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Momentum Penanganan TPKS Menyeluruh
RUU TPKS menjadi jawaban atas penanganan kasus-kasus

kekerasan seksual di Indonesia yang kerap tidak memberikan

efek jera bagi pelaku. Selain itu RUU TPKS ini bisa memberikan

perlindungan kepada korban tindak kekerasan seksual.

20 Nasional
Vaksinasi Ideologi Melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

60 Sosialisasi
Bamsoet: Ajak Pikirkan Haluan Pembangunan Nasional

76 Profil
Sadarestuwati

39 SELINGAN
FIFA: Indonesia Pernah
Tampil di Piala Dunia

EDISI NO.02/TH.XVI/FEBRUARI 2022 3

Pengantar Redaksi ...................................................... 04

Perspektif .......................................................................... 06

Aspirasi Masyarakat ..................................................... 47

Gema Pancasila ............................................................ 48

Diskusi Majelis ................................................................. 58

Varia MPR ....................................................................... 65

Kolom .............................................................................. 68

Wawancara ..................................................... 70

Figur .................................................................................... 72

Ragam ................................................................................ 74

Dari Rumah Kebangsaan ............................................. 81

Rehal ................................................................................ 82

COVER
Edisi No.02/TH.XVI/Februari 2022

Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa



4 EDISI NO.02/TH.XVI/FEBRUARI 20224 EDISI NO.02/TH.XVI/FEBRUARI 2022

Budi Muliawan
Redaktur Pelaksana

BEBERAPA waktu terakhir, kita harus
mengakui bahwa kasus kekerasan seksual
memang semakin marak dan memprihatin-

kan. Mayoritas korban kekerasan seksual adalah
perempuan dan anak-anak. Lebih miris lagi,
kekerasan seksual justru seringkali terjadi di
tempat menimba ilmu, seperti sekolah, kampus,
dan pondok pesantren. Bahkan, selama masa
pandemi Covid-19, kasus kekerasan seksual
justru memperlihatkan tren yang meningkat.

Data Komnas Perempuan mencatat sepanjang
2015 – 2020, kekerasan seksual yang terjadi di
kampus sebesar 27% dari total kasus yang
masuk ke Komnas Perempuan, diikuti kekerasan
seksual di pesantren sebesar 19%, dan di tingkat
SMA/SMU sebesar 15%, serta di tingkat SMP
sebanyak 7%.

Sementara Survei Nasional Pengalaman
Hidup Perempuan Nasional (SNHPN) tahun 2021
mencatat sebanyak 26% atau 1 dari 4 perempu-
an usia 15 sampai 64 tahun mengalami
kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan
atau selain pasangan. Lalu, 41% atau 4 dari 10
anak perempuan usia 13 – 17 tahun pernah
mengalami satu jenis atau lebih kekerasan
selama hidupnya. Kekerasan seksual terhadap
perempuan yang paling banyak terjadi adalah
perkosaan dan pelecehan.

Fakta itulah yang mendorong aktivis perempu-
an, terutama Komnas Perempuan dan Forum
Pengada Pelayanan (FPL), menginisiasi naskah
akademik dan Rancangan Undang-Undang
Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) pada
tahun 2016. Naskah dan draf RUU PKS yang
sudah diserahkan ke DPR ini sempat masuk
dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
saat itu. Namun RUU ini ternyata memicu pro dan
kontra di masyarakat sehingga pembahasannya
berlarut-larut hingga tahun 2020.

Barulah setelah draf RUU PKS direvisi, RUU
ini kembali masuk dalam Prolegnas Prioritas
tahun 2021. Pada September 2021, RUU PKS
secara resmi berubah nama menjadi RUU Tindak
Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Pem-
bahasan RUU ini di Badan Legislasi (Baleg) DPR

pun dikebut. Akhirnya, pada bulan Desember
2021, Baleg DPR merampungkan draf RUU
TPKS. Fraksi PKS tetap menolak RUU TPKS
dengan alasan karena RUU itu tidak mengatur
soal kebebasan seksual dan LGBT.

Dari luar DPR muncul desakan untuk segera
menyelesaikan pembahasan RUU TPKS, karena
melihat Indonesia saat ini sudah darurat
kekerasan seksual. Presiden Joko Widodo juga
ingin mempercepat proses legislasi RUU TPKS.
Dalam Sidang Paripurna DPR yang berlangsung
pada Selasa, 18 Januari 2022, Ketua DPR Dr.
(H.C) Puan Maharani mengetok palu tanda
persetujuan RUU TPKS sebagai RUU usul
inisiatif DPR. Ini menandai awal pembahasan
RUU TPKS bersama pemerintah.

Kasus kekerasan seksual ibarat fenomena
gunung es. Banyak masalah terkait kekerasan
seksual, seperti korban yang takut melapor,
tidak adanya pendampingan psikolog terhadap
korban kekerasan seksual, pihak berwajib sulit
mendapat keterangan korban yang penyan-
dang disabilitas, dan sebagainya. Hal ini
menghambat proses hukum dalam penanganan
kasus kekerasan seksual. Terlebih, selama ini
regulasi nasional yang ada belum cukup untuk
menangani kasus kekerasan seksual.

Karena itu, RUU TPKS ini menjadi jawaban
atas penanganan kasus-kasus kekerasan
seksual di Indonesia. RUU TPKS ini tidak hanya
memperkuat pencegahan dan penanganan
kekerasan seksual, tapi juga memberi per-
lindungan kepada korban tindak kekerasan
seksual dalam memperoleh keadilan di mata
hukum. Intinya, RUU TPKS ini menjadi landasan
kuat untuk menyelesaikan (eksekusi) berbagai
kasus kekerasan seksual.

Tidak berlebihan bila banyak pihak berharap
DPR segera membahas RUU TPKS ini dan secepat
mungkin disahkan menjadi UU. Sebab, UU ini bakal
menjadi produk undang-undang yang kelak bakal
mampu membentuk sistem pencegahan dan
perlindungan, serta memberi kepastian hukum se-
cara maksimal kepada masyarakat dari ancaman
tindak kekerasan seksual di negeri ini. ❏

RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual
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menerima vaksinasi dosis penuh, dia belum tentu kebal dari

kemungkinan terinfeksi varian Omicron.

Mengacu pada sebuah studi meta analisis dan analisis regresi

pada 2021, ditemukan indikasi penurunan efektivitas empat (4) vaksin

yang sudah mendapatkan izin penggunaan darurat atau EUL (Emer-

gency Use Listing) dari WHO. Studi itu melaporkan bahwa

penurunan aktivitas vaksin mencapai 8% dalam kurun waktu enam

bulan terakhir pada semua kelompok usia. Dalam rentang waktu

tersebut, penurunan efektivitas

vaksin sebesar 10% dan 32%

terjadi pada orang dengan usia

50 tahun ke atas.

Maka, semua orang pun tetap

diminta mewaspadai varian

Omicron. Fakta tentang pe-

nularan Omicron otomatis mem-

perpanjang durasi pandemi.

Tekanan psikologis bagi masya-

rakat pun kembali tereskalasi

pada Sabtu (15/1), ketika laporan

dan data resmi menyebutkan

bahwa kasus harian Covid-19 pada hari itu mencapai 1.054 kasus

baru.

Data terbaru itu pasti mengecewakan banyak orang. Sebab, data

itu memberi gambaran tentang perkembangan pandemi yang

bukannya semakin membaik dan kondusif, melainkan bergerak

kembali ke situasi pada Oktober 2021, saat rata-rata kasus baru

Covid-19 per harinya berada di kisaran 1.000-an kasus. Padahal

menjelang akhir tahun 2021, perkembangannya sudah sangat

menjanjikan.  Per 26 Desember 2021 misalnya, Indonesia pernah

mencatat hanya 92 kasus baru..

Sangat disayangkan karena kecenderungan positif itu tak

berlangsung lama. Setelah kasus pertama penularan Omicron

DI TENGAH kelelahan psikis begitu  banyak orang akibat berlarut-

larutnya pandemi virus Corona SARS-CoV-2, semua elemen

masyarakat di semua daerah kembali didorong untuk

mengantisipasi dan mewaspadai potensi gelombang ketiga penularan

Covid-19, akibat merebaknya varian Omicron di dalam negeri.

Mau tak mau, masyarakat harus berupaya maksimal untuk

terhindar dari potensi terinfeksi varian Omicron. Selain karena varian

ini sudah mewabah di beberapa kota, ada faktor lain yang patut

digaris-bawahi semua orang.

Faktor itu adalah menurunnya

efektivitas vaksin di dalam tubuh,

kendati telah menerima vaksinasi

dosis penuh (dua kali suntik

vaksin). Artinya, kendati  sebagian

besar populasi pada 100 ka-

bupaten/kota dilaporkan sudah

memiliki antibodi, merebaknya

varian Omicron menjadi bukti

bahwa krisis kesehatan sekarang

ini belum berakhir, dan karenanya

jangan lengah atau ceroboh.

Memang, menghadapi dan menyikapi pandemi saat ini terasa mulai

membosankan dan melelahkan.  Memasuki pekan kedua Januari

2022, ragam informasi yang mengemuka di ruang publik tidak

membuat nyaman semua orang. Selain informasi tentang

menurunnya efektivitas vaksin di dalam tubuh, muncul pula perkiraan

tentang potensi terjadinya puncak gelombang ketiga penularan

Covid-19 pada periode Februari - Maret 2022.

Sebelumnya, informasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

juga membuat semua orang tidak nyaman. Menurut WHO, varian

Omicron mampu mengindari kekebalan. Enam penelitian terbaru

menyajikan bukti tentang  terjadinya penurunan efektivitas vaksin

terhadap varian Omicron. Artinya, kendati seseorang sudah

Mewaspadai Omicron
Sebagai Pemicu Gelombang Tiga COVID-19
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H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
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terungkap pada paruh kedua Desember 2021,

banyak orang langsung menduga bahwa varian

terbaru virus Corona ini akan segera merebak,

karena penularan Omicron disebut sangat

cepat.  Sebagaimana diungkap Kementerian

Kesehatan, penularan Omicron akan mencapai

puncaknya 35 hingga 65 hari setelah kasus

pertama terdeteksi. Mengacu pada per-hitungan

itu, gelombang tiga penularan COVID-19 di dalam

negeri diperkirakan terjadi pada periode Februari-

Maret 2022.

Berdasarkan data dan kecenderungan tadi,

semua orang masih harus menerima kenyataan

bahwa dinamika kehidupan bersama tetap masih

harus mengacu pada ancaman penularan virus

corona dengan segala varian-nya. Artinya, tetap

beradaptasi dengan  protokol kesehatan (Prokes)

di masa pandemi.

Sudah hampir dua tahun ini semua elemen

masyarakat harus mewaspadai ancaman Covid-

19. Dan, selama rentang waktu itu, hampir setiap

hari semua orang berbicara tentang ancaman itu.

Gelisah, cemas dan trauma menjadi bagian tak

terpisah dalam hidup keseharian. Sudah barang

tentu kelelahan psikis tak terhindarkan.

Pertanyaan tentang kapan teror Covid-19 ini akan

berakhir sering dikemukakan banyak orang. Per-

himpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indo-

nesia (PDSKJI) pernah melakukan survei tentang

perkembangan kesehatan jiwa masyarakat sebagai

dampak dari pandemi Covid-19. PDSKJI memeriksa

tiga masalah psikologis, yaitu aspek kecemasan,

depresi, dan trauma psikologis. Hasilnya, sekitar

68% responden mengaku cemas, 67% depresi, dan

77% mengalami trauma psikologis.

Semoga saja Omicron menjadi varian terakhir dari

wabah virus corona. Kendati lelah dan mem-

bosankan, semua orang disarankan agar tetap

waspada dan mematuhi Prokes demi  terjaganya

kesehatan semua anggota keluarga masing-masing.

Jika saja puncak gelombang ketiga penularan Covid-

19 benar-benar terjadi pada periode Februari-Maret

2022 nanti, tak perlu panik karena masyarakat di

semua daerah sudah punya pengalaman menghadapi

dan menangani situasi Covid-19 paling sulit yang

terjadi pada periode Juni-Juli-Agustus 2021.

Lebih dari itu, bisa dikatakan bahwa daya tahan

masyarakat Indonesia lebih mumpuni berkat vaksinasi

yang merata pada semua kelompok usia.  Menurut

Satgas Pengendalian Covid-19, hasil survei pada

100 kabupaten/kota di Indonesia mengindikasikan

bahwa sebagian besar populasi sudah memiliki

antibodi. Hasil survei itu menemukan bahwa 86,6%

populasi yang daerahnya disurvei telah memiliki

antibodi SARS-CoV-2 . 

Pemerintah telah mengambil inisiatif untuk

meningkatkan daya tahan masyarakat dari ancaman

Covid-19, dengan vaksinasi dosis ketiga atau

booster. Inisiatif ini telah diumumkan Presiden Joko

WIdodo belum lama ini.  Program vaksinasi Covid-19

booster telah dimulai pada Rabu (12/1). Syarat

penerima vaksin dosis ketiga adalah sudah disuntik

vaksin dosis kedua lebih dari enam bulan.

Agar daya tahan masyarakat semakin mumpuni

dari ancaman Covid-19, semua orang diharapkan

antusias menerima vaksinasi booster itu. ❏
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AJELIS UTAMAM

RUU TPKS menjadi jawaban atas penanganan kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia yang kerap tidak

memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, RUU TPKS ini bisa memberikan perlindungan kepada korban tindak

kekerasan seksual.

Momentum Penanganan TPKS
Secara Menyeluruh

APAKAH RUU usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual dapat disetujui menjadi RUU usul
inisiatif DPR RI?” tanya Ketua DPR RI Dr. (H.C,) Puan Maharani

yang memimpin sidang paripurna. “Setuju,” jawab anggota dewan
yang mengikuti rapat paripurna. Rapat Paripurna DPR dihadiri 77
anggota secara fisik dan 190 hadir secara virtual. Rapat paripurna
DPR ini juga diikuti sejumlah perwakilan LSM pembela hak perempuan
korban kekerasan seksual.

Tok…Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda persetujuan.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-
Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai
RUU inisiatif DPR. Persetujuan itu diambil usai sembilan Fraksi DPR
RI menyampaikan pandangan masing-masing dalam Rapat Paripurna
DPR yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parleman
Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Januari 2022.

Sebelum disahkan di rapat paripurna, Badan Legislasi (Baleg)
DPR telah menyepakati draf RUU TPKS pada Rabu, 9 Desember
2021. Dalam rapat tersebut, tujuh fraksi menyatakan mendukung
RUU TPKS, yakni Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai
Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi

PPP. Sementara Fraksi Partai Golkar meminta agar persetujuan
ditunda karena masih ingin mendengarkan masukan publik,
sedangkan Fraksi PKS secara tegas menolak RUU TPKS.

Setelah disahkan menjadi RUU inisiatif DPR maka RUU TPKS
akhirnya kembali dibahas pemerintah dan DPR. RUU ini pernah masuk
dalam Prolegnas tahun 2017 dan dibahas DPR. Namun, RUU yang
sebelumnya bernama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS)
menimbulkan pro – kontra sehingga mandek di tengah jalan. Baru
pada akhir 2021, RUU yang berubah nama menjadi RUU Tindak
Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) kembali masuk dalam Prolegnas
Prioritas dan dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR (lihat bagian
dua, “Perjalanan Panjang RUU TPKS”).

Percepatan proses legislasi RUU TPKS setelah muncul desakan
dari berbagai pihak, termasuk Istana. Presiden Joko Widodo
memberi perhatian penuh terhadap RUU TPKS ini. Bahkan,
Presiden berharap RUU TPKS ini segera disahkan untuk melindungi
secara maksimal korban kekerasan seksual. “Saya berharap RUU
TPKS ini segera disahkan sehingga dapat memberikan per-
lindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di
Tanah Air,” kata Jokowi seperti tayangan Youtube Sekretariat

RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Presiden, pada Selasa, 4 Januari 2022.
Presiden pun sudah menugaskan dua

menteri, yaitu Menteri Hukum dan HAM
Yasonna H. Laoly dan Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti
Ayu Bintang Darmawati untuk mengawal
proses pembahasan RUU TPKS. “Saya
memerintahkan Menteri Hukum dan HAM serta
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak untuk segera melakukan
koordinasi dan konsultasi dengan DPR dalam
pembahasan RUU TPKS,” sambung Presiden.

Presiden meminta RUU TPKS segera
dituntaskan. “Saya minta kepada gugus
tugas pemerintah yang menanganai RUU
TPKS untuk segera menyiapkan daftar
inventarisasi masalah terhadap draf RUU
yang sedang disiapkan DPR RI. Sehingga
proses pembahasan bersama nanti lebih
cepat dan langsung masuk ke pokok-pokok
substansi,” imbuhnya.

Desakan serupa juga datang dari Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR). Wakil
Ketua MPR Lestari Moerdijat menginginkan

proses pembahasan RUU TPKS bisa
dilakukan secara cepat. Dia mendesak RUU
TPKS harus secepatnya disahkan menjadi
produk undang-undang. Alasannya, ada
desakan moralitas dan infrastruktur untuk
memberikan perlindungan menyeluruh bagi

korban kekerasan seksual.
Bahkan, Rerie, sapaan akrab Lestari

Moerdijat, memperkirakan penyelesaian
RUU TPKS menjadi undang-undang tidak
membutuhkan waktu lama. Setidaknya
pembahasan RUU TPKS bisa dilakukan
paling lama dalam waktu empat minggu.
“Kita ingin RUU TPKS ini diberikan target
paling tidak empat minggu sudah bisa
selesai,” pintanya.

Kekerasan Seksual
Rerie berpendapat kekerasan seksual

terhadap perempuan dan anak adalah
bentuk serangan terhadap martabat ke-
manusiaan. Itu sebabnya kekerasan seksual
adalah kejahatan kemanusiaan yang dikutuk
oleh prinsip moral, kepercayaan, dan ideologi
mananpun. Kekerasan seksual merupakan
pelanggaran atas Deklarasi Universal HAM
pada 1948, Pembukaan Alinea ke-empat UUD
NRI Tahun 1945 dan batang tubuh dan UU
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia.

Lestari Moerdijat



10 EDISI NO.02/TH.XVI/FEBRUARI 2022

MAJELIS UTAMA

Beberapa waktu terakhir, kasus ke-
kerasan seksual semakin marak dan se-
makin memprihatinkan. Mayoritas korban
kekerasan seksual adalah perempuan dan
anak-anak. Pelaku kekerasan seksual juga
berasal dari berbagai kalangan. Lebih miris
lagi, kekerasan seksual seringkali terjadi di
tempat menimba ilmu seperti sekolah,
kampus, dan pondok pesantren. Kasus
kekerasan seksual menunjukkan tren
meningkat dan naik secara signifikan pada
masa pandemi Covid-19.

Dalam Refleksi Akhir Tahun 2021 yang
bertajuk “Menelisik Indonesia”, Rerie me-
nyebutkan, bentuk kekerasan seksual
terhadap perempuan yang paling banyak
terjadi adalah perkosaan. Sepanjang 2016
– 2020 terjadi sebanyak 7.338 kasus
perkosaan (29,61%) dari total kasus
kekerasan terhadap perempuan. Bahkan
kekerasan seksual juga terjadi di dunia
pendidikan.

Berdasarkan data Komnas Perempuan,
dari total kasus kasus yang diterima Komnas
Perempuan (data tahun 2020), sebanyak
88% adalah kekerasan seksual di lingkungan
pendidikan. Rinciannya, sepanjang 2015 –
2020, sebanyak 27% kekerasan seksual
terhadap perempuan terjadi di kampus, 19%
di pesantren atau pendidikan berbasis Is-
lam, 15% di tingkat SMA/SMU, dan 7% di
tingkat SMP.

Data lain berdasarkan Survei Nasional
Pengalaman Hidup Perempuan Nasional
(SNPHPN) tahun 2021 mencatat sebanyak
26% atau 1 dari 4 perempuan usia 15 hingga
64 tahun mengalami kekerasan fisik dan/atau
seksual oleh pasangan atau selain pasang-
an. Selain itu, 34% atau 3 dari 10 anak laki-
laki dan 41,05% atau 4 dari 10 anak
perempuan usia 13 – 17 tahun pernah
mengalami satu jenis atau lebih kekerasan
selama hidupnya.

Sebagai tambahan, berdasarkan catatan
dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia
(LPAI), sepanjang 2021 ada sebanyak 1.735
kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah
itu, sebagian besar korban adalah anak
perempuan, yaitu sebanyak 1.173 kasus,
sedangkan 562 kasus dengan korban anak
laki-laki. Kasus kekerasan seksual sebanyak
557 kasus, kasus lainnya adalah hak asuh
anak/perwalian, kasus kekerasan fisik/
psikis, eksploitasi ekonomi, narkoba, pe-
nelantaran, eksploitasi seksual.

Itulah latarbelakang munculnya desakan
untuk mempercepat regulasi Rancangan
Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual (RUU TPKS). Kasus-kasus ke-
kerasan seksual kerap terjadi di ruang-ruang
private dan publik yang sebagian besar
menyasar perempuan dan anak sebagai
korban. Negara wajib melindungi warga
negaranya dari kekerasan seksual. RUU
TPKS ini diharapkan mampu membuat sistem
pencegahan dan perlindungan masyarakat
yang maksimal dari ancaman tindakan
kekerasan seksual.

Rerie menegaskan bahwa RUU TPKS ini
menjadi jawaban atas penanganan kasus-
kasus kekerasan seksual di Indonesia yang
kerap tidak memberikan efek jera bagi
pelaku. Selain itu, RUU TPKS ini bisa
memberikan perlindungan kepada korban
tindak kekerasan seksual. RUU TPKS ini
memperkuat pencegahan dan penanganan
kekerasan seksual di Indonesia. Selama ini
regulasi nasional yang ada belum cukup
untuk pencegahan dan penanganan ke-
kerasan seksual.

Rerie meminta semua pihak untuk meng-
awal proses percepatan legislasi penyem-
purnaaan RUU TPKS. Dalam proses pem-
bahasan RUU TPKS bersama pemerintah
itulah dilakukan penyempurnaan untuk
merespon kasus-kasus kekerasan seksual

yang terjadi di masyarakat. Sejumlah aspek
yang dikaji dalam DIM (daftar inventarisasi
masalah) pada proses pembahasan RUU
TPKS harus membuat aturan dalam RUU itu
mampu mencegah tindak kekerasan seksual
yang marak terjadi di tengah masyarakat.

Selama ini, lanjut Rerie, ada sejumlah
masalah dalam penanganan kasus ke-
kerasan seksual. Dia mencontohkan
misalnya, korban takut melapor, pihak
berwajib kesulitan mendapat keterangan
korban yang penyandang disabilitas, tidak
adanya pendampingan psikolog terhadap
korban. “RUU TPKS ini harus mampu
mengatasi sejumlah kendala yang meng-
hambat proses hukum dalam kasus
kekerasan seksual,” ujar Anggota Majelis
Tinggi Partai Nasdem ini.

Momentum Penanganan TPKS
Tak jauh berbeda, anggota MPR dari

Fraksi PDI Perjuangan, Diah Pitaloka,
menyebutkan, RUU TPKS ini akan membantu
menyelesaikan eksekusi terhadap kasus
kekerasan seksual. Keberadaan RUU PKS
menjadi landasan kuat untuk menyelesaikan
berbagai kasus kekerasan seksual di Indo-
nesia. Tidak itu saja, RUU TPKS juga
melindungi korban kekerasan seksual dalam
memperoleh keadilan di mata hukum. Untuk
itu, dia mengharapkan, RUU TPKS ini segera
cepat disahkan menjadi UU.

“Saya berharap, RUU TPKS ini bisa
menjadi RUU yang berkualitas. RUU ini tidak
hanya menyelesaikan eksekusi kasus

Diah Pitaloka FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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kekerasan seksual, tapi juga melindungi
korban kekerasan untuk mendapatkan
keadilan di mata hukum,” kata Diah yang juga
Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini.

Diah juga menekankan bahwa RUU TPKS
ini juga membuka akses pelayanan publik
yang lebih baik. Sebab, RUU TPKS men-
dorong hadirnya pendampingan bagi korban
untuk membantu proses pemulihan. Dengan
adanya akses pelayanan itu, Diah me-
nyebutkan, aspek pemulihan korban men-
dapat perhatian dalam RUU TPKS ini.

Anggota MPR dari Fraksi PAN, Desy
Ratnasari mengakui, kasus kekerasan
seksual meningkat setiap tahun. Korban
kekerasan seksual adalah kelompok rentan,
seperti perempuan, anak, dan disabilitas.
“Maka perlu ada tindak lanjut terkait kasus
kekerasan seksual. Ini sesuai dengan UUD
NRI Tahun 1945 Pasal 28 G ayat 1 yang
menyebutkan bahwa setiap orang berhak
atas rasa aman dan perlindungan dari
ancaman,” katanya.

Desy menegaskan bahwa Fraksi Partai
Amanat Nasional menerima RUU TPKS
sebagai usul inisiatif DPR. Namun, dia meng-
ungkapkan beberapa catatan penting dalam
penyusunan RUU TPKS. Pertama, perlunya
kajian lebih mendalam soal rehabilitasi pelaku
kekerasan seksual. Rehabilitasi pelaku ini
sebagai bentuk upaya intervensi agar pelaku
masih bisa berinteraksi sosial dengan cara
mengembalikan stabilitas psikis. Masyarakat
kemudian masih bisa menerima pelaku.

Kedua, pencegahan kekerasan seksual
dan perlindungan terhadap korban harus
mengacu pada koridor penegakan hukum
dan moral agama yang sejalan dengan nilai-
nilai Pancasila. Selain itu, penghapusan
stigma terhadap korban perlu melibatkan
partisipasi dari masyarakat. Tujuannya
adalah agar korban merasa terlindungi dan
diterima dalam bersosialisasi di masyarakat.

“Peran penting kelembagaan negara di
berbagai sektor juga perlu disinergikan, seperti
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan,
Kepolisian RI, dan lembaga terkait lainnya,” ujar
anggota Komisi VIII DPR ini.

Menurut Desy, regulasi terkait tindak
kekerasan seksual menjadi momentum
penting dalam penanganan masalah ke-
kerasan seksual secara menyeluruh. “Oleh
karena itu, perlu adanya peraturan yang

secara eksplisit terkait penanganan ke-
kerasan seksual yang meliputi kekerasan,
perlindungan, dan pemulihan korban serta
rehabilitasi bagi pelaku dalam RUU TPKS,”
paparnya.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menjadi
satu-satunya fraksi yang menolak RUU
TPKS. Anggota MPR dari Fraksi PKS, Al
Muzammil Yusuf, menyebutkan, ada tiga
masalah seksual yang seharusnya diatur
dalam RUU TPKS. Ketiga masalah tersebut
adalah kekerasan seksual, kebebasan
seksual, dan penyimpangan seksual. “RUU
TPKS hanya mengatur kekerasan seksual
dan tidak menjangkau kebebasan seksual,
zina, dan penyimpangan seksual, LGBT,”
katanya.

Muzammil menjelaskan, RUU TPKS hanya
mempidana tindak kekerasan seksual yang
terjadi antara hubungan suami – istri atau
yang dilakukan bukan suami – istri. Artinya,
hubungan seksual tanpa kekerasan tidak
terkena pidana. “Inilah yang dimaksud sexual
consent. Perspektif sexual consent
memosisikan hubungan seksual hanyalah
masalah kesepakatan para pihak, bukan
masalah nikah atau tidak nikah. Dengan
demikian zina dan LGBT tanpa kekerasan,
menurut RUU TPKS, tidak menjadi masalah,”
papar anggota Panja RUU TPKS di Baleg ini.

Fraksi PKS bukan tidak setuju atas
perlindungan terhadap korban kekerasan
seksual, terutama kaum perempuan, melain-
kan karena RUU TPKS tidak memasukkan
secara komprehensif seluruh tindak pidana
kesusilaan yang meliputi kekerasan seksual,
perzinaan, dan penyimpangan seksual. Bagi
PKS, kekerasan seksual, perzinaan, dan
penyimpangan seksual merupakan esensi
penting dalam pencegahan dan perlindungan
dari kekerasan seksual.

Sekalipun sudah disahkan sebagai RUU
inisiatif, bukan berarti RUU TPKS sudah resmi
menjadi undang-undang. RUU TPKS baru
selesai melalui tahap harmonisasi di Badan
Legislatif (Baleg) DPR. Masih ada proses
selanjutnya sebelum RUU TPKS ditetapkan
menjadi undang-undang. Usai RUU TPKS
ditetapkan sebagai RUU inisiatif dalam rapat
paripurna DPR, langkah berikutnya adalah
DPR akan mengirim surat kepada Presiden
Joko Widodo. Presiden kemudian akan
mengirimkan Surpres (Surat Presiden), dan
DIM (daftar inventarisasi masalah). Presiden
juga akan menunjukkan kementerian yang
akan membahas bersama DPR.

Setelah menerima balasan dari presiden,
barulah DPR menggelar rapat paripurna untuk
membahas alat kelengkapan dewan untuk
bersama pemerintah membahas RUU TPKS.
Dalam rapat tersebut diputuskan komisi atau
Baleg yang mendapat kewenangan mem-
bahas RUU tersebut bersama pemerintah.
Tampaknya, tidak ada perbedaan pendapat
yang krusial antara pemerintah dan DPR.
Karena itu, pembahasan Daftar Inventaris
Masalah (DIM) diperkirakan lancar dan tidak
terlalu banyak perubahan substansial. RUU
TPKS ini bisa segera disetujui DPR untuk

disahkan menjadi UU. ❏

DER/BSCAl Muzammil Yusuf

Desy Ratnasari
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Perjalanan Panjang RUU TPKS
RUU TPKS sudah dirancang sejak tahun 2012 silam. Setelah mengalami pro – kontra yang cukup
panjang, DPR mengesahkan RUU TPKS sebagai RUU inisiatif DPR.

RANCANGAN Undang-Undang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual (RUU
TPKS)—sebelumnya bernama RUU

Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS)—
memang sudah lama terkatung-katung.
Padahal Komnas Perempuan sudah meng-
inisiasi pembentukan peraturan perundang-
an yang memayungi masalah kekerasan
seksual itu sejak tahun 2012. Pasalnya,
Komnas Perempuan melihat Indonesia dalam
kondisi darurat kekerasan seksual terhadap
perempuan dan anak.

Jika ditelusuri ke belakang, RUU berawal
dari naskah akademik dan RUU Peng-
hapusan Kekerasan Seksual (PKS) dibuat
Komnas Perempuan dan Forum Pengada
Layanan (FPL). Seperti dikutip dari laporan
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),
Komnas Perempuan dan FPL menjadi
institusi awal menyerahkan naskah
akademik dan RUU PKS ke parlemen.
Naskah akademik dan RUU PKS itu diserah-
kan kepada Ketua Komite III Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) pada 23 Agustus
2016. Saat yang sama, DPR juga menerima
naskah akademik RUU PKS.

Naskah akademik dan draf RUU PKS itu
kemudian ditindaklanjuti kalangan dewan.
Sebanyak 70 anggota DPR menandatangani
usulan RUU PKS itu. Secara resmi RUU PKS
menjadi inisiatif DPR. Setelah dilakukan

beberapa perubahan, RUU PKS kemudian
diberikan ke pemerintah melalui surat dengan
nomor LG/06211/DPR RI/IV/2017 pada 6 April
2017. “Draf RUU PKS dan naskah akademik
yang diterima oleh DPR, dan menjadi naskah
resmi DPR selanjutnya disebut RUU PKS
2017,” sebut ICJR dalam laporannya.

Setelah naskah akademik dan draf RUU
PKS masuk ke DPR, Badan Legislasi (Baleg)
DPR melakukan harmonisasi dengan undang-
undang lainnya. Pada Juni 2016, pemerintah
dan Baleg sepakat untuk mencantumkan RUU

PKS ini ke dalam Prolegnas tambahan 2016 –
2019. Pemerintah menugaskan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (KPPA) untuk menyusun daftar inven-
taris masalah (DIM) RUU PKS. Pada 11 Sep-
tember 2017, KPPA bersama Komisi VIII DPR
resmi membahas RUU PKS.

Namun, pembahasan RUU PKS ini
berlarut-larut. Banyak pro dan kontra yang
mengiringi pembahasan RUU ini. RUU PKS
ini mengalamai pro kontra yang panjang.
Penolakan itu datang dari partai-partai Is-
lam, terutama PKS. Penyebabnya, masih
terjadi perdebatan dalam soal judul RUU
hingga definisi kekerasan seksual. Pem-
bahasan belum menyentuh substansi RUU
PKS itu sendiri. Alhasil, RUU ini tak kunjung
disahkan.

Di tengah maraknya pro dan kontra
terhadap RUU PKS, Ketua Umum Majelis
Ulama Indonesia (MUI) K.H. Ma’ruf Amin saat
itu mengirim surat ke Presiden Joko Widodo.
Isi surat adalah untuk meminta pemerintah
menunda pembahasan RUU PKS. Alasan-
nya, pembahasan RUU PKS ini perlu mem-
pertimbangkan ajaran agama Islam dan
agama lain yang diakui di Indonesia.

Sampai di sini tak ada lagi pembahasan
soal RUU PKS. RUU PKS mandek dan
menggantung tanpa kejelasan. Hingga akhir
masa pemerintahan periode pertama

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Presiden Jokowi (sampai tahun 2019), RUU
PKS itu tidak selesai dibahas pemerintah
dan DPR.

Setelah periode DPR berganti, pada
periode 2019 – 2024, RUU PKS tetap masuk
Prolegnas Prioritas. Namun, Komisi VIII pada
saat rapat membahas Prolegnas Prioritas
2020 pada 30 Juni 2020, meminta RUU PKS
ditarik karena pembahasannya sulit. Ketua
Komisi VIII DPR Yandri Susanto ketika itu
mengakui pembahasan RUU PKS sulit karena
perbedaan tajam antarfraksi yang menolak
maupun mendukung. Dia mengakui banyak
isu sensitif dalam pembahasan RUU ini,
khususnya orientasi seksual dan LGBT.

Melihat kemandekan itu, Komnas Perem-
puan dan kelompok masyarakat sipil
mengambil inisiatif untuk memperbaiki draf
RUU PKS. Akhirnya, draf tersebut berhasil
diselesaikan pada September 2020. Draf
RUU PKS itu kemudian dibawa kembali ke
Baleg DPR untuk menjadi RUU usulan DPR.
RUU PKS kemudian secara resmi masuk
dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Pemerintah lalu membentuk Gugus Tugas
Pembahasan RUU PKS. Koordinator gugus
tugas itu adalah Kantor Staf Presiden. Gugus
tugas ini bekerja bersama dengan Baleg DPR
untuk menyusun RUU PKS versi usulan DPR.
Pada perkembangan penyusunan draf di
Baleg DPR inilah kemudian RUU PKS berubah
nama menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan
Seksual (TPKS).

Pada September 2021, RUU PKS secara
resmi berubah namanya menjadi RUU TPKS.
Draf RUU TPKS lebih kompromistis dibanding
RUU PKS sebelumnya. Dalam draf baru,
sexual consent yang menjadi perdebatan
sebelumnya dihilangkan. RUU TPKS hanya
fokus tentang kekerasan seksual saja, dan

tidak mengatur masalah seksualitas dan
ranah pribadi.

Dalam proses penyusunan RUU TPKS,
PKS masih paling gencar menolak. Fraksi
yang tegas mendukung hanya PDI Per-
juangan, Nasdem, dan PKB. Sedangkan
Golkar dan PPP meminta penundaan rapat
pleno pengambilan keputusan draf RUU
TPKS. Lobi-lobi terus dilakukan. Pihak
Istana melalui gugus tugas juga melobi
partai-partai koalisi pemerintah untuk mau
menyetujui RUU TPKS.

Pada 8 Desember 2021, Baleg DPR
merampungkan draf RUU TPKS. Dalam
pembahasan keputusan tingkat I harmonisasi
draf RUU TPKS, ada tujuh fraksi yang
menyatakan setuju RUU TPKS menjadi inisiatif
DPR, yakni PDI Perjuangan, Gerindra,
Demokrat, Nasdem, PKB, PPP, dan PAN.
Sementara Fraksi Partai Golkar menyatakan
setuju pembahasan dilanjutkan, namun
meminta pengesahan ditunda. Lalu Fraksi
PKS tetap konsisten menyatakan menolak

RUU TPKS menjadi inisiatif DPR. Fraksi PKS
masih tidak menyetujui draf RUU PKS karena
tidak sepakat masalah sexual consent dan
tidak ada larangan mengenai perzinaan dan
LGBT. PKS menganggap RUU TPKS me-
legalkan zina.

Namun, hingga akhir tahun 2021, RUU ini
pun belum juga disahkan. Barulah pada
tahun 2022, RUU TPKS sudah berada di meja
Pimpinan DPR. RUU itu tinggal disahkan dalam
rapat paripurna. Pada 18 Januari 2022, Rapat
Paripurna DPR yang dipimpin Ketua DPR
Puan Maharani akhirnya menyetujui RUU
TPKS ini sebagai RUU inisiatif dari DPR.

Dari segi substansi, sepanjang perjalanan
sejak tahun 2016, RUU TPKS mengalami
banyak perubahan. Contohnya, penghapus-
an sejumlah kategori kekerasan seksual.
Salah satu substansi yang hilang dalam draf
RUU TPKS adalah kawin paksa (pemaksaan
perkawinan). Dalam draf sebelumnya,
pemaksaaan perkawinan termasuk salah
satu kekerasan seksual yang terkena
pidana. Pemaksaan perkawinan ini dihilang-
kan dengan alasan, orang tua yang memaksa
anaknya untuk melakukan perkawinan akan
terkena pidana. Jadi, tidak mungkin mem-
pidana orang tua. Padahal, korban mengalami
kekerasan seksual karena adanya hubungan
seksual dalam perkawinan.

Pada awalnya draf RUU TPKS memuat
sembilan jenis kekerasan seksual, yaitu
pelecehan seksual, eksploitasi seksual,
pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi,
perkosaan, pemaksaan perkawinan, pe-
maksaan pelacuran, perbudakan seksual,
dan penyiksaan seksual. Namun dalam draf
tertanggal 8 Desember hanya menyisakan
tiga jenis kekerasan seksual saja, yaitu
pelecehan seksual, pemaksaan kontrasepsi,
dan eksploitasi seksual.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak (PPA), sebagai
salah satu gugus tugas pengesahan RUU
TPKS menyebutkan, hilangnya beberapa
substansi untuk menghindari tumpang tindih
RUU TPKS dengan aturan-aturan hukum
atau undang-undang yang ada sebelum-
nya, seperti KUHP, Undang-Undang Per-
lindungan Anak, Undang-Undang Peng-
hapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,
dan Undang-Undang Tindak Pidana Per-
dagangan Orang. ❏

BSC

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Dalam Pandangan Lestari Moerdijat,
Wakil Ketua MPR

RUU TPKS

Sangat penting untuk mempercepat legislasi RUU TPKS agar menjadi undang-undang. Sebab dengan
UU itu maraknya tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat dapat segera diredam,
dan sejumlah kasus yang terungkap bisa segera dituntaskan.

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR)

menyetujui Rancangan Undang-

Undang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU usul

inisiatif DPR. Dalam Rapat Paripurna DPR

yang dipimpin Ketua DPR Dr. (H.C) Puan

Maharani pada Selasa, 18 Januari 2022, DPR

menyetujui RUU TPKS setelah mendengarkan

pandangan sembilan fraksi di DPR. Selanjut-

nya, RUU TPKS akan dibahas DPR bersama

pemerintah setelah Presiden mengeluarkan

Surpres dan daftar inventaris masalah (DIM)

ke DPR.

Wakil Ketua MPR Dr. Lestari Moerdijat, SS,

MM, memberi perhatian penuh terhadap

perjalanan RUU TPKS ini. Bahkan, sebelum

DPR menyetujui RUU TPKS sebagai RUU usul

inisiatif DPR, Lestari Moerdijat sudah

mendesak DPR untuk segera membahas

RUU TPKS dan segera menyelesaikan

produk undang-undang itu. Pada akhir

Desember 2021, ketika Badan Legislatif

(Baleg) DPR sudah menyetujui draf RUU

TPKS, Lestari Moerdijat menulis sebuah

Refleksi Akhir Tahun 2021, “Menelisik Indo-

nesia” yang berisi desakan kepada DPR

untuk menyelesaikan RUU TPKS.

Rerie, sapaan Lestari Moerdijat, menulis

alasan untuk segera menyelesaikan RUU

TPKS. “Masih lekat dalam ingatan korban

kekerasan di beberapa daerah yang

berujung pada keputusan bunuh diri karena

depresi. Masih terjadi ragam kasus ke-

kerasan seksual yang tak pernah selesai

diproses,” tulisnya.

Dia pun mengungkapkan beberapa data.

Kasus perkosaan merupakan bentuk ke-

kerasan seksual terhadap perempuan yang

paling banyak terjadi di Indonesia. Sepanjang

2016 – 2020, terjadi sebanyak 7.338 kasus

perkosaan atau 29,61% dari total kasus

kekerasan seksual terhadap perempuan.

Bentuk kekerasan yang paling banyak

berikutnya adalah pencabulan sebanyak

6.186 kasus (24,96%), dan inses sebanyak

3.318 kasus (13,39%).

Mengutip data Kementerian Pemberdaya-

an Perempuan dan Perlindungan Anak

(KemenPPA) per November 2021, Rerie

menulis, pada tahun 2019 terjadi sebanyak

11.057 kekerasan pada anak. Angka ini naik

menjadi 11.279 kasus pada tahun 2020, dan

sebanyak 12.566 kasus pada tahun 2021.

Kekerasan yang dialami perempuan juga

mengalami kenaikan.

Dalam tulisannya, Rerie mendorong DPR

untuk secepatnya mengesahkan RUU TPKS

menjadi produk undang-undang. “Ini adalah

desakan moralitas dan infrastruktur untuk

perlindungan menyeluruh. Kekerasan

seksual terhadap anak-anak dan perempuan

adalah penyerangan terhadap martabat

kemanusiaan. Maka kekerasan seksual

adalah kejahatan kemanusiaan yang dikutuk

oleh prinsip moral agama, kepercayaan, dan

ideologi manapun. Ini alasan mendasar di

balik Deklarasi Universal HAM pada 1948,

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke-

empat dan batang tubuh, serta UU No. 39

Tahun 1999 tentang HAM,” paparnya.

Rerie melihat sejumlah pihak belum

sepenuhnya memahami secara utuh terkait

pasal-pasal dalam RUU TPKS. Karena itu,

perlu upaya untuk memberi pehamaman

kepada sejumlah pihak soal RUU TPKS.

Secara khusus, para anggota dewan atau

legislator harus memiliki pemahaman yang

utuh atau komprehensif atas RUU TPKS.

Pemahaman utuh ini diperlukan guna

mewujudkan lahirnya UU TPKS yang

memberi kepastian hukum  melindungi korban

kekerasan seksual.

Menyikapi maraknya kekerasan seksual

di masyarakat, para legislator memang

bersemangat dan terkesan menggebu-gebu

untuk memasukkan sejumlah usulan pada

RUU TPKS. Misalnya, beberapa pihak

berharap, RUU TPKS itu juga mengatur

aspek kesusilaan. Padahal, sebenarnya RUU

TPKS dirancang untuk melindungi korban dari

aspek yang lebih luas lagi, yaitu ke-

manusiaan.

Rerie berpandangan, meletakkan kekeras-

an seksual sebagai kejahatan kesusilaan

dapat mengakibatkan degradasi derajat

tindakan kejahatan terhadap nilai-nilai

kemanusiaan, yang kemudian hanya me-

letakkan kejahatan kekerasan seksual
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sebagai kejahatan moralitas. Merujuk pada

ucapan Presiden Joko Widodo saat mem-

buka sidang kabinet di Istana Negara, pada

10 Mei 2016, bahwa kekerasan seksual

yang marak terjadi di masyarakat adalah

bentuk kejahatan berat dan harus ditangani

serius.

Karena itu, memasukkan norma-norma

kesusilaan dalam RUU TPKS akan berdampak

negatif. Norma tersebut malah tidak mampu

menjangkau perlindungan terhadap korban

sehingga berakibat pada melemahnya upaya

penyelesaian secara hukum. Apalagi tindak

pidana kesusilaan dalam doktrin hukum

pidana termasuk delik personal atau delik

subjektf yang tidak bisa diukur secara

objektif seperti tindak pidana kekerasan

seksual.

Terus Dikawal

Sesuai tahapan legislasi, setelah Rapat

Paripurna DPR pada Selasa, 18 Januari

2022, menyetujui RUU TPKS sebagai RUU

inisiatif DPR, maka proses selanjutnya

Pimpinan DPR mengirimkan surat pengantar

ke Presiden terkait RUU TPKS. Isi surat

pengantar agar Presiden mengeluarkan

Surpres (Surat Presiden) beserta lampiran

daftar inventarisasi masalah (DIM) sebagai

bahan pembahasan bersama pemerintah.

Dalam proses legislasi itu dilakukan upaya

penyempuraan RUU TPKS. Artinya, dalam

proses pembahasan RUU TPKS bersama

pemerintah akan dilakukan sejumlah penyem-

purnaan dalam rangka merespon kasus-

kasus kekerasan seksual yang terjadi di

tengah masyarakat. Rerie meminta semua

pihak mengawal proses percepatan legislasi

RUU TPKS yang sudah menjadi kesepakatan

bersama. Dengan mengawal tahapan

legislasi itu dengan baik maka proses

pembahasan RUU TPKS bisa direalisasikan.

Rerie, yang juga anggota Majelis Tinggi

Partai Nasdem, berharap, dalam proses

legislasi RUU TPKS, pemerintah agar

melakukan kolaborasi yang solid antar-

kementerian dan lembaga, juga dengan para

legislator. Sebab, sejumlah aspek terkait

dengan pembahasan RUU TPKS, antara lain

aspek hukum, sosial, dan perlindungan yang

berada di bawah kewenangan kementerian

yang berbeda.

Tidak itu saja. Kolaborasi para legislator

dengan pemerintah dan masyarakat me-

nuntut para legislator mampu memformulasi-

kan masukan masyarakat bersama pe-

merintah ke dalam undang-undang. Upaya

memformulasikan masukan dari masyarakat

ke dalam undang-undang harus didasari atas

kajian yang terukur, agar pasal-pasal dalam

UU itu dapat diaplikasikan dengan baik dalam

kehidupan keseharian.

Sejumlah aspek yang dikaji dalam DIM

dalam proses pembahasan RUU TPKS harus

menjadi aturan yang mampu menangani

kasus tindak kekerasan seksual. Karena itu,

kesiapan yang matang dari DPR dan

pemerintah dalam pembahasan diharapkan

mampu mendorong percepatan lahirnya UU

TPKS di tengah maraknya kasus kekerasan

seksual di Tanah Air.

Semangat untuk memberikan kepastian

hukum, pencegahan, perlindungan, dan

rehabilitasi korban pelaku tindak pidana

kekerasan seksual harus ditingkatkan agar

undang-undang yang dihasilkan dapat

benar-benar memberi rasa aman setiap

warga negara dari ancaman tindak ke-

kerasan seksual.

Rerie berharap, produk undang-undang

yang dihasilkan kelak mampu membentuk

sistem pencegahan dan perlindungan

masyarakat yang maksimal dari ancaman

tindak kekerasan seksual. UU itu mampu

mencegah dan memberi kepastian hukum

terhadap berbagai kasus tindak pidana

seksual di negeri ini. ❏

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Hukuman Mati

Bagi Pemerkosa Santriwati

NASIONAL
Hidayat Nur Wahid

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

WAKIL Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik In
donesia (MPR RI) Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA.,
mendukung sikap tegas jaksa penuntut umum yang menuntut

hukuman mati terhadap Herry Wirawan, terdakwa pemerkosa 12
santriwati. Hidayat juga  mengkritik pihak-pihak yang menolaknya,
dan mengingatkan kepada mereka agar konsisten dengan
pelaksanaan prinsip konstitusi bahwa Indonesia adalah negara
hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.  Sehingga  dalam
praktik hukum pun  hanya merujuk kepada peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia.  

“Ini bukti keseriusan dan komitmen untuk memberantas
kekerasan dan kejahatan seksual. Apalagi ketika anak-anak
yang menjadi korbannya. Sanksi hukuman mati itu diakui dalam
sistem hukum di Indonesia, melalui UU Perlindungan Anak, yang
dikuatkan Presiden Jokowi dengan Perppu yang menjadi UU No.
17/2016 tentang Perubahan Kedua UU Perlindungan Anak.
Apalagi berdasarkan prinsip hukum dan HAM di Indonesia, ada
Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa
pemberlakuan hak asasi manusia di Indonesia harus tunduk
pada pembatasan yang dibuat oleh undang-undang, seperti UU

Perlindungan Anak,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Jumat
(14/1/2022). 

HNW, sapaan akrab Hidayat Nur Wahid,  menyatakan,  meski UUD
NRI Tahun 1945 memberikan jaminan terhadap hak hidup
sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28 i, tetapi pelaksanaan hak
hidup itu dibatasi oleh Pasal 28J ayat (2) tersebut. “Artinya, sanksi
hukuman mati itu tetap sah diberlakukan selama diatur melalui
undang-undang yang berlaku di Indonesia,” ujarnya.

Undang-undang  Perlindungan Anak,  kata HNW, jelas men-
cantumkan beberapa ketentuan hukuman mati terhadap kejahatan
serius pada anak. Selain Pasal 81 ayat (5) terkait kekerasan seksual
terhadap anak yang dikenakan kepada Herry Wirawan, ada pula
Pasal 89 ayat (1) yang mencantumkan hukuman mati terkait pelibatan
anak dalam kasus penyalahgunaan narkotika dan / atau psikotropika.
Apalagi  di tengah meningkatnya kejahatan  seksual terhadap anak,
sepatutnya bila pasal-pasal dari UU Perlindungan Anak yang mengatur
sanksi maksimal hingga hukuman mati, bila ketentuan yang masih
berlaku itu dipraktikkan.  Seperti  tuntutan yang diajukan Kejati Jabar
terhadap terdakwa predator santriwati, Hery Wirawan. 

Anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi Pemberdayaan

Konstitusional

Konstitusi Indonesia memberikan jaminan hak hidup, sebagaimana isi Pasal 28 i UUD NRI Tahun
1945. Tetapi pelaksanaannya dibatasi oleh Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Artinya, sanksi
hukuman mati tetap sah diberlakukan selama diatur melalui undang-undang yang berlaku.
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Perempuan dan Perlindungan Anak itu juga
mendukung  tuntutan Jaksa terhadap Herry
Wirawan yang menambahkan sanksi pem-
berat,  sebagai ikhtiar kesungguhan meng-
hadirkan perlindungan terhadap anak-anak. 
Juga  sebagai usaha menghadirkan efek jera
agar orang lain berpikir berulangkali untuk
melakukan perbuatan serupa.

“Ada pihak yang berdalih tidak ada korelasi
antara hukuman mati dan efek jera, dengan
argumen bahwa kejahatan toh masih ada.
Ini logika yang sesat dan tak sesuai dengan
prinsip negara hukum yang berlaku di Indo-
nesia. Kalau cara berpikirnya seperti itu maka
semua sanksi pidana bisa dianggap tidak
diperlukan, karena dianggap tidak memiliki
efek jera, karena masih ada  kejahatan-
kejahatan yang dilakukan oleh sebagian
masyarakat,” kata HNW lagi.

Hukuman Mati

HNW mengatakan, dukungan  hukuman
mati terhadap Hery Wiryawan, merupakan
komitmen dirinya dan juga Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) dalam memberantas dan

mencegah kekerasan, serta kejahatan
seksual. Karenanya, HNW juga berharap,
agar RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual
(RUU TPKS), bila akan disahkan juga sebagai
UU, agar  diperbaiki sesuai aspirasi publik. 
Antara  lain dengan mencantumkan hukuman
yang maksimal ini. 

“Ini bentuk konsistensi kami memberantas
kekerasan seksual dan melindungi korban.
Kalau  pendukung RUU TPKS serius me-
lawan kejahatan/kekerasan seksual, dan
betul-betul ingin melindungi korban, harusnya
juga mendukung tuntutan hukuman mati, tidak
malah menolaknya, dan memasukkan
ketentuan sanksi hukuman mati itu ke dalam
pasal-pasal di RUU TPKS,” tukas Wakil Ketua
Majelis Syuro PKS itu. 

Secara tegas, HNW juga mengkritik
Komnas HAM yang justru berkomentar,
menolak tuntutan hukuman mati terhadap
predator anak. Seharusnya, norma hukum
yang dijadikan acuan hukum oleh Komnas
HAM adalah yang berlaku di Indonesia. 
Karena  kasusnya terjadi di Bandung, Indo-
nesia. Maka,  mestinya Komnas HAM

mendukung pemberlakuan hukum yang
berlaku di Indonesia. Bukan  malah meng-
endorse norma hukum berlaku di negara lain,
seperti Inggris dalam kasus Reinhard Sinaga,
dengan mengabaikan ketentuan hukum yang
berlaku di Indonesia. 

“Setiap negara memiliki kedaulatan
menentukan sistem atau jenis hukum yang
diberlakukan di negaranya.  Dan, Indo-
nesia adalah negara hukum dengan UUD
NRI Tahun 1945 dan UU Perlindungan
Anak yang melegalkan hukuman mati. 
Dengan  logika hukum dan HAM maka
Komnas HAM mestinya ikut mendukung
pemberlakuan norma hukuman mati
tersebut.

Semoga anak-anak, korban kejahatan/
kekerasan seksual, dapat merasakan
hadirnya negara/hukum yang adil melindung
mereka. Semoga Hakim mengabulkan
tuntutan hukuman mati, yang bisa meng-
hadirkan efek jera. Agar Indonesia lekas
selamat dari kedaruratan kejahatan dan
kekerasan seksual,” pungkasnya. ❏

MBO
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Mempercepat Hadirnya UU TPKS

Perlu Kolaborasi yang Baik dari Semua Pihak
Tahapan baru pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS)
harus diikuti kesiapan para legislator dalam berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat
untuk mewujudkan Undang-Undang yang melindungi hak-hak dasar warga negara.

SAYA bersyukur RUU TPKS bisa
disepakati sebagai RUU inisiatif DPR
dalam Sidang Paripurna hari ini. Tahap

pembahasan berikutnya menuntut para leg-
islator mampu memformulasikan masukan
masyarakat bersama Pemerintah ke dalam
undang-undang,” kata Wakil Ketua MPR RI,
Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulis-
nya, Selasa (18/1), menyikapi disepakatinya
RUU TPKS menjadi RUU inisiatif DPR dalam
Sidang Paripurna DPR.

Menurut Lestari, upaya memformulasikan
masukan dari masyarakat ke dalam undang-

undang harus didasari atas kajian yang
terukur agar pasal-pasal tersebut dapat
diaplikasikan.

Komposisi fraksi dalam Sidang Paripurna
DPR yang mayoritas setuju untuk me-
lanjutkan pembahasan RUU TPKS ke tahap
selanjutnya, menurut Rerie, sapaan akrab
Lestari, diharapkan mampu mempercepat
kehadiran UU TPKS di tengah maraknya
kasus kekerasan seksual di tanah air.

Semangat untuk memberikan kepastian
hukum, pencegahan, perlindungan, dan
rehabilitasi korban dan pelaku tindak pidana

kekerasan seksual, tegas Rerie, harus terus
ditingkatkan agar undang-undang yang
dihasilkan dapat benar-benar memberi rasa
aman setiap warga negara dari ancaman
tindak kekerasan seksual.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu
berharap, pembahasan lanjutan RUU TPKS
bersama Pemerintah dapat lebih menyem-
purnakan produk legislasi yang sudah
melewati tahap harmonisasi di Badan
Legislasi (Baleg).

Menurut Rerie, kesempurnaan proses
dalam pembahasan RUU TPKS diharapkan
mampu menghasilkan undang-undang yang
bisa diaplikasikan dengan baik dalam
kehidupan keseharian.

Sementara proses legislasi RUU TPKS
berjalan, hari ini (Selasa, 18 Januari –red),
Partai NasDem membuka posko pengaduan
tindak pidana kekerasan seksual bagi
masyarakat di kantor Dewan Pimpinan
Wilayah Partai NasDem DKI Jakarta, untuk
menampung laporan masyarakat dan ikut
mengadvokasi sejumlah kasus yang dialami
para korban kekerasan seksual.

Rerie sangat berharap, RUU TPKS dapat
segera disahkan menjadi undang-undang,
agar maraknya tindak pidana kekerasan
seksual yang terjadi di masyarakat dapat
segera diredam dan sejumlah kasus yang
terungkap bisa segera dituntaskan. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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WAKIL Ketua MPR, Ahmad Basarah
mengingatkan, pemerintah agar
mengevaluasi kebijakan Pembelajar-

an Tatap Muka (PTM) 100% jika kasus
penularan Omicron terus meningkat cepat.
Apalagi pemerintah pusat sudah memprediksi
puncak kasus Omicron di Indonesia akan
terjadi pada pertengahan Februari hingga
awal Maret 2022.

“Prediksi yang diungkapkan pemerintah
pusat harus dijadikan alarm oleh Kemen-
dikbudristek. Jangan sampai sekolah menjadi
cluster baru penyebaran Omicron. Terjadi-
nya learning loss di tengah generasi muda
memang harus jadi perhatian, tapi jiwa dan
kesehatan generasi bangsa tidak boleh
dijadikan eksperimen,” tandas Ahmad
Basarah di Jakarta, Senin (17/1/22).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dalam
konferensi pers usai rapat bersama Presiden
Jokowi, Ahad (16/1/2022), mengungkapkan,
berdasarkan trajectory kasus Covid-19 varian
Omicron di Afrika Selatan, puncak gelombang
Omicron diperkirakan terjadi pada pertengahan
Februari hingga awal Maret 2022. Inggris dan
Afrika Selatan telah melewati puncak harian
kasus varian Omicron, namun peningkatan
kasus Covid-19 di India, Thailand, dan Filipina
masih cukup tinggi.

Menurut Ahmad Basarah, berdasarkan
prediksi pemerintah pusat itu, semua pihak
yang berkaitan dengan dunia pendidikan
mestinya menyadari bahwa lambat laun
peningkatan kasus Omicron di Indonesia juga
akan terjadi. Anggota DPR RI dari Komisi X
yang antara lain membidangi pendidikan ini,
prihatin dengan cepatnya penularan Omicron
di Indonesia yang mencapai 748 kasus pada
pertengahan Januari 2022. Di Ibukota Jakarta
saja, kini sudah terdeteksi 19 pasien Covid-
19 dari 15 sekolah.

Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu,
jika Kemendikbudristek tidak segera mel-

akukan evaluasi terhadap kebijakan PTM
100%, sangat mungkin sekolah akan menjadi
pusat penyebaran Omicron. Apalagi, kata
Ahmad Basarah mengutip pernyataan
Direktur Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular Langsung Kementerian
Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi,
penyebaran Omicron sangat cepat. Dari 748
kasus Omicron di Indonesia, 569 di antara-
nya akibat perjalanan ke luar negeri dan 155
kasus akibat transmisi lokal.

“Saya menyarankan, Kemendikbudristek
juga Kementerian Agama dan dinas-dinas
pendidikan di seluruh Indonesia mempertim-
bangkan kembali kebijakan PTM 100% yang
kini sedang dijalankan. Kita tunggu perkem-
bangan Omicron sampai pertengahan
Februari, jika perlu sampai awal Maret. Jika
sudah aman, PTM 100% kita lanjutkan,’’ tegas
Ahmad Basarah.

Dia memaklumi kekhawatiran terjadinya
learning loos di antara generasi bangsa,
seperti yang selama ini diungkapkan Kemen-
dikbudristek dalam menerapkan PTM 100%.
Sebagai dosen yang mengajar di beberapa
perguruan tinggi, Ahmad Basarah juga
memaklumi pernyataan Sekretaris Jenderal

Kemendikbudristek, Suharti, yang pernah
mengatakan, selama pandemi Covid-19
learning loss meningkat 10 kali lipat dibanding
pada 2019.

“Saya juga membaca hasil studi yang
menunjukkan adanya kesenjangan pem-
belajaran antara keluarga kaya dan miskin
yang meningkat 10% akibat pembelajaran
jarak jauh. Ini tentu memprihatinkan. Tapi
ingat, jiwa generasi muda yang terancam
akibat penyebaran Omicron juga harus kita
perhatikan,”  tandas Ahmad Basarah.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah, baik
di pusat maupun di daerah, agar mem-
percepat vaksinasi anak usia 6 - 11 tahun di
seluruh Indonesia agar mencapai minimal
70% sebelum pertengahan Februari. Se-
men-tara untuk vaksinasi anak usia 12-17
tahun yang sudah dimulai sejak Juli 2021
juga segera dituntaskan.

“Sebelum vaksinasi lengkap dua dosis
diberikan pada siswa TK dan SD, sebaiknya
PTM 100% buat mereka ditunda dulu.
Pemenuhan hak hidup dan hak kesehatan
bagi anak-anak Indonesia saat PTM digelar
adalah faktor yang tak bisa dianggap main-
main,” tutup Ahmad Basarah. ❏

Ahmad Basarah

Jika Penularan Omicron Meningkat, PTM 100%
Harus Dievaluasi
Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, menyarankan agar Kemendikbudristek dan juga Kementerian
Agama dan dinas-dinas pendidikan di seluruh Indonesia mempertimbangkan kembali kebijakan PTM
100% yang kini sedang dijalankan.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Rapat Pimpinan MPR RI

Sepakat Masifkan Vaksinasi Ideologi Melalui
Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo,

menegaskan, peningkatan vaksinasi

ideologi melalui sosialisasi Empat Pilar

MPR RI akan terus dilakukan MPR RI untuk

mencegah adanya potensi perpecahan

bangsa dari gerakan radikalisme, intoleran,

dan berbagai serangan ideologi trans-

nasional. Intensitas sosialisasi Empat Pilar

MPR RI yang selama ini dilakukan 2 kali

pertahun ditingkatkan menjadi 6 kali.

Sosialisasi dilakukan oleh 711 anggota MPR

RI, yang terdiri dari 575 anggota DPR RI dan

136 anggota DPD RI.

“Peningkatan vaksinasi ideologi tersebut

sangat penting, terlebih di tengah pandemi

Covid-19, jangan sampai pandemi Covid-19

yang menyebabkan pandemi kesehatan dan

ekonomi, juga mengakibatkan pandemi moral,

berupa terpinggirkannya nilai-nilai luhur,

kearifan lokal, dan jati diri bangsa,” ujar

Bamsoet usai Rapat Pimpinan MPR RI yang

dihadiri 10 pimpinan MPR RI di Kompleks MPR

RI Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/22).

Mengenai penggunaan anggaran MPR RI,

lanjut Bamsoet,  sama sekali tidak terkait

dengan gaji maupun perjalanan dinas.

Anggota MPR RI yang berasal dari DPR, gaji

Peningkatan vaksinasi ideologi sangat penting, terlebih di tengah pandemi Covid-19, jangan sampai
pandemi Covid-19 menyebabkan pandemi kesehatan dan ekonomi, juga mengakibatkan pandemi
moral, berupa terpinggirkannya nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan jati diri bangsa.

maupun honorarium kedinasan dibayarkan

melalui kelembagaan DPR RI. Begitupun

dengan anggota MPR RI yang berasal dari

DPD RI, gaji maupun honorariumnya dibayar-

kan melalui kelembagaan DPD RI.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua

Komisi III DPR RI yang membidangi Hukum,

HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Rapat

Pimpinan MPR RI  juga memberikan tugas

kepada pimpinan MPR RI untuk turun

menjangkau 34 provinsi Indonesia. Dari 10

pimpinan MPR RI, masing-masing akan turun

ke 3 provinsi. Sementara untuk provinsi yang

memiliki otonomi khusus, seperti Papua,

Papua Barat, dan  Aceh, akan didatangi

secara kolektif oleh pimpinan MPR RI.

“Jangan sampai dalam lima tahun ke-

pemimpinan MPR RI, ada provinsi yang belum

tersentuh, didatangi. Dari Aceh sampai

Papua, merupakan satu kesatuan wilayah

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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kedaulatan, yang harus tetap dijaga ke-

harmonisannya. Kehadiran MPR RI sebagai

Rumah Kebangsaan penjaga konstitusi dan

keberagaman bangsa, harus dirasakan oleh

seluruh lapisan masyarakat di berbagai

wilayah provinsi. Sekaligus semakin

menguatkan peran MPR RI sebagai perekat

kebangsaan, agar dalam menghadapi tahun

politik menjelang 2024, kondisi sosial bangsa

Indonesia tidak sampai terpecah belah” jelas

Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan

Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN

Indonesia ini menerangkan, pada akhir

Januari 2022, MPR RI bersama Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/

Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian

Keuangan, akan melakukan kunjungan kerja

ke calon Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.

Di sana akan bertemu dengan berbagai

kelompok masyarakat lokal setempat untuk

memastikan mereka turut dilibatkan dalam

pembangunan Ibu Kota Negara.

“Selain itu, Rapat Pimpinan MPR RI juga

mengagendakan agar kajian terhadap Pokok-

Pokok Haluan Negara (PPHN) yang dilakukan

Badan Pengkajian MPR RI bersama Komisi

Kajian Ketatanegaraan bisa selesai pada

April 2022. Untuk kemudian dikirimkan kepada

para pimpinan partai politik dan DPD.

Dilanjutkan dibahas dalam Rapat Gabungan

MPR RI, sehingga bisa segera membentuk

Panitia Ad Hoc (PAH) PPHN.

Keberadaan PPHN sebagai bintang pe-

nunjuk arah pembangunan sangat penting,

salah satunya untuk memastikan kesinam-

bungan pembangunan Ibu Kota Negara tidak

hanya berhenti di masa pemerintahan

Presiden Joko Widodo saja, melainkan juga

dilanjutkan oleh presiden-presiden pengganti-

nya,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini

menambahkan, pada tahun 2022 nanti MPR

RI juga akan kembali memasifkan pem-

bentukan Majelis Syuro Dunia (World Con-

sultative Assembly), yang sempat tertunda

karena pandemi Covid-19. Pembentukan

World Consultative Assembly yang digagas

MPR RI telah mendapatkan dukungan dari

berbagai kalangan. Antara lain Raja Arab

Saudi King Salman bin Abdulaziz al-Saud,

Ketua Parlemen Arab Saudi Mr. Abdullah Bin

Muhammad Al Ash-Sheikh, Ketua Parlemen

Maroko Mr. Hakim Benchamach, Sekretaris

Jenderal Liga Muslim Dunia (Rabithah Al Alam

Al Islami) Sheikh Mohammed bin Abdulkarim

Al Issa, dan berbagai pihak lainnya.

“Pembentukan World Consultative Assem-

bly merupakan pengejawantahan salah satu

tujuan bernegara dan berbangsa Indonesia

sebagaimana tertuang dalam Pembukaan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(UUD NRI 1945), yakni melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan ke-

merdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

sosial. Sekaligus menjadi wadah berhimpun

dan bertukar pikiran berbagai lembaga

negara yang memiliki tugas dan fungsi

sebagai pembuat konstitusi (undang-undang

dasar) di masing-masing negaranya.

Kehadiran World Consultative Assembly juga

bertujuan agar para pembuat konstitusi di

berbagai negara tidak terjebak dalam

pembuatan aturan yang diskriminatif dan

intoleransi yang bisa memancing kerusuhan

sosial dan ketidakharmonisan dunia,”

pungkas Bamsoet. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Dies Natalis ke-34 STIE Kusuma Negara

Di Era Disrupsi, Generasi Muda Mesti Cepat
Beradaptasi dan Melek Digital
Era disrupsi yang terjadi inovasi dan perubahan besar-besaran secara fundamental mengubah semua
sistem, tatanan, dan landscape yang ada ke cara-cara baru. Akibatnya, pemain yang masih
menggunakan cara dan sistem lama akan kalah bersaing.

WAKIL Ketua MPR Jazilul Fawaid

mengatakan, dunia baru saat ini

menyebabkan perubahan drastis di

semua lini kehidupan, teknologi, budaya,

ekonomi, industri bahkan pendidikan. “Kita

tidak membayangkan dulu kita semua

menonton televisi, sekarang mulai jarang,

berganti menonton YouTube dan berbagai

platform digital lain. Dulu, belanja ke mal,

sekarang lewat tombol digital saja barang

sudah sampai rumah. Hari ini di platform

medsos, klik semua kelihatan,” kata Gus Jazil

dalam orasi ilmiah pada Wisuda ke-26 Pro-

gram Pascasarjana, Sarjana, dan Diploma,

serta Dies Natalis 34 STIE Kusuma Negara,

Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman

di Gedung Sasono Langen Budoyo TMII

Jakarta, Senin (20/12/2021).

Percepatan perubahan di era distrupsi ini,

menurut Gus Jazil – panggilan Jazilul

Fawaid— menjadi tantangan bagi para

sarjana. Sebab, ilmu yang diperoleh di

kampus saat ini bisa jadi pada lima tahun

akan datang sudah tidak terpakai lagi,

berganti dengan yang baru. “Karena itu,

yang diperlukan selain kemampuan, juga

kecepatan beradaptasi dengan keadaaan.

Dulu, mencari informasi lewat koran, kini

koran, majalah, mulai tergantikan oleh online,”

urainya.

Menurut Gus Jazil, kata kunci untuk

menghadapi setiap era, baik era sebelumnya,

hari ini, dan akan datang adalah sumber daya

manusia yang memiliki ilmu pengetahuan.

“Kalau mau sukses, kata kuncinya harus

menjadi manusia yang memiliki pengetahuan

yang dibutuhkan sesuai kontek zamannya,”

paparnya.

Di era saat ini, mahasiswa harus

memacu diri untuk memiliki kualitas yang

dibutuhkan, inovatif dan kreativitas dan

kecepatan. “Dulu ada Nokia jaya, kemudian

runtuh runtuh karena kalah beradap-

tasidalam melakukan kreativitas dan

inovasi. Kalau Anda anggap hari ini

keberhasilan dan terakhir menuntut ilmu,

bisa jadi ilmu hari ini tidak lagi kompatibel

dengan hari yang akan datang,” tutur Gus

Jazil kepada para wisudawan.

Disisi lain, Gus Jazil juga mengingatkan

pentingnya penguasaan bahasa inter-

nasional sebagai alat untuk berkomunikasi

dengan dunia global. Generasi muda juga

dituntut untuk melek digital. “Teknologi harus

terus di-update karena tiap hari berubah pola

dan caranya. Itu harus Anda miliki. Termasuk

di dunia yang Anda hadapi di industri dan

ekonomi. Bangsa ini harus terus memacu

sains dan teknokogi sehingga mampu

bersaing dengan bangsa lain,” urainya.

Kendati begitu, Gus Jazil juga berpesan

kepada para lulusan STIE Kusuma Negara

agar tetap menjaga nilai-nilai budaya, jati diri

dan keimanan. “Di era distrupsi saat ini,

jangan sampai kita mencerabut akar-akar

budaya kita. Saya senang hari ini kita tetap

menghidupkan nilai-nilai yang dibangun

Panglima Besar Jenderal Soedirman yang

terus menjaga nilai moralitas dan keimanan,”

katanya.

Gus Jazil juga berharap, para wisuda-

wan yang telah menyandang titel akademik

agar mampu memberikan manfaat ke

masyarakat sekitar, keluarga, bangsa, dan

negara. “Sebab sering kali di era ini Anda

dinilai terhormat, sukses semata-mata

karena materi. Padahal itu tidak, sama

sekali tidak. Kesuskesan seseorang tidak

hanya diukur dengan sukses materi, tapi

bagaimana bisa bermanfaat untuk orang

lain,” tuturnya. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Satkar Ulama Indonesia

Idris Laena Terpilih Menjadi Ketum
Periode 2021-2025

KETUA Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR,
Ir. HM. Idris Laena, MH., terpilih secara
aklamasi menjadi Ketua Umum Satuan

Karya (Satkar) Ulama periode 2021-2025.
Hadir dalam acara musyawarah yang
berlangsung di Jakarta, 16-18 Desember
2021, itu antara lain Sekjen DPP Partai Golkar
yang juga Wakil Ketua DPR RI Letjen (Purn)
H. Lodewijk F. Paulus, serta pengurus DPD
Satkar Ulama dari 33 Provinsi di Indonesia.

Usai terpilih, Idris Laena dalam sambutan-
nya menyatakan bahwa Satkar Ulama
adalah wadah berkarya bagi para ulama,
para santri, dan kader Satkar di seluruh In-
donesia.  Adapun prioritas program kerja
yang akan dilaksanakan ke depan, antara
lain melakukan konsolidasi organisasi mulai
dari pusat, provinsi, kabupaten/kota,
kecamatan, hingga desa.

Selain itu, dalam menghadapi pemilu dan

Sosialisasi Empat Pilar penting untuk rakyat Indonesia.  Setiap elemen bangsa termasuk ormas
mesti mendukung penuh secara aktif.

pilpres tahun 2024  yang akan datang, lanjut
Idris Laena, Satkar Ulama Indonesia sebagai
ormas Islam yang berdiri sejak tahun 1970
dan berafiliasi dengan Partai Golkar, seluruh
kader Satkar Ulama diminta untuk berjuang
memenangkan Partai Golkar dan
memenangkan Airlangga Hartarto sebagai
Presiden RI.

Selanjutnya, sebagai Ketua FPG MPR, Idris
Laena mengharapkan agar Satkar Ulama
bisa bekerjasama dengan FPG untuk ikut
melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR.
Dengan begitu, masyarakat akan men-
dapatkan materi sosialisasi langsung dari
tokoh panutannya.

“Insya Allah, dengan Sosialisasi Empat
Pilar tersebut kita semua bisa mengedepan-
kan pentingnya toleransi, baik antaragama
maupun antarumat beragama, sesuai
dengan nilai-nilai kebangsaan yang kita
miliki,” katanya.

Sosok sang Ketua Umum Satkar Ulama,
Idris Laena, sudah cukup dikenal masyarakat.
Beliau lahir di Pulau Kijang, Kecamatan Reteh,
Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.  Menempuh
pendidikan dasar dan menengahnya di
Pondok Pesantren Darud Da’wah wal Irsyad
(Ponpes DDI) Pulau Kijang.

Lalu, melanjutkan ke SMA Negeri 15
Jakarta dan menyelesaikan pendidikan
sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Teknik
Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti
Jakarta. Selanjutnya, menyelesaikan pro-
gram Master Hukum di Universitas Borobudur
Jakarta.  Saat ini, Idris Laena sedang
menyelesaikan program Doktor Hukum di
universitas yang sama.

Selain berkiprah di dunia politik, sebagai
kader partai Golkar dan menjabat sebagai
salah satu Ketua DPP Partai Golkar, serta
Ketua FPG MPR RI, Idris Laena  juga pendiri
kelompok usaha Laenaco Group dan pendiri
Sekolah Pesantren Islam Internasional Alex-
andria Islami School di Kota Bekasi. ❏

DER
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Pergantian Antar Waktu Anggota MPR RI

Membangun Imunitas Jatidiri dengan Vaksinasi
Ideologi

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo

mendorong agar kehadiran seniman

Harvey Malaiholo sebagai anggota

MPR RI bisa membawa angin segar bagi

peningkatan kualitas Sosialisasi Empat Pilar

MPR RI.  Sebelum menjadi anggota MPR RI,

Harvey Malaiholo bersama para penyanyi

ternama Indonesia yang tergabung dalam

Seniman Nusantara, telah membantu MPR

RI meluncurkan video klip lagu ‘Pilar Bangsa’

sebagai official song Sosialisasi Empat Pilar

MPR RI.

“Vaksinasi ideologi dengan Sosialisasi

Empat Pilar MPR RI untuk membangun

imunitas jati diri dan karakter kebangsaan

agar mampu menangkal berbagai ancaman

virus ideologi, tidak boleh hanya dilakukan

dengan kegiatan konvensional seperti semi-

nar dan diskusi. Melainkan harus dikem-

bangkan lebih kreatif dan inovatif. Selain

melalui kesenian seperti lagu ‘Pilar Bangsa’,

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI juga akan

digelar melalui Stand Up Comedy, yang kini

sedang hits di kalangan generasi muda,” ujar

Bamsoet saat melantik Harvey Malaiholo dari

Fraksi PDI Perjuangan dan Dian Istiqomah

dari Fraksi PAN sebagai Anggota MPR RI, di

Kompleks MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis

(20/1/22).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, MPR

juga mendukung kebijakan pemerintah

Presiden Joko Widodo dalam pemindahan

Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan

Timur. Disahkannya Undang-Undang Ibu

Kota Negara (IKN) pada Selasa, 18 Januari

2022, membuat pemerintah harus mematang-

kan rencana induk atau master plan dari IKN

Nusantara. Termasuk di dalamnya mengatur

perihal kedudukan dan kekhususan, serta

bentuk, susunan, kewenangan, dan urusan

pemerintah IKN.

“MPR RI akan memperkuat proses pem-

bangunan dan pemindahan IKN melalui Pokok-

Pokok Haluan Negara (PPHN), guna me-

mastikan pembangunan IKN tidak mangkrak.

Ketika melantik anggota MPR RI Pergantian Antar Waktu, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mengajak
anggota MPR RI melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan kreatif dan inovatif.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Sehingga siapapun yang kelak menggantikan

Presiden Joko Widodo akan tetap diikat oleh

peraturan hukum yang sangat kuat untuk

melanjutkan pembangunan IKN. Belajar dari

berbagai pengalaman negara dunia, di-

butuhkan setidaknya 10 hingga 20 tahun

untuk membangun dan memindahkan Ibu

Kota Negara,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan

Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN

Indonesia ini menerangkan, sebagai Rumah

Kebangsaan, MPR akan terus membuka pintu

selebar-lebarnya bagi masyarakat yang

ingin menyampaikan aspirasinya. Keduduk-

an MPR dalam konstruksi sejarah maupun

politik hukum ketatanegaraan memiliki peran

penting bagi kemajuan bangsa, mengingat

MPR merupakan lembaga negara yang

berwenang mengubah dan menetapkan

Undang-Undang Dasar.

“Pimpinan MPR telah bersepakat untuk

selalu siap menerima aspirasi masyarakat, baik

yang datang secara langsung ke Gedung MPR,

maupun pada saat melakukan kunjungan kerja

ke daerah. Hal yang sama kami mintakan juga

kepada seluruh Anggota MPR untuk senan-

tiasa membuka mata dan telinga dalam

mendengarkan segala aspirasi masyarakat,

untuk selanjutnya diformulasikan dalam sebuah

kebijakan,” pungkas Bamsoet. ❏
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Raker dengan Menteri PPPA

Kementerian PPPA Harus Memperkuat Keluarga 
Tindak kekerasan dan pelecehan seksual terhadap kaum perempuan serta anak-anak terus meningkat,
termasuk di saat pandemi Covid-19 menyerang Bangsa Indonesia. 

WAKIL Ketua MPR-RI sekaligus
Anggota DPR yang membidangi
urusan perempuan dan perlindung-

an anak, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA.,
meminta Kementerian Pemberdayaan Perem-
puan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) 
membuat terobosan. Ini diperlukan  guna
mencegah dan mengatasi masalah ke-
kerasan dana  kejahatan seksual terhadap
perempuan serta anak-anak. Salah satunya 
dengan melakukan kebijakan intervensi
penguatan institusi keluarga. 

“Sesuai laporan Ibu Menteri, pada 2021,
KemenPPPA melakukan 33 intervensi dan
bekerjasama dengan LSM guna menurunkan
angka kekerasan pada perempuan dan anak.
Tapi, berdasar laporan Simfoni PPPA, justru
pada tahun 2021 terjadi “lonjakan” kenaikan
kasus kekerasan pada Perempuan dan Anak
sebesar 23%. Tahun 2020 dilaporkan terjadi
20.505 kasus,  naik menjadi 25.227 kasus
pada 2021,” ujar Hidayat Nur Wahid dalam
Rapat Kerja Komisi VIII DPR-RI dengan
Menteri PPPA, Kamis (20/1/2022). 

Kenaikan kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak,  itu kata Hidayat,

menandakan bahwa intervensi dan kerja-
sama KemenPPPA dengan LSM belum
membuahkan hasil.  Sudah seharusnya bila
KemenPPPA membuat terobosan yang serius
dan memungkinkan, yaitu penguatan institusi
keluarga. 

Sesuai budaya sosial Indonesia yang
religius, institusi keluarga sangat efektif
membentuk karakter yang kuat. Dan mampu
membentengi perempuan serta  anak dari
kekerasan yang bisa terjadi di luar rumah.
Wakil Ketua MPR yang biasa disapa HNW ini
mengusulkan agar  institusi keluarga  menjadi
faktor penting yang dipedulikan dan dikuat-
kan oleh KemenPPPA.

Pada kesempatan itu HNW mengingatkan,
pendekatan melalui institusi keluarga menjadi
penting lantaran jumlah kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak justru
meningkat sebesar 23% pada tahun 2021.
Padahal di tahun yang sama KemenPPPA
telah melakukan sedikitnya 33 intervensi
untuk menurunkan kasus kekerasan dengan
menggandeng berbagai LSM dan kelompok
masyarakat. 

“Artinya, memang tidak cukup hanya
dengan pendekatan aspek eksternal dari
perempuan dan anak. Perlu juga diperhatikan
aspek internal, yakni institusi keluarga.
Tempat mereka bersama tumbuh dan
menjalin hubungan saling melindungi dan
saling menyayangi, yang  bisa memberikan
imunitas agar perempuan serta anak-anak
bisa membentengi dan menyelamatkan diri
dari kemungkinan terjadinya kejahatan
maupun kekerasan,” sambungnya. 

Agar program strategis pemberdayaan
keluarga mengatasi kekerasan pada perem-
puan dan anak terlaksana dengan efektif
dan berhasil, sekali lagi HNW menyatakan
dukungannya terhadap peningkatan anggar-
an dan penguatan kelembagaan dari
KemenPPPA. HNW bahkan menyayangkan
alokasi anggaran KemenPPPA tahun 2022
justru berkurang dibandingkan tahun 2021,
padahal tantangannya makin banyak. 

Apalagi, sekalipun ditolak oleh Fraksi PKS 
(18/1/2022), DPR baru saja menyetujui RUU

Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)
sebagai RUU Inisiatif DPR. Tentu akan
semakin banyak cakupan yang harus
diperhatikan oleh KemenPPPA dengan
hadirnya RUU tersebut. 

“Sekali lagi saya menyuarakan agar
anggaran dan kewenangan KemenPPPA
diperkuat. Karena peran strategis Kementerian
ini dalam menjaga perempuan dan anak
sebagai aktor penting dan  utama untuk masa
depan bangsa Indonesia,” lanjutnya. 

HNW juga mengingatkan Kemen PPPA
bahwa tugas utama mereka adalah melakukan
koordinasi dan sinergi dengan Kementerian/
Lembaga lainnya. Namun, Wakil Ketua Majelis
Syura PKS ini justru menemukan adanya
perbedaan data terkait anak yatim /piatu
korban Covid-19, antara Kementerian PPPA
dengan Kementerian Sosial. 

“KemenPPPA mencatat,  jumlah anak yatim/
piatu korban Covid-19 sebanyak 33.714
anak, namun Kemensos mencatat hanya
sebanyak 30.000 anak. Perbedaan data ini
adalah contoh bahwa fungsi koordinasi dari
KemenPPPA masih harus ditingkatkan.
Karena Kemensos sudah sepakat dengan
Komisi VIII bahwa mulai tahun 2022 akan
diberikan bantuan sosial khusus untuk anak
yatim/piatu, apalagi yang menjadi yatim/piatu
akibat Covid-19. Akurasi pendataan sangat
diperlukan, agar tak mendhalimi anak yatim/
piatu, agar tujuan dari program yang
mensejarah ini dapat diwujudkan” lanjut
HNW. 

Menanggapi masukan tersebut, Menteri
PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengaku
siap untuk mengintensifkan koordinasi dengan
K/L. Serta lebih memerhatikan institusi
keluarga sebagai bagian tak terpisahkan dari
upaya menurunkan kekerasan terhadap
perempuan dan anak. 

“Terima kasih atas kritik dan sarannya.
Kami siap melibatkan tokoh masyarakat,
agama, dan institusi keluarga dalam upaya
sosialisasi dan pencegahan kekerasan
terhadap perempuan dan anak,” ungkap
Menteri Bintang Darmawati. ❏

MBO
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Terima Pengurus Induk Koperasi TKBM

Pemerintah dan Pengurus Induk Koperasi TKBM
Harus Duduk Bersama
Bamsoet  Dorong Pemerintah dan Pengurus Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)
Bahas Bersama Pengelolaan TKBM.

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo,
menilai perlunya pemerintah duduk
bersama dengan pengurus Induk

Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat
(TKBM) Pelabuhan untuk mencari solusi
terbaik dalam pengelolaan Tenaga Kerja
Bongkar Muat (TKBM). Jangan sampai ada
pihak yang ditinggalkan, apalagi sampai
membuat kinerja pelabuhan terganggu.

“Dari aspirasi yang disampaikan Induk
Koperasi TKBM di Pelabuhan, mereka
menolak rencana pencabutan SKB 2 Dirjen

dan 1 Deputi Tahun 2011 tentang Penataan
dan Pembinaan Koperasi Tenaga Kerja
Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan, yang
akan digantikan dengan Peraturan Presiden,”
kata Bamsoet usai menerima pengurus KAHMI
dan Induk Koperasi TKBM di Pelabuhan, di
Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Karena, lanjut Bamsoet, dengan Peraturan
Presiden menjadikan pengelolaan TKBM yang
sebelumnya dikelola Koperasi TKBM menjadi
dikelola Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan
Perusahaan Bongkar Muat (PBM). “Kebijakan
tersebut dikhawatir akan mengganggu
keberadaan 637 ribu anggota koperasi TKBM,
yang memiliki keluarga untuk dinafkahi.
Karenanya, pemerintah dan pengurus harus
duduk bersama menjawab berbagai ke-

khawatiran tersebut,” tukas Bamsoet.
Turut hadir dalam pertemuan itu, Ketua

Umum Induk Koperasi TKBM Pelabuhan H.M.
Nasir, serta Pengurus KAHMI yang antara lain
Sekretaris Jenderal Manimbang Kahariady,
Rudy Gani, Dadan,dan Khairul.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua
Komisi III DPR RI yang membidangi Hukum,
HAM dan Keamanan ini menjelaskan, duduk
bersama antara pengurus Induk Koperasi
TKBM dan juga pemerintah sangat diperlukan
untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi

kegiatan di pelabuhan, khususnya di Tanjung
Priok, untuk menurunkan ongkos logistik dan
memberantas mafia pelabuhan. Mengingat
Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pe-
labuhan tersibuk di Indonesia, yang me-
nangani lebih dari 30% komoditi non-migas
Indonesia, serta 50% lebih dari seluruh arus
barang yang keluar dan masuk Indonesia
melewati pelabuhan ini. Tidak heran jika
pelabuhan Tanjung Priok juga dikenal sebagai
barometer perekonomian Indonesia.

“Pemerintah terus mengembangkan
pelabuhan agar mampu mengantisipasi
percepatan bongkar muat barang melalui
penyediaan dan kelengkapan fasilitas
pelayanan spesialisasi. Antara lain melalui
pembangunan inner road, pelebaran alur

dan pintu gerbang masuk kapal menjadi lalu
lintas dua arah, serta pendalaman alur
hingga mencapai -14 mLWS. Kesemuanya
itu perlu dukungan dari sumber daya
manusia yang handal, sekaligus adanya
kondusifitas dalam lingkungan pekerjaan,”
jelas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan
Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN In-
donesia ini juga mengapresiasi kinerja
Kementerian Perhubungan yang telah me-
lakukan berbagai upaya dalam mewujudkan

efektifitas dan efisiensi kegiatan di pelabuhan.
Seperti optimalisasi aset, pengembangan
pelabuhan/terminal baru yang terintegrasi
dengan kawasan industri, pembangunan
green port atau pelabuhan ramah lingkungan.

“Hingga peningkatan SDM terkait komp-
etensi para pegawai, digitalisasi operasi di
terminal, seperti improvement TOS dan
autogate system, serta optimalisasi proses
bisnis seperti I-Hub dan logistic marketplace
yang semuanya tergabung dalam Inaportnet.
Menjadikan pelayanan di pelabuhan lebih
efektif dengan pelayanan kapal dan barang
di pelabuhan yang dilaksanakan dalam waktu
24 (dua puluh empat) jam sehari, serta 7
(tujuh) hari dalam seminggu,” pungkas
Bamsoet. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Kunjungan Duta Besar Ceko untuk Indonesia

Duta Besar Ceko Dukung Pemindahan Ibu Kota
Negara

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo,

mengapresiasi dukungan para duta

besar, diplomat, dan investor dari

berbagai negara terhadap rencana Presiden

Joko Widodo membangun dan memindahkan

Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur,

yang kini diberi nama Nusantara. Sebagai-

mana juga disampaikan Duta Besar Ceko

untuk Indonesia, Mr. Jaroslav Dolecek, yang

mengatakan, dirinya dan investor siap

memberikan dukungan, menjadikan IKN

Nusantara sebagai kota dunia yang modern

dan berkelanjutan.

Namun, mereka juga mengungkapkan,

akan lebih merasa yakin dan nyaman jika

ada aturan hukum yang memastikan

progres pembangunan IKN Nusantara bisa

tetap berjalan, walaupun Presiden Joko

Widodo tidak lagi menjabat sebagai Presiden

Indonesia. Mengingat,  jika hanya diatur

dalam undang-undang, sangat rawan

diganti atau bahkan dihentikan melalui

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (Perppu).

“MPR RI saat ini sedang menyelesaikan

kajian terhadap Pokok-Pokok Haluan

Negara (PPHN). Karenanya, para duta

besar, diplomat, dan investor tidak perlu

khawatir terhadap proses pembangunan

IKN Nusantara. Keberadaan PPHN akan

memastikan kesinambungan pembangun-

an IKN Nusantara tidak hanya dilakukan

di masa pemerintahan Presiden Joko

Widodo, melainkan juga dilanjutkan oleh

berbagai presiden penggantinya. Karena

belajar dari berbagai pengalaman negara

dunia, setidaknya membutuhkan waktu 10

hingga 20 tahun dalam proses pem-

bangunan dan pemindahan Ibu Kota

Negara, atau sekitar 2-4 kali Pemilu di In-

donesia,” ujar Bamsoet usai menerima

Duta Besar Ceko untuk Indonesia, Mr.

Jaroslav Dolecek, di Ruang Kerja Ketua

MPR RI, di Jakarta, Kamis (20/1/22).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua

Komisi III DPR RI yang membidangi Hukum,

HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dalam

pertemuan dengan Duta Besar Ceko untuk

Indonesia, Mr. Jaroslav Dolecek, keduanya

Kepada para duta besar, diplomat, dan investor, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan,
tidak perlu khawatir terhadap proses pembangunan IKN Nusantara. Keberadaan PPHN akan
memastikan kesinambungan pembangunan IKN Nusantara.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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juga sepakat untuk saling meningkatkan

berbagai kerjasama, khususnya di bidang

pertahanan. Kedua negara telah meng-

adopsi Perjanjian Kerjasama Pertahanan

untuk alih teknologi dan produksi Alutsista,

yang telah dimulai dengan produksi

bersama Panzer. Sekaligus juga meng-

undang industri pertahanan Ceko untuk

berpartisipasi dalam Indo Defence Expo

2022 yang akan diselenggarakan pada

November 2022 di Jakarta.

“Kita juga sepakat untuk mendorong

penyelesaian perjanjian Indonesia-Euro-

pean Union Comprehensive Economic Part-

nership Agreement (IEU-CEPA) yang telah

berlangsung sejak 2016. Momentum tahun

2022 sangat tepat, mengingat di tahun ini

Indonesia memimpin G-20, sedangkan Ceko

akan memimpin Uni Eropa (European Union).

Uni Eropa merupakan mitra strategis Indo-

nesia di bidang ekonomi. Nilai perdagangan

bilateral pada periode Januari hingga

Agustus 2021 mencapai US$ 18,1 Miliar,

meningkat 8,68% dibandingkan periode

yang sama tahun lalu sebesar US$ 16,7

Miliar. Nilai investasi Uni Eropa pada tahun

2020 mencapai US$ 2,1 Miliar,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga

menghargai dukungan Ceko terhadap

minyak sawit berkelanjutan Indonesia yang

seringkali mendapatkan diskriminasi dari Uni

Eropa. Sebagai sahabat baik, Indonesia

senantiasa membuka banyak kesempatan

agar investasi dari Ceko bisa mudah masuk

ke Indonesia. Khususnya, pada sektor

energi baru terbarukan, pengolahan limbah,

infrastruktur, dan pembangunan private de-

fence industry park.

“Investasi Ceko di Indonesia hingga

triwulan II 2021 tercatat mengalami pe-

ningkatan hampir tujuh kali lipat menjadi US$

686 juta dibanding periode yang sama tahun

sebelumnya yang hanya sebesar US$ 87

juta. Tersebar pada berbagai sektor, antara

lain hotel dan restoran, jasa lain, serta

pertanian dan peternakan,” tandas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan

Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN

Indonesia ini juga mendorong agar nilai

perdagangan Indonesia-Ceko bisa terus

ditingkatkan. Nilai perdagangan bilateral

kedua negara pada tahun 2019 tercatat

sebesar US$ 278,73 juta, naik 21,63% pada

tahun 2020 menjadi US$ 339,02 juta. Akibat

pandemi Covid-19, sempat menurun pada

periode Januari-November 2021 menjadi

US$ 207 juta.

“Pada periode yang sama, Indonesia selalu

mengalami defisit perdagangan bilateral,

mencapai US$ 198,76 juta (2020) dan US$

41,6 juta (Jan-Nov 2021), karena besarnya

nilai impor alutsista serta peralatan teknologi

dan permesinan dari Ceko, bila dibandingkan

ekspor non-migas dan komoditas Indonesia

ke Ceko. Kedepannya, diharapkan bisa

terjadi perimbangan neraca perdagangan

antarkedua negara, sehingga jangan sampai

terjadi defisit yang besar dari sisi Indone-

sia,” pungkas Bamsoet. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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WAKIL Ketua MPR sekaligus Anggota 
Komisi VIII DPR RI Dr. H.M. Hidayat
Nur Wahid, MA., mengkritisi  peng-

hapusan Direktorat Jenderal Penanganan
Fakir Miskin (PFM) serta Badan Pendidikan,
Pelatihan, dan Penyuluhan Sosial dari struktur
organisasi Kemensos. Hidayat juga menolak
penambahan jabatan Wakil Menteri Sosial
yang  dimungkinkan melalui Perpres Nomor
110 Tahun 2021. 

“Badan Pendidikan, Pelatihan, dan 
Penyuluhan Sosial yang diperlukan untuk
penyiapan dan peningkatan kinerja Kemen-
sos dihapus. Begitu pula Ditjen PFM yang
selama ini mengelola anggaran bansos
terbesar di Kementerian Sosial juga dihapus
dengan alasan perampingan organisasi. Di
saat yang sama dibuka peluang munculnya
jabatan baru Wakil Menteri Sosial, padahal
tidak dibutuhkan.  Ini hal yang tidak rasional,
dan tidak sesuai dengan prinsip birokrasi
yang ramping dan efektif sebagaimana  janji
Presiden Jokowi,” ujar Hidayat pasca Rapat
Kerja Komisi VIII dengan Kementerian Sosial,
Rabu (19/1/2022).

Politisi  PKS yang akrab disapa HNW ini
mengingatkan, tahun 2022 Ditjen PFM
mengelola anggaran sebesar Rp 45 Triliun
untuk dua program bansos utama Kemensos.
Yakni, Program Keluarga Harapan dan
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Di tahun
2021 di mana kasus Covid-19 memuncak,
Ditjen tersebut juga mengelola bansos tunai,
bansos sembako PPKM, dan program
sembako kemiskinan ekstrim. 

Meskipun masih terdapat beberapa
evaluasi, kata HNW, keseluruhan bansos
berhasil disalurkan kepada lebih dari 95%
keluarga penerima manfaat. Jika  Ditjen PFM
dihapus dan program-programnya dilebur-
kan ke dalam struktur Kemensos lainnya,
HMW khawatir akan ada proses penyesuai-
an dan adaptasi yang menyebabkan
penyaluran bansos menjadi terkendala, dan

Kementerian Sosial

HNW Kritisi Penghapusan Ditjen Penanganan
Fakir Miskin
Penghapusan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) serta Badan Pendidikan, Pelatihan,
dan Penyuluhan Sosial dari struktur organisasi Kemensos, mendapat reaksi keras dari Wakil Ketua
MPR, Hidayat Nur Wahid.

waktu yang makin panjang, dengan akurasi
yang bermasalah. Sementara rakyat yang
berhak menerima manfaat dari program itu
makin meningkat, baik  jumlah maupun 
keperluannya. 

“Apalagi Bu Menteri Sosial ketika men-
jelaskan ke Komisi VIII DPR-RI terkait konsep
peleburan bansos dari Ditjen PFM ke ditjen

lainnya juga masih sangat abstrak, dan
menuai kritik tajam dari Komisi VIII DPR,
hingga diminta untuk menyampaikan kembali
secara tertulis dan lebih sistematis. Selain
itu, akan dilaksanakan FGD khusus untuk
membahas dan merumuskan masalah
tersebut,” sambungnya.

HNW yang juga Wakil Ketua Majelis Syura
PKS ini mendesak, Menteri Sosial lebih fokus
mengatasi beragam persoalan yang ada di
Kemensos. Dan, tidak menambah persoalan
baru dengan menghapuskan Ditjen PFM dan
mencari-cari bentuk baru penyaluran

bantuan sosial yang masih spekulatif di
tengah kondisi sosial akibat Covid-19 yang
makin berat. Misalnya, terkait upaya integrasi
bantuan sosial dengan menggabungkan
berbagai semesta data bansos. Hal ini
potensial menyebabkan  munculnya data
ganda, yang di satu sisi adalah baik karena
menunjukkan tiap fakir-miskin menerima lebih
dari satu bansos sebagai bagian dari
integrasi, namun di sisi lain menunjukkan
kerawanan terhadap bansos yang tidak
tepat sasaran. 

Penagihan dan pembuatan kesepahaman
dengan Bank penyalur yang menahan
realisasi bansos lantaran urusan-urusan
administratif penting segera diselesaikan.
Sebab banyak fakir-miskin  mengalami
kendala dalam hal dokumen kependudukan, 
dan akses terhadap rekening bansos serta
pola berhubungan dengan perbankan.
Selain itu, usulan program atensi anak yatim/
piatu senilai Rp 11,3 Triliun untuk 4 juta anak
yang sudah disepakati oleh Mensos dan
Komisi VIII, dan sudah tersampaikan ke
publik, juga harus segera direalisasikan oleh
Mensos, melalui koordinasi dan kolaborasi
yang lebih intensif dengan Kemenkeu dan
Bappenas.

“Masalah-masalah tersebut jika diseriusi
pasti membutuhkan fokus mendalam, melalui
tim yang solid,karena tidak mungkin di-
selesaikan jika Mensos juga harus menyiap-
kan skema bansos baru dengan adanya
pergeseran kewenangan antar Ditjen akibat
penghapusan Ditjen PFM. Daripada seluruh
urusan tersebut tidak teratasi dengan
maksimal dan potensial menimbulkan
masalah baru yang tidak membantu negara
melaksanakan kewajiban terhadap warga
yang berhak mendapat manfaat,  lebih baik
perubahan SOTK dibatalkan saja melalui
penerbitan revisi terhadap Perpres 110/
2021,” pungkas Hidayat Nur Wahid. ❏

MBO
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Terima Pengurus SEMMI

Bamsoet Dorong Pengembangan Koperasi Syariah
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menyatakan, besarnya potensi ekonomi syariah tidak lepas dari
besarnya jumlah pemeluk Islam di Indonesia.

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo,
mendorong Serikat Mahasiswa
Muslimin Indonesia (SEMMI) untuk

melahirkan koperasi syariah, yang bergerak
pada bidang simpanan, pembiayaan, dan
investasi berdasarkan penerapan sistem
bagi hasil (syariah). Sehingga bisa ber-
kontribusi mengembangkan potensi ekonomi
syariah, yang menurut laporan State of the

Global Islamic Economy 2020/21 mencapai
Rp 2.937 triliun.

“Besarnya potensi ekonomi syariah tidak
lepas dari jumlah pemeluk Islam di Indonesia
yang mencapai 87,25 dari populasi. Terlebih
Indonesia juga telah naik ke peringkat 4 dari
peringkat 5 dunia untuk pengembangan
keuangan syariah, setelah Malaysia, Saudi
Arabia, dan Uni Emirat Arab. Sementara, aset

keuangan syariah di Indonesia menempati
peringkat 7 dunia dengan total aset sebesar
US$ 99 miliar,” ujar Bamsoet usai menerima
pengurus SEMMI, di Jakarta, Senin (17/1/22).

Pengurus SEMMI yang hadir antara lain,
M Saputra Adhi Lesmana, Selsia Olivia, Andi
In’Amul Hasan, dan Ahmad Marzuki.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua
Komisi III DPR RI Bidang Hukum & Keamanan
ini menjelaskan, banyaknya pondok pe-
santren (Ponpes) juga menjadi penguat,
sekaligus motor penggerak yang bisa
dimanfaatkan dalam pengembangan koperasi
syariah. Berdasarkan data Kementerian
Agama, jumlah Ponpes di Indonesia pada
2020 berjumlah 28.194 dengan 44,2% di
antaranya berpotensi ekonomi.

“Untuk mengakomodasi kemandirian
pesantren, Kementerian Agama melalui
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok
Pesantren Kementerian Agama (Direktorat
PD Pontren) pada tahun 2020 telah me-
nyusun Peta Jalan Kemandirian Pesantren.
Menunjuk secara bertahap sejumlah pe-
santren untuk didorong menjadi pesantren
mandiri. Untuk lima tahun pertama, di-
rumuskan 100 pesantren menjadi piloting
pada tahun 2021, lalu 500 pesantren di 2022,
serta masing-masing 1.500 pesantren pada
2023 dan 2024,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan
Hukum, Keamanan, dan Pertahanan KADIN
Indonesia ini menekankan, memajukan
penduduk muslim melalui berbagai produk
maupun industri berbasis syariah bukanlah
untuk memusuhi penduduk agama lain.
Melainkan sebagai alternatif jalan keluar atas
kondisi dunia yang sudah karut marut akibat
terlalu lama dirundung kapitalisme dan
liberalisme, yang menjadikan si kaya semakin
melejit, si miskin semakin terhimpit.

“Wajah dunia tidak boleh lagi didominasi
pertentangan antara kaya dan miskin.
Melainkan harus diubah menjadi saling
tolong-menolong, solidaritas antarmanusia,
yang memberikan kesempatan kepada
siapapun menggapai kesejahteraan dan
kemakmuran,” pungkas Bamsoet. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Peringatan Hari Patriotik

Gorontalo Lebih Dulu Memproklamir
Kemerdekaannya
Proklamasi Kemerdekaan Gorontalo dibacakan Nani Wartabone (Pahlawan Nasional)  tiga tahun
sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945 berkontribusi besar bagi terlaksananya Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia.

DI HADAPAN anggota Kerukunan

Keluarga Besar Gorontalo (Lamahu),

Wakil Ketua MPR RI yang juga Ketua

Umum Lamahu Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad

menegaskan, Proklamasi Kemerdekaan Indo-

nesia 17 Agustus 1945 tak bisa dipisahkan

dari Kemerdekaan Gorontalo. Kemerdekaan

Gorontalo yang diproklamirkan pada 23

Januari 1942 oleh Nani Wartabone, yang

kemudian oleh masyarakat Gorontalo

diperingati sebagai Hari Patriotik.

Jadi, menurut Fadel Muhammad, ke-

merdekaan Indonesia pertama yang di-

proklamirkan oleh Nani Wartabone  di

Gorontalo berkontribusi besar bagi ter-

laksananya Proklamasi  Kemerdekaan Indo-

nesia pada 17 Agustus. Pasalnya, sejak

kemerdekaan Gorontalo itu, desakan ter-

hadap Soekarno dan Mohammad Hatta untuk

segera memproklamirkan NKRI semakin kuat.

Momen kemerdekaan Indonesia itu akhir-

nya tiba, setelah tiga tahun Gorontalo

Merdeka. Tata urutan Proklamasi Ke-

merdekaan Indonesia dilakukan menyerupai

Proklamasi Kemerdekaan Gorontalo oleh Nani

Wartabone pada 23 Januari 1942. Ada

pengibaran bendera Merah Putih, me-

nyanyikan lagu Indonesia Raya, dan

pembacaan teks proklamasi.

Fadel Muhammad lalu membacakan

naskah proklamasi yang dibacakan Nani

Wartabone pada Proklamasi Gorontalo 23

Januari 1942: “Pada hari ini, 23 Djanuari

1942, kita bangsa Indonesia yang berada di

sini sudah merdeka, bebas, lepas dari

penjajahan bangsa manapun juga. Bendera

kita Merah Putih. Lagu kebangsaan kita In-

donesia Raya. Pemerintah Belanda sudah

diambil alih pemerintah nasional.”

Fadel Muhammad menyampaikan itu saat

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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orasi pada Syukuran 80 Tahun Hari Patriotik

yang  berlangsung di Gedung Nusantara IV,

Komplek MPR, DPR dan DPD RI, Ahad (23/1/

2022). Peringatan Hari Patriotik Tahun 2022

ini  adalah “Pahlawanku Inspirasiku”. Ikut

hadir pada acara tersebut, Pimpinan Fraksi

Partai Gerindra MPR RI, Elnino M. Husein

Mohi; mantan Panglima TNI Jenderal TNI

(Purn) Wiranto yang hadir secara daring;

serta para ketua kerukunan masyarakat, dari

Maluku, Papua, hingga Manado.

Meski sudah memerdekakan diri dari

penjajah, Nani Wartabone tidak lantas

memisahkan diri dari Negara Republik Indo-

nesia. Bahkan, dalam naskah proklamasi

tersebut Nani Wartabone jelas-jelas me-

nyatakan diri sebagai bagian dari bangsa

Indonesia. “Banyak sikap Nani Wartabone

yang patut diteladani oleh generasi

sekarang. Seperti, keberanian, kerja keras,

kesetiaan, hingga kesederhanaannya.

Generasi muda juga harus turut membangun

bangsa, sesuai kemampuan masing-

masing,” harap Fadel lagi.

Pernyataan serupa disampaikan Dewan

Pembina Lamahu, Jenderal TNI (Purn)

Wiranto. Pada 23 Januari 1942, kata Wiranto,

Gorontalo sudah merdeka, lebih dahulu

dibanding kemerdekaan Indonesia. Ke-

merdekaan itu tidak hanya harus disyukuri,

tetapi juga harus dicari esensinya agar bisa

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

“Nani Wartabone memiliki semangat yang

besar, rela berkorban, dan tak pernah

menyerah. Nilai-nilai itu harus dimiliki kembali,

khususnya di kalangan generasi muda,

untuk ikut membangun negara,” ujar Wiranto.

Berkat perjuangan dan pengorbanannya,

pemerintah Provinsi Gorontalo pada saat

dipimpin Gubernur Fadel Muhammad meng-

usulkan Nani Wartabone menjadi pahlawan

nasional. Usulan tersebut akhirnya diterima

pemerintah. Dan, pada November 2003 Nani

Wartabone resmi ditetapkan menjadi

Pahlawan Nasional dari Gorontalo. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Bamsoet  Ajak Kelompok Cipayung Plus Bertemu
Menteri Investasi

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo

bersama mantan Anggota DPR RI 2004-

2019 Mauarar Sirait, mengajak para

pimpinan mahasiswa dari berbagai organi-

sasi mahasiswa yang tergabung dalam

Kelompok Cipayung plus bertemu Menteri

Investasi/Kepala Badan Koordinasi Pe-

nanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia

untuk mendorong generasi muda, khusus-

nya organisasi kemahasiswaan yang

tergabung dalam kelompok Cipayung Plus

untuk mentransformasikan gerakan maha-

siswa agar tidak hanya menjadi kekuatan

sosial, melainkan juga menjadi kekuatan

ekonomi. Salah satunya dengan turut

terlibat dalam berbagai kewirausahaan dan

pengembangan UMKM.

“Cipayung Plus juga bisa memanfaatkan

program Reforma Agraria dan Redistribusi

Aset yang sedang digalakkan Presiden

Jokowi. Bahkan Presiden Joko Widodo

secara terbuka terus-menerus mengajak

siapapun untuk menyiapkan proposal yang

jelas, yang bisa memanfaatkan hutan dan

sumber daya alam untuk kemakmuran

rakyat. Kelompok Cipayung Plus harus bisa

memanfaatkan momentum ini,” ujar Bamsoet

usai bertemu Menteri Investasi/Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil

Lahadalia serta senior dan mantan Anggota

DPR RI Maruarar Sirait bersama kelompok

Cipayung Plus, di Kantor Kementerian

Investasi/BKPM, Jakarta, Sabtu (22/1/22).

Kelompok Cipayung Plus yang hadir,

Kementerian Investasi/BKPM

Mendorong generasi muda, khususnya organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Kelompok
Cipayung Plus untuk mentransformasikan gerakan mahasiswa agar tidak hanya menjadi kekuatan
sosial,  melainkan juga menjadi kekuatan ekonomi.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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antara lain Ketua Umum GMKI Jefri Gultom,

Ketua Umum PB HMI Raihan Ariatama, Ketua

Umum PB PMII Abdullah Syukri, Ketua Umum

PP PMKRI Benediktus Papa, Ketua Umum PP

HIKMAH Budi Wiryawan, Ketua Umum PP

KAMMI Zaky Ahmad Rifai, Ketua Umum HIMA

Persis Iqbal Muh Dzilal, Ketua Umum PII Rafani

Tuahuns, Ketua Umum LMND Muhammad

Asrul, Ketua Umum KMHDI Yoga, dan Sekjen

IMM Zaky Nugraha.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua

Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM dan

Keamanan ini menjelaskan, Presiden Joko

Widodo juga telah melakukan terobosan

progresif dalam sejarah bangsa dengan

mencabut 2.078 izin usaha tambang, 192

sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare,

serta hak guna usaha (HGU) perkebunan

yang ditelantarkan seluas 34,448 hektare.

Ini menunjukan betapa banyaknya peluang

usaha yang bisa digarap dari berbagai izin

usaha yang sudah dicabut lantaran tidak

dimanfaatkan dengan baik.

“Mahasiswa sebagai kaum terpelajar

yang memiliki kreativitas dan inovasi tanpa

batas, harus bisa merumuskan program

usaha yang baik dalam pemanfaatan hutan

dan sumber daya alam untuk kemakmuran

rakyat. Tidak perlu membuat korporasi atau

perusahaan besar, kalangan mahasiswa

bisa memulainya dengan membentuk

koperasi, UMKM, maupun kelompok usaha

bersama,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan

Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN

Indonesia ini menerangkan, Indonesia

tercatat masih memiliki tingkat kewirausaha-

an yang rendah. Menurut Kementerian

Koperasi dan UKM, pada tahun 2020 tercatat

tingkat kewirausahaan di Indonesia baru

mencapai 3,5% dari jumlah penduduk Indo-

nesia. Lebih rendah dibandingkan negara

tetangga, seperti Malaysia yang mampu

mencapai 5% dan Singapura 7%. Atau

negara Asia lainnya, seperti Cina yang

mencapai 10% dan Jepang 11%.

“Dengan terlibat aktif di berbagai kegiatan

kewirausahaan, mahasiswa telah turut

menyiapkan masa depan yang cerah bagi

Indonesia. Sehingga kelak ketika lulus kuliah,

mereka semakin matang untuk menghadapi

perekonomian global. Sekaligus siap

mewujudkan kedaulatan ekonomi bangsa

melalui berbagai kegiatan usaha yang

semakin maju dan berkembang,” pungkas

Bamsoet. ❏
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HNW Usulkan Referendum Pemindahan Ibu Kota
Negara

Setelah RUU IKN Disahkan Menjadi UU IKN

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

menilai, pemindahan Ibu Kota Negara
merupakan suatu hal yang sangat krusial.
Menyangkut eksistensi dan masa depan
seluruh warga bangsa NKRI. Dan, bukan
hanya terkait dengan sebagian elit politik di
Jakarta.  

Karena itu, sewajarnya bila dalam proses
pembuatan dan pengujian keputusannya juga
melibatkan sebanyak-banyaknya komponen
rakyat Indonesia.  Salah satu caranya adalah
melakui referendum (jajak pendapat) rakyat
Indonesia. Penggunaan referendum dalam
menentukan pemindahan Ibu Kota Negara
adalah  wujud nyata membuka peluang
partisipasi masyarakat seluas-luasnya.
Sebagaimana ketentuan dasar  yang ter-
cantum dalam Pasal 96 UU No. 12/2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana diubah dengan UU
No. 15 Tahun 2019 (UU Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan). 

Pengesahan RUU Ibu Kota Negara menjadi UU IKN dan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan
Timur, seharusnya meminta sebanyak-banyaknya partisipasi serta pendapat rakyat Indonesia. 

“Saya menyayangkan RUU IKN yang
disetujui oleh Pemerintah dan DPR, tetapi
dalam proses pembahasannya belum
membuka partisipasi masyarakat yang
seluas-luasnya, sebagaimana diatur dalam
UU. Terbukti, banyak kritik dari para pakar
dan tokoh senior, seperti Prof. Emil Salim,
Rizal Ramli, Didiek J. Rahbini, hingga Faisal
Basri.  juga dari Walhi, IAI, dan bahkan
penolakan dari masyarakat pasca RUU
tersebut disetujui,” ujarnya melalui siaran
pers di Jakarta, Rabu (19/1/2022).

Menurut HNW, sapaan akrab Hidayat Nur
Wahid, baru satu hari RUU tersebut disahkan
menjadi UU di DPR, suara penolakan secara
terbuka justru datang dari Kalimantan Timur. 
Masyarakat di provinsi di mana  IKN akan
berada, menyampaikan penolakan terhadap
UU IKN dengan membentuk Koalisi  Masya-
rakat Kaltim. Koalisi ini  terdiri dari Walhi
Kaltim, LBH Samarinda, dan Jatam Kaltim.
Penolakan dilakukan karena mereka merasa
tidak mendapatkan sosialisasi yang cukup
maupun akses untuk bisa berpartisipasi

sebagaimana hak itu diberikan oleh UU. 
“Wajar mereka menyampaikan sikapnya,

termasuk bila masyarakat akan melakukan
referendum, yang tentu saja referendum
yang dimaksud di sini adalah referendum
secara umum yang pengertiannya disebut
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) sebagai wujud partisipasi publik
dalam Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Dan, referendum
jenis itu bukanlah referendum untuk
mengubah UUD NRI Tahun 1945, karena
referendum jenis itu sudah dihapuskan oleh
TAP MPR No. VIII/1998, dan UU No. 6 Tahun
1999,” ujarnya. 

Bila merujuk kepada Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI), makna referendum secara
umum adalah penyerahan suatu masalah
kepada orang banyak supaya mereka yang
menentukannya. Bukan hanya diputuskan
oleh rapat atau parlemen. Tapi, penyerahan
suatu persoalan supaya diputuskan dengan
pemungutan suara umum (semua anggota
suatu perkumpulan atau segenap rakyat).  

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Usulan referendum  ini sudah disampaikan
HNW dalam Public Expose RUU IKN yang
diselenggarakan oleh Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera DPR RI, Selasa (18/1/2022). Ref-
erendum juga penting  menjawab permintaan
izin dari Presiden Jokowi. Diketahui umum
bahwa Presiden Joko Widodo pernah
meminta izin kepada Rakyat Indonesia
(bukan sekedar wakil Rakyat Indonesia)
untuk memindahkan ibu kota. Permintaan izin
itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam
pidato kenegaraan di MPR. 

Faktanya, setelah permohonan izin
tersebut hingga disahkannya UU IKN oleh
DPR, sekalipun ditolak oleh PKS, belum ada
jawaban dari rakyat Indonesia, apakah
mengizinkan atau belum mengizinkan.
Jawaban terhadap permohonan izin, ini
perlu dipastikan  baik secara etika (men-
jawab permohonan izin), maupun demo-
krasi konstitusional di mana UUD NRI Tahun
1945 (Pasal 1 ayat 2) yang dengan jelas
menyebutkan bahwa kedaulatan ada di
tangan Rakyat. 

Upaya meminta jawaban atau pandangan
dari rakyat Indonesia, kata HNW, dapat
membuat keputusan memindahkan atau tidak
memindahkan Ibu Kota Negara semakin
memenuhi tatakrama dan memiliki legitimasi.
“Ini wajar dilakukan, agar suatu kebijakan
sekelas  pemindahan Ibu kota Negara bisa
berlaku  dengan elegan, karena rakyat telah
dihormati haknya, dan secara “legowo” telah
menyampaikan pendapatnya. Sehingga
apabila ditolak oleh mayoritas rakyat, dan
apalagi bila MK mengabulkan judicial review
soal IKN ini, maka seharusnya Pemerintah
dan DPR secara legowo, mengoreksi dan
tidak melanjutkannya,”ujarnya.

Lebih lanjut, Anggota DPR RI dari Dapil
Jakarta II meliputi Jakarta Selatan, Jakarta
Pusat dan Luar Negeri ini, mengaku,  dirinya
juga mendapat banyak aspirasi penolakan
terhadap RUU IKN dan pemindahan Ibu Kota.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh
masyarakat saat HNW melakukan kegiatan
reses DPR RI untuk bertemu dengan
konstituen di dapilnya. 

“Suara-suara itu disampaikan langsung
kepada Saya, baik dari para tokoh maupun
masyarakat biasa. Mereka tidak sepakat
dengan RUU IKN dan perpindahan ibu kota
ini. Aspirasi penolakan tersebut juga
disampaikan oleh sebagian konstituen dari

Luar Negeri. Yang sangat tahu bahwa
beberapa negara, seperti Australia, Myanmar,
dan Malaysia sudah memindahkan Ibu
kotanya. Tetapi tidak ada yang melakukan
perpindahan itu saat ekonomi negara lagi
berat dengan utangnya, apalagi dalam kondisi
pandemi covid-19, seperti yang terjadi dalam
program pemindahan Ibu kota di Indonesia,”
ujarnya. 

“Hal yang juga menjadi alasan mengapa
PKS menolak RUU IKN, walaupun menjadi
satu-satunya fraksi di DPR yang menolak.
Itu semua karena PKS mementingkan agar
Presiden Jokowi memberlakukan asas
prioritas dengan terlebih dahulu merealisasi-

kan janji-janji kampanyenya saat jadi capres,
karena pemindahan ibu kota tidak ada dalam
UU RPJP maupun dalam janji kampanye
Jokowi saat  Pilpres. Apalagi masih ber-
lanjutnya Covid-19 dan makin bertambahnya
utang negara. Mestinya,  prioritas Negara
juga agar anggaran yang ada dimaksimalkan
untuk membantu rakyat mengatasi Covid-19
dan dampak-dampak ekonominya. Bukan
untuk memindahkan atau membangun Ibu
Kota Negara yang tidak ada dalam janji/pro-
gram kampanye Pilpres, dan bukan prioritas
keperluan rakyat,” lanjutnya. 

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) ini mengingatkan agar
pemerintah dan mayoritas fraksi di DPR 
sungguh-sungguh mengambil pelajaran dari
permasalahan pembahasan RUU Cipta Kerja
sebelumnya. Tapi sayangnya, RUU IKN ini
jadi mirip seperti RUU Cipta Kerja yang

pembahasannya dilakukan dengan minim
partisipasi publik, dan berlaku dengan
tergesa-gesa. Dan, tidak sebagaimana
dinafikan oleh salah satu anggota Pansus
IKN, ternyata menurut Wakil Ketua DPR Sufi
Dasco, sebagaimana dikutip oleh banyak
media nasional, Pansus RUU IKN juga tetap
menyelenggarakan rapat sekalipun di masa
reses. 

MK menyatakan, RUU Cipta Kerja itu
sebagai inkonstitutional bersyarat, karena
tidak memaksimalkan pelibatan partisipasi
masyarakat dalam pembahasannya, se-
bagaimana aturannya sangat jelas di-
sebutkan dalam Pasal 96 UU Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan. Dan, kali
ini terulang kembali dalam pembahasan RUU
IKN. Jadi, wajar saja bila ada warga negara
yang merasa hak konstitusionalnya untuk
didengar partisipasinya belum terpenuhi,
kemudian menggunakan hak konstitusional-
nya untuk mengajukan peninjauan (judicial
review) ke MK. 

“Saya menghormati hak konstitusonal
warga terkait partisipasi, atau gelar jajak
pendapat dengan referendum,  maupun
mengajukan peninjauan (judicial review) ke
MK. Dan, berharap agar seluruh mekanisme
yang dibenarkan oleh UU maupun UUD untuk
dapat dipergunakan, sehingga terkait
dengan Ibu Kota Negara ini (pindah maupun
tidaknya) agar betul-betul mendapatkan
kelegowoan dan legitimasi yang kuat dari
rakyat Indonesia,” pungkasnya. ❏

MBO
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KETUA MPR RI Bambang Soesatyo

mendukung berbagai kebijakan

Presiden Joko Widodo dalam me-

lakukan reforma agraria, dengan target total

mencapai 12 juta hektar. Saat ini, pen-

capaiannya sudah sekitar 4,3 juta hektar.

Menjadi solusi atas masih adanya jutaan

petani yang hanya memiliki rata-rata 0,3

hektar tanah. Bahkan, lebih banyak lagi yang

sama sekali tidak memiliki tanah dan hanya

jadi buruh tani.

Reforma Agraria sejalan dengan Ke-

tetapan MPR RI Nomor IX /MPR/2001 tentang

Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber

Daya Alam. Ketetapan MPR tersebut telah

memotret berbagai persoalan yang menjadi

isu utama dalam bidang pengelolaan agraria.

“Dikuatkan melalui Ketetapan MPR Nomor

1/MPR /2003 tentang Peninjauan terhadap

Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS

dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai

dengan Tahun 2002, yang merekomen-

dasikan dilakukannya langkah-langkah

proporsional dan adil dalam penanganan

konflik-konflik agraria, mulai dari persoalan

hukum sampai dengan implementasinya di

lapangan,” ujar Bamsoet dalam Seminar

Nasional Hukum Agraria Indonesia, di-

selenggarakan secara virtual oleh LBH HKTI,

di Jakarta, Rabu (15/12/21).

Turut hadir, antara lain Ketua Umum DPP

HKTI, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, dan

Ketua LBH HKTI Apriyansyah.

Seminar Nasional Hukum Agraria Indonesia

Bamsoet Dorong Percepatan Reformasi Agraria
Konstitusi mengamanatkan, tanah seharusnya menjadi sumberdaya yang harus diatur secara ketat
oleh negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan,

secara umum beberapa persoalan yang

mengemuka dalam reforma agraria menge-

rucut pada tiga aspek. Antara lain, ke-

timpangan penguasaan tanah negara,

timbulnya konflik agraria yang dipicu

tumpang tindihnya kebijakan distribusi lahan

pada masa lalu, dan timbulnya krisis sosial

serta ekologi di pedesaan. Materi tentang

pembaruan agraria telah dimasukkan

menjadi bagian dari Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Semangat yang diusung selaras dengan

amanat penyelenggaraan reforma agraria,

yang harus bermuara pada 7 hal. Antara

lain, mengurangi kemiskinan, menciptakan

lapangan pekerjaan; memperbaiki akses

masyarakat kepada sumber-sumber

ekonomi-terutama tanah; menata ulang

ketimpangan penguasaan, pemilikan,

penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan

sumber-sumber agraria; mengurangi konflik

dan sengketa pertanahan dan ke-agraria-

an; memperbaiki dan menjaga kualitas

lingkungan hidup; dan meningkatkan

ketahanan pangan dan energi masyarakat,”

jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini

menerangkan, keberpihakan pemerintah

terhadap pemenuhan kebutuhan tanah bagi

rakyat merupakan wujud implementasi

amanat konstitusi. Mengingat Pasal 33

konstitusi menegaskan bahwa bumi, air, dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Amanat Konstitusi ini menegaskan

bahwa tanah seharusnya menjadi sumber-

daya yang harus diatur secara ketat oleh

negara untuk sebesar-besar kemakmuran

rakyat. Kebijakan pengelolaan sumber

daya agraria harus menempatkan ke-

pentingan rakyat sebagai Panglimanya,”

pungkas Bamsoet. ❏
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Kerap timbul pertanyan kawan Tim Nasional

(Timnas) Indonesia bisa tampil di pentas Piala

Dunia Sepakbola. Pertanyaan itu seperti itu wajar

adanya, karena persaingan tim nasional antarbangsa

demikian sengitnya. Mungkin belum banyak yang tahu –

seperti yang diakui oleh FIFA— Tim Nasional Indonesia

pernah tampil di Piala Dunia Perancis 1938, saat itu tim Indonesia

disebut Tim Nasional Hindia Belanda.
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BANGSA ini mungkin entah kapan tidak

akan mengenal sepakbola bila bangsa-

bangsa Eropa tidak datang ke nusantara.

Sebagai bangsa yang mengembangkan

koloninya, mereka datang ke nusantara tidak

hanya dengan misi berdagang, menyebarkan

agama, atau invasi militer, namun juga

membawa apa-apa yang mereka lakukan di

negeri asal usulnya.

Kebiasaan mereka bermain sepakbola

juga dilakukan di koloni-koloni bangsa Eropa.

Mereka bermain bola bisa jadi untuk mengusir

kebosanan, mengisi waktu, atau untuk

berolahraga. Pegawai pemerintahan kolonial

Belanda, baik administratur atau tentara, bila

mereka bosan di kantor atau tangsi, mereka

mengusir kebosanan itu dengan bermain

bola.

Dari waktu ke waktu, mereka tidak hanya

bermain bola untuk mengisi waktu kosong

atau berolahraga, namun mulai mengikat diri

dalam suatu klub atau persatuan sepakbola.

Mereka melakukan hal yang demikian bisa

jadi terinspirasi kompetesi atau liga sepakbola

yang sudah bergulir di negara-negara Eropa.

Liga Inggris disebut kali pertama dilakukan

pada tahun 1871.

Dengan menghimpun diri, para pesepak-

bola pada saat itu lebih tersemangati karena

ada jiwa bertarung atau berkompetisi. Dari

sinilah pada tahun 1886 di Surabaya lahir

klub sepakbola yang bernama Sparta dan

Victoria. Dari waktu ke waktu, permainan

sepakbola berkembang secara masif, tidak

hanya di Surabaya namun juga di Batavia

(Jakarta), Bandung, Semarang, Malang,

Sukabumi, dan Yogyakarta. Di kota-kota

tersebut jumlah klub yang berdiri tidak hanya

satu atau dua, namun mencapai 15 klub. Di

Semarang contohnya, ada 15 klub berdiri

pada masa itu.

Dalam sepakbola itu ada unsur per-

satuan dan kesatuan. Klub-klub yang ada

merasa butuh induk cabang olahraga

sepakbola sehingga pada tahun 1919

didirikan Nederlandsch Indische Voetbal

Bond (NIVB) atau Persatuan Sepakbola

Hindia-Belanda. Tim sepakbola ini pada 28

Maret 1921 bertanding melawan Singapura

dan menang 1-0. NIVB ini pun tercatat

sebagai anggota resmi FIFA, badan sepak-

bola dunia, sejak 24 Mei 1924.

NIVB dibentuk tidak hanya untuk menaungi

mereka, namun induk organisasi olahraga

sepakbola itu juga menggelar kompetisi.

Sebelum dan sesudah dibentuknya NIVB,

persepakbolaan pada masa itu bisa dikata-

kan sudah ramai dan mapan. Disebut liga

atau kejuaraan pertandingan sepakbola

sudah digelar sejak tahun 1914. Dari

kompetisi atau pertandingan yang digelar,

Voetbalbond Batavia en Omstreken (VBO)

kerap menjadi pemenang.

Selain ada kompetisi juga ada pertanding-

an exhibition. Pada tahun 1920 di Lapangan

Singa (Lapangan Banteng, saat ini), Jakarta,

digelar pertandingan exhibition. Pertanding-

an sepakbola itu digelar untuk memeriahkan

pasar malam. Rupanya pertandingan itu juga

dijadikan ajang judi bagi sebagian orang.

Masifnya perkembangan sepakbola pada

masa itu, ditambah lagi permainan ini sangat

merakyat sebab melibatkan banyak orang,

membuat sepakbola tidak hanya di monopoli

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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oleh orang-orang Belanda atau Eropa yang

berada di nusantara. Berbagai suku dan

bangsa yang lainnya juga membentuk

persatuan sepakbola. Dari kalangan pribumi

lahirlah Persatuan Sepakbola Djakarta

(Persidja), berdiri pada tahun 1925. Lalu ada

Voetbalbond Indonesia Jacatra (VIJ) tahun

1928. Ada Persebaya yang asalnya Soera-

bajasche Indonesische Voetbal Bond

(SIVB) tahun 1927.

Klub sepakbola dari kalangan pribumi

biasanya menggunakan nama wilayahnya.

Ini berbeda dengan nama klub sepakbola

dari kalangan bangsa Cina. Mereka mengg-

unakan nama orang seperti Tiong un Tong,

Donar, dan UMS.

Ketika sepakbola masif berkembang di

nusantara, saat itu kondisi bangsa ini juga

sedang mengalami masa penjajahan.

Berbagai pergerakan muncul dan meng-

gunakan berbagai cara agar bangsa ini

merdeka. Para pesepakbola pribumi pun

demikian. Mereka tidak hanya mau asyik

menendang bola, namun juga ikut ber-

kontribusi dan memikirkan bagaimana bangsa

ini juga harus merdeka.

Untuk melawan penjajah, para pesepak-

bola dari kalangan pribumi membentuk PSSI

(Persatoean Sepakbola Seloeroeh Indo-

nesia). Menurut Wikipedia, lahirnya PSSI

dari sosok yang bernama Soeratin Sosro-

soegondo. Ia adalah pria lulusan Sekolah

Teknik Tinggi di Heckelenburg, Jerman, pada

tahun 1927. Selepas lulus kuliah ia kembali

ke Jawa pada tahun 1928. Ketika di Jawa,

ia bekerja di perusahaan bangunan Belanda,

Sizten en Lausada, yang berkantor pusat,

di Yogya-karta. Di tempat itu dia satu-

satunya orang pribumi.

Bekerja di sana bisa jadi hidupnya terjamin

dan gaji tinggi, namun rupanya hati nuraninya

memilih yang lain. Panggilan untuk ikut

memerdekakan bangsa ini membuat dia

keluar dari perusahaan itu. Soeratin saat itu

melihat banyak metode yang dilakukan oleh

para pejuang untuk memerdekakan diri,

seperti yang dilakukan oleh para mahasiswa

dengan Kongres II Pemuda pada tahun 1928

yang melahirkan Sumpah Pemuda.

Menjelang digelar Kongres II Pemuda,

tepatnya Agustus 1928, ada pertandingan

sepakbola antara Tim NIVB dengan Australia,

di mana Australia kalah 1-2.

Soeratin ingin mencari cara lain agar

pergerakan yang dilakukan oleh para pejuang

semakin beragam, namun satu tujuan. Ia

melihat sepakbola bisa dijadikan sarana untuk

menyemai nasionalisme di kalangan pemuda

sebagai sarana untuk menentang Belanda.

Untuk mewujudkan itu, ia mengadakan

pertemuan dengan tokoh-tokoh sepakbola

dari kalangan pribumi yang berasal dari Solo,

Yogyakarta, Bandung, dan kota-kota lainnya.

Agar pertemuan tersebut tidak diketahui oleh

intel-intel Belanda maka setiap pertemuan

dilakukan secara rahasia.

Pertemuan menemukan titik terang ketika

dia mengadakan rapat dengan pengurus VIJ

di Hotel Binnenhof, Jl. Kramat 17, Batavia.

Dari rapat itu disepakati gagasan perlunya

dibentuk organisasi sepakbola nasional.

Rapat itu dimatangkan dengan digelarnya

pertemuan secara maraton di berbagai kota

dengan melibatkan tokoh pergerakan

nasional, seperti Daslam Hadiwasito, Amir

Notopratomo, A. Hamid, dan Soekarno

(bukan Bung Karno). Komunikasi lewat

surat-menyurat atau lewat orang ketiga

dengan tokoh-tokoh sepakbola di daerah

juga ditempuh.

Dari pertemuan secara langsung atau

melalui surat-menyurat serta pihak ketiga,

akhirnya para tokoh sepakbola berkumpul di

Yogyakarta, 19 April 1930, untuk melakukan

‘kongres’. Hadir dalam kongres itu, Sjam-

soedin, wakil dari VIJ; Gatot, wakil dari

Bandoengsche Indonesische Voetbal Bond;

Daslam Hadiwasito, A. Hamid, dan M. Amir

Notopratomo, wakil dari Persatuan Sepakbola

Mataram Yogyakarta; Soekarno, wakil dari

Vortenlandsche Voetbal Bond Solo; Karto-

darmoedjo dari Madioensche Voetbal Bond;

E.A. Mangindaan, wakil dari Indonesische

Voetbal Bond Magelang; dan Pamoedji, wakil

dari Soerabajasche Indonesische Voetbal

Bond. Kongres tersebut menyepakati

dibentuknya PSSI. Organisasi ini awalnya

bernama Persatoean Sepak Raga Seloeroeh

Indonesia. Selanjutnya saat pertemuan

digelar kembali di Solo, namanya diganti

menjadi seperti nama saat ini. Pertemuan di

Solo juga menyepakati Soeratin sebagai Ketua

Umum PSSI.

Lahirnya PSSI pada tahun 1930 membuat

organisasi induk sepakbola pada masa itu

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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semakin banyak. Pada masa itu ada tiga

induk sepakbola, yakni NIVB yang merupa-

kan milik bangsa Belanda, Hwa Nan Voetbal

Bond (HNVB) milik bangsa Tionghoa, dan

PSSI yang disebut milik kalangan pribumi.

Hadirnya tiga induk sepakbola tersebut

membuat persepakbolaan pada masa itu

sangat ramai. Masing-masing badan meng-

gelar liga sendiri. Di liga yang digelar NIVB

ada bintang lapangan yang sangat popular,

seperti G. Rehatta dan de Wolf. Di Liga HNVB

pun demikian. Di Liga PSSI ada bintang

lapangan seperti Maladi, Sumadi, dan Ernst

Mangindaan.

Dari ketiga induk sepakbola tadi, tim

nasional (timnas) yang diakui oleh FIFA

adalah timnas yang berasal dari NIVB. Dari

sinilah Timnas NIVB yang berhak ikut dalam

Far Eastern Championship Games (Far

East Games), ajang olahraga untuk negara-

negara Asia kecil. Dalam kegiatan olahraga

yang diadakan pada Mei 1934, Timnas

Hindia-Belanda menang besar 7-1 atas

Jepang, namun selanjutnya dua kali kalah

saat melawan Cina, 0-2; dan Filipina, 2-3.

Dalam perjalanan waktu, NIVB dan HNVB

pamornya turun. Akibat yang demikian

membuat NIVB berganti nama menjadi

Nederlandsch-Indische Voetbal Unie

(NIVU) pada tahun 1935. NIVB pamornya

turun sebab dalam masa periode 1924 hingga

1935, di dalam kepengurusan kerap terjadi

konflik internal hingga mengalami ke-

bangkrutan. Kondisi yang demikian membuat

banyak klub hengkang dari NIVB. Dalam

masa transisi, NIVU malah bergabung dengan

PSSI. Padahal NIVU diakui keanggotaan oleh

FIFA pada 14 Agustus 1936.

Untuk menghadapi Piala Dunia 1938 di

Perancis, NIVU dengan PSSI menanda-

tangani perjanjian kerja sama, gentlemen’s

agreement, pada 15 januari 1937. Dalam

perjanjian itu menyebutkan kedudukan NIVU

dan PSSI setara, baik de facto maupun de

jure. Untuk itu dalam menghadapi Piala Dunia

yang akan berlangsung tahun depan mereka

secara bersama mencari bakat pemain yang

akan dibawa ke Perancis.

Menjelang persiapan menuju ke pentas

dunia, terjadi perselisihan antara PSSI dan

NIVU. Akar masalahnya adalah timnas mana

yang diturunkan, apakah Timnas Indonesia

(PSSI) ataukah Timnas Hindia-Belanda

(NIVU). Di sinilah bisa jadi FIFA turun tangan,

namun karena yang diakui oleh FIFA adalah

NIVU, dan NIVU telah terdaftar sebagai

anggota FIFA maka Timnas Hindia-Belanda-

lah yang mewakili Hindia-Timur (Dutch East

Indies) dalam Piala Dunia.

Menghadapi pilihan yang demikian,

Soeratin membatalkan kesepakatan dengan

NIVU. Alasannya, yang berlaga bukan

Timnas (PSSI) sehingga bendera dan

seragam yang digunakan timnas yang

berlaga di Perancis menggunakan bendera

Hindia-Belanda serta jersey orange-putih,

seperti jersey Timnas Belanda. Selain itu,

toh bila bergabung dengan Timnas Hindia-

Belanda, pasti perekrutan pemainnya juga

diskriminatif sehingga Soeratin lebih memilih

membatalkan kesepakatan itu.

Hingga akhirnya Timnas Hindia-Belanda

tampil di Perancis pada tahun 1938.  Meski

demikian disebutkan dalam bola.com ada 17

pemain terpilih yang terdiri dari etnis

Tionghoa, Indo-Eropa (Belanda), dan

Indonesia diberangkatkan ke Piala Dunia

1938 Prancis.

Saat Piala Dunia berlangsung, Timnas

Hindia-Belanda langsung bertemu dengan

Hungaria. Pada saat itu, Hungaria merupakan

kekuatan sepakbola dunia. Sebab yang

dihadapi adalah tim besar, maka Timnas

Hindia-Belanda langsung dilumat dengan

skor 0-6. Ya memang kalah dari segi fisik,

skil pemain, serta pengalaman.

Setelah negara Hindia-Belanda bubar,

muncul pertanyaan besar, negara Asia mana

yang kali pertama tampil di Piala Dunia. Dalam

bola.com disebutkan, akhir Januari 2018,

FIFA mengakui jika Timnas Hindia-Belanda

(Dutch East Indies) yang tampil pada Piala

Dunia 1938 adalah Timnas Indonesia. ❏

AWG/dari berbagai sumber

FOTO-FOTO: ISTIMEWATimnas Hindia-Belanda berhadapan dengan Hungaria, 1938
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Tahun 1950-an, Indonesia Macan Asia
Di awal babak sejarah bangsa, Indonesia menjadi kekuatan Asia, termasuk dalam olahraga sepakbola. Tim nasional pernah

menahan Uni Soviet dan mengalahkan Jepang. Dalam perjalanan waktu, prestasi yang ada semakin menurun bahkan PSSI

pernah kena sanksi oleh FIFA yang menambah keterpurukan prestasi.

MESKI Tim Nasional (Timnas) Indonesia

belum berhasil merebut AFF Cup

2020, namun pujian pada Timnas

mengalir sangat deras. Racikan pelatih asal

Korea Selatan Sin Tae-yong disebut mampu

menampilkan performa permainan yang

sangat apik sehingga pada leg kedua final

AFF Cup 2020 yang digelar di Singapura,

Indonesia mampu menahan tim terkuat di

Asia Tenggara, Thailand, 2-2. Hasil draw atau

seri tersebut merupakan bukti bahwa

semangat timnas pantang menyerah.

Selanjutnya, mantan pelatih Timnas Korea

Selatan di Piala Dunia 2018 itu ke depan

diharapkan mampu membawa timnas

terbang tinggi kembali dengan prestasi

mendunia. Bangsa ini bisa dikatakan sudah

merindukan memiliki timnas yang tangguh,

handal, dan mempunyai prestasi yang

disegani.

Dalam sejarah perjalanan persepakbolaan

di tanah air, timnas memiliki catatan yang

bisa dibanggakan dan bisa dijadikan inspirasi

bagi seluruh rakyat, terutama pemain untuk

terus berkiprah dalam dunia sepakbola.

Setelah Indonesia merdeka, dinamika

persepakbolaan di tanah air semakin

meningkat. Sebagai bagian bangsa di

dunia, Indonesia diwajibkan untuk ikut

kegiatan-kegiatan pesta olahraga tingkat

Asia dan dunia. Pada tahun 1956 digelar

Olimpiade XVI di Melbourne, Australia.

Bangsa ini yang baru berumur 11 tahun

pun mengirimkan kontingennya, di antara

cabang olahraga yang dibawa ke Melbourne

adalah sepakbola.

Kehadiran timnas di olimpiade tersebut

rupanya membawa kejutan sangat luar

biasa. Saat berhadapan dengan Timnas Uni

Soviet, Timnas Indonesia mampu menahan

imbang 0-0. Sayang dalam pertandingan

kedua, bangsa ini kalah oleh Uni Soviet

dengan skor yang sangat mencolok 0-4.

Alasan kekalahan sebagai akibat para

pemain Timnas Indonesia kelelahan.

Terlepas dari itu, pertandingan tersebut

bukan pertandingan biasa, sebab Timnas Uni

Soviet dipenuhi bintang-bintang sepakbola

Maulwi Saelan

FOTO-FOTO: ISTIMEWAIndonesia saat berhadapan dengan Uni Soviet, 1956
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dunia, salah satunya penjaga gawang yang

pada masanya merupakan keeper terhebat,

yakni Lev Yashin. Indonesia mampu meng-

imbangi negara yang sekarang terpecah

belah itu karena kelihaiaan penjaga gawang-

nya, Maulwi Saelan. Dalam tirto.id, dengan

mengutip Madjalah Olahraga edisi 5 Desember

1956 menceritakan pemberitaan salah satu

media asing yang di antaranya melaporkan

kegemilangan kiper Indonesia, Maulwi

Saelan: “Indonesia held hot favorite Russia

to a scoreless draw in the first hock result of

the Olympic football tournament yesterday....

The Russians were masters everywhere on

the filed except where it counted most-in the

goal square. Russia sent the ball over the

goal line 46 times, forced 23 corner kicks,

and compelled keeper Saelan to defend his

goal for 20 saves. In all Saelan put the ball

back into play 66 times during the 120

minutes of play.”

Pertandingan di Melbourne itu selalu

dikenang oleh PSSI dan kerap dilontarkan

oleh pengamat sepakbola ketika ditanya

mengenai prestasi sepakbola Indonesia.

Di tahun 1950-an, timnas memang kuat di

benua Asia. Ketika digelar Asian Games II di

Manila, Filipina, pada tahun 1954, sepakbola

juga merupakan cabang olahraga yang

dikirim oleh Kotingen Indonesia. Di putaran

awal, timnas berada satu grup dengan India

dan Jepang. Dalam pertandingan dengan

Jepang, Indonesia mampu mengalahkan

kesebelasan saudara tua itu dengan skor

5-3. Selanjutnya saat melawan India, yang

saat itu merupakan juara bertahan Asian

Games I, Indonesia mampu menundukkan

negara itu dengan skor telak 4-0.

Dua kemenangan ini mampu menghantarkan

Indonesia juara grup dan maju ke semifinal. Di

babak ini rupanya nasib Indonesia belum

beruntung sebab kalah dengan Republik Cina

(Taiwan) 2-4. Sebenarnya, Indonesia mem-

punyai peluang untuk merebut medali

perunggu namun lagi-lagi keberuntungan

belum menghampiri. Dalam perebutan tempat

ketiga, Indonesia dikalahkan Myanmar

(Burma) dengan skor 4-5.

Pengalaman pertandingan di Manila dan

Melbourne menjadi bekal penting bagi timnas.

Saat digelar Asian Games III di Tokyo, Jepang;

Indonesia mampu meraih medali perunggu

setelah mengalahkan India 4-1. Raihan ini

disebut puncak tertinggi perjalanan Indonesia

dalam sejarah sepabolanya.

Selanjutnya perjalanan sepakbola Indonesia

mengalami pasang surut dengan sekup yang

makin lama makin menyempit. Jangankan di

Asia, di Asia Tenggara pun masih harus

berjuang. Pada penyisihan Piala Dunia 1986

yang digelar di Mexico, Timnas Indonesia patut

dipuji sebab lolos babak grup Asia. Namun,

dalam perjalanan selanjutnya, harus bertemu

dengan Korea Selatan. Bertemu dengan

raksasa Asia inilah yang membuat Indonesia

gagal untuk melanjutkan langkah berikutnya.

Dalam Asian Games X di Seoul, Korea

Selatan, Indonesia mampu menempatkan

dirinya dalam semifinal, namun dalam

pertandingan semifinal dan perebutan medali

perunggu, kita kalah dengan Korea Selatan

0-4 dan dengan Kuwait 0-5. Dalih kekalahan,

saat itu, juga karena pemain mengalami

kelelahan.

Untuk prestasi di kawasan Asia Tenggara,

Indonesia pada SEA Games 1987 di Jakarta

mampu meraih medali emas. Hal demikian

terulang dalam SEA Games 1991 di Manila,

Filipina. Sedang dalam AFF Cup, Indonesia

belum pernah juara meski sudah enam kali

masuk ke babak final.

Terkait sepakbola Indonesia, seperti

ditulis di Wikipedia, dalam ajang Piala Dunia,

Olimpiade, AFC, dan Asian Games, di kolom

yang ada terlihat nama Indonesia lebih

banyak dalam katagori menyebutkan tidak

ikut berpartisipasi, mengundurkan diri,

tidak lolos kualifikasi, dan diskualifikasi.

Sebuah catatan yang perlu menjadi

perenungan kita.

Bahkan yang lebih memprihatinkan ketika

pada 30 Mei 2015, FIFA sebagai badan

sepakbola tertinggi di dunia secara resmi

menjatuhkan sanksi kepada PSSI dan berlaku

hingga PSSI mampu memenuhi kewajiban

pada pasal 13 dan 17 statuta FIFA. Sanksi

yang diberikan membuat Timnas Indonesia

dan semua klub yang bermain di Liga

Indonesia dilarang berpartisipasi di ajang

sepakbola di bawah hukum FIFA dan AFC.

Dilihat dari catatan perjalanan sepakbola

yang ada, harus diakui dari waktu ke waktu,

timnas semakin menurun prestasinya. Cita-

cita untuk menuju pentas dunia, sepertinya

mesti direnungkan kembali, selanjutnya

diwujudkan dengan tekad yang kuat hingga

akhirnya harapan yang ada bisa digapai.

Kalau di tahun 1950-an saja kita menjadi

kekuatan Asia, selanjutnya saat ini kita

seharusnya menjadi kekuatan dunia. ❏

AWG/dari berbagai sumber

Timnas Indonesia 1987 dan 1991 FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Naturalisasi Dianggap Sebagai Solusi
Berbagai cara dilakukan agar timnas juara. Mulai dari mendatangkan pelatih asing berkualitas, menyekolahkan sepakbola

ke Eropa dan Brasil, hingga naturalisasi. Naturalisasi banyak dilakukan oleh negara Asia. Meski disebut sebagai cara yang

efektif menaikan kualitas timnas, namun naturalisasi tidak menjamin timnas menjadi juara.

TIDAK benar kalau disebut PSSI

(Persatuan Sepakbola Seluruh

Indonesia) tidak serius dalam menge-

lola tim nasional (timnas). Kalau kita lihat,

PSSI sejak dahulu berusaha  dan bekerja

agar persepakbolaan di Indonesia maju dan

berprestasi. Untuk memajukan persepak-

bolaan di tanah air, badan sepakbola tertinggi

di Indonesia itu rutin menggelar liga dengan

berbagai kasta.

Liga yang ada diharapkan mampu me-

munculkan bibit-bibit pemain bola yang bisa

dihandalkan. Tak hanya menjaring pemain

bola dari liga, namun PSSI juga menjaring

talenta-talenta muda dengan langsung terjun

ke pelosok-pelosok kampung. Mereka yang

terjaring tersebut selanjutnya dibina dan

dididik tidak hanya di pusat pelatihan PSSI

yang ada di tanah air, namun juga dikirim ke

negara-negara yang maju sepakbolanya

seperti Jerman, Italia, Spanyol, dan Brasil.

Dari sinilah ada sebutan PSSI Primavera,

kesebelasan yang berisikan pemain-pemain

muda yang pernah dididik secara khusus,

baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Meski PSSI sudah berupaya keras untuk

menaikkan pamor persepakbolaan di Indo-

nesia lewat gelaran rutin liga serta me-

nyekolahkan para pemain ke negara yang

sepakbolanya maju, namun hasil yang

diinginkan sepertinya belum membuahkan

hasil. Dari sinilah para pengurus PSSI dan

pengamat berpikir apa yang kurang dalam

pembinaan sepakbola dalam negeri se-

hingga prestasinya belum muncul.

Ketika negara-negara Eropa melakukan

naturalisasi pemain, sebatas untuk me-

nambal kekuatan, langkah yang demikian

juga ditiru banyak negara di Asia. Naturalisasi

menurut definisi dalam seputarpenge-

tahuan.co.id, adalah merupakan sebuah

proses perubahan status warga negara

asing menjadi warga negara sebuah negara.

Dalam naturalisasi harus mendahulukan

beberapa syarat yang ditetapkan dalam

peraturan kewarganegara-an negara yang

bersangkutan.

Naturalisasi diharapkan akan menambah

daya angkat timnas. Pastinya naturalisasi

yang dilakukan adalah memilih pemain yang

memiliki skill lebih atau di atas rata-rata

pemain suatu negara.

Ketika digelar AFC tahun 2007 di empat

Cristian Gonzales FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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negara, yakni Indonesia, Thailand, Malaysia,

dan Vietnam, Timnas Indonesia masih

berformasi pemain asli, belum ada naturali-

sasi namun setelah itu beberapa pemain

dinaturalisasi, entah mereka yang masih

berdarah atau keturunan Indonesia atau

pemain asing yang sudah lama menetap di

Indonesia. Mereka yang dinaturalisasi

seperti Cristian Gonzales, pemain asal

Uruguay. Dia malang melintang bermain di

Liga Indonesia, mulai dari PSM Makassar,

Persik Kediri, Persib Bandung, Putra

Samarinda, Madura United, PSS Selman

hingga RANS Cilegon FC. Setelah itu

berderet pemain Liga Indonesia melakukan

hal yang sama, di samping PSSI juga

mencari-cari pemain keturunan yang

merumput di liga-liga Eropa atau Australia.

Berikut nama-nama pemain yang di-

naturalisasi, Arnol van der Vin, Kim Jeffrey

Kurniawan, Mahamadou Al Hadji, Bio Paulin,

Tonnie Cusell, Jhonny van Beukering,

Ruben Wuarbanaran, Diego Michelis, Guy

Junior, Greg Nwokolo, Stefano Lilipaly,

Herman Dzumafo, Godstime Ouseloka

Egwuatu, Cristian Alejanro, Fabiano

Beltrame, Esaiah Pello Benson, Fassawa

Camara, Sackie Teah Doe, Bruno Casimir,

Mamadou Diallo, Zoubairou Garba, Mufi-

lutau Opeyemi Ogunsola, Silvio Escobar,

Ezra Walian, I l i ja Spasojevic, Beto

Goncalves, Otavio Dutra, Marc Klok,

Sergio van Dijk, Osas Saha, Raphael

Maitimo, OK John, Esteban Vizcarra, dan

Victor Igbonefo. Di antara mereka ada

yang tidak terekrut sebagai pemain timnas.

Meski sudah dilakukan naturalisasi

sebenarnya track prestasi sepakbola

nasional juga belum meningkat, namun hal

demikian tidak mengendorkan PSSI untuk

terus melakukan langkah yang sama. Dalam

Timnas Indonesia saat AFF Cup tahun 2020,

ada beberapa nama pemain naturalisasi,

mereka adalah Victor Igbonefo, Ezra Walian,

dan Elkan Baggott. Apakah kehadiran

mereka mampu membawa Indonesia juara?

Meski tidak ada jaminan membawa

kesebelasan juara, namun naturalisasi

terus dilakukan. PSSI mengatakan akan

ada 4 pemain naturalisasi lagi yang akan

mengisi timnas. Mereka adalah Sandy

Walsh, pemain klub Liga Belgia KV

Mechelen; Jordi Amat pemain di klub Liga

Belgia KAS Eupen; Mees Hilgers pemain

klub Liga Belanda, Twente FC; dan Ragnar

Oratmangoen, pemain di klub Go Ahead

Eagles di Liga Belanda.

Menurut Sekretaris Jenderal PSSI Yunus

Nusi, nama-nama di atas telah bersedia

mengikuti proses naturalisasi yang dipimpin

anggota Komite Eksekutif PSSI Hasani

Abdulgani. Dia berharap empat pemain tadi

bisa memperkuat timnas Indonesia mulai

tahun 2022 (Kompas.com, 13/01/2022).

Lebih lanjut dalam web itu diungkapkan,

kebijakan menaturalisasi Sandy Walsh, Jordi

Amat, Mees Hilgers, dan Ragnar Orat-

mangoen, merupakan permintaan langsung

Shin Tae-yong selaku pelatih timnas

Indonesia. “Saya berharap keempat pemain

di atas segera berseragam Merah Putih,

sebab timnas Indonesia akan melakoni

sejumlah pertandingan pada tahun 2022”,

ujar Yunus Nusi seperti yang dikatakan

dalam laman itu. ❏

AWG/dari berbagai sumberTimnas Indonesia 2021

Hasani AbdulganiYunus Nusi

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Nasionalisme Harus Menjadi Karakter Generasi Muda

NASIONALISME adalah satu kebanggaan pada bangsa dan negara yang

harus ada dalam setiap gerak dan langkah generasi muda bangsa.

Sebab, generasi muda adalah penerus kepemimpinan bangsa ini.  Tanpa

kehadiran generasi muda bangsa yang berkarakter, mungkin kita tidak akan

lagi berharap pada keberlangsungan nilai luhur bangsa kita ke depan.

Untuk itulah, berbagai upaya untuk membangkitkan kembali semangat kaum

muda agar memahami nilai luhur bangsa sangat saya apresiasi dan sangat

saya dukung. Apalagi lembaga negara turun langsung merangkul anak muda

untuk bersinergi dalam upaya  tersebut.

Saya berharap, maksimalisasi usaha edukasi seputar kebangsaan, bukan

hanya di setiap kampus tapi juga kalau perlu di sekolah-sekolah, seperti SMA,

SMP, dan bahkan SD harus digencarkan mulai dari sekarang dan harus

mendapatkan dukungan dan partisipasi aktif semua masyarakat Indonesia.

Tapi, generasi muda juga harus sadar diri bahwa memahami nilai luhur

bangsa adalah hal penting mereka pelajari, sehingga ada self awarness dalam

diri mereka.  Jika ini terjadi, asupan materi tentang kebangsaan akan semakin

mudah diterima dan dicerna. ❏

DER

Dr. Hj. Henny Nuraeni, SH, MH.
Dekan FH Unsur

Dirgantara Witjaksono
Pakar Pendidikan

PENDIDIKAN anak usia dini adalah langkah awal seorang anak

dalam memperkaya sisi intelektualitas dan mempersiapkan dirinya

mengikuti level pendidikan selanjutnya.  Kualitas pendidikan anak

usia dini sangat memengaruhi tumbuh kembang intelektualitas anak.

Beberapa faktor untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia

dini, salah satunya  adalah sistem atau kurikulum pembelajaran yang

baik.  Selain fasilitas penunjang, serta  kesejehtaraan guru.  Sebab,

faktor kesejahteraan ini sering luput dari perhatian kita ssemua.  Saya

berharap, pemerintah dan pihak-pihak berkompeten untuk mem-

perhatikan soal ini.

Sangat disayangkan jika perhatian terhadap guru pendidikan usia

dini ini kurang. Dari berbagai pertemuan dan kegiatan yang saya lakukan

bersama para guru, kualitas mereka sebagai pendidik kebanyakan

sangat baik. ❏

DER

Pentingnya Pengembangan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan Anak Usia Dini

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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SEJAK kecil Ia  sering  membantu teman-

temannya. Ketika remaja, kebiasaan

menolong itu semakin sering dilakukan,

termasuk kepada  orang yang belum dikenal.

Ketika ada orang yang tertimpa musibah atau

mengalami kecelakaan misalnya maka

dengan cekatan Ia memberi bantuan.

Padahal, saat itu banyak orang yang merasa 

jijik atau takut menolong si korban. Tetapi, ia

malah dengan ikhlas memberikan bantuan. 

Karena itu, saat duduk di bangku SLTA,

Nawang Anjar Mulyani (26) tertarik ber-

gabung menjadi anggota Palang Merah

Remaja (PMR). Ia berfikir, menjadi anggota

PMR  membuatnya merasa bisa lebih barguna

bagi orang lain. Memberikan pertolongan

kepada mereka yang membutuhkan. Dan,

meringankan beban penderitaan orang yang

terkena musibah.

Saat keanggotaannya di PMR selesai,

Nawang menyalurkan sifat ringan tangan-

nya melalui wadah Palang Merah Indonesia

(PMI). Melalui jalur Korp Sukarelawan,

Nawang masuk dan bergabung menjadi

anggota  PMI Kabupaten Magelang, Provinsi

Jawa Tengah, sejak 2014. 

Sejak itu semakin banyak misi kemanusia-

an yang diikuti si bungsu dari tiga Srikandi

GEMA
PANCASILA

Nawang Anjar Mulyani

Saudara Bagi Warga Lereng

puteri pasangan Hadi Suparno  dan Triwi-

ningsih ini. Bahkan, aktivitas yang dilaksana-

kan tidak hanya yang bersifat darurat

kebencanaan, tetapi juga aktivitas ke-

sehatan, yang lazim dilakukan pada kondisi

aman. Seperti penyuluhan kesehatan, hingga

pelayanan kesehatan. 

“Selain penyuluhan dan pemberian vaksin,

saat ini saya  ikut menyiapkan pengiriman

bantuan kepada korban erupsi Semeru.

Saya juga mengikuti perkembangan status

Gunung Merapi yang terus bergolak,” kata

Nawang saat dihubungi Majalah Majelis

beberapa waktu lalu. 

Bagi Nawang, Gunung Merapi memiliki

makna dan tempat tersendiri. Sudah sejak

lama, ia ikut dalam aksi-aksi  kebencanaan,

khususnya saat  gunung tersebut bergejolak.

Gunung Merapi

Bahkan sejak 2010, atau sebelum bergabung

dengan PMI, Nawang sudah terlibat aksi

kemanusiaan memberi pertolongan kepada

para korban Gunung Merapi.  

“Saat masih di PMR saya selalu terlibat

dalam penyaluran bantuan kepada para

korban yang tinggal di pengungsian. Jadi,

sudah hafal betul, apalagi jarak rumah saya

dengan kecamatan Muntilan, tempat para

korban mengungsi relatif dekat,” kata dara

kelahiran Magelang, 19 Juli 1995, ini

menambahkan. 

Karena itu, Nawang tidak pernah menemui

kesulitan saat harus berkomunikasi, maupun 

mendengarkan keluh kesah  para korban Merapi.

Ia juga tidak canggung saat mem-berikan

pertolongan. Karena para korban masih

terhitung tetangga dan saudaranya sendiri. 

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Hasil bumi 

Kedekatan Nawang dengan para korban

Gunung Merapi terjaga sangat baik.  Tidak

hanya terjadi di pengungsian atau pada saat

Merapi meletus, tapi juga saat mereka telah

kembali ke rumah masing-masing. Pada saat

kondisi normal pun hubungan Nawang

dengan masyarakat sekitar lereng Merapi,

yang selalu terancam oleh lahar gunung

tersebut,  sangat baik seperti laiknya

keluarga sendiri.

Bahkan, acapkali Nawang mendapatkan

buah tangan berupa hasil bumi dari masya-

rakat, saat mereka bertemu. Mereka juga tak

sungkan meminta Nawang untuk sekedar

singgah jika bertemu di desanya. Atau

mengundangnya untuk hajatan tertentu.

“Hubungan kami sangat baik, melebihi

keluarga sendiri.   Kami  terharu, jika tiba saat

berpisah, di mana mereka hendak kembali

ke desa, karena Merapi sudah dinyatakan

aman. Pada saat seperti itu kami semua

merasa berat untuk berpisah dengan

mereka. Demikian pula para pengungsi

kepada kami,” kata Nawang lagi. 

Untuk menjaga hubungan silaturahim

dengan para korban, Nawang kerap meng-

usahakan hadir pada acara-acara adat

desa. Juga pada acara pernikahan, hajatan 

maupun selamatan yang sering dilakukan

masyarakat dikaki Gunung Merapi. 

“Kami saling berkirim salam dan menanya-

kan kabar. Kami juga senantiasa berharap

masyarakat di kaki Gunung Merapi diberikan

kesehatan dan keselamatan dalam menjalan-

kan aktivitas sehari-hari,” kata Nawang lagi. 

Karena alasan-alasan itulah, alumni

Poltekkes Kemenkes Semarang tahun 2018,

ini tidak pernah berfikir untuk berhenti

menjadi relawan PMI Kabupaten Magelang.

Selama dibutuhkan dan masih sanggup

memberikan pertolong pada orang lain,

Nawang bertekad akan terus menjadi bagian

dari relawan PMI. ❏

MBO
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NASIONAL

Kuliah Umum Universitas Terbuka

Bamsoet Bersama Irfan Hakim Dorong
Pengembangan Ekonomi Kreatif
Menurut Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menjalankan usaha ekonomi kreatif tidak memerlukan
modal besar. Kuncinya pada kreativitas.

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo,

yang juga Dosen Fakultas Hukum Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) Univer-

sitas Terbuka bersama selebritas Irfan Hakim

mengisi kuliah umum Ekonomi Kreatif di Era

Digital, yang diselenggarakan MPR RI

bekerjasama dengan Universitas Terbuka,

di kompleks MPR RI Senayan, Jakarta, Rabu

(15/12/2021). Turut hadir jajaran Rektorat

Universitas Terbuka, antara lain Rektor Ojat

Darojat, para wakil Rektor, Dekan FHISIP

Sofjan Aripin, serta Kepala Pusat Pengem-

bangan Hubungan Internasional dan Ke-

mitraan Sri Sedyaningsih.

Menurut  Bamsoet, begitu ia biasa disapa,

laporan OPUS Ekonomi Kreatif 2020,

kontribusi subsektor Ekonomi Kreatif pada

Produk Domestik Bruto (PDB) nasional telah

mencapai Rp 1.211 triliun. Menempatkan In-

donesia pada posisi ketiga terbesar di dunia

sebagai negara dengan kontribusi sektor

ekonomi kreatif terbesar terhadap PDB.

Sedangkan dua posisi teratas ditempati

Amerika Serikat dan Korea Selatan.

“Menjalankan usaha ekonomi kreatif tidak

memerlukan modal besar. Kuncinya pada

kreativitas. Bahkan, dengan menggunakan

handphone dalam membuat konten se-

derhana tentang kehidupan, kemudian di

upload ke Youtube, akhirnya bisa men-

datangkan penghasilan. Selebritas seperti

Irfan Hakim saja mau terjun ke dunia digital,

membuat berbagai konten tentang ke-

hidupannya. Dari mulai menceritakan dunia

satwa, aktivitas keseharian, hingga dunia

anak-anak. Di saat terkena Covid-19 dan

harus isolasi mandiri saja, bisa dijadikan

konten yang akhirnya mendatangkan

keuntungan finansial,” ujar Bamsoet.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan,

menyadari kekuatan ekonomi digital, Irfan

Hakim tidak hanya memiliki satu channel

Youtube, melainkan memiliki beberapa chan-

nel, antara lain deHakims (8,12 juta sub-

scriber); deHakims Story (936 ribu sub-

scriber); deHakims Junior (481 ribu sub-

scriber); dan deHakims Aviary (895 ribu

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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subscriber). Irfan Hakim juga memiliki

instagram dengan 8,11 juta follower. Total

pendapatannya sebagai konten kreator per

bulan, menurut analisis Social Blade, bisa

mencapai Rp 5 miliar.

“Selebritas lain juga tidak kalah hebat.

Raffi Ahmad yang memiliki 57,7 juta follower

instagram, dan 22,5 juta subscriber Youtube,

diprediksi pendapatan per bulannya men-

capai Rp 10 miliar. Deddy Corbuzier dengan

10,4 juta follower Instagram dan 16,7 juta

subscriber Youtube, pendapatan per

bulannya diprediksi mencapai Rp 6,8 miliar.

Sedangkan Atta Halilintar dengan 21,3 juta

follower instagram dan 28,3 juta subscriber

Youtube, pendapatan per bulannya di-

prediksi mencapai Rp 4,2 miliar,” jelas

Bamsoet.

Kandidat Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum,

Keamanan dan Pertahanan KADIN Indone-

sia ini menerangkan, tidak hanya selebritas,

masyarakat biasa juga sudah mulai me-

nikmati penghasilan yang besar dari dunia

digital. Bahkan di Bondowoso, sudah ada

Kampung Youtuber, karena pemudanya

banyak yang menjadi Youtuber dengan

membuat beraneka ragam konten. Peng-

hasilan per bulannya pun sangat besar, bisa

mencapai puluhan juta rupiah per bulan.

“Ada juga pemuda asal Banyumas,

Siswanto, dengan kanal Youtube Siboen

Channel, mampu meraih ratusan juta rupiah

dari berbagai konten Youtube yang ia buat

hanya dengan menggunakan handphone

biasa. Di luar sana masih banyak contoh

konten kreator lainnya yang sukses

memanfaatkan dunia digital. Tak hanya dari

Youtube, melainkan juga dari Instagram,

Tiktok, Facebook, hingga berbagai platform

e-Commerce. Jika diamati, kunci sukses

mereka adalah memiliki kreatifitas dan bisa

membangun perbedaan dengan yang

lainnya,” pungkas Bamsoet. ❏
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NASIONAL

Deklarasi Hari Pengemudi Nasional

Gus Jazil: Komitmen Pengemudi Berkontribusi
dalam Pembangunan
Berlangsung di Taman Wiladatika Cibubur, Ahad (23/1/2022), para pengemudi dari berbagai komunitas
menggelar Temu Akbar Lintas Pengemudi Indonesia. Salah satu acara dalam Jambore Pengemudi
Nasional itu adalah Deklarasi Hari Pengemudi Nasional.

SEJUMLAH komunitas pengemudi yang

tergabung dalam Driver Biker Ojek

Kamtibmas Community (DBOKC),

Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh

Indonesia (FSPTSI), dan Konfederasi Serikat

Pekerja Seluruh Indonesia, menggelar Temu

Akbar Lintas Pengemudi Indonesia, Jambore

Pengemudi Nasional (Jampenas), dan

Deklarasi Hari Pengemudi Nasional (Harpenas)

di Taman Wiladatika Cibubur, Jakarta Timur,

Ahad (23/1/2022).

Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid, yang

hadir dalam acara itu menegaskan bahwa

langkah persatuan dan perkumpulan para

pengemudi ini bisa memberikan penguatan

kepada para pengemudi Indonesia. “Deklarasi

Hari Pengemudi Nasional ini sesungguhnya

adalah komitmen para pengemudi untuk dapat

berkontribusi dalam pembangunan. Para

pengemudi hidupnya di jalan, banyak risiko.

Mereka adalah warga Indonesia wajib

hukumnya untuk menerima kejahteraan dan

menerima keadilan,” ujar Gus Jazil, begitu

Jazilul Fawaid biasa disapa.
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Menurut Gus Jazil, di era sekarang ini,

kesempatan terbuka kepada kelompok-

kelompok masyarakat, termasuk para

pengemudi dan pekerja untuk dapat me-

nyampaikan haknya. Sebab, konstitusi

menjamin seluruh warga negara untuk

berserikat dan berorganisasi.

Gus jazil mengatakan, dengan bergabung

dalam sebuah wadah organisasi, para

pengemudi bisa mendapatkan perlindungan

diri. Selain itu, melalui organisasi pekerja bisa

digelar berbagai kegiatan yang memberikan

peningkatan kapasitas sumber daya manusia

(SDM) para pengemudi. Termasuk pelatihan

digital teknologi untuk memudahkan laporan

jika ada persoalan di jalanan.

“Ini bisa menjadi kekuatan yang solid.

Mereka bisa memiliki solidaritas, loyalitas

terhadap organisasi, di antaranya bisa

saling menghidupi. Apalagi ini ada koperasi,”

ujarnya. Hal penting yang utama, menurut

Gus Jazil, adalah peningkatan kapasitas

SDM, pemberdayaan ekonomi, dan pe-

nyadaran terhadap aturan hukum. Hal

terpenting lainnya adalah bagaimana

para pengemudi melalui komunitas atau

organisasinya bisa memberikan kontribusi

pada bangsa.

Dengan ditetapkannya Hari Pengemudi

Nasional, Gus Jazil yakin, semangat dan

solidaritas para pengemudi akan semakin

baik. “Hal yang penting adalah bagaimana

para pengemudi bisa meningkatkan ka-

pasitas, semakin kuat agar para pengemudi

Indonesia memiliki martabat dan kesejahtera-

an di masa depan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, para pengemudi

juga menyampaikan berbagai keluhan yang

sering dihadapi di lapangan. Di antaranya,

sering terjadi pungutan liar petugas, bajing

loncat, potensi kecelakaan lalu lintas, dan

masih minimnya kesejahteraan yang diterima

para pengemudi.

Ketua Umum FSPTSI, Jusuf Rizal, meminta

pemerintah memberikan perhatian kepada

para pengemudi melalui regulasi yang

berpihak pada mereka. Selain itu, mereka

juga meminta para pengusaha untuk mem-

berikan perhatian, baik dalam hal ke-

selamatan maupun kesejahteraan kepada

para pengemudi.

“Para pengusaha ini banyak yang ingin

untung banyak tapi mengorbankan driver.

Jangan sampai para pengemudin ini menjadi

alat eksploitasi pengusaha oleh sistem

kapitalis oleh oligarki ekonomi dan ke-

kuasaan,” katanya. ❏
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NASIONAL

Talkshow Kebangsaan Generasi Muda NU

Ma’ruf Cahyono: Generasi Muda Harus Bersatu,
Cerdas, dan Optimistis

DENGAN protokol kesehatan yang ketat,

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)

dan Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul

Ulama (IPPNU) Cabang Banyumas pada 25

Desember 2021 menggelar Talkshow

Kebangsaan. Talkshow yang digelar di salah

satu aula hotel di Purwokerto, Banyumas,

Jawa Tengah, itu  diselenggarakan untuk

mendinamisasikan Konferensi Cabang XI

IPNU dan IPPNU. Talkshow ini diikuti oleh

pengurus IPNU dan IPPNU se-Banyumas.

Ketua IPNU Banyumas, Aditya Ageng,

mengatakan, selain untuk mendinamisasikan

konferensi, talkshow ini juga sebagai jalan

untuk menyemai kembali semangat ke-

bangsaan di kalangan generasi muda. “Agar

kita semakin paham dengan nilai-nilai

kebangsaan dan selanjutnya mengimple-

mentasikan dalam keseharian,” tuturnya.

Sesjen MPR RI, Ma’ruf Cahyono, bangga berada di tengah ratusan pelajar yang terhimpun dalam
organisasi IPNU dan IPPNU Banyumas. “Ini organisasi besar, secara nasional memiliki jutaan anggota,”
ujar Ma’ruf Cahyono.

Aditya menjelaskan bahwa talkshow ini

mengundang Sekretaris Jenderal MPR, Dr.

Ma’ruf Cahyono SH., MH., untuk menjadi

narasumber. “Kami pilih Pak Ma’ruf karena

sosok yang tepat untuk membahas masalah

kebangsaan,” tuturnya. “Pak Ma’ruf juga

sudah kami anggap sebagai saudara sendiri,

sebab sama-sama orang Banyumas,”

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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tambahnya sembari tersenyum.

Saat pemaparan, Ma’ruf Cahyono me-

nyatakan rasa senangnya bisa memenuhi

undangan dari IPNU dan IPPNU Banyumas.

Ia bangga berada di tengah ratusan pelajar

Banyumas yang terhimpun dalam organisasi

itu. “IPNU dan IPPNU merupakan organisasi

besar yang secara nasional memiliki jutaan

anggota,” tuturnya.

Sebagai alumni Fakultas Hukum Universi-

tas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwo-

kerto, Ma’ruf Cahyono senang organisasi

IPNU dan IPPNU Banyumas menyelenggara-

kan konferensi. Hal demikian, menurut Ma’ruf

Cahyono, menunjukkan roda organisasi atau

regenerasi telah berjalan. “Seperti juga NU

beberapa waktu lalu melaksanakan Muktamar

di Lampung,” ujarnya.

Generasi muda, lanjut Ma’ruf Cahyono,

mempunyai peran penting dalam sejarah

perjalanan bangsa. Ketua Keluarga Alumni

Fakultas Hukum (KAFH) Unsoed itu me-

nyebut generasi muda pada tahun 1908,

1928, 1945, 1966, 1998, serta momen-mo-

ment penting yang lain telah berkontribusi

untuk membangun peradaban dan per-

ubahan bangsa.

Pria asal Wangon, Banyumas, itu ber-

harap, generasi muda terus dinamis.

“Generasi muda harus tetap memiliki

eksistensi,” ujarnya. Eksistensi berasal dari

daya, tenaga, dan motivasi. “Kita tidak akan

memiliki eksistensi kalau tidak mempunyai

semangat atau tenaga,” tuturnya.

Eksistensi, tambah Ma’ruf Cahyono,

merupakan hal penting karena bangsa ini

kelak akan didominasi oleh generasi muda.

Sebagai kelompok yang dominan dan

sebagai pemegang tongkat estafet ke-

berlanjutan bangsa dan negara agar tidak

mudah menyerah dan putus asa.

Sebagai pelanjut tongkat estafet ke-

pemimpinan, dosen Magister Hukum di

berbagai perguruan tinggi ini mendorong agar

mereka cerdas. Bekal kecerdasan inilah

yang akan membuat generasi muda  mampu 

dalam menyambut masa-masa yang akan

datang, sebab memiliki daya saing.

Sebagai warga negara, generasi muda

didorong tetap memiliki jiwa persatuan.

Kelompok ini harus bersatu, cerdas, dan

optimistis.  ”IPNU dan IPPNU harus menjadi

generasi muda yang bersatu, cerdas, dan

optimistis,” tegas pria yang juga menjadi

Pengurus Pusat Keluarga Alumni Unsoed itu.

 Bekal untuk menghadapi tantangan ke

depan, menurut Ma’ruf Cahyono, generasi

muda juga perlu memiliki jati diri bangsa yang

kuat. Jati diri bangsa ini bersumber pada

Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara

keberadaannya harus tetap dijaga, dirawat,

dan dipelihara. Dia mengingatkan, suatu

bangsa tak akan menjadi besar kalau tak

ditopang pondasi yang kuat. “Nilai-nilai

Pancasila inilah yang menjadi jati diri kita,”

papar pria yang masuk dalam 100 Tokoh

yang berpengaruh di Jawa Tengah itu.  

Pancasila, jelas Ma’ruf Cahyono, jangan

hanya sekadar dihafal namun nilai-nilainya

diimplementasikan dalam kehidupan ke-

seharian. “Dengan mengimplementasikan

nilai-nilai yang ada maka kita akan mencintai

dan bangga pada Indonesia,” ujar pria yang

kini sedang mengikuti program Doktor  pada

Program Kajian Stratejik Global Universitas

Indonesia itu. ❏
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NASIONAL

Kongres Pemuda Asia Afrika 2021

Bamsoet Ajak Pemuda Asia dan Afrika Bersatu
Perangi Pandemi Covid-19
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menyatakan, bangsa Indonesia beruntung mempunyai Pancasila,
sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa. Pancasila telah menjadi ‘titik temu’
bagi keberagaman suku bangsa.

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo

menyoroti masih adanya ketimpangan

akses antara negara maju dan negara

berkembang dalam mendapatkan pasokan

vaksin Covid-19. Dari sekitar 5,7 miliar dosis

vaksin yang terdistribusi secara global,

hanya sekitar 2% yang disalurkan ke Afrika.

Hingga September 2021, jumlah warga di

benua Afrika yang telah mendapatkan

vaksinasi kurang dari 3,5%. Sangat kontras

jika dibandingkan dengan negara-negara

maju yang lebih dari 80% populasinya telah

divaksinasi.

“Merujuk semangat Dasasila Bandung yang

dilahirkan pada Konferensi Asia Afrika tahun

1955, maka atas nama peri kemanusiaan, peri

keadilan, dan solidaritas antarbangsa,

ketidaksetaraan dan ketimpangan tersebut

adalah musuh bersama yang harus kita

hadapi dengan dengan semangat ke-

bersamaan dan gotongroyong,” ujar Bamsoet

saat menjadi Keynote Speech dalam ‘Sec-

ond World Congress Asian African Youth

Government 2021’ secara virtual dari Jakarta,

Jumat (17/12/21).

Turut serta, antara lain Ketua DPD RI La

Nyalla Mattalitti, Gubernur Jawa Barat

Ridwan Kamil, Plt Sekretaris Kementerian

Pemuda dan Olahraga Jonni Mardizal,

Presiden Pemuda Asia Afrika Beni Pramula,

Ketua Panitia Penyelenggara Kongres ke-2

Pemerintah Pemuda Asia-Afrika Saddam Al-

Jihad, serta para Duta Besar negara sahabat

dan perwakilan organisasi Internasional.

Ketua DPR RI ke-20 ini menekankan,

penyelenggaraan Second World Congress

Asian African Youth Government 2021 yang

mengusung tema Asian-African Youth Col-

laboration Against Covid-19 and Beyond,

harus dapat menggugah semangat generasi

muda dari negara-negara Asia dan Afrika,

untuk tidak saja menyuarakan pentingnya

sinergi dan kolaborasi dalam menghadapi

pandemi Covid-19, dan berbagai tantangan

kebangsaan ke depan. Sekaligus melakukan

tindakan nyata yang dimanifestasikan dalam

berbagai program kerja yang membumi.

Pandemi Covid-19, menurut Bamsoet, tidak

hanya menyebabkan pertumbuhan ekonomi

global merosot hingga terkontraksi minus

3,2%, meluluhlantakkan perdagangan

internasional yang terkontraksi minus 8,3%,

hingga menyebabkan resesi terburuk dalam

sejarah sejak Perang Dunia II, dan dampak

yang ditimbulkan lebih buruk dari dampak the

Great Depression pada tahun 1930-an.

“Pandemi Covid-19 juga turut meng-

hadirkan pandemi moral berupa terpinggir-

kannya nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan

jati diri bangsa. Dampak kerusakannya bisa
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jauh lebih dahsyat, sebagai ancaman kasat

mata yang tidak terdeteksi diagnosa medis,”

tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini

menjelaskan, atas dasar itulah, selain

menggencarkan vaksinasi kesehatan,

bangsa Indonesia juga menggencarkan

vaksinasi ideologi menggunakan vaksin

Empat Pilar MPR RI untuk meningkatkan

imunitas masyarakat agar memiliki kekebalan

dalam menghalau nilai-nilai asing yang

mengancam jati diri dan karakter ke-

Indonesiaan.

Empat Pilar MPR RI terdiri dari Pancasila

sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 sebagai konstitusi negara,

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

sebagai bentuk negara, dan Bhinneka

Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Dalam Konferensi Asia Afrika 1955,

Presiden Soekarno turut mengenalkan

Pancasila kepada para peserta dari 29

negara di Asia dan Afrika. Karena Pancasila,

penduduk Indonesia hingga hari ini bisa terus

hidup damai. “Padahal Indonesia memiliki lebih

dari 270 juta jiwa, yang hidup tersebar dalam

negara kepulauan, memiliki tingkat ke-

majemukan yang sangat tinggi, terdiri dari

1.340 suku, berbicara dalam 733 bahasa,

dan menganut 6 agama, serta puluhan aliran

kepercayaan,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini

menerangkan, pasang surut dan jatuh

bangun untuk membangun ikatan ke-

bersamaan tersebut telah dilalui dan

dijadikan pembelajaran bagi segenap elemen

bangsa. Merujuk pada data Charities Aid

Foundation (CAF) World Giving Index 2021,

di masa pandemi Covid-19 yang melanda

dunia, Indonesia menempati peringkat

pertama sebagai negara paling dermawan

di dunia, dengan tingkat sukarelawan

negara lebih banyak tiga kali lipat dari rata-

rata global.

Semangat kebersamaan dan gotong-

royong dalam menghadapi pandemi, ber-

sumber dari nilai-nilai luhur yang diyakini

bersama. Bangsa Indonesia beruntung

mempunyai Pancasila, sebagai dasar

negara, ideologi, dan pandangan hidup

bangsa. Pancasila telah menjadi ‘titik temu’

bagi keberagaman suku bangsa. Pancasila

merepresentasikan nilai- nilai universal yang

dapat diterima semua golongan, dan

mengakomodir segenap kepentingan.

“Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan

yang adil dan beradab, persatuan,

demokrasi dan permusyawaratan, serta

keadilan sosial, adalah nilai-nilai univer-

sal yang kami yakini juga akan diterima

oleh masyarakat global. Dalam konteks ini,

saya berharap, nilai-nilai luhur Pancasila

juga dapat menginspirasi dan menjiwai

penyelenggaraan Kongres Pemuda Asia

Afrika,” pungkas Bamsoet. ❏
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NASIONAL

SESUAI dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Republik Indonesia, dalam ketentuan

menimbang disebutkan bahwa fungsi
kepolisian yang meliputi pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat,
penegakan hukum, perlindungan, penga-
yoman, dan pelayanan kepada masyarakat
dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik
Indonesia selaku alat negara yang dibantu
oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi
hak asasi manusia. Dengan demikian, posisi
Polri dalam menjalankan fungsinya sesuai
amanah dan dalam koridor UUD, undang-
undang, serta dalam Pasal 8 ayat 1 UU No. 2
Tahun 2002 menentukan kedudukan Polri

berada langsung di bawah Presiden.
Isu soal kedudukan Polri mengemuka

sejak gelombang reformasi 1998. Jika
dilihat berdasarkan sejarah Republik Indo-
nesia, kepolisian pernah berada di bawah
Kementerian Dalam Negeri yang ketika itu
masih bernama Departemen Dalam Negeri,
namun secara kelembagaan Polri meng-
alami perubahan-perubahan sejak Indone-
sia merdeka. Perkembangan kepolisian In-
donesia itu terjadi mengikuti perubahan
pemerintahan, undang-undang maupun
kebutuhannya dan kondisi ketatanegaraan
di Indonesia. Sehingga usulan ini perlu
dilakukan kajian secara mendalam dan
komprehensif, baik dari aspek positif dan

Di akhir masa jabatannya sebagai Gubernur Lemhanas, Letjen (Purn) TNI Agus Widjojo, mengeluarkan statement

berupa usulan, Polri sebaiknya di tempatkan di bawah kementerian, Dewan Keamanan Nasional dan Kementerian

Keamanan Dalam Negeri. Usulan itu sebenarnya mengulang usulan yang pernah dilontarkan beberapa tahun yang

lalu. Meski demikian usulan tersebut selalu menimbulkan sikap pro dan kontra di tengah masyarakat dan institusi-

institusi pemerintahan sendiri. Lalu, bagaimana seharusnya dan sebaiknya menempatkan Polri dalam struktur

pemerintahan dan kekuasaan yang ada? Berikut pendapat dari para wakil rakyat.

Arya Wedakarna Anggota MPR dari Kelompok DPD

Perkembangan Kepolisian Mengikuti Perubahan Pemerintahan

Ketika Muncul Lagi Usulan Polri di Bawah Kementerian

negatif bagi sistem ketatanegaraan Indo-
nesia.

Dalam hal ini, perkembangan kedudukan
Polri sejak kemerdekaan mengalami per-
ubahan sesuai situasi ketatanegaraan di In-
donesia, sehingga dalam rangka me-
wujudkan keamanan dan ketertiban, serta
independensi dalam penegakan hukum oleh
Polri kedudukan maka Polri langsung berada
di bawah Presiden sesuai Pasal 8 ayat (1)
UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

Terkait dengan hal tersebut, UU No. 2
Tahun 2002 diundangkan dalam rangka
menciptakan keamanan dalam negeri yang
merupakan syarat utama dalam mendukung
terwujudnya masyarakat yang adil, makmur,
dan beradab berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik In-
donesia Tahun 1945, sehingga independesi
Polri dalam penengakan hukum sangat
penting dalam rangka menjamin kepastian
hukum dan keadilan bagi masyarakat. Jika
menempatkan Polri di bawah kendali menteri,
hal ini sangat rawan politisasi serta dapat
mengancam independensi penegakan
hukum oleh Polri.

Dengan kedudukan Polri di bawah
Presiden, hal ini dapat mendorong inde-
pendensi dan otonomi Polri, yang dapat
menjamin profesionalisme Polri. Namun, yang
harus diingat bahwa hukum itu bersifat
dinamis, sehingga hal ini dapat berubah
sesuai dengan kebutuhan perkembangan
sistem Ketatanegaraan di Indonesia. ❏

AWG

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Didik Mukrianto Anggota MPR Fraksi Partai Demokrat

Bila Menterinya dari Partai Politik, Potensial Terjadi Politisasi Polri

DIDIK Mukrianto, anggota Komisi III DPR,

mengatakan kepada wartawan akan

sangat berbahaya apabila institusi

Polri diposisikan di bawah kementerian. Hal

itu dikemukakannya setelah ada usulan dari

Letjen (Purn) Agus Widjojo, di masa akhir

jabatan sebagai Gubernur Lembaga Ke-

tahanan Nasional (Lemhannas). Usulan

tersebut merupakan kajian internal Lemhanas.

Meski sebagai kajian internal, namun Didik

Mukrianto mengatakan, hal demikian bisa

mengancam kehidupan politik dan demokrasi.

Politisi dari Partai Demokrat itu mengatakan,

berbahaya dan mengkhawatirkan dalam

kehidupan politik dan demokrasi bila Polri

ditaruh di bawah kementerian, sebab bila

menterinya berasal dari partai politik maka

potensial sekali terjadi politisasi di tubuh Polri

untuk kepentingan politik praktis. Menurutnya

, Polri hadir dan dihadirkan untuk netral dalam

politik dan tidak boleh berpihak kepada

kepentingan politik praktis.

Meski dirinya tetap mendukung agar Polri

di bawah Presiden, namun ditegaskan

bahwa posisi Polri kekinian tetap harus

profesional dan menjauhkan dari perilaku

arogansi. Korps ini menurutnya mempunyai

tanggung jawab yang lebih besar.

Sebagai institusi yang sangat vital dalam

konteks ketatanegaraan dan penting dalam

sejarah perjalanan bangsa, Polri harus tetap

berada di bawah Presiden, sehingga hal itu

memungkinkan kepala negara memiliki

kekuatan, kewibawaan, dan kekuasaan

dalam sistem politik Indonesia, terutama

dalam mengomandoi penegakan hukum,

pemeliharaan kamtibmas, pelayanan, per-

lindungan, dan pengayoman masyarakat.

Seperti diberitakan oleh suara.com,

4 Januari 2022, Didik Mukrianto, me-

nyebut, wacana menempatkan Polri di

bawah kementerian harus melalui kajian

mendalam. Menurutnya, justru wacana

tersebut jangan menjadi langkah mundur.

Untuk sebuah diskursus publik, tentu ide dan

gagasan tentang penempatan Polri di bawah

kementerian harus dikaji lebih dalam lagi

secara utuh dan komprehensif. Jangan

sampai menjadi langkah mundur dan set-

back polisi menjadi alat politik, dan bahkan

menarik kembali Polri ke politik praktis. ❏

AWG

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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SOSIALISASISOSIALISASI
Kelompok Cipayung Plus

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Nasional

Bamsoet Ajak

Pikirkan Haluan Pembangunan

SEKITAR seratus mahasiswa dan pelajar yang berasal dari
Kelompok Cipayung Plus, pada Selasa (11/01/2022), memenuhi
Ruang Delegasi, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta.

Kehadiran organisasi yang menghimpun HMI, GMNI, PMII, GMKI,
PMKRI, IMM, KAMMI, PII, LMND, KMHDI, Hikmabudhi, dan Hima Persis
di kompleks parlemen itu, selain untuk mengikuti Sosialisasi Pancasila,
UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau lebih
dikenal Sosialisasi Empat Pilar MPR, juga menyampaikan catatan
awal tahun.

Hadir dalam kegiatan itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo dan para
ketua umum dari masing-masing organisasi mahasiswa dan pelajar
itu. Dalam kegiatan yang menerapkan protokol kesehatan secara
ketat, masing-masing ketua umum organisasi mahasiswa dan pelajar
menyampaikan pandangan, masukan, kritik, dan dukungan terhadap
berbagai permasalahan dan kebijakan yang telah dilakukan oleh
pemerintah, termasuk dukungan kepada MPR dalam melakukan
Sosialisasi Empat Pilar.

Di hadapan organisasi ekstra kampus itu, Bambang Soesatyo
menceritakan, pengalaman dirinya hingga menjadi Ketua MPR
sekarang ini. Dia mengungkapkan, pernah mengikuti proses
perkaderan di HMI. Sebagai politisi, pria yang akrab dipanggil Bamsoet

itu mengatakan, tidak mudah untuk menjadi wakil rakyat. Untuk bisa
duduk menjadi wakil rakyat, katanya, harus beberapa kali ikut dalam
pemilu legislatif. Tidak terpilih dalam pemilu, tidak membuat dirinya
putus asa. “Paling penting dalam hidup itu adalah tak boleh menyerah,”
tegasnya.

Keuletan Bamsoet dalam mengikuti pemilu akhirnya berbuah manis.
Selain terpilih menjadi wakil rakyat, Bamsoet tidak hanya menjadi
anggota biasa, namun pernah menjadi ketua komisi, Ketua DPR,
hingga Ketua MPR.

Dalam kesempatan itu, politisi Partai Golkar itu menyatakan, bangga
bisa bertemu dengan generasi muda. Dia senang dan bangga sebab
masih ada kalangan muda yang peduli pada masa depan bangsa
dan negara, serta memikirkan apa yang perlu dilakukan untuk menjaga
dan merawat keberadaannya. “Di pundak kalian nasib bangsa dan
negara ditentukan”, tuturnya.

Bamsoet yakin, dalam dunia politik akan terjadi regenerasi. Dia
optimistis setelah melihat pidato-pidato dari para ketua umum
organisasi mahasiswa dan pelajar itu. Dua hingga tiga pemilu akan
datang, Bamsoet yakin bahwa generasi muda yang di depannya
akan menggantikan politisi-politisi yang saat ini duduk di Senayan.
“Kalian yang nanti akan menggantikan diri saya”, ujarnya.
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Sebagai bangsa yang besar, para
anggota Kelompok Cipayung Plus didorong
untuk memaksimalkan atau memanfaatkan
potensi yang ada di Indonesia. Selain
sumber daya alam, bonus demografi yang
ada diharapkan untuk dimanfaatkan dengan
sebaik-baiknya. Dia tidak ingin Indonesia
seperti Brasil yang gagal memanfaatkan
bonus demografi. “Perlu seperti Korea
Selatan yang sukses memanfaatkan bonus
demografi”, ungkapnya.

Untuk mencapai itu, menurut Bamsoet,
bangsa ini membutuhkan panduan atau blue
print dalam melaksanakan pembangunan
nasional. “Agar setiap pergantian ke-
kuasaan, panduan pembangunan tak
berubah,” tuturnya. Dia menyebutkan,
dalam masa Presiden Soekarno ada pro-
gram pembangunan semesta. Pada masa
Presiden Soeharto ada GBHN.

Selepas Orde Baru, kata Bamsoet,

bangsa ini tidak memiliki haluan pem-
bangunan nasional. Pembangunan yang ada
diserahkan kepada visi dan misi presiden
terpilih. Akibatnya,  menurut Bamsoet, tidak
ada kekonsistenan atau kesinambungan

pembangunan. “Sebab visi dan misi setiap
presiden tidak sama,” ungkapnya. Dampak
dari hal itu menimbulkan kerugian uang rakyat
di mana dicontohkan adanya pembangunan-
pembangunan yang mangkrak. “Hal demikian
tak boleh terjadi, setiap pembangunan harus
diselesaikan”, tegasnya.

Untuk itulah, Bamsoet kembali me-
negaskan, di sinilah pentingnya haluan
pembangunan nasional. Bamsoet men-
contohkan Singapura yang luasnya tidak
lebih dari Jakarta juga memiliki haluan
pembangunan. Dari haluan pembangunan
yang dimiliki, negara tersebut dari waktu ke
waktu tetap eksis bahkan wilayahnya
semakin meluas.

Pentingnya haluan pembangunan nasional
itulah yang membuat Bamsoet mengajak
kepada Kelompok Cipayung Plus untuk ikut
memikirkannya. ❏

AWG
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Syarief Hasan: Pembangunan Ekonomi Harus
Berpihak Kepada Rakyat

Temu Tokoh di Jawa Barat

WAKIL Ketua MPR, Dr. H. Sjarifuddin
Hasan, SE., MM., MBA., melakukan
rangkaian kunjungan  kerja (kunker)

ke beberapa wilayah di Provinsi Jawa Barat.
Acara yang digelar dari 24 hingga 25
Desember 2021 ini bertujuan untuk lebih
mendekatkan diri kepada rakyat.

Pada kegiatan pertama, Jumat (24/12/
2021), Syarief Hasan mengunjungi Univer-
sitas Suryakancara (Unsur) di Bojong-
herang, Kabupaten Cianjur. Di sini, Syarief
Hasan, menjadi pembicara dalam acara
Temu Tokoh Nasional, yang diselenggara-
kan MPR bekerja sama dengan Fakultas
Hukum Universitas Suryakancana (FH
UNSUR) Cianjur.

Turut hadir, Rektor Unsur Prof. Dr. H.
Dwidja Priyatno, SH., MH., SPN.; Dekan
Fakultas Hukum Dr. Hj. Henny Nuraeny, SH.,
MH.;  dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum,
Cecep Wiharma, SH., MH.;  serta mahasiswa
Unsur sebagai peserta.

Dalam acara itu, Syarief Hasan me-
ngingatkan bahwa sampai di penghujung
tahun 2021, walaupun tingkat penyebaran
virus terus menukik turun, pandemi Covid-
19 masih menjadi masalah yang harus
dihadapi Indonesia.

Semua berharap, memasuki tahun 2022
pandemi akan terus melandai sehingga
pemerintah fokus memperbaiki dampak
pandemi yang merusak berbagai sendi

kehidupan, terutama perekonomian rakyat.
Syarief menegaskan, perbaikan dan pem-
bangunan ekonomi harus secepat mungkin

dilakukan bersamaan dengan menurunnya
pandemi. Dengan demikian, pertumbuhan
ekonomi Indonesia akan cepat naik di akhir
tahun.

“Dengan upaya yang keras dari pe-
merintah dan rakyat, banyak yang mem-

perkirakan laju pertumbuhan ekonomi Indo-
nesia akan mencapai 3,8% secara tahunan
(year-on-year/yoy).  Saya pribadi mem-
prediksi Indonesia akan mampu menyentuh
angka 4%. Jika itu tercapai, saya optimistis
lepas tahun 2021, Indonesia bisa bangkit
kembali seperti sebelum munculnya pan-
demic, bahkan lebih baik lagi,” ujar Pimpinan
MPR dari Partai Demokrat (PD).

Lebih jauh, Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah RI periode 2009-
2014 ini, menekankan agar pembangunan
ekonomi yang dilakukan harus berpihak
kepada rakyat kecil.  UMKM harus mendapat
porsi perhatian lebih dari pemerintah, sebab
sektor inilah yang paling dahsyat terimbas
dampak pandemi.

“Hal itu saya tegaskan, karena hampir
99,8% pelaku usaha di Indonesia adalah
UMKM dan koperasi,” katanya.

Pemerintah, lanjut Syarief Hasan, harus
campur tangan mendampingi ekonomi rakyat
dalam bentuk kebijakan, terutama seputar
permodalan dan pemasaran.  Keberpihakan
pada ekonomi rakyat ini, menurut Syarief
Hasan, sudah dilaksanakan sejak era
kepemimpinan Presiden RI ke-6 Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY).

Waktu itu, ada empat strategi atau empat
pilar pembangunan yang dijalankan SBY.
Pertama, Pro-Growth (growth with equity),
yakni pertumbuhan (ekonomi) yang me-

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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nyentuh semua lapisan rakyat. Di sini
pemerintah memastikan bahwa tidak ada
satu rakyat pun yang teringgal dalam
pembangunan ekonomi. Seluruh rakyat
terlibat dan menikmati.

Kedua, Pro-Job, yaitu menyediakan
lapangan kerja kepada rakyat.  Pertumbuhan
ekonomi harus bisa menekan tingkat
pengangguran ke batas terendah.  Ketiga,
Pro-Poor, pembangunan harus mengen-
taskan  kemiskinan. Dan, keempat, Pro-En-
vironment, yakni peningkatan pembangunan
mesti sejalan dengan pelestarian lingkungan.

“Strategi yang dilakukan SBY itu bisa
dijadikan sebagai model atau contoh baik.

Intinya, sistem ekonomi keberpihakan
kepada rakyat ini  harus kita jaga, implemen-
tasikan dan banggakan.  Sebab, sistem ini
memiliki keunikan tersendiri yang mem-
bedakan dengan sistem ekonomi kapitalis,
di mana semuanya diserahkan kepada
mekanisme pasar, dan komunis, semua
kegiatan ekonomi rakyatnya harus me-
nuruti keinginan absolut pemerintah,”
terangnya.

Melihat luar biasanya sistem ekonomi
kerakyatan tersebut, Syarief Hasan men-
dorong pemerintah untuk melaksanakannya,
karena sangat sesuai dengan amanah
konstitusi dan Pancasila.  “Kepada generasi
muda, sebagai penerus kepemimpinan
bangsa, kalian harus mulai mempelajari dan
memahami segalanya tentang pembangunan
ekonomi yang berpihak kepada rakyat.
Karena di tangan kalianlah masa depan
negeri ini ditentukan,” tandasnya.

Sosialisasi di Kampung Pasir Luhur
Pada rangkaian kunker di hari kedua, Sabtu

(25/12/2021), Syarief Hasan menggelar acara
Sosialisasi Empat Pilar MPR di aula Masjid
Fatimah, Kampung Pasir Luhur, Desa Benjot,
Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur,
Provinsi Jawa Barat.  Hadir dalam acara itu,
Ketua DKM Masjid Fatimah Ustaz Aos Sopyan,
Ketua BPD Desa Benjot H. Totoh, tokoh
masyarakat Ustaz Baihaki dan Ustaz Sulhi,
serta masyarakat sekitar sebagai peserta.

Kepada masyarakat, Syarief Hasan
mengatakan bahwa dalam menjalani ke-
hidupan berbangsa dan bernegara, rakyat
Indonesia memiliki Empat Pilar MPR, yakni

Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan
Bhinneka Tunggal Ika sebagai panduan.

Nilai-nilai luhur dalam Empat Pilar tersebut
adalah hasil temuan, kajian, dan perjuangan
para pejuang dan pendiri bangsa yang
kemudian diwariskan kepada generasi pe-
nerusnya di masa kini untuk dijadikan pegangan
hidup.  “Empat Pilar dan rakyat harus saling
melengkapi dan seiring sejalan untuk meng-
hadapi berbagai kendala dan tantangan zaman
yang semakin kompleks,” katanya.

Lebih jauh, politisi Partai Demokrat ini
mengingatkan, agar dalam memahami Empat
Pilar jangan hanya sebatas pada hafalan
semata.  Tapi, harus meningkat di tataran
implementasi dalam kehidupan sehari-hari,
mulai dari lingkup kecil seperti di keluarga
dan lingkungan tempat tinggal atau kerja.

Syarief Hasan memberikan contoh.  Sila
pertama Pancasila: Ketuhanan Yang Maha
Esa.  Implementasinya adalah negara Indo-

nesia adalah negara yang beragama dan
mempercayai adanya Tuhan, serta menjamin
rakyatnya untuk memeluk agama menurut
kepercayaannya masing-masing.

Selain itu, Syarief Hasan meminta pemuda
dan pemudi bangsa agar kecanggihan
teknologi, seperti smart phone, internet, dan
media sosial harus disikapi dengan bijak dan
hati-hati.  “Jadikan semua kecanggihan
teknologi itu untuk mempermudah kalian
dalam mencari dan menambah ilmu penge-
tahuan, serta wawasan. Jangan sampai
terlena hingga kalian terjebak dan menjadi
generasi yang malas karena diperbudak
teknologi,” tegasnya.

Untuk mempermudah pemahaman, Syarief
Hasan dalam kesempatan itu membuka sesi
kuis, dengan pertanyaan seputar Empat Pi-
lar.  Beberapa pertanyaan sulit sengaja
dilemparkannya, untuk memancing rasa
penasaran peserta.  “Kalau bingung, kalian
bisa menggunakan google di smart phone
untuk menemukan jawabannya,” katanya.
Peserta pun kemudian sibuk dengan HP- nya
masing-masing, lalu berebut unjuk tangan
menjawab pertanyaan.

“Itulah contoh nyata bagaimana teknologi
memberikan keleluasaan dalam mencari
pengetahuan yang bermanfaat.  Teknologi
ada di tangan kalian.  Kalianlah yang
memutuskan mau dipakai untuk kebaikan
atau keburukan.  Saya harap dan men-
dorong diarahkan kepada kebaikan yang
berguna buat kalian sendiri dan negara,”
pungkasnya. ❏

DER

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Terima Pengurus AAYG

Bersama AAYG, MPR Akan Sosialisasikan
Empat Pilar MPR RI di Luar Negeri

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo,
bersama Asian African Youth Govern
ment (AAYG) akan menduniakan Empat

Pilar MPR RI. Mengenalkan Empat Pilar MPR
RI yang terdiri dari Pancasila, UUD NRI 1945,
NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, kepada
berbagai warga dunia, khususnya dari
kalangan pemuda. Sebagai implementasi
mewujudkan tujuan berbangsa dan ber-
negara, sebagaimana tercantum dalam
konstitusi, yakni melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Salah satu kunci sukses Indonesia bisa
tetap tegak berdiri hingga saat ini, menjaga

kedaulatan dan perdamaian di tengah
kemajemukan suku, agama, ras, dan
antargolongan, tidak lain karena adanya
semangat kebangsaan yang terkandung
dalam Empat Pilar MPR RI. AAYG yang
dipimpin Saddam Al Jihad dari Indonesia dan
Sekretaris Jenderal dari Bangladesh,
dengan keanggotaan terdiri dari sekitar 52
negara dunia, termasuk yang berada dalam
G-20, seperti Turki, Jepang, Korea Selatan,
punya peran kuat menginspirasi para
generasi muda dari berbagai negara dunia
untuk senantiasa menjaga persaudaraan
dan perdamaian dunia,” ujar Bamsoet usai
menerima Asian African Youth Government

(AAYG), di Jakarta, Senin (17/1/22).
Pengurus AAYG yang hadir, antara lain

Presiden Saddam Al Jihad, Dewan Pendiri
Tan Taufiq Lubis, Dewan Pembina Beni
Pramula. Hadir pula Ketua Panitia Pelantikan
Pengurus AAYG Bambang Irawan, dan
Sekertaris Panitia Pelantikan Pengurus
AAYG,  M. Huda Prayoga.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua
Komisi III DPR RI membidangi Hukum &
Keamanan ini juga mengajak AAYG untuk
aktif menyukseskan kepemimpinan Indone-
sia dalam G-20. Menjadikan Indonesia
sebagai leader dalam penanganan per-
ubahan iklim dengan mengedepankan green
economy, green technology, green product,
hingga blue energy dan blue economy.
Presiden Joko Widodo sudah memulainya
dengan membangun green industrial park
atau kawasan industri hijau di Kalimantan
Utara, yang akan memanfaatkan hydro
power dari Sungai Kayan yang nantinya
akan menghasilkan energi hijau, serta energi
baru dan terbarukan (EBT).

“Potensi hydro power yang dimiliki Sungai
Kayan diperkirakan bisa memproduksi 11-
13 ribu megawatt. Indonesia juga memiliki
lebih dari 4.400 sungai sedang dan sungai
besar yang juga memiliki potensi untuk
menghasilkan energi hijau. Termasuk juga
memiliki potensi energi dari angin dan arus
bawah laut,” tandas Bamsoet.

Ketua Badan Hubungan Penegakan
Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN
Indonesia ini menambahkan, AAYG juga
harus terlibat memanfaatkan kepemimpinan
Indonesia dalam G-20 ini untuk meningkatkan
ekspor UMKM. Dengan cara ikut mendorong
agar UMKM Indonesia bisa melek digital.

“Hingga saat ini, perusahaan rintisan atau
start up yang ada di Indonesia sebanyak
2.229 perusahaan. Potensi ekonomi digital
Indonesia hingga tahun 2025 diperkirakan
mencapai lebih kurang US$124 miliar. Potensi
tersebut harus dimanfaatkan oleh UMKM,
jangan sampai direbut oleh pasar impor,”
pungkas Bamsoet. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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AWAL tahun 2022 adalah dimulainya harapan baru dan

semangat baru untuk kebaikan serta lancarnya tugas-tugas

Sekretariat Jenderal MPR RI.  Pada 3 Januari 2022, di Ruang

Delegasi, mengawali tahun baru 2022 dilakukan oleh Setjen MPR

dengan menggelar Apel Pagi.

Apel pagi hari itu dipimpin Pembina Apel, Kabiro Humas dan Sistem

Informasi Setjen MPR RI,  Siti Fauziah, dan dihadiri pegawai di

Apel Pagi Setjen MPR Awal Tahun 2022

PADA 12 Januari 2022, bertempat di Gedung Nusantara IV,

Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, digelar Perayaan

Natal Bersama MPR,DPR, DPD.  Hadir dalam acara tersebut,

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, dan

para Wakil Ketua DPR serta sejumlah Duta Besar Negara sahabat.

Perayaan Natal bersama kali ini mengusung tiga unsur kebudayaan

dari beragam adat di Nusantara, antara lain ditandai dengan tampilan

panitia yang memakai atribut adat, seperti topi dari Papua, selendang

khas suku Dayak, dan tas Kojha khas suku Baduy Banten.

Kegiatan keagamaan dari berbagai agama memang kerap

diselenggarakan di gedung ikonik milik rakyat Indonesia ini.  Hal ini

adalah potret atau sebuah miniatur kebhinnekaan, di mana di dalam

Perayaan Natal Bersama Tahun 2021 MPR, DPR, dan DPD RI

lingkunga Setjen MPR. Kegiatan seperti ini rutin dilakukan Setjen

MPR sebelum tahun 2022.  Kali ini apel pagi tersebut terasa lebih

khidmat, sebab penuh dengan harapan dan semangat baru.

Semoga sepanjang tahun 2022 dan tahun-tahunberikutnya Tuhan

Yang Maha Kuasa memberikan kemudahan semoga tugas-tugas

Kesetjenan MPR berjalan lancar. ❏

DER

gedung ini semua adalah sama, seluruh elemen bangsa memiliki hak

yang sama, tidak ada perbedaan.

Yang unik dan menarik adalah dalam acara ini ada konsep menarik

yang berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya, yakni panitia

penyelenggara menyediakan ruang khusus bagi pelaku UMKM yang

terdampak pandemi Covid-19, mulai dari produk kuliner, kerajinan

tangan, pakaian dan lainnya, di seputaran kompleks gedung Parlemen.

Namun, masih berada di masa pandemi, penyelenggaran tetap

berpegang teguh kepada protokol kesehatan.  Seperti penjualan

kuliner oleh UMKM hanya boleh secara take away.  Untuk menghindari

kerumunan massa. ❏

DER

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Presidential Threshold

HNW Dukung Pemohon Judicial Review PT 0% 

WAKIL Ketua MPR RI, Dr. H.M Hidayat

Nur Wahid, MA., mendukung langkah

konstitusional sejumlah pihak yang

mengajukan judicial review terhadap UU  No.

7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur

ambang batas pencalonan presiden 20% ke

Mahkamah Konstitusi (MK). Hidayat  juga

mengapresiasi hakim-hakim MK yang tidak

langsung menolak, tetapi mempertimbangkan

dengan meminta kepada para pemohon judi-

cial review untuk memperkuat argumentasi. 

Menurut Hidayat, sikap hakim yang

meminta pihak-pihak pengusul judicial re-

view  memperkuat argumentasinya merupa-

kan perkembangan positif sikap MK yang

menandakan hakim-hakim MK  mulai bersikap

kritis obyektif untuk memenuhi ketentuan

konstitusi dan kedaulatan rakyat. Itu adalah

harapan warga ketika  mengajukan judicial 

review. Yaitu,  agar MK mengedepankan

aspek ketentuan konstitusi terkait kedaulatan

rakyat dalam memeriksa dan memutus

perkara tersebut. 

“Yang Mulia Hakim MK pada Kamis, 6/1/

2022 sudah mulai menyidangkan sejumlah

permohonan judicial review agar presiden-

tial threshold menjadi 0%. Semoga para

hakim MK  bisa membuat putusan yang

lebih memenuhi ketentuan konstitusi. Yaitu,

adil dan berpihak kepada rakyat selaku

pemilik kedaulatan. Aturan-aturan konsti-

tusional itu secara ekspilisit disebut dalam

Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (2) dan

Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI

1945,” ujarnya melalui siaran pers di

Jakarta, Jumat(7/1/2022). 

HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid 

berharap, pasal-pasal tersebut  menjadi

pertimbangan para hakim MK menjadi batu

uji dalam judicial review tersebut. “Semoga

permohonan untuk koreksi PT 20% menjadi

0% itu dapat dikabulkan, agar Pilpres 2024

kelak memenuhi asas konstitusi dengan

kedaulatan rakyatnya. Dan, menjanjikan

kemungkinan hasil yang lebih berkualitas, 

tidak mengulangi pembelahan sebagaimana

Pilpres 2014 dan 2019, karena sangat

terbatasnya capres/cawapres akibat

pemberlakuan pemilu serentak dengan

ambang batas pencalonan presiden 20%,”

jelasnya.

HNW sadar,  permohonan uji materi

mengenai PT 20% ini sebelumnya sudah 17

kali diajukan dan diputus oleh MK dengan

amar putusan ditolak dan tidak dapat diterima.

Salah satu pertimbangan MK adalah

menyatakan bahwa ambang batas pen-

calonan presiden tersebut diserahkan

sepenuhnya kepada pembentuk undang-

undang atau open legal policy. Bukan

terkait dengan konstitusionalitas norma.

Namun,  perlu diingat, putusan tersebut

pernah tidak diperoleh secara bulat,

setidaknya ada 3 hakim konstitusi ketika

itu yang setuju agar PT dihapus. 

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan

Sejahtera (PKS) ini berharap, dengan

jawaban hakim MK tersebut, ada harapan

hakim-hakim MK sekarang ini melaksanakan

kewenangan konstitusionalnya dan mem-

pertimbangkan kedaulatan rakyat yang

mengajukan judicial review. Hal ini meng-

isyaratkan kemungkinan adanya putusan MK

yang  berbeda, karena pemohon memiliki

argumentasi yang lebih kuat.  Juga makin

terpetakan, dan komposisi serta spirit hakim

konstitusi yang juga telah berubah. 

“Ada banyak warga negara yang kini

mengajukan judicial review. Ada para pakar

dan tokoh masyarakat, Asosiasi para Raja

Nusantara, bahkan anggota DPD RI. Ter-

masuk saudara-saudara kita, para WNI di

luar negeri. Harapan mereka tentu agar

Pilpres 2024 lebih baik dari proses maupun

hasilnya. Pilpres yang menghadirkan banyak

pasangan calon presiden/wakil presiden

sebagaimana harapan public,” ujar Anggota

DPR RI dapil Jakarta II meliputi Jakarta

Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri ini. 

Dalam persidangan pendahuluan, pada

Kamis (6/1), Hakim Konstitusi memberi

masukan kepada pemohon untuk mem-

perkuat argumentasi. HNW berharap, hal

tersebut menunjukkan keseriusan para

hakim MK untuk menangani perkara ini

secara lebih aspiratif, mengedepankan

pelaksanaan ketentuan konstitusi, walau

sudah dilakukan pengujian beberapa kali.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang mengatur ambang batas pencalonan Presiden sebesar 20 %
digugat oleh sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi.
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Peringatan Tahun Baru Imlek

Momentum Tingkatkan Kebersamaan untuk
Kendalikan Covid-19

WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat,
berharap, pada peringatan Tahun
Baru Imlek kali ini – di saat tren positif

Covid-19 kembali meningkat — semangat
kebersamaan kita sebagai satu bangsa
perlu terus ditingkatkan dalam menghadapi
tantangan mengendalikan penyebaran virus
corona.

Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/
2/2022), Lestari Moerdijat yang biasa disapa
Rerie mengungkapkan, yang kita butuhkan
saat ini, sebagai satu bangsa, adalah memiliki
satu sikap yang sama dalam menghadapi
berbagai tantangan bangsa ini.

Penghormatan terhadap nilai-nilai ke-
beragaman, tambah Rerie, lewat upaya
meningkatkan kebersamaan dalam meng-
hadapi tantangan bangsa harus terus
diupayakan. Tantangan yang kita hadapi saat
ini, ujar Rerie, adalah merebaknya kembali
penyebaran virus korona di tanah air.

Penyebaran varian baru yang dinamai
Omicron ini, jelas Rerie, berdasarkan
pengamatan para ahli sangat mudah menular
dan beresiko lebih besar pada orang yang
belum divaksin.

Berdasarkan catatan Kementerian Ke-
sehatan, Ahad (30/1), populasi yang sudah

menerima vaksin Covid-19 dosis lengkap
(dua dosis) baru mencapai 61,46% dari tar-
get 208,26 juta orang. Artinya, masih ada
hampir setengah dari target populasi belum
mendapat vaksinasi lengkap.

Semangat saling menghormati dan ke-
bersamaan, kata Rerie lebih lanjut, di-
harapkan mampu mendorong masyarakat
melengkapi vaksinasi Covid-19 nya, agar
terus terjadi peningkatan daya tahan tubuh
masyarkat.

Jadikan Tahun Baru Imlek sebagai momentum meningkatkan semangat untuk memupuk nilai-nilai
kebhinekaan lewat kebersamaan dalam upaya menjawab tantangan bangsa saat ini.

Karena, jelasnya, berbagai upaya pe-
ningkatan daya tahan tubuh di saat kasus
positif Covid-19 merebak, tidak sekadar
melindungi diri kita, lebih dari itu mencegah
kita menyebarkan virus ke lingkungan kita.

Semangat kebersamaan dan daya tahan
tubuh tinggi yang kita miliki, ujar Rerie,
diharapkan mampu melindungi bangsa ini dari
ancaman peningkatan penyebaran virus
korona di tanah air. ❏

“Saya berharap MK dapat fokus kepada

permohonan yang sedang disidangkan ini,

tanpa terpengaruh putusan-putusan se-

belumnya. Karena argumentasi yang

dihadirkan kali ini tentu berbeda dan lebih

kuat, dan ada berbagai pengalaman dengan

pemberlakuan PT 20% pada Pilpres 2014

dan 2019,” tukasnya.

HNW juga berharap agar pemohon judicial

review segera memperbaiki dan memperkuat

argumentasinya sebagaimana arahan dari

Hakim Konstitusi. Agar nantinya MK menye-

gerakan keputusan atas permohonan judi-

cial review ini, sehingga  dapat ditindaklanjuti

dan disidangkan dengan skala prioritas yang

lebih tinggi, mengingat perhelatan Pilpres 2024

sudah semakin dekat. Apabila MK mengabul-

kan permohonan tersebut, masih cukup

waktu bagi DPR, Pemerintah dan/atau

lembaga penyelenggara pemilu untuk mem-

buat aturan pelaksananya. 

“Agar tidak ada pihak yang berkilah,

karena keterbatasan waktu, pelaksanaan

keputusan MK yang mengubah PT 20%

menjadi 0% tidak bisa dilakukan. Ini juga

harus diantisipasi oleh MK dan DPR. Demi

Pilpres yang lebih adil, berkualitas, dan

terpenuhinya asas keadilan serta  ke-

daulatan rakyat sebagai pemilih maupun

sebagai pihak yang bisa diusung oleh partai

politik sebagai calon Presiden/Wapres. Dan,

menyelesaikan masalah pembelahan di

tengah masyarakat yang terjadi pada Pilpres

2014 dan 2019, akibat pemberlakuan PT

20%,” pungkasnya. ❏

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

Jenderal Dudung mengingatkan para komandan

satuan TNI AD selalu waspada dan sudah me-

nentukan langkah antisipasi agar prajurit TNI siap

menghadapi segala kemungkinan yang terjadi.

Hari itu juga, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar

mengikuti rapat dengan Komisi III DPR. Dalam Rapat

itu, Kepala BNPT mengungkapkan bahwa tidak kurang

dari 198 pondok pesantren terafiliasi dengan sejumlah

organisasi teroris, baik dalam dan luar negeri, termasuk

ISIS.  Dari jumlah itu, 11 di antaranya terafiliasi dengan

jaringan organisasi teroris Jamaah Anshorut Khilafah

(JAK), 68 pesantren terafiliasi dengan Jemaah

Islamiyah (JI), dan 119 terafiliasi dengan Anshorut

Daulah atau simpatisan ISIS.

BNPT juga memetakan sejumlah rumah singgah di

daerah yang diduga milik jaringan teror. Rumah

tersebut tersebar di beberapa daerah di Jawa Barat,

seperti Depok, Karawang, dan Cilacap.

Selain itu, sepanjang tahun 2021, Polri sedikitnya

telah menangkap 392 terduga teroris di berbagai

daerah.  Mereka terlibat dalam 26 kasus tindak pidana

ekstremis dan terorisme di berbagai wilayah di dalam

negeri.  Data lain yang menggambarkan per-

kembangan radikalisme di dalam negeri terlihat pada

penggunaan media sosial (Medos). Tahun lalu,

misalnya, BNPT mencatat tidak kurang dari 600 akun

Medsos terindikasi radikal. Dari jumlah itu, 409 akun

di antaranya berisi konten informasi serangan.

Dan,  147 konten bertema anti-NKRI serta tujuh konten

yang intoleran.

Beberapa catatan dari institusi resmi seperti BNPT

dan Badan Intlijen Negara (BIN) juga menyebutkan

bahwa mereka yang berpandangan radikal sudah

memasuki tidak hanya perguruan tinggi negeri, tetapi

juga instansi pemerintah, seperti  kementrian dan

RADIKALISME yang menguat dalam sebuah

komunitas bangsa berpotensi menghadirkan

risiko negara gagal. Maka, semua elemen

masyarakat Indonesia harus bertekad tidak memberi

ruang bagi proses bertumbuh dan menguatnya

radikalisme. Memperkokoh kembali kearifan lokal

yang luhur akan memampukan bangsa menangkal

radikalisme.    

Suka tidak suka, patut diakui bahwa penyebaran

paham radikalisme belum terhenti. Mayoritas warga

memang menolak paham ini. Namun, mereka yang

menerima paham ini sudah terlanjur eksis, dan

menyebar di berbagai lingkungan kehidupan

masyarakat. Beberapa di antara mereka bahkan mau

tampil di ruang publik dengan menyemburkan narasi

yang tidak pantas menurut adat ketimuran. Ratusan

lainnya yang berstatus terduga teroris sudah

ditangkap oleh Detasemen Khusus (Densus) Anti-

Teror 88 Mabes Polri. Tapi, dengan penangkapan

itu, tidak berarti persoalan selesai.

Pekan lalu, tepat pada hari yang sama, pimpinan

dua institusi negara mengajak dan membangkitkan

lagi kepedulian semua elemen masyarakat terhadap

penyebaran paham radikal. Mereka adalah Kepala

Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung

Abdurachman, dan Kepala Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisari

Jenderal Boy Rafli Amar.

Ketika memimpin apel gelar pasukan yang diikuti

2.655 prajurit TNI AD wilayah Jabodetabek di

Lapangan Monas, Jakarta, Selasa (25/1), Jenderal

Dudung mengingatkan lagi bahwa kelompok radikal

telah memasuki beberapa elemen masyarakat. Fakta

ini dibahas dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Ke-

menterian Pertahanan Tahun 2022. Karena itu,

Tangkal Radikalisme
dengan Menguatkan Kearifan Lokal
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lembaga hingga Badan usaha milik negara (BUMN).  Di sini terlihat

jelas bahwa kelompok penganut paham radikal sudah memiliki

strategi untuk terus memperkuat eksistensi mereka di semua institusi

negara.

Tentu saja kecenderungan ini harus diwaspadai. Bagaimana pun,

berkembangnya paham dan jumlah penganut radikalisme sudah

menjadi salah satu sumber masalah dalam hidup keseharian bersama

dewasa ini. Lebih dari itu, pemahaman terhadap aktualisasi perilaku

radikal jangan hanya dibatasi pada serangan bom bunuh diri. Perilaku

radikal juga tercermin pada sifat intoleran, memaksakan perubahan

tatanan, merendahkan martabat perempuan, cenderung menentang

hukum positif, hingga perlawanan terhadap hampir semua institusi

negara.

Dengan begitu, jika proses penguatan radikalisme tidak segera

dihentikan, dia berpotensi mengeskalasi masalah dari waktu ke

waktu. Tak hanya menggerogoti ideologi Pancasila sebagai dasar

negara dan sumber hukum, benih radikalisme di tengah masyarakat

saat ini sedang berupaya membelah persatuan masyarakat

Indonesia.  Dan, akan sangat berbahaya jika para penganut

radikalisme itu mampu berperan dominan pada sistem dan tata kelola

negara serta pemerintahan.

Untuk mencapai target atau tujuan, kaum radikalis tak segan-

segan menciptakan konflik dan pertikaian pada setiap aspek

kehidupan. Dari pertikaian atau beda pendapat, akan muncul pro-

kontra yang bertujuan memperlemah atau mereduksi persatuan.

Kalau para radikalis mampu memicu konflik di dalam manajemen

pemerintahan, dampaknya adalah memburuknya kualitas pelayanan

publik.  

Karena itu, negara tidak boleh lagi pasif dan minimalis menyikapi

radikalisme. Sebab, radikalisme yang terus menguat – termasuk

peran para radikalis dalam birokrasi negara/daerah — akan

menghadirkan ancaman. Pemerintah diharapkan dapat membuat

rumusan strategi yang persuasif untuk menghentikan proses

penguatan radikalisme pada semua aspek, termasuk pada aspek

birokrasi negara dan daerah. Pemerintah tidak boleh kehilangan

kontrol atau kendali atas jalannya birokrasi.

Menangkal radikalisme memang tidak mudah. Apalagi jika

radikalisme itu berpijak pada keyakinan. Peran institusi pendidikan

dan institusi agama tentu sangat penting. Namun, tidak kalah

pentingnya adalah peran  setiap komunitas.

Setiap pribadi dalam masyarakat Indonesia tumbuh dari  budaya

atau adat istiadat yang dianut orang tua dan leluhur.  Dari  budaya itu

lahir apa yang dikenal dengan sebutan kearifan lokal (local wisdom).   

Kearifan lokal pada semua budaya di Indonesia mengandung nilai-

nilai luhur.  Nilai luhur dalam kearifan lokal masyarakat Indonesia

mencakup rasa  cinta tanah air Indonesia, mengedepankan

kebersamaan atau guyub,  toleran dan saling menghormati, hingga

tolong-menolong. Dalam setiap komunitas, selalu muncul semangat

untuk hidup rukun yang bermakna keselarasan atau menghindari

pertikaian. Kearifan itulah yang diwariskan kepada setiap orang

Indonesia dari generasi ke generasi.

Semua orang sudah paham bahwa radikalisme yang tumbuh

sekarang ini adalah budaya impor. Maka, salah satu cara atau

strategi menangkal radikalisme adalah dengan menguatkan kembali

nilai-nilai luhur kearifan lokal pada setiap komunitas dalam

masyarakat Indonesia. ❏
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Soal Presidential Threshold,  Kita Kembalikan
Lagi ke MK

Dr. Hinca I.P. Panjaitan XIII, SH, MH, Anggota MPR Fraksi Partai Demokrat
FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PRESIDENTIAL threshold atau ambang
batas pencalonan presiden dan wakil
presiden sudah lama menjadi per-

debatan yang tidak berkesudahan. Setiap
kali ada wacana untuk merevisi UU Pemilu,
perdebatan soal presidential threshold
selalu muncul. Belakangan perdebatan itu
kembali menguat setelah sejumlah pihak
mengajukan permohonan uji materi pasal
yang mengatur ambang batas pencalonan
presiden dan wakil presiden dalam UU
Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Beberapa pihak yang mengajukan
judicial review ke MK, di antaranya Wakil
Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Julian-
tono pada 7 Desember 2021, disusul dua
anggota DPD, yaitu Bustami Zainudin dan
Fachrul Razi pada 10 Desember 2021,
kemudian pada 13 Desember 2021, giliran
mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot
Nurmantyo mengajukan judicial review
terkait presidential threshold ke MK.

Mahkamah Konstitusi (MK) sudah ber-

ulangkali memutuskan uji materi terkait
presidential threshold. Dalam putusannya,
MK menyerahkan kepada pembentuk UU,
yakni pemerintah dan DPR untuk mengatur
ketentuan ambang batas tersebut. Pe-
merintah bersama DPR telah memutuskan
untuk tidak melakukan revisi atas UU
Pemilu. Dengan demikian presidential
threshold sesuai UU Pemilu berlaku untuk
Pemilu 2024.

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilu menyebutkan, pasangan
calon presiden (capres) dan calon wakil
presiden (cawapres) diusulkan partai politik
(parpol) atau gabungan parpol yang me-
menuhi syarat minimal 20% kursi DPR atau
paling sedikit 25% suara sah nasional pada
pemilu anggota DPR sebelumnya. Padahal
dalam UUD NRI Tahun 1945 disebutkan
pasangan capres dan cawapres diusulkan
oleh parpol atau gabungan parpol tanpa ada
istilah presidential threshold atau ambang
batas.

Untuk membahas soal ini, berikut
perbincangan Majelis dengan anggota MPR
dari Fraksi Partai Demokrat, Dr. Hinca I.P.
Panjaitan XIII, SH., MH., seputar presidential
threshold. Petikannya.

Beberapa orang, seperti Wakil Ketua
Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono,
mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo,
dan dua anggota DPD mengajukan
judicial review terkait presidential
threshold ke Mahkamah Konstitusi
(MK). Apa tanggapan Bapak?

Kita memang harus terus memperjuangkan
demokrasi. Salah satu poin penting dalam
demokrasi adalah soal kompetisi yang
terbuka sesama calon dengan peserta yang
lebih banyak dalam pemilihan presiden. Itulah
demokrasi sehingga pilihan lebih banyak.
Maka, dengan adanya presidential threshold
sebesar 20%, pilihan menjadi terbatas. Oleh
karena itu, sejumlah kalangan yang meng-
ajukan judicial review terkait presidential
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threshold sangat bagus dan kita hormati agar
ruang demokrasi kita menghasilkan calon-
calon pemimpin yang lebih banyak.

Sebaliknya, kalau dilihat dari perspektif
partai politik dan perpolitikan kita, akan sangat
tidak masuk akal kalau pemilihan legislatif
(Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) yang
dilakukan serentak, tetapi memakai hasil
yang sudah ada (hasil Pemilu 2019).
Sebenarnya tidak boleh seperti itu. Se-
harusnya dilakukan Pileg lebih dahulu, setelah
ada hasilnya, baru dilakukan Pilpres.

Saya kira kita menghargai dan meng-
hormati serta mendukung sejumlah orang
dan keinginan masyarakat untuk meluruskan
presidential threshold menjadi 0%. Saya
setuju sekali.

Presidential threshold selalu men-
jadi perdebatan menjelang pemilu dan
pemilihan presiden. Bukankah dalam
UUD NRI Tahun 1945 tidak ada aturan
mengenai presidential threshold?

Iya, memang (presidential threshold) tidak
ada dalam konstitusi. Dalam UUD NRI Tahun
1945 hanya disebut calon presiden dan calon
wakil presiden diusulkan partai politik atau
gabungan partai politik. Oleh karena itu,
judicial review terkait presidential threshold
ini karena UU Pemilu bertentangan dengan
UUD. Kalau orang Medan bilang “ini anaknya
melawan ibunya, durhaka ini”. Tentu hal ini
masuk akal.

MK harus membaca, mempelajari, dan
menimbang masak-masak apa yang terjadi

saat ini kaitannya dengan konstitusi. MK itu
adalah the guardian of constitution, penjaga
marwahnya konstitusi. Tidak boleh ada UU
yang menabrak konstitusi.

MK sebelumnya telah berulangkali
memutuskan perkara judicial review
terkait presidential threshold ini?

Iya. Itulah tadi saya sudah sebutkan
bahwa demokrasi membutuhkan perjuangan
tanpa henti. Demokrasi harus diperjuangkan
terus-menerus. Seringkali demokrasi ke-
mudian dibelokkan karena kepentingan
penguasa. Seharusnya, aturan main itu
berlaku bagi siapa saja. Karena konstitusi
sudah menyebutkan partai politik atau
gabungan partai politik peserta Pemilu, tentu
siapa pun partai politik yang lolos memiliki
hak untuk mengajukan calon presiden dan
calon wakil presiden.

Satu-satunya cara adalah mengajukan
judicial review ke MK. Karena di DPR sendiri,
UU Pemilu sudah disahkan dan tidak ada
rencana untuk merevisi UU Pemilu.

Artinya, apakah ada kepentingan
oligarki di balik presidential threshold
ini?

Kalau saya lihat, ini adalah upaya untuk
mempertahankan oligarki ke depan. Itu tidak
bagus. Demokrasi itu seperti kita sudah
pahami, janganlah memakai oligarki.

Apakah ada kemungkinan MK meng-
abulkan gugatan judicial review terkait
presidential threshold?

Saya berpandangan keputusan MK
kembali kepada sembilan hakim MK yang
sangat terhormat. Agar hakim MK meng-
gunakan dengan betul hati nuraninya,
membaca UUD dan membaca UU Pemilu.
Kemudian, bacalah nuansa suasana ke-
batinan masyarakat Indonesia. Sebab,
Indonesia adalah negara kita semua. Karena
itu, MK bisa seperti helikopter atau drone
yang bisa melihat dengan jelas ke bawah
sehingga persoalan presidential threshold
ini menjadi terang benderang. Saya percaya
MK akan melakukan proses, pengkajian, dan
menimbang, serta memutuskan dengan baik.
Sekali lagi, kita kembalikan ke MK.

Bila putusan MK tetap sama (me-
nolak gugatan judicial review), bagai-
mana menurut Bapak?

Dalam UU sudah ditetapkan presidential
threshold sebesar 20%. Kami, di Partai
Demokrat, sejak awal menginginkan nol

persen. Kalau pun ada kompromi, presidential
threshold bisa diturunkan. Politik itu adalah
kompromi. Jadi bisa dicari jalan tengah. Jalan
tengahnya, bisa 5%, 10%, atau mengikuti
parlementary threshold yang 4%. Partai
politik yang lolos ke parlemen bisa mengajukan
calon presiden dan calon wakil presiden.

Bapak pernah mengusulkan agar
Presiden mengeluarkan Perppu ter-
kait presidential threshod ini, bisa
dijelaskan?

Karena UU Pemilu sudah selesai, maka
saya mengusulkan Perppu. Kenapa Perppu?
Presiden Joko Widodo tidak mempunyai
kepentingan lagi pada Pemilu 2024. Tapi, dia
punya kepentingan besar, yaitu tanggung
jawab terhadap bangsa dan negara. Karena
itu, Presiden bisa mengeluarkan Perppu.

Apakah ada kegentingan memaksa sehingga
Presiden harus mengeluarkan Perppu? Ada.
Dalam konteks demokrasi, kesempatan putera
puteri terbaik bangsa untuk tampil sebagai
pemimpin bisa hilang karena presidential
threshold itu. Itulah kegentingan yang
memaksa. Ketika demokrasi terancam oleh
oligarki, itu sudah kegentingan yang memaksa
dalam konteks bernegara.

UU Pemilu sudah diketok. Hanya tinggal dua
jalan, yaitu melalui judicial review ke MK dan
Presiden mengeluarkan Perppu terkait
presidential threshold. Kami, Partai Demokrat,
mendukung kawan-kawan yang mengajukan
judicial review ke MK. Atau, kita mendukung
Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perppu
terkait presidential threshold. ❏
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Harvey B. Malaihollo

PENYANYI legendaris Indonesia Harvey

B. Malaihollo resmi dilantik menjadi

anggota MPR mewakili Fraksi PDI Per-

juangan dapil Papua Barat melalui mekanisme

Pergantian Antar Waktu (PAW). Pelantikan

dilakukan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo

pada 20 Januari 2022 di Gedung Nusantara IV,

Kompleks Parlemen, Jakarta.

Penyanyi di era tahun 1970-an ini mengata-

kan, menjadi anggota MPR merupakan ke-

banggaan. “Terima kasih untuk masyarakat di

dapil saya yang memberikan kepercayaan

kepada saya. Juga terima kasih kepada Ketua

MPR, para pimpinan dan seluruh anggota MPR,”

katanya, usai pelantikan.

Harvey berkomitmen untuk melakukan tugas-

tugas yang diembannya sebagai anggota MPR,

salah satunya Sosialisasi Empat Pilar MPR.

Harvey mengaku, telah mempelajari jauh-jauh

hari terkait program penting untuk rakyat

tersebut. ❏

DER

Saya akan Jaga Amanah
Rakyat....
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Farida Nurhan

Nusantara Itu
    Gak Ada Matinya...

SEORANG selebgram, konten creator dan naravlog, Farida

Nurhan atau akrab disapa Omay ini, menyatakan, bangga

dengan kekayaan kuliner Nusantara yang luar biasa.

Kekayaan kuliner yang kita miliki, kata Omay, semestinya membuat

bangsa Indonesia bangga, karenanya harus kita jaga sebagai

budaya kuliner.

Omay menunjuk contoh sambal. Varian sambal nusantara sangat

banyak dan semuanya enak-enak.  “Apalagi sambel emang favorit

saya dari dulu. Makan pakai nasi dikombinasikan dengan lauk dan

sambal saja sudah lezat,” katanya.

Selebgram dengan 7 jutaan pengikut ini, dalam hal sambel memiliki

beberapa varian favorit, antara lain sambel bajak, bawang, dan

baby cumi. “Pokoknya kuliner nusantara gak ada matinya, jaga terus

dan nikmati kuliner kita sendiri,” ucapnya. ❏

DER Mari Sayangi Bumi
   dengan Menanam Pohon

Felicya Angelista

FELICYA ANGELISTA, artis dan penyanyi cantik, semakin

berbinar dengan usahanya yang bergerak di bidang skin

care local, yang dirintisnya  sejak 2017.  Namun, hal lain

yang menarik dari artis dikenal lewat perannya sebagai Jenny

Rose di film layar lebar “Will You Marry Me” ini adalah kepeduliannya

pada  lingkungan.

Dalam berbagai kesempatan, artis kelahiran Menado, ini

menekankan kepada fansnya agar selalu mencintai bumi dan

lingkungan. “Kita semua mesti merawat bumi, dengan cara

menanam pohon demi menjaga lingkungan dan keberlangsungan

makhluk hidup,” ujarnya pada momen Hari Sejuta Pohon, 10 Januari

2022.

Jadi, menurut Felicya, selain menyayangi diri, kita juga tidak

boleh lupa untuk menyayangi bumi. “Banyak daerah terdampak

abrasi cukup parah,  dan kita harus  ikut mencegahnya dengan

cara melakukan reboisasi,” ungkapnya. ❏

DER

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Kuliner
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Wajah Baru Istiqlal,  Paska Pandemi Covid-19
Masjid Istiqlal di Usia 44 Tahun

MASJID Istiqlal Jakarta, pertama kali

diresmikan penggunaannya oleh

Presiden RI ke-2 H. M. Soeharto pada

22 Februari 1978. Artinya, pada 2022,  ini

usia masjid kebanggaan bangsa Indonesia

itu genap 44 tahun. Diusianya kini, Masjid

Istiqlal tampak semakin dewasa. Ia terus

berbenah diri sehingga menjadi semakin baik

dan baik lagi. 

Salah satu upaya perbaikan Masjid

Istiqlal adalah dengan melakukan renovasi,

sejak Mei 2019 silam. Renovasi Masjid

Istiqlal yang dilakukan sekarang ini me-

rupakan pertama kali  sejak   Istiqlal

dibangun pada  24 Agustus 1951.  Per-

baikan ini terasa istimewa karena  di-

laksanakan di tengah pandemi Covid-19. 

Sedangkan  peresmian selesainya reno-

vasi masjid dilakukan oleh Presiden Joko

Widodo pada Kamis (7/1/2021).  

Berbagai perubahan  dilakukan  selama

kurun 14 bulan renovasi masjid yang

menghabiskan anggaran sebanyak Rp 511

miliar. Antara lain  menyangkut layout

halaman dan teras masjid.   Basement  area

parkir bagi kendaraan jemaah masjid. 

Peremajaan dan perbanyakan plasa, inte-

rior, serta tata cahaya yang membuat

penampakan Masjid Istiqlal semakin megah. 

Dari depan gerbang utama, Istiqlal hasil

renovasi ini terlihat jauh lebih indah dari

sebelumnya. Ada banyak taman-taman kecil

disertai  pepohonan yang tumbuh dan tertata

secara rapi. Sebagian merupakan pohon tua,

tinggi menjulang  yang sudah sejak lama

tumbuh di sana. Sebagian lain merupakan

pohon baru, belum terlalu lama ditanam.

Kawasan yang semula terdiri dari tanah liat

dan bebatuan tak terurus kini sudah rapi

dengan padu padan lantai berkeramik,

menambah kesan nyaman. 

Di tempat tersebut juga terdapat beberapa

wastafel yang menyebar di beberapa titik.

Juga  toilet yang bisa digunakan oleh para

pengunjung.  Tak ketinggalan, di tempat

tersebut juga sudah dipersiapkan tenan bagi

para pedagang UMKM. Jumlahnya ada

puluhan. Namun, ketika Majelis berkunjung

ke sana beberapa waktu lalu, belum ada

satupun tenan yang buka. 

Menurut penjaga yang tengah bertugas,

masjid memang belum buka secara penuh.

Masih ada pembatasan, baik jumlah pengun-

jung maupun kegiatan peribadahan. Meng-

ingat,  pandemi Covid-19 masih belum berlalu.

Apalagi,  saat ini ada varian baru Omicron

yang membuat jumlah penderita Covid-19

kembali bertambah.

Di bawah taman serta pepohonan itu

terdapat basement  tempat parkir para

jamaah. Lahan parkir ini terbilang sangat

luas, dan muat ratusan kendaraan. Lahan

parkir di Istiqlal ini dilengkapi mesin ticketing

modern, seperti laiknya taman parkir di

ibukota. 
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Fasiltas untuk disabilitas dan manula 

Melangkah lagi sedikit ke dalam melewati

jembatan akan ditemukan tempat penitipan

sepatu dan sandal. Sebelumnya tempat

penitipan sepatu dan sandal berada di dalam

area bangunan masjid.  Kini, lokasinya  ditarik

ke luar di samping jembatan. Selain lebih

luas,  penitipan sepatu ini juga dibuat

menjadi  dua tempat yang saling ber-

hadapan. 

 Sebelum masuk ke dalam masjid melalui

pintu utama akan ditemukan plasa Istiqlal

yang teduh. Plasa itu berada di  kanan

dan kiri bangunan masjid.  Juga di

beberapa sudut lainnya, berbagai tanam-

an pohon tumbuh tinggi disertai dedaunan

yang rindang. Seolah memayungi jemaah

dari teriknya matahari di saat siang bolong.

Di tempat ini, pengunjung bisa menikmati

keteduhan dan semilir angin yang sepoi

secara bersamaan. 

Dengan lantai berbahan keramik, tempat

ini terlihat menjadi lebih bersih dan rapi.

Apalagi, petugas kebersihan di sini ber-

gantian  melakukan tugasnya, membersihkan

debu dan kotoran menggunakan mesin

pembersih. Dari tempat ini banyak pengun-

jung yang sudah melepas alas kakinya,

meski sebenarnya batas suci masjid masih

ada beberapa puluh meter lagi. 

Sedikit ke dalam, terlihat ada elevator  yang

terpasang di salah satu sudut Masjid Istiqlal.

Keberadaan elevator ini jelas akan me-

mudahkan kaum disabilitas dan manula

melaksanakan ibadah di masjid ini. Sebagai

kelengkapan, Istiqlal juga menyediakan air

minum bagi jamaah. Air minum ini bisa

dinikmati  di sebuah mesin dispencer besar

yang terletak di bawah tangga utama masjid. 

Semakin ke dalam, kemegahan masjid yang

dibangun sebagai wujud syukur atas

kemerdekaan yang diperoleh Bangsa Indone-

sia itu akan semakin terlihat. Duabelas pilar

masjid yang sebelumnya terlihat mulai usang

dan ketinggalan zaman, kini sudah berubah

wajah. Pilar-pilar itu kini sudah diberi lapisan

logam aluminium yang bisa memantulkan

cahaya. Dan,  membuatnya makin cantik

dengan unsur-unsur estetikanya.

Keindahan juga terlihat di bagian

depan masjid, tempat Imam memimpin

salat. Paska renovasi mihrab masjid

Istiqlal terlihat makin mengesankan,

semakin gagah dan mencerminkan

kemewahan. Keindahan juga terlihat di

kubah. Kubah yang bertengger di bagian

atas tengah masjid itu sangat menawan,

terlebih saat lampu penerangan di sana

dinyalakan. Saat ini nyala lampu di Masjid 

Istiqlal semakin ramah lingkungan, karena

berasal dari energi surya. 

Dengan kondisi tersebut, para jamaah

terlihat semakin khusuk menjalankan ibadah

di Masjid Istiqlal. Mereka “betah” untuk

berlama-lama, berdoa dan bermujad di

tengah kenyamanan dan keindahan Masjid

Istiqlal. ❏

MBO

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Sosok Politisi Pekerja

TRENGGINAS,   bertenaga,  dan pekerja keras, begitulah kesan 

menonjol dari sosok seorang Hj. Sadarestuwati, S.P, M. MA,

Anggota Fraksi PDI Perjuangan MPR RI. Kesan tersebut semakin

diperkuat oleh balutan  busana yang selalu dikenakannya.  Sesuai 

falsafah Jawa yang  berbunyi “Ajining diri soko lathi, ajining rogo

soko busono (artinya, harga diri seseorang tampak dari lidahnya,

sedangkan harga diri badan dari pakaiannya).  

Mengenakan celana jeans dipadupadan dengan jaket dan hijab

menjadi busana keseharian seorang Sadarestuwati. Penampilan itu

membuatnya makin berbeda dengan anggota Legislatif   lainnya. 

Karena dengan cara berpakaian seperti itu perempuan ke-

lahiran Jombang, Ahad Kliwon 26 Juli 1970, ini terlihat  makin

maskulin dengan pilihannya mengenakan berbagai jenis sepatu boot. 

Penampilan anggota Legislatif dapil  Jawa Timur 8 (Kota dan Kab.

Madiun, Nganjuk, Jombang, serta Kota dan Kab. Mojokerto).,   ini

sudah berlangsung sejak ia masih kecil. Dulu, sebelum masuk sekolah

dasar, Estu kecil senantiasa berperilaku dan berpenampilan laiknya 

anak laki-laki. Sejak sebelum sekolah, Estu   gemar mengenakan

celana pendek dan kaos oblong. 

Ia  juga gemar bermain, dengan jenis permainan yang lazim

dimainkan anak lelaki. Main di sawah, memasang bubu (perangkap

Hj. Sadarestuwati, S.P, M.MA

Keras

ikan), ketapel hingga melempar mangga tetangga.  Estu  tidak memiliki

teman perempuan sebanyak kawan laki-laki yang selalu bermain

dengannya. Dan, ketika beranjak remaja, Estu memiliki hobi yang

menantang adrenalin, yaitu naik motor trail

Di belakang hari gaya dan penampilan yang mirip laki-laki itu sangat

membantu dia melaksanakan pekerjaannya. Tak terkecuali tugas-

tugas sebagai anggota Legislatif di MPR / DPR RI  sejak pelaksanaan

Pileg 2009. 

“Pada waktu reses, saya selalu menyambangi konsituen yang

ada di daerah, termasuk di kawasan  terpencil. Kadang saya dituntut

berjalan kaki  selama dua jam, tanpa alas kaki karena melewati

pematang sawah,” kata Sadarestuwati kepada Majalah Majelis

disela  kesibukannya sebagai anggota Komisi V DPR RI beberapa

waktu lalu. 

Menyoal banyaknya wilayah di Indonesia yang tak kunjung memiliki

infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai, Estu mengatakan,

salah satu alasannya adalah karena wilayah Indonesia teramat luas.

Sebagian di antaranya bahkan dipisahkan oleh laut dan sungai.

Sehingga kebutuhan jalan dan jembatan yang diperlukan tidak pernah

memadai dengan ketersediaan anggaran yang ada. 

Karena luasnya wilayah Indonesia, itulah  maka  anggaran yang

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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diperlukan sangat besar. Sementara pendapatan negara  sangat

terbatas, sehingga tak akan pernah sanggup memenuhi kebutuhan

anggaran pembangunan infrastruktur tersebut. 

“Tetapi, itu bukan alasan untuk kita menyerah, pasrah tanpa usaha.

Kepala daerah harus aktif bergerak, mengolah anggaran yang dimiliki.

Atau menghubungi relasi yang ada di atasnya. Bisa juga 

menyertakan masyarakat untuk bergotong-royon agar anggaran

yang diperlukan bisa ditekan,” kata Estu. 

Sayangnya, banyak kepala daerah cepat menyerah sebelum

melaksanakan ikhtiar dengan maksimal. Mereka hanya menunggu

hingga anggaran dari pemerintah pusat turun. Akibatnya, pemandang-

an terkait anak-anak sekolah yang harus menyabung nyawa 

melintasi sungai agar bisa tiba di sekolah tepat waktu akan terus

menjadi pemandangan yang mengharu biru. 

Selain itu, kata Estu, ada pula persoalan ego lintas sektoral  yang 

membuat pembangunan infrastruktur di daerah tersendat.

Antara satu pejabat dengan pejabat lainnya berbeda pemikiran dan

skala prioritas. Akibatnya malah membuat rencana pembangunannya

menjadi terbengkalai. 

 “Ada pos anggaran desa yang nilainya cukup besar, diterima

oleh tiap-tiap desa.  Tetapi, acapkali pihak desa tidak cakap membuat

perencanaan dari anggaran yang ada.  Sehingga  yang terpikir

adalah membangun jalan, membangun saluran air, atau membuat

tempat olahraga. Sekedar yang mudah dilaksanakan dan hasilnya
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profilprofilprofil

juga gampang dilihat,” kata Estu lagi. 

 Melihat banyaknya persoalan, menurut Estu  terpenuhinya

kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur masih akan jauh

panggang dari api. Apalagi, setelah munculnya pandemi Covid-19,

yang meluluhlantakkan segala aspek kehidupan. Akibatnya, bukan

hanya anak sekolah yang akan terus kesulitan berangkat dan pulang

sekolah. Tetapi juga,  potensi yang dimiliki daerah akan terus

tersembunyi, karena infrastruktur pendukungnya belum tersedia. 

Melawan Restu 

Sadarestuwati tidak pernah membayangkan akan sukses menjadi

seorang anggota legislatif. Ia juga tidak pernah berfikir, apalagi bermimpi,

menjadi politisi. Keinginan yang pernah terlintas dalam pikirnya adalah

menjadi petani, karena sejak kecil ia  hobi  bermain di sawah.

Tapi, cita-cita menjadi petani sempat tercerabut dari angannya. 

Kedua  orangtua Estu,  Sukito dan Asmah, menghendaki agar

anak kedua dari enam bersaudara itu menjadi dokter. Alasannya, 

menjadi dokter dipandang lebih sukses dibanding profesi lainnya,

termasuk petani. 

Karena itu, seusai tamat dari bangku SMA PGRI Jombang, Estu

mendaftarkan diri di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma

Surabaya. Di perguruan tinggi tersebut dia berhasil diterima sebagai

calon mahasiswa Fakultas Kedokteran. 

“Saat saya daftar ulang sebagai mahasiswa baru, saya bilang

kepada petugas untuk pidah di fakultas pertanian saja, tidak jadi

mengambil jurusan kedokteran. Ini saya lakukan  seperti saran yang

diberikan kakak saya,” ujar Estu. 

Keputusan tersebut tentu saja membuat ayahnya marah. Hingga

beberapa lamanya, ayahnya tidak mau bertegur sapa dengan Estu.

Melihat kondisi tersebut, Estu  bersiap dengan kondisi perburuk.

Termasuk jika orantuanya tidak mau memberikan biaya kuliah di

Fakultas Pertanian. Dari situ timbul niat dia untuk kuliah, sekaligus

bekerja sebagai supir taxi, berdagang beras dan berjualan manik-

manik asal Jombang.

Meski sudah berupaya meyakinkan orangtuanya terhadap pilihan

pendidikan yang akan ditempuh, Estu masih belum mendapat

persetujuan dari orangtuanya. Ayahnya, masih berpegang teguh

dengan prinsipnya semula bahwa menjadi dokter adalah keberhasilan

tertinggi. 

Bahkan, ketika Estu sudah berhasil  memiliki bisnis sendiri,

ayah Estu masih melihatnya sebelah mata. Padahal, waktu itu

ia sudah berhasil memimpin  perusahaan penggilingan padi dan

memiliki perusahaan bibit. Baru setelah Estu dipercaya menjadi

Direktur Cabang Jawa Timur pada sebuah perusahaan

pertanian berskala nasional, orangtuanya mulai merestui jalan

hidup yang dipilih Estu. 

“Mungkin karena beliau telah merasakan langsung bagaimana

susah dan capeknya menjadi petani, makanya beliau tidak

menginginkan anak-anaknya juga menjadi petani. Karena itu, ayah

menghendaki seluruh anaknya jadi dokter,” kata Estu lagi. 

FOTO-FOTO: STIMEWA
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Keluarga  Pekerja Keras

Sebelum sukses sebagai politisi, Estuwati meretas kehidupannya

dari bawah. Berbagai profesi pernah dijalaninya, bukan hanya di

bidang pertanian, tapi dia juga sempat menjadi SPG dan teller di

sebuah bank swasta. Ia juga pernah membuka usaha jahitan. Semua

itu memperlihatkan upayanya untuk mandiri, dilakukan dengan

sungguh-sungguh dan bekerja keras. 

Kemauan dan sifat pekerja keras yang ada pada diri Estu itu  mengalir

dari kedua orangtuanya. Sukito, ayah Estu, adalah seorang petani

yang pekerja keras. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga, ia

mendirikan perusahaan penggilingan padi. Tak cukup yang dengan

satu usaha, Sukito kemudian mendirikan perusahaan penggilingan

Tapioka. Setelah keduanya berjalan lancar, perusahaan ketiga berupa

penyedia bibit tanaman padi, juga ia dirikan. Semua perusahaan itu

didirikan dengan perjuangan keras yang tak kenal Lelah. 

 Sementara ibunya, yaitu Asmah, adalah perempuan yang taat

menjalankan perintah agama. Asmah merupakan pendaping suami

yang sangat handal.  Dia bisa menggantikan peran suaminya saat

dibutuhkan.  Sebagai istri, Asmah juga tetap merampungkan tugas

rumah tangganya dengan baik. Ia juga bisa berbagi tugas dengan

anak-anaknya untuk mendidik mereka menjadi anak-anak yang

memiliki pribadi tangguh. 

Sebagai keluarga besar, Estu tidak bisa selalu  bermanja untuk

mendapatkan apa yang diinginkan. Karena itu, sejak kecil ia sudah

ikut bekerja, sekedar untuk mendapatkan apa yang diinginkan. 

“Kalau ingin dapat sepatu bagus misalnya, saat panen saya ikut

bekerja di sawah, seperti buruh tani yang lain. Kemudian uangnya

saya kumpulkan untuk membeli sepatu bagus. Karena jatah sepatu

dari orangtua hanya sekali setahun, itupun kalau kita berprestasi.

Untuk mendapat sepatu bagus, saya harus bisa beli sepatu sendiri,”

kata Estu lagi. 

Berbekal pengalaman masa kecil itulah dan melihat kerja keras

ibu bapaknya, Estu tidak pernah mengeluh. Apa yang menjadi tugas

dan pekerjaaannya dia lakukan dengan cepat dan sebaik mungkin.

Dia tidak pernah menunda pekerjaan. Dia juga tidak pernah mengeluh,

menghadapi seberat apapun  tugas yang harus diembannya. 

 “Untuk mengenang tekad bapak yang menginkan saya jadi dokter

dan menolong orang lain saya mendirikan apotik. Sementara untuk

mengabadikan ibu yang taat agama saya mendirikan pesantren,

dan saya nama Pondok Pesantren Bhakti Bapak Emak,” kata Estu

mengakhiri bincang-bincang dengan Majalah Majelis. ❏

MBO

N a m a : Hj. Sadarestuwati S.P, M. MA
Tempat / tgl lahir : Jombang,   26 Juli 1970

Jabatan : Anggota MPR / DPR RI

(2009-2014, 2014-2019, 2019-2024)

 

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Banjaragung II 1976-1982

2. SMP Negeri Mojoagung II 1982-1985

3. SMA I PGRI Jombang 1985-1988

4. Fakultas Pertaniaan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

1988-1993

5. Manajemen Agribisnis Pertanian Universitas Wijaya Kusuma

Surabaya 2003-2005

Riwayat Pekerjaan

1. Anggota MPR/DPR RI

2. Staf Pengajar Pasca Sarjana Wijaya Kusuma Surabaya

2006-2009

3. Kepala Perwakilan PT. Acrisindo Utama Jawa Timur

1996-2003

4. Guru di SPP/SPMA Taman Siswa Mojoagung 1992-1995

Riwayat Organisasi:

1. Wasekjen DPP Bid. Kerakyatan PDI Perjuangan 2019-2024

2. Waketum II DPP Pemuda Tani Indonesia 2016-2021 

3. Ketua  Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) Pusat PDI

Perjuangan  2015-2020

4. Ketua Bid. Pertanian, Perikanan, dan Perkebunan DPD PDI

Perjuangan Jawa Timur,   2010-2015

5. Bendaha HKTI Jawa Timur  2005-2010

6. Ketua DPK HKTI Kabupaten Jombang     

7. Ketua Karang Taruna Kabupaten Jombang 

8. Pembina Indonesia Maritime  Institute, Jakarta  

9. Pengurus Dekopinda Kabupaten Jombang, 

10. Pembina Jombang Motor Club

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Oleh:
Zulkifli Hasan

Wakil Ketua MPR RI

HARI ini kita mendiskusikan kembali nilai-nilai Pancasila untuk

membedah, mengurai, dan menyelesaikan berbagai

persoalan yang tengah dialami bangsa ini. Tafsir dan narasi

Pancasila harus selalu dipakai sebagai kompas yang membimbing

kita dalam membawa kapal bangsa ini.

Sila Pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha

Esa menjelaskan dan menegaskan kepada kita betapa pentingnya

aspek nilai-nilai ketuhanan, religiusitas, dalam membimbing seluruh

gerak langkah bangsa. Sila pertama ini adalah fondasi untuk

membangun bangsa, sekaligus perspektif untuk melihat segala

persoalan. Karakter bangsa Indonesia adalah berketuhanan,

beragama, dan berpegang teguh pada nilai-nilainya. Jadi, jika

hari ini ada sebagian orang yang menyoal tentang ini, bahwa

negara kita berlandaskan agama atau tidak, memiliki perspektif

ketuhanan atau tidak, mereka jelas tidak membaca Pancasila.

Indonesia adalah negara berketuhanan. Nilai-nilai agama tidak

bisa dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita,

karena ia dasar, sila pertama, tak boleh ada narasi apalagi regulasi

resmi yang mempertentangkan agama dengan negara.

Sila kedua adalah Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Tugas

kita bersama mewujudkan karakter manusia Indonesia yang adil

dan beradab itu. Adil dalam pengertian tidak ada pembedaan

perlakuan atau diskriminasi kepada siapapun dengan latar

belakang suku, ras, agama apapun. Adil pula perlakuan dan

penegakan hukum kepada mereka tak peduli kaya, miskin,

berkuasa atau tidak. Adab ternyata adalah ciri yang lain dari

bangsa ini. Jika hari ini kita sibuk dengan narasi-narasi

pembelahan, cebong vs kampret, buzzer vs kadrun, membelah

kelompok-kelompok, mempertentangkan pemerintah dengan Is-

lam, semua itu menunjukkan tiadanya adab.

Hilangnya adab kita dalam bermedia sosial, bermasyarakat,

lebih jauh berbangsa dan bernegara. Hanya jika kita telah berhasil

membangun manusia Indonesia yang adil dan beradablah maka

cita-cita sila ketiga akan tercapai, Persatuan Indonesia. Bangsa

yang bersatu bukan sekadar mengenai komitmen untuk tetap

berada dalam batas teritori yang sama, tetapi adanya kesamaan

ideologi, sikap mental, dan tujuan yang sama pula. Cita-cita Indo-

nesia masa depan harus dirumuskan dari sini, baik dari aspek

politik, ekonomi, kebudayaan, dan setersusnya. Instrumen untuk

mencapai cita-cita itu pun sudah kita putuskan bersama.

Dalam sila keempat Pancasila disebutkan instrumen itu adalah

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan. Inilah cara kita berbangsa dan

bernegara. Demokrasi kita bukan demokrasi liberal, bebas

sebebas-bebasnya, demokrasi kita adalah musyawarah mufakat

dalam perwakilan. Itulah yang akan menghasilkan kepemimpinan

nasional yang penuh hikmah kebijaksanaan.

Akhirnya, cita-cita tertinggi dari semua itu, dari fondasi (sila

pertama), prasyarat (sila kedua), syarat (sila ketiga), dan istrumen

(sila keempat) yang ada, kita memiliki tujuan yang jelas yakni sila

kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Tidak

boleh ada upaya-upaya membenturkan negara dengan agama.

Tidak boleh ada manusia Indonesia yang merasa ditinggalkan,

dilemahkan, ditindas. Tidak boleh ada persatuan yang terkoyak.

Tidak boleh ada politik yang dijalankan dengan model demokrasi

transaksional yang mahal.

Karena semua itulah yang membuat cita-cita keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia selama ini terhambat. Semoga kita

bisa membangun bangsa ini dengan lebih baik lagi. Dengan terus

mengembalikan Pancasila kepada tafsirnya yang paling hakiki,

menarasikannya dalam kehidupan sehari-hari, mengimplementasi-

kannya sebagai panduan kita berbangsa dan bernegara. ❏

Menarasikan Pancasila dalam Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara
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Siasat Waras di Masa Pandemi

PANDEMI Covid-19 yang melanda dunia di awal tahun 2020

atau di akhir tahun 2019, benar-benar meluluhlantakkan segala

sendi kehidupan manusia. Adanya aturan yang melarang

beraktivitas di luar rumah atau berkerumun membuat roda

perekonomian terhenti. Akibatnya, membuat usaha-usaha

perekonomian yang sebelumnya menjadi tumpuan kehidupan

umat manusia menjadi hilang. Banyak orang di-PHK yang

disebabkan perusahaan atau tempat mereka bekerja yang

sebelumnya menjadi gantungan hidup tak

diizinkan buka, dengan alasan untuk

mencegah penularan Covid-19.

Wabah yang melanda dunia ini membuat

banyak orang depresi, sebab kehilangan

pekerjaan dan tak mampu lagi menghidupi diri

dan keluarga. Agar hidup terus berkelanjutan,

di antara masyarakat yang terkena PHK atau

kehilangan pekerjaan, mereka beralih profesi.

Di Bali, orang-orang yang biasa bekerja di

sektor pariwisata, seperti juru masak di ho-

tel, beralih menjadi tukang ojek online. Mereka

menjadi tukang ojek sebab tempat bekerjanya

tutup karena PSBB, PPKM. Kalau pun masih

buka, sifatnya hanya paruh waktu. Untuk bisa

mencukupi kebutuhan hidupnya, mereka pun

memilih menjadi tukang ojek. Profesi ini

merupakan profesi yang masih diizinkan untuk

berjalan di masa PSPBB atau PPKM. Banyak

cerita lain tentang dampak pandemi yang bisa

membuat kita iba.

Menghadapi situasi yang serba tidak menentu dan saat ini bisa

dikatakan belum berakhir, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengajak

kepada semua Tetap Waras Jangan “Ngeres”, Politik Bernegara di

Masa Pandemi. Ajakan tersebut adalah judul buku yang merupakan

refleksi dan kumpulan tulisan Ketua MPR di masa pandemi.

Dalam pengantar, pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan,

di tengah pandemi, banyak pihak yang cemas. Masyarakat

kebingungan, petugas kesehatan kewalahan, para pengusaha

kelimpungan, dan bahkan pemerintah pun ‘terkadang’ terkesan

khawatir berlebihan. Semua orang di dunia ini memang menghadapi

dampak wabah yang tidak pernah terjadi sebelumnya. “Tidak ada

negara yang punya pengalaman hadapi pandemi Covid-19”, ujarnya

Pandemi mengakibatkan berbagai sendi kehidupan menjadi lumpuh. Bila tidak disiasati, kehidupan akan semakin tidak

menentu. Bamsoet berharap semua tetap waras agar kehidupan tetap bergerak maju.

dalam buku yang dicetak oleh BS Center itu.

Menghadapi kondisi yang demikian, Ketua DPR ke-20 itu

menegaskan sikap cemas atau khawatir yang berlebihan jelas tidak

produktif dan tidak menyelesaikan masalah. Hal demikian disebut

justru akan membuat masalah tambah runyam. Untuk itu, Bamsoet

mengatakan, paling penting tetap menjaga kesadaran dan akal sehat

di masa pandemi. “Tetap waras. Waras dalam arti tetap rasional,

terukur, namun juga waspada”, ujarnya.

‘Kewarasan’ politisi Partai Golkar di buku

yang dicetak kali pertama pada tahun 2020

itu, dijabarkan dalam dua bagian, enam

subbag, dan limapuluh satu judul. Judul-judul

yang ada semua menggambarkan keadaan,

harapan, himbauan, dorongan, peringatan,

dan pengalaman dirinya semasa pandemi.

Judul yang terkait keadaan, misalnya Risiko

Persiapan Pilkada di Tengah Pandemi

(halaman 187). Terkait harapan, Penguatan

Optimisme dari Ramadan dan Idul Fitri

(245). Terkait himbauan, Mewujudkan

Kepastian Baru dengan Protokol Kesehatan

(235).  Terkait dorongan, Zero Covid-19

Harus Jadi Tekad Bersama (251). Terkait

peringatan, Kerusakan Ekologis, Imunitas

Anak-Cucu dan Kewajiban Negara (263),

dan terkait pengalaman, Muhibah ke

Freeport Papua (60).

Dalam buku setebal x + 310 halaman

itu, pria yang juga menjabat Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia

(IMI) dalam tulisan yang berjudul Bertahan dari Covid-19 dengan

Mengubah Pola Hidup (241) menegaskan keberanian menerapkan

new normal atau pola hidup baru menjadi pilihan yang harus diambil

agar semua orang punya peluang untuk bertahan dan bergerak

maju sekaligus menghentikan proses pengrusakan pada semua

aspek kehidupan akibat pandemi Covid-19.

Hal demikian, menurut Bamsoet, penting sebab dalam kelanjutan

tulisan itu ia mengatakan, kalau tidak segera disiasati, pandemi

Covid-19 akan menghancurkan perekonomian dunia dan segala

eksesnya akan menghadirkan penderitaan bagi kehidupan begitu

banyak orang. ❏

AWG
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