tapi, pada masa lalu, bila ada anak yang ingin sekolah di kota lain,
harus mencari saudara untuk menumpang hidup. “Sebagai gantinya,

anak yang menumpang harus memberi kontri-
busi atau membantu saudaranya dalam men-
jalankan kehidupan sehari-hari”, paparnya.
“Saya pun juga demikian”, ungkapnya.

Saat sekolah di Makassar, Syarief Hasan
termotivasi pada dosen-dosennya yang
terbilang sukses dalam kehidupan, seperti
habis menempuh pendidikan di luar negeri
dan memiliki mobil. “Hal-hal itulah yang
memotivasi saya”, ungkapnya. Sejak SD, dia
mempunyai prinsip harus menguasai se-
suatu yang tidak dikuasai oleh orang lain.

Nakhoda Menatap Laut ditulis, menurut
Syarief Hasan, agar biografi itu menjadi
bacaan bagi masyarakat luas di samping
bacaan yang lain. Buku yang diterbitkan oleh
Expose itu ditulis setelah dia menjalani hidup
dan takdir. Ia berpikir bagaimana kisah
hidupnya menjadi kenang-kenangan dan
inspirasi bagi generasi milenial. “Tantangan
hidup yang saya alami luar biasa dan sulit
diprediksi”, ucapnya.

Nakhoda Menatap Laut merupakan biografi yang sangat lengkap.
Di buku ini juga termuat ratusan foto pendukung yang memperkuat
kisah hidup Syarief Hasan. Dosen Universitas Putra Indonesia,
Cianjur, Denny Aditya Dwiwarman, yang juga pembicara dalam bedah
buku ini  mengatakan,  untuk membaca buku yang bersampul tebal
itu memerlukan waktu selama 3 hari.

Kedekatan Syarief Hasan dengan SBY bisa dibuktikan dari buku
ini. Pada Nakhoda Menatap Laut, ayah Agus Harimurti Yudhoyono
(AHY) itu memberi pengantar dengan judul Syarief Hasan, Sosok
Tangguh yang Gigih Mencari Solusi. Dalam pengantar disebutkan
bahwa SBY kerap memberi kepercayaan kepada Syarief Hasan
dalam tugas kenegaraan dan kepartaian. Dan, SBY menutup kata
pengantarnya dengan ucapan: “…. yang jelas, Bung Syarief Hasan
memiliki banyak kelebihan.” ❏

AWG

Nakhoda Menatap Laut
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