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PEMINDAHAN Ibu Kota Negara (IKN) dari
DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara (PPU),
Kalimantan Timur, agaknya akan menjadi

kenyataan. Presiden Joko Widodo telah
menandatangani Undang-Undang (UU) tentang
Ibu Kota Negara (IKN) pada Februari 2022.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
telah menyetujui RUU IKN menjadi UU dalam
Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Ketua DPR
Puan Maharani pada Selasa, 18 Januari 2022.
Sesuai aturan, Presiden diberi waktu selama
30 hari untuk membubuhkan tanda tangan pada
UU itu. Dan, Presiden telah menandatangani UU
IKN yang kemudian menjadi UU Nomor 3 Tahun
2022 Tentang IKN.

Dengan berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2022
tentang IKN maka pemerintah telah mempunyai
legalitas untuk melakukan pembangunan IKN di
Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. UU Nomor
3 Tahun 2022 ini menjadi landasan hukum
perpindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke
IKN Nusantara di Penajam Paser Utara. Pem-
berlakuan UU ini sekaligus menandai dimulainya
proyek pembangunan IKN yang dilaksanakan
secara bertahap hingga tahun 2045.

Secara resmi pula, dalam UU itu, disebutkan
bahwa nama Ibu Kota Negara baru di Penajam
Paser Utara, Kalimantan Timur, adalah Nusantara.
Dalam UU ditetapkan Ibu Kota Negara bernama
Nusantara, dan selanjutnya disebut sebagai IKN
Nusantara. Pemerintahan Daerah Khusus Ibu
Kota Negara Nusantara menjadi pemerintahan
daerah yang bersifat khusus. Pemerintahan
daerah ini disebut sebagai Otorita IKN Nusantara.

Jauh sebelumnya, Presiden Joko Widodo
secara resmi sudah menyampaikan rencana
pemindahan ibu kota negara itu saat menyampai-
kan  pidato Keterangan Pemerintah Atas RUU
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (RAPBN) 2020 beserta Nota Keuangan-
nya, di depan Sidang Paripurna DPR RI, di
Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada
Jumat, 16 Agustus 2019.

Dalam pidatonya, Presiden menyebutkan
alasan utama pemindahan ibu kota negara

adalah untuk menciptakan pertumbuhan
ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan
dan keadilan ekonomi di luar Jawa. Selama ini
denyut kegiatan ekonomi secara umum masih
terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Akibatnya,
Pulau Jawa menjadi sangat padat dan terjadi
ketimpangan dengan pulau-pulau luar Jawa.
Jika hal ini dibiarkan terus maka ketimpangan
akan semakin parah.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
memberi dukungan untuk pembangunan IKN
Nusantara. Bahkan jajaran Pimpinan MPR telah
meninjau secara langsung lokasi pembangunan
IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Upaya yang dilakukan MPR untuk mendukung
pembangunan IKN adalah dengan memastikan
siapapun presiden berikutnya tetap melanjutkan
proses pembangunan IKN. Untuk itu, MPR
sedang menyelesaikan kajian Pokok-Pokok
Haluan Negara (PPHN). Dengan kedudukan
hukum yang kuat, PPHN ini menjamin ke-
berlangsungan IKN sebagai proyek prioritas
pembangunan jangka panjang.

Pimpinan MPR juga mengajak seluruh elemen
bangsa untuk memberikan dukungan terhadap
pembangunan IKN Nusantara. Semua elemen
bangsa perlu mendukung gagasan pemindahan
IKN demi kebaikan rakyat Indonesia. Gagasan
membangun ibu kota baru sudah ada sejak era
pemerintahan Presiden Soekarno. Pada waktu
itu, tahun 1957, Bung Karno sudah mengusul-
kan pemindahan ibu kota ke Palangkaraya.
Presiden Soeharto juga mewacanakan
pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta
ke Jonggol, Jawa Barat.

Kini, setelah UU IKN disahkan sebagai dasar
hukum pemindahan ibu kota negara, maka
proses pembangunan ibu kota negara yang
dilakukan secara bertahap hingga 2045
semakin nyata. Meski masih ada suara-suara
yang menolak pemindahan ibu kota negara—
pro kontra terhadap setiap kebijakan adalah
sesuatu yang wajar—kita berharap pem-
bangunan dan rencana pemindahan IKN jangan
sampai menimbulkan gejolak sosial. ❏

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)
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produsen menurun, Indonesia harus mencari jalan keluar dengan

melakukan pendekatan kepada negara produsen lainnya.

Nyaris sepanjang Januari hingga pekan kedua Februari 2022,

kelangkaan serta naiknya harga minyak goreng, dan kenaikan harga

kedelai sudah memberi dampak yang tidak nyaman untuk semua

rumah tangga. Keluh kesah para ibu rumah tangga itu adalah hal

yang nyata, tanpa rekayasa. Komunitas lainnya yang juga sangat

terpukul adalah belasan juta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah

(UMKM) yang selama ini menjadikan minyak goreng serta kedelai

sebagai komoditi andalan.

Hampir setiap hari, sebagaimana dilaporkan oleh berbagai portal

berita sepanjang Januari-Februari 2022, masyarakat sudah

menyuarakan keluh kesah mereka sebagai respons atas persoalan

minyak goreng dan kedelai yang belum terselesaikan sebagaimana

mestinya. Dilihat dari rentang waktunya, itu bukanlah durasi yang

pendek.

Di berbagai daerah, sempat terjadi antrian panjang ibu-ibu yang

akan membeli minyak goreng. Pemandangan seperti ini tentu

memprihatinkan, dan sudah digambarkan sebagai ironi Indonesia

yang nyata-nyata sebagai salah satu produsen sawit terbesar di

HINGGA akhir pekan kedua Februari 2022, masyarakat di

berbagai daerah masih menyuarakan keluh kesah mereka

merespons kelangkaan minyak goreng dan tingginya harga

kedelai. Bahkan, di beberapa tempat, terjadi antrian warga yang

akan membeli minyak goreng. Pemerintah hendaknya all out untuk

mengatasi dua masalah ini, karena berkait dengan kebutuhan semua

rumah tangga dan jutaan pelaku UMKM.

Gejolak harga kebutuhan pokok selalu menjadi isu sensitif yang

bisa mencoreng kredibilitas pemerintah. Maka, durasi kelangkaan

minyak goreng dan tingginya harga kedelai saat ini jangan sampai

berlarut-larut. Pemerintah perlu menempuh semua cara yang legal

untuk mengatasi masalah ini. Sebab, memasuki pekan kedua Februari

2022 ini, kelangkaan minyak  goreng dan tingginya harga kedelai

sudah berlangsung lebih dari sebulan.

Padahal, akar masalah atau penyebab kelangkaan dan mahalnya

harga minyak goreng sudah diketahui. Begitu pula dengan latar

belakang yang menjadi faktor pendorong naiknya harga kedelai.

Kenaikan harga minyak goreng bahkan sudah diperkirakan sejak

tahun lalu, menyusul naiknya harga CPO di pasar global. Namun,

karena tidak adanya langkah atau kebijakan antisipatif, kelangkaan

dan naiknya harga harus ditanggung masyarakat sebagai konsumen.

Sedangkan lonjakan harga kedelai terjadi karena berkurangnya

pasokan ke pasar dalam negeri. Pasokan kedelai berkurang karena

volume produksi di negara produsen menurun. Dalam kasus kedelai,

ketergantungan Indonesia akan produk impor memang tak

terhindarkan. Kecenderungan ini terjadi karena produksi dalam negeri

terus menurun dan tak bisa memenuhi permintaan masyarakat. Awal

Februari 2022, harga kedelai di pasar global berkisar Rp11.240 per

kilogram.

Dari total kebutuhan yang mendekati tiga juta ton, total produksi

dalam negeri hanya mampu memasok kurang dari 10%. Sisanya,

mau tak mau, impor dari Amerika Serikat dan beberapa negara

produsen lainnya. Maka, ketika produksi kedelai di beberapa negara

Kelangkaan Minyak Goreng dan Kedelai Jangan
Berlarut-larut
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dunia. Antrian warga pembeli minyak goreng itu

hendaknya tidak hanya dipahami sebagai sebuah

peristiwa, melainkan patut diterjemahkan sebagai

aspirasi para ibu rumah tangga.

Tak kalah menyedihkan adalah keluhan para

produsen tahu-tempe di berbagai daerah. Dari

beberapa wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah

hingga Kota Parepare di Sulawesi Selatan, para

produsen tahu-tempe yang rata-rata berskala

industri rumah tangga, pun sudah menyuarakan

keluh kesah mereka atas persoalan tingginya harga

kedelai.

Di Jawa Tengah saja, misalnya, jumlah produsen

tahu-tempe berkisar 10.000 orang. Mereka berharap

agar pemerintah bertindak cepat mengendalikan

harga kedelai. Apa yang dialami produsen tahu-

tempe tentu saja memberi dampak ikutan pada

komunitas pemilik rumah makan maupun penjual

jajanan tahu dan tempe goreng yang jumlahnya juga

tidak sedikit.

Keluh kesah masyarakat itu hendaknya di-

dengarkan dan direspon oleh Pemerintah, khusus-

nya para menteri ekonomi di kabinet. Pemerintah

hendaknya all out mengatasi dua masalah ini, karena

berkait dengan kebutuhan semua rumah tangga dan

kepentingan jutaan pelaku UMKM.

Minyak goreng dan kedelai sebagai bahan baku

tahu-tempe adalah faktor yang tidak boleh diabaikan

begitu saja di dalam konsumsi rumah tangga. Ketika

pandemi belum berakhir, konsumsi masyarakat

menjadi salah satu faktor utama pendorong

pertumbuhan ekonomi.

Agar kekuatan konsumsi masyarakat tetap

terjaga, pemerintah harus segera mengatasi

kelangkaan minyak goreng dan kedelai yang masih

menjadi masalah hingga saat ini. Jangan biarkan

masalah ini berlarut-larut. Kalau persoalannya bisa

diatasi dengan keharusan menggeser skala prioritas

atau refocusing anggaran untuk mensubsidi minyak

goreng dan kedelai, tentu saja bukan sebuah aib

untuk melakukannya.

Jangan lupa bahwa minyak goreng dan kedelai itu

berkait langsung dengan kebutuhan keseharian

masyarakat Indonesia. Dua komoditi ini praktis menjadi

bagian tak terpisah dari setiap rumah tangga.

Mestinya, kebutuhan yang satu ini tidak boleh

dikorbankan dengan alasan apa pun dan untuk

kepentingan lainnya.

Sebagai masalah yang sedang dihadapi semua

rumah tangga Indonesia, kelangkaan minyak goreng

dan tingginya harga kedelai sudah memasuki bulan

kedua. Pemerintah diharapkan lebih peka pada keluh

kesah para ibu rumah tangga, dan jangan sekali-kali

pernah menyederhanakan persoalan ini.

Harga kebutuhan pokok yang bergejolak selalu

menjadi isu yang sangat sensitif jika tidak segera

ditangani. Kredibilitas pemerintah sebagai regulator

menjadi taruhannya, karena masyarakat akan

mempertanyakan kapabilitas pemerintah mengelola

kebutuhan pokok.

Persoalan kelangkaan minyak goreng dan

tingginya harga kedelai tidak boleh menjadi faktor

yang mengeskalasi masalah. Agar masalahnya

tidak berlarut-larut, pemerintah perlu menempuh

semua cara yang legal untuk mengatasi dua

masalah ini. ❏
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AJELIS UTAMAM

Ibu kota negara yang baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dirancang sebagai simbol identitas sekaligus

representasi kemajuan bangsa.  Ibu kota negara mengusung konsep modern, smart, and green city, dengan memakai

energi baru terbarukan dan tidak bergantung kepada energi fosil.

MPR Dukung Keberlangsungan
Pembangunan IKN

SIDANG Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara
resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota
Negara (IKN) menjadi Undang-Undang (UU). “Selanjutnya kami

akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh Anggota Dewan, apakah
Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui
untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Ketua DPR Puan
Maharani yang memimpin Sidang Paripurna di Gedung DPR, Kompleks
Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa, 18 Januari 2022.

“Setuju,” jawab anggota yang hadir. Rapat Paripurna DPR dihadiri
77 anggota secara fisik dan 190 hadir secara virtual. Seluruh fraksi
menyatakan persetujuannya terhadap RUU IKN untuk disahkan
menjadi undang-undang. RUU IKN secara resmi mulai dibahas Pansus
IKN pada masa persidangan II tahun sidang 2021 – 2022, tepatnya
tanggal 7 Desember 2021. Dalam waktu yang tidak terlalu lama,
hanya satu setengah bulan, RUU IKN bisa disahkan menjadi UU.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN, Ahmad Doli Kurnia
Tandjung, menjelaskan, dalam pembicaraan tingkat I pada rapat kerja
bersama pemerintah telah disepakati bahwa Ibu Kota Negara diberi
nama “Nusantara”. “Yang selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara,”
kata Doli saat membacakan laporan Pansus IKN terhadap RUU IKN.

Doli menambahkan, dalam rapat kerja pembicaraaan tingkat I,
delapan fraksi serta Komite I DPD RI menyatakan menerima hasil
pembahasan RUU tentang IKN dan melanjutkan pembahasan pada

pembicaraan tingkat II dengan agenda pengambilan keputusan dalam
Rapat Paripurna DPR RI. Ke-delapan fraksi tersebut adalah Fraksi
PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem,
Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP. Sementara
Fraksi PKS menolak hasil pembahasan mengenai RUU IKN dan
menyerahkan pengambilan keputusannya pada pembicaraan tingkat
II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Setelah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Presiden
mempunyai waktu 30 hari untuk membubuhkan tanda tangan sejak
RUU disetujui DPR. Jika tak kunjung ditandatangani, RUU itu tetap
sah menjadi UU dan wajib diundangkan. Pada Selasa, 15 Februari
2022, Presiden Joko Widodo secara resmi juga telah membubuhkan
tanda tangan UU IKN itu yang kemudian menjadi Undang-Undang
(UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Kementerian Hukum dan HAM kemudian mengundangkan UU IKN
terhitung sejak ditandatangani presiden. UU Nomor 3 Tahun 2022
Tentang IKN ini akan menjadi landasan hukum perpindahan ibu kota
negara dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara di Penajam Paser Utara,
Kalimantan Timur. Dengan demikian pemerintah memiliki legalitas untuk
membangun ibu kota baru. Pemberlakuan UU ini sekaligus menandai
dimulainya proyek pembangunan IKN Nusantara yang dilaksanakan
secara bertahap hingga 2045. Perpindahan ibu kota negara ke
Kalimantan Timur akhirnya menjadi kenyataan.

Pemindahan Ibu Kota Negara

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Soal pemindahan ibu kota ini, Presiden
Joko Widodo sudah menyinggung rencana
pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke
Pulau Kalimantan saat menyampaikan
Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanaja Negara
(RAPBN) 2020 beserta Nota Keuangannya,
di depan Sidang Paripurna DPR RI, di
Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada
Jumat, 16 Agustus 2019.

Alasan utama pemindahan ibu kota
negara adalah untuk menciptakan per-
tumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu
pemerataan dan keadilan ekonomi di luar
Jawa. Selama ini denyut kegiatan ekonomi
secara umum masih terpusat di Jakarta dan
Pulau Jawa. Akibatnya, Pulau Jawa menjadi
sangat padat dan terjadi ketimpangan
dengan pulau-pulau luar Jawa. Jika hal ini
dibiarkan terus maka ketimpangan akan

semakin parah.
“Rencana pemindahan ibu kota ke Pulau

Kalimantan diletakkan dalam konteks ini,
sehingga akan mendorong pertumbuhan
ekonomi baru, sekaligus memacu pemerata-
an dan keadilan ekonomi di luar Jawa,” kata
Presiden.

Karena itu, lanjut Presiden, ibu kota baru
dirancang sebagai simbol identitas sekaligus
representasi kemajuan bangsa.  Ibu kota
negara mengusung konsep modern, smart,
and green city, dengan memakai energi baru
terbarukan, dan tidak bergantung kepada
energi fosil.

 
Dukungan

Pimpinan MPR RI memberi dukungan
penuh pada proyek pembangunan IKN di
Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Menunjukkan dukungannya, pada Kamis, 27
Januari 2022, jajaran Pimpinan MPR me-
lakukan peninjauan langsung lokasi IKN
Nusantara di Kabupaten Penajam Paser
Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Kunjungan
ini untuk melihat secara langsung kesiapan
pembangunan IKN setelah UU IKN disahkan,
antara lain meninjau lokasi titik nol yang
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merupakan referensi koordinat pembangun-
an kompleks Istana Negara dan Pusat
Pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Peme-
rintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), di
Kalimantan Timur.

Pimpinan MPR yang melihat langsung calon
IKN, antara lain Ketua MPR Bambang
Soesatyo, didampingi sejumlah Wakil Ketua
MPR, yakni Ahmad Basarah, Ahmad Muzani,
Lestari Moerdijat, Arsul Sani, dan Fadel
Muhammad. Ikut mendampingi rombongan
pimpinan MPR, antara lain Menteri PUPR
Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Bappenas
Suharso Monoarfa, Wakil Menteri Keuangan
Suahasil Nazara, serta jarajan pemerintahan
Provinsi Kalimantan Timur dan Penajam
Paser Utara, Wakil Gubernur Kaltim Hadi
Mulyadi, Panglima Kodam VI Mulawarman
Mayjen TNI Teguh Pujo Rumekso, serta
Kapolda Kaltim Irjen Pol Drs. Imam Sugianto.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo me-
nyatakan, dukungan MPR adalah dalam
bentuk berjuang dari sisi politik untuk
memastikan siapapun yang menggantikan
Presiden Joko Widodo pasca tahun 2024 akan
tetap melanjutkan proses pembangunan IKN.
“Mengingat dari masterplan Bappenas,
pembangunan IKN membutuhkan 15 hingga
20 tahun. Banyak pihak mengkhawatirkan,
termasuk dari kalangan duta besar, diplomat,
dan investor, pembangunan IKN sangat
rawan terhenti di tengah jalan, baik karena
alasan politis maupun alasan lainnya,” kata
Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, usai
meninjau titik nol dan KIPP IKN, di Kalimantan
Timur, Kamis, 27 Januari 2022.

Atas dasar itulah, kata Bamsoet, MPR RI

sedang menyelesaikan kajian Pokok-Pokok
Haluan Negara (PPHN), yang kedudukan
hukumnya lebih kuat dibanding undang-
undang. PPHN ini menjamin keberlangsungan
pembangunan IKN sebagai proyek prioritas
pembangunan jangka panjang, sehingga
siapa pun presiden terpilih pada Pilpres 2024,
akan tetap melanjutkan pembangunan IKN.

Sependapat dengan Bamsoet, Wakil Ketua
MPR Jazilul Fawaid juga memastikan bahwa
MPR ikut menyukseskan pembangunan IKN.
Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid, mengaku
sangat optimistis terhadap rencana pem-
bangunan dan pemindahan IKN yang baru.
Untuk itu, dia mengajak seluruh elemen
bangsa untuk memberi dukungan terhadap
pembangunan IKN Nusantara.

“Memang dibutuhkan waktu sekitar 25
tahun sampai IKN Nusantara sempurna.
Namun, dalam lima tahun pembangunan IKN

sudah tampak. Lima tahun pertama dan
selanjutnya IKN sudah mulai kelihatan
bentuknya,” ujarnya.    

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah juga
mengajak semua elemen bangsa mendukung
gagasan pemindahan IKN demi kebaikan
rakyat Indonesia. Gagasan memindahkan ibu
kota negara dari Jakarta bukan hal baru.
Presiden Soekarno pernah berencana
memindahan ibu kota negara ke Palangka
Raya, Kalimantan Tengah. Presiden Soeharto
juga pernah berniat memindahkan ibu kota
dari Jakarta ke Jonggol, Jawa Barat.

Ahmad Basarah optimistis IKN akan
menjadi center of gravity Indonesia ber-
dasarkan  lima pertimbangan. Pertama, risiko
bencana alam di sebagian Kabupaten
Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai
Karta Negara yang menjadi IKN itu sangat
minim. Kedua, lokasinya di tengah-tengah
wilayah Indonesia. Ketiga, lokasi kedua
kabupaten berdampingan dengan dua kota
yang berkembang, Balikpapan dan Sama-
rinda. Keempat, Kaltim memiliki infrastruktur
yang cukup lengkap. Kelima, lahan yang
dikuasai pemerintah 180 ribu hektare, atau
hampir tiga kali lipat lahan  yang dikuasai
pemerintah di DKI Jakarta.

‘’Kendati demikian, satu hal perlu saya ingat-
kan agar semua pihak memerhatikan ‘’local
wisdom’’ saat melaksanakan gagasan besar
ini. Jangan sampai rencana pemindahan IKN
itu menimbulkan gejolak sosial, baik akibat
kecemburuan sosial-ekonomi atau perampas-
an hak-hak kepemilikan tanah masyarakat se-
tempat,’’ ujar politisi dari partai ‘’wong cilik’’ ini.

Tak bisa dipungkiri, di sisi lain ada beberapa
pihak yang menolak pemindahan Ibu Kota
Negara Indonesia dari DKI Jakarta ke
Kalimantan Timur. Beberapa tokoh meng-
ajukan petisi online menolak ibu kota negara
baru. Di antaranya mereka adalah mantan
Ketua Umum Muhammadidyah Din Syam-
suddin, eks Wakil Ketua Komisi Pemberantas-
an Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas, Guru
Besar Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra, Ekonom
Faisal Basri, akademisi bidang kebijakan publik
Agus Pambagio. Tidak itu saja, sejumlah pihak
yang mengatasnamakan Poros Nasional
Kedaulatan Negara (PNKN) mengajukan
gugatan judicial review UU IKN ke Mahkamah
Konstitusi (MK).

Di kalangan dewan, dari seluruh fraksi,
Mardani Ali Sera
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hanya Fraksi PKS yang tidak menyetujui RUU
IKN. Anggota MPR dari Fraksi PKS, Mardani
Ali Sera, menyebutkan, tiga alasan atau
masalah besar yang membuat pemindahan
ibu kota negara sebenarnya tidak diperlukan.
Pertama, dalam era digital seperti sekarang
ini, sebenarnya tidak perlu ada pembangun-
an IKN untuk pemerintahan. Semua urusan
pemerintahan bisa dilakukan secara digital,
seperti pertemuan zoom.

Kedua, dilihat dari sisi sosiologis dan
ekologis, masyarakat, terutama masyarakat
di Kalimantan Timur sesungguhnya belum
siap. Untuk pembangunan IKN maka hutan
Kalimantan harus dibabat. “Masyarakat
Penajam Paser Utara sendiri dalam beberapa
kali FGD, belum mengetahui secara persis
soal pemindahan IKN ini,” kata Mardani
kepada Majelis.

Ketiga, secara ekonomis, pemindahan ibu
kota negara juga berat. Sebab, pemerintah
saat ini memiliki utang luar negeri yang sangat
besar, sementara pendapatan negara dari
pajak berkurang. Sehingga pemindahan ibu
kota negara bisa menjadi beban yang berat
untuk APBN.

“Pemerintah menargetkan pada April 2024,
ibu kota negara sudah pindah ke Penajam
Paser Utara. Padahal, di beberapa negara,
untuk memindahkan ibu kota negara mem-
butuhkan waktu puluhan tahun. Sementara
kita, seperti dikejar-kejar, dalam waktu dua
setengah tahun sejak 2021 sampai 2024, ibu
kota negara sudah pindah. Ini berbahaya,
karena proyek yang dikerjakan dengan
terburu-buru biasanya hasilnya tidak
akan sustainable. Bila dikerjakan secara
instan, maka instan juga rusaknya,” paparnya.

 
Aset

UU IKN masih menyisakan pertanyaan
tentang pengelolaan sejumlah aset peme-
rintah yang ada di Jakarta. UU IKN sebenarnya
mengatur pengelolaan barang milik negara
atau BMN yang sebelumnya digunakan oleh
kementerian dan lembaga di DKI Jakarta. Pasal
27 UU IKN menyebutkan, BMN yang sebelum-
nya digunakan oleh kementerian atau
lembaga di DKI Jakarta atau provinsi lainnya
wajib dialihkan pengelolaannya kepada
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang keuangan atau Ke-
menterian Keuangan.

Berikutnya, pada pasal 28 disebutkan

pengelolaan BMN ini dapat dilakukan pe-
mindahtangan dan atau pemanfaatan.
Pemindahtanganan aset negara yang ada
di Jakarta tersebut mengikuti sejumlah
ketentuan. Beberapa aturan itu. misalnya
pihak yang akan mengelola aset harus
berupa badan usaha yang seluruh atau
sebagian modalnya masih milik negara;
prosesnya dilakukan secara tender, jika nilai
barang atau aset negara yang akan di-
pindahtangankan tidak sampai Rp 100 miliar
maka harus mendapat izin dari menteri
keuangan, namun bila nilai barang atau aset
tersebut di atas Rp 100 miliar maka harus
mendapatkan persetujuan dari presiden.   

Anggota MPR dari Kelompok DPD, Sylviana
Murni, mewanti-wanti agar aset pemerintah
yang ada di Jakarta tidak jatuh ke tangan
swasta setelah ibu kota negara pindah ke
Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Menurut Sylvi, sapaan Sylviana Murni,
beberapa aset pemerintah yang berada di
Jakarta bakal kosong setelah ibu kota negara
pindah sepenuhnya ke Kalimantan Timur.
Aset-aset itu, antara lain gedung parlemen
(MPR dan DPD), gedung kementerian, dan
lainnya.

“Jangan nanti (aset pemerintah) ‘oh ini mau
dijual’ atau apa. Akhirnya, berpindah tangan
atau aset perorangan, bahkan menjadi aset
swasta. Karena siapa yang mampu beli
segitu mahalnya (aset pemerintah), siapa
yang bisa nampung?” ujar Sylvi dalam
webinar “Menata Jakarta usai Ditinggal Ibu
Kota”, Jumat, 4 Februari 2022.

Oleh karena itu, Sylvi meminta agar
seluruh aset pemerintah di Jakarta dicatat
dalam sistem elektronik. Dengan demikian,
aset pemerintah yang ditinggal setelah ibu
kota negara pindah tetap aman dan terjaga.
“Nah ini e-aset tidak boleh dilupakan. Jangan
sampai aset-aset milik pemerintah (negara)
hilang,” tutur wanita yang pernah menjadi
calon dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Sylvi juga mengharapkan Jakarta menjadi
pusat perekonomian nasional, setelah tidak
lagi menjadi ibu kota negara. Nantinya,
Jakarta bakal seperti New York dan ibu kota
negara di Penajam menjadi seperti Wash-
ington DC di Amerika Serikat. Maka, Jakarta
akan tetap menjadi destinasi favorit
masyarakat walau statusnya bukan lagi ibu
kota negara.

“Warga kota Jakarta don’t worry be happy.
Saya yakin benar bahwa Jakarta akan tetap
eksis. Ibaratnya orang akan lebih suka pergi
ke New York dibanding Washington DC, atau
lebih senang pergi ke Melbourne daripada
ke Canberra,” ujar Sylvi yang juga Ketua
Komite II DPD RI.

Anggota MPR dari Fraksi PAN, Guspardi
Gaus, mengingatkan pemerintah tak menjual
aset gedung milik pemerintah di Jakarta setelah
ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur.
Guspardi meminta pemerintah menginven-
tarisir seluruh  aset milik pemerintah yang
berada di Jakarta. “Kita tentu berharap aset
yang dimiliki oleh negara di DKI Jakarta ini
harus dilakukan inventarisasi. Selanjutnya,
jangan sampai pindah tangan ke orang-or-
ang atau konglomerat. Jangan (aset) ini dijual
untuk melakukan pembangunan di ibu kota
baru,” kata Guspardi. ❏

DER/BSC

Sylviana Murni

Guspardi Gaus
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Mekanisme Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru
Pemindahan ASN ke IKN “Nusantara” dilakukan secara bertahap dengan menentukan kementerian/
lembaga yang akan dipindahkan terlebih dahulu. Dengan demikian, diharapkan 20% ASN sudah siap
bekerja di IKN ketika Presiden dan Wakil Presiden pindah pada 2024.

PEMINDAHAN Ibu Kota Negara (IKN) dari

Jakarta ke Penajam Paser Utara,

Kalimantan Timur, kian nyata. Pada

Selasa, 18 Januari 2022, Rancangan

Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN)

disahkan menjadi undang-undang (UU)

dalam Rapat Paripurna DPR yang dipimpin

Ketua DPR Puan Maharani. UU IKN ini

menjadi dasar hukum pelaksanaan pe-

mindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan

Timur. Pemerintah telah memberi nama IKN

dengan sebutan “Nusantara”.

Meski sudah memiliki landasan hukum,

pembangunan IKN hingga pemindahan ibu

kota sampai dengan tuntas memerlukan

waktu yang panjang. Presiden Joko Widodo

mengungkapkan proses pemindahan IKN dari

Jakarta ke IKN “Nusantara” di Penajam Paser

Utara, Kalimantan Timur, membutuhkan waktu

hingga 20 tahun. Proses pemindahan dimulai

tahun 2024. “Pemindahan ibu kota ini

diperkirakan akan berlangsung 15 – 20 tahun

ke depan,” kata Jokowi saat bertemu dengan

sejumlah pemimpin redaksi media, pada Rabu,

19 Januari 2022.

Pembangunan IKN memang memakan

waktu 15 – 20 tahun. Namun, beberapa

lembaga dan kementerian akan pindah

terlebih dahulu ke IKN baru di Kalimantan

Timur. “Pindahnya bertahap. (Tahun) 2024

ini kemungkinan Istana dan empat hingga

enam kementerian,” ujar Jokowi. Salah

satu lembaga yang pindah pertama kali

adalah lembaga Kepresidenan. Bahkan,

Presiden bermimpi untuk menggelar upacara

peringatan Hari Kemerdekaan Republik

Indonesia pada 17 Agustus 2024 di IKN

“Nusantara”.

Dalam sebuah webinar Forum Merdeka

Barat (FMB) 9 secara virtual pada Rabu, 2

Februari 2022, Plt. Direktur Regional II

Bappenas Mohammad Roudo mengatakan,

rencana pemindahan secara bertahap mulai

tahun 2024 ke IKN baru di Penajam Paser

Utara, Kalimantan Timur, sudah dilakukan

kajian, penelitian, konsultasi public, yang

cukup lama. “Sudah dimulai dua hingga tiga

tahun ke belakang,” ujarnya.

Bagaimana mekanisme pemindahan ke

IKN baru? Kementerian Perencanaan Pem-

bangunan Nasional (PPN)/Badan Peren-

canaan Pembangunan Nasional (Bap-

penas) telah mengeluarkan “Buku Saku

Pemindahan IKN”. Dalam buku ini dijelaskan

mengenai mekanisme tahapan dan pe-

mindahan ke IKN baru di Penajam Paser

Utara, Kalimantan Timur. Tahapan pe-

mindahan dibagi menjadi tiga periode, yaitu

periode 2022 – 2024, periode 2025 – 2035,

dan periode 2035 – 2045.

Pembangunan IKN “Nusantara” sendiri

dimulai pada pertengahan 2022 ini. Sampai

tahun 2024 disebut sebagai pemindahan

tahap awal. Pada tahap pertama ini,

pemerintah berencana membangun kawas-

an inti pusat pemerintahan (KIPP) dan akses

jalan menuju IKN. Pembangunan tahap

pertama ditargetkan selesai pada 2024.

Dalam periode itu di IKN baru dilakukan

pembangunan infrastruktur utama, seperti

Istana Kepresidenan, Gedung Parlemen MPR

dan DPR. Selain itu, untuk melengkapi

dibangun perumahan di area utama IKN. Juga

dibangun infrastruktur dasar yang utama

seperti air, energi, dan rail untuk menunjang

500 ribu penduduk pada tahap awal.

Pada periode itu pula mulai dilakukan

pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN)

tahap awal. Misalnya TNI, Polri, dan MPR.

Sementara Presiden RI akan resmi pindah

ke IKN “Nusantara” sebelum 16 Agustus

2024. Dengan pemindahan ini maka di-

harapkan Peringatan Hari Kemerdekaan

RI pada tanggal 17 Agustus 2024 bisa

diselenggarakan di Istana Kepresidenan

di IKN “Nusantara”.

Kemudian tahap kedua, periode 2025 –

2035, menjadi periode pembangunan IKN

sebagai area inti yang tangguh. Pada periode

ini dilakukan pengembangan fase kota

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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berikutnya seperti pusat inovasi dan

ekonomi. Bersamaan dengan pembangunan

ini dilakukan penyelesaian tahapan pe-

mindahan pusat pemerintahan, pengem-

bangan sektor-sektor ekonomi prioritas dan

penerapan sistem insenstif untuk sektor-

sektor ekonomi prioritas, sehingga di-

harapkan bisa mencapai Sustainable Devel-

opment Goals (SDG’s).

Berikutnya, tahap ketiga, periode 2035 –

2045, merupakan tahapan pembangunan

seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga kota

untuk percepatan pembangunan Kalimantan

Timur. Pada periode ini salah satunya adalah

memperluas pengembangan kota dan

menyelesaikan konektivitas antar dan dalam

kota. Selain itu, pemerintah juga hendak

menjadikan IKN sebagai destinasi nomor satu

untuk sektor-sektor ekonomi prioritas di In-

donesia, serta menjadi lima besar destinasi

utama di Asia Tenggara.

Aparatur Sipil Negara

Salah satu sorotan dalam pemindahan IKN

adalah mobilisasi aparatur sipil negara

(ASN). Pasalnya, bila kantor pemerintahan

yang sebelumnya berada di Jakarta pindah

ke IKN “Nusantara” maka mau tidak mau ASN

pun harus ikut pindah. Lantas, bagaimana

pemindahan ASN yang jumlahnya ribuan

orang ini ke IKN baru?

Dari laman resmi ikn.go.id, dijelaskan

bahwa pemindahan ASN ke IKN baru

dilakukan secara bertahap dalam kurun

waktu 5 tahun. “Dimulai pada 2023 – 2027,

dengan proporsi kurang lebih 20% di tiap

tahunnya atau kurang lebih 25.000 orang

per tahun,” demikian dijelaskan dalam laman

resmi IKN.

Pemindahan ASN ke IKN “Nusantara”

dilakukan secara bertahap dengan me-

nentukan kementerian/lembaga yang akan

dipindahkan terlebih dahulu. Dengan demiki-

an, diharapkan 20% ASN sudah siap bekerja

di IKN ketika Presiden dan Wakil Presiden

pindah pada 2024. “Sehingga ketika Presiden

RI dan Wapres RI pindah ke IKN pada 2024,

sebanyak 20% ASN di tahap pertama sudah

siap bekerja di IKN,” lanjut penjelasan lama

resmi IKN.

UU IKN yang telah diteken Presiden Joko

Widodo menjadi UU Nomor 3 Tahun 2022

mengatur soal pemindahan ASN ke IKN

“Nusantara”. Dalam UU IKN disebutkan

pemerintah pusat dapat menentukan

lembaga-lembaga pemerintah yang tidak ikut

pindah ke wilayah IKN baru. Ketentuan

tersebut tertuang dalam Pasal 22 Ayat (3)

UU IKN.

“Pemerintah Pusat menentukan Lembaga

Pemerintah Non Kementerian, Lembaga

Non Struktural, Lembaga Pemerintah

lainnya, dan aparatur sipil negara yang

tidak dipindahkan kedudukannya ke Ibu Kota

Nusantara,” demikian bunyi Pasal 22 Ayat

(3) UU IKN. Pasal 22 UU IKN ini secara

umum mengatur pemindahan kedudukan

lembaga negara, perwakilan negara

asing, dan perwakilan organisasi/lembaga

internasional ke IKN.

Pasal 22 Ayat (1) UU IKN menyatakan,

seluruh lembaga negara secara resmi

berpindah kedudukannya dan mulai men-

jalankan tugas, fungsi, dan peran secara

bertahap di Ibu Kota Nusantara. Sedangkan

pada Pasal 22 Ayat (2), disebutkan:

“Pemindahan kedudukan lembaga negara

secara bertahap sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan berdasarkan

Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.”

Sementara, pemindahan perwakilan

negara asing dan perwakilan organisasi/

lembaga internasional akan didasarkan pada

kesanggupan masing-masing. Hal in ter-

cantum dalam Pasal 22 Ayat (4) UU IKN.

“Perwakilan negara asing dan perwakilan

organisasi/lembaga internasional akan

berkedudukan di Ibu Kota Nusantara ber-

dasarkan kesanggupan dari masing-masing

perwakilan negara asing dan perwakilan

organisasi/lembaga internasional tersebut,”

demikian bunyi Pasal 22 Ayat (4) UU IKN.

Selanjutnya, ketentuan mengenai pe-

mindahan lembaga negara, aparatur sipil

negara, perwakilan negara asing, perwakil-

an organisasi/lembaga internasional akan

diatur dengan Peraturan Presiden. Ini sesuai

dengan bunyi Pasal 22 Ayat (5) UU IKN,

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pe-

mindahan Lembaga Negara, aparatur sipil

negara, perwakilan negara asing, dan

perwakilan organisasi/lembaga inter-

nasional sebagaimana di-maksud pada ayat

(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur

dalam Peraturan Presiden.” ❏

BSC

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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SIDANG Paripurna DPR pada Selasa,
18 Januari 2022, menyetujui
Rancangan Undang-Undang (RUU)

tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU.
Presiden Joko Widodo pun telah menanda-
tangani UU IKN yang kemudian telah pula
diundangkan dan diberlakukan menjadi UU
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota
Negara (IKN). Berlandaskan UU ini,
pemerintah telah melakukan langkah-
langkah untuk merealisasikan pembangun-
an Ibu Kota Negara baru yang bernama
Nusantara di Penajam Paser Utara,
Kalimantan Timur. Pembangunan fisik Ibu
Kota Negara Nusantara dilakukan secara
bertahap hingga tahun 2045 mendatang.

Di sisi lain, tak bisa dipungkiri, masih
banyak suara yang menolak pembangunan
IKN. Bahkan, ada beberapa pihak mengaju-
kan gugatan judicial review terhadap UU
IKN. Terlepas dari penolakan itu, proses
pembangunan IKN dan pemindahan ibu
kota negara dari DKI ke Nusantara di
Kalimantan Timur tentu menghadapi
banyak masalah dan rintangan. Salah satu
persoalan yang dihadapi terkait dengan
anggaran atau biaya untuk pembangunan

IKN yang mencapai lebih dari Rp 450 triliun.
Sumber pembiayaan pembangunan IKN di
antaranya dari APBN, kerjasama dengan
pihak swasta, dan dari swasta sendiri.

Wakil Ketua MPR Dr. Sjarifuddin Hasan,
MBA, berharap pembangunan IKN tidak
membebani Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN). Sebab, APBN
sebaiknya difokuskan pada pemulihan
ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-
19. Untuk mengetahui lebih jauh persoalan
di seputar pembangunan IKN, berikut
wawancara Majelis dengan Wakil Ketua
MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini.
Petikannya.

DPR telah menyetujui RUU Ibu Kota
Negara menjadi UU. Presiden Joko
Widodo pun telah membubuhkan
tandatangan pada UU itu dan diber-
lakukan menjadi UU Nomor 3 Tahun
2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). UU
ini menjadi landasan hukum bagi
proses pemindahan Ibu Kota Negara
dari DKI Jakarta ke Penajam Paser
Utara, Kalimantan Timur. Proses pem-
bangunan IKN secara bertahap hingga

2045 bisa dimulai. Bagaimana pendapat
Bapak dengan pembangunan dan
proses pemindahan ibu kota negara
ini?

Indonesia adalah negara yang besar,
sebagai negara besar Indonesia pasti
membutuhkan ibu kota negara yang mampu
mengakomodir bangsa Indonesia yang
besar.  Ibu kota adalah center point sebuah
negara.  Dia harus menjadi patokan pem-
bangunan sebuah negara.  Selain  fungsi
sebagai ibu kota negara, kota itu juga harus
tampil memukau secara estetika

Terkait ibu kota negara baru yang di-
wacanakan pemerintah dan sekarang sudah
tahapan-tahapannya sudah mulai. Saya pikir
itu sah-sah saja pemerintah memiliki rencana
untuk memindahkan ibu kota negara karena
berbagai alasan dan faktor.  Apalagi soal
IKN ini sudah diputuskan melalui UU baru
soal IKN oleh DPR RI.

Pemindahan Ibu Kota Negara masih
mengundang pro kontra dan polemik.
Bahkan, ada sejumlah pihak meng-
ajukan judicial review UU IKN ke
Mahkamah Konstitusi (MK). Bagaimana
menurut Bapak?

WAWANCARAWAWANCARA

Dr. Sjarifuddin Hasan, MBA  Wakil Ketua MPR RI

Pembangunan IKN Jangan Membebani APBN

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Kami sendiri dari Partai Demokrat banyak
memberikan masukan. Sebenarnya apa yang
perlu dicermati oleh pemerintah  untuk
membangun ibu kota baru harus memer-
hatikan beberapa aspek. Poin-poin yang
kami berikan mudah-mudahan bisa menjadi
bahan bagi pemerintah untuk memper-
timbangkan bagaimana sebaiknya IKN itu
perlu dilanjutkan atau ditunda.

Salah satu yang dipersoalkan dalam
proses pembangunan IKN adalah
biaya atau dana untuk membangun
IKN. Sejauh ini sumber pendanaan
pembangunan IKN adalah dari pe-
merintah (APBN), kerjasama dengan
swasta, dan dari swasta. Apa pen-
dapat Bapak?

Soal anggaran memang sangat dilematis.
Banyak proyek pemerintah yang meng-

gunakan APBN, termausk IKN. Dulu kan
awalnya pembangunan IKN tidak memakai
APBN. Lah, ini pakai APBN. Ini akan semakin
memberatkan keuangan negara. Per-
tanyaannya adalah sejauh mana APBN kita
sehat?

Lalu apakah IKN ini menjadi prioritas,
karena perekonomian kita saat ini masih
kurang terlalu bagus. Apalagi saat pandemi
masih merajalela. Kemiskinan dan peng-
angguran masih begitu  tinggi, belum
menunjukkan penurunan. Pada waktu masih
zaman SBY (masa pemerintahan Susilo
Bambang Yudhoyono), pengangguran
turun, kemiskinan juga turun.  Saya pikir
masih banyak hal  yang menjadi prirotas
harus dipikirkan dan harus diselesaikan
dahulu.

Jadi pada intinya, rencana IKN itu bagus.
Untuk kemajuan bangsa memang perlu
pemikiran dan rencana-rencana yang maju
ke depan. Namun, timing-nya yang kurang
tepat untuk dilaksanakan sekarang ini,
mengingat masih banyak persoalan bangsa
menyangkut rakyat yang harus mendapatkan
porsi perhatian lebih dari pemerintah.

Pada kenyataannya, pembangunan
IKN tetap berjalan. Pemerintah telah
mengucurkan dana APBN untuk me-
mulai pembangunan fisik di IKN. Apa
pendapat Bapak?

Jika memang harus dilaksanakan maka
saya harap janganlah memakai APBN. Jika
tidak memakai APBN apakah harus ber-
hutang, hutang kita sudah terlalu besar.  Jadi,
harus dikaji lebih mendalam lagilah soal IKN
ini. Lebih baik fokus pada upaya mem-

bangkitan ekonomi rakyat dulu, apalagi di saat
pandemi. Mudah-mudahan pandemi hilang
sehingga kita akan fokus pada pemulihan
ekonomi bangsa.

Menurut saya, APBN harusnya difokuskan
pada program-program kritikal dan esensial.
Misalnya, program-program yang dirasakan
langsung oleh masyarakat, khususnya di
masa pandemi Covid-19. APBN harusnya
difokuskan pada penanganan pandemi
Covid-19, pemulihan ekonomi nasional,
pembukaan lapangan kerja baru, pengentas-
an kemiskinan dan program esensial lainnya.

Nantinya, Ibu Kota Negara di Penajam
Paser Utara, Kalimantan Timur, dalam
bentuk pemerintahan otoritas. Ada
kepala badan Otorita Ibu Kota Negara.
Bagaimana menurut Bapak?

Selain anggaran, saya garisbawahi jika
memang IKN jadi dilaksanakan, saya sorot
soal pejabat yang memegang otorita Ibu Kota
Negara.  Bahwa Ibu kota negara itu
kompleks, perlu pemimpin yang mampu
konsentrasi dalam membangun dan menge-
lola ibu kota. Agar pembangunan ibu kota
berjalan baik dan efektif dibutuhkan seorang
pemimpin yang mampu dan harus fokus
dalam menjalankan tugas-tugas yang akan
diembannya.

Maka itu, soal penunjukkan Kepala Otorita
ini banyak sekali wacana yang berkembang,
salah satunya adalah wacana  menteri yang
akan merangkap jabatan sebagai Kepala
Otorita IKN. Saya rasa itu adalah wacana
yang terburu-buru.  Pembangunan IKN akan
tidak maksimal jika dirangkap-rangkap.  Jadi,
IKN harus dipimpin oleh sosok yang benar-

benar kredibel  dan tidak asal tunjuk, apalagi
memiliki track record yang kurang bagus
dalam memimpin.

Tapi kepala Otorita IKN adalah penujukan
dan menjadi haknya Presiden. Kami hanya
memberikan masukan dan saran saja
bagaimana baiknya.  Poinnya adalah semua
rencana pembangunan nasional, harus
merujuk dan bertujuan kepada bagaimana
nanti hasilnya sebesar-besarnya untuk
kepentingan rakyat secara keseluruhan.
Jangan sampai niat awalnya untuk ke-
pentingan bangsa, tapi dilaksanakan tanpa
rencana dan pemikiran yang matang, malah
akan semakin membebani rakyat.  Kaji secara
mendalam baik buruknya, sekali lagi timing-
nya harus tepat dan harus menggunakan
anggaran negara secara efisien. ❏
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Ahmad Basarah

Minta Dukungan Akademisi

NASIONAL
Untuk Susun Konsep PPHN MPR

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR, Ahmad Basarah, meminta Asosiasi Pengajar

Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-

HAN) memasukkan tema perlunya Indonesia memiliki Pokok

Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam agenda konferensi nasional

organisasi ini di Bali, 19 - 22 Mei 2022. Dia meyakini kajian para

akademisi akan bersifat netral, jujur, dan tidak menyimpan agenda

politik tertentu yang menimbulkan kecurigaan masyarakat.

‘’Saya yakin para akademisi akan menjunjung tinggi sikap

kejujuran dan obyektivitas dengan bisikan hati nurani mereka

bahwa bangsa ini memang memerlukan PPHN agar pembangunan

negara kita lebih terarah dan konsisten. Tanpa PPHN atau GBHN,

PNSB ataupun nama lainnya, saya khawatir rezim berganti,

kebijakan pun berganti tanpa ada peraturan yang mengikat rezim

berikutnya untuk melanjutkan kerja rezim sebelumnya,’’ tandas

Ahmad Basarah saat menerima kunjungan delegasi Pengurus Pusat

APHTN-HAN di Kompleks MPR RI, Kamis (17/2/22).

Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu, kajian ilmiah dan masukan

para akademisi sangat diperlukan oleh pimpinan MPR RI dalam

melahirkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

PPHN dengan payung hukum yang kokoh.

‘’Saya juga meyakini jika para akademisi mampu menjalankan

tupoksinya dengan baik, masukan mereka akan menjadi tuntunan

bangsa Indonesia. Ada beberapa pihak yang sering mengaku

akademisi tetapi bersuara “nyaring” hanya untuk tujuan pribadi atau

kelompoknya saja, biasanya untuk mencari jabatan tertentu. Inilah

yang tidak kami harapkan,’’ jelas Ahmad Basarah.

Doktor bidang hukum lulusan Universitas Diponegoro Semarang

ini mengatakan, saat ini kita memiliki lima pilar kekuatan demokrasi,

yakni eksekutif, legislatif, yudikatif, pers, dan akademisi. ‘’Sekarang

ada pilar kelima, yakni para akademisi yang jujur, obyektif dan cinta

bangsa. Jika mereka ikhlas dan obyektif berpikir tentang bangsa

dan untuk bangsa, saya yakin pilar ini akan menjadi penyeimbang

empat pilar demokrasi yang ada saat ini.”

Pernyataan Ahmad Basarah didukung oleh Ketua MPR Bambang

Soesatyo yang juga hadir dalam audiensi dengan organisasi pimpinan

Guntur Hamzah itu. Ia mengatakan, untuk menghadirkan PPHN

sebenarnya diperlukan amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945,

dalam bentuk penambahan ayat di Pasal 3 dan Pasal 23 UUD NRI

1945 dalam amandemen terbatas UUD NRI 1945. Satu ayat pada

Pasal 3 itu bakal memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah

dan menetapkan PPHN, sedangkan satu ayat pada Pasal 23 mengatur

kewenangan DPR menolak RUU APBN apabila tidak sesuai konsep

pembangunan nasional yang telah dirumuskan dalam PPHN.

“Tapi, karena isu politik sangat kuat, upaya kami ini sementara

Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, menegaskan, kajian ilmiah dan masukan para akademisi sangat diperlukan

oleh pimpinan MPR RI dalam melahirkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PPHN dengan

payung hukum yang kokoh.
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terhenti. Isu politik sengaja mengembuskan

kecurigaan jika amandemen dilakukan,

tersimpan agenda perubahan masa jabatan

presiden. Padahal ini tidak mungkin kami

lakukan. Semoga para akademisi bisa

meluruskan isu-isu seperti itu,’’ kata Bambang

Soesatyo.

Ahmad Basarah menambahkan, sejauh

yang dia amati, ada tiga kelompok berbeda

yang memberi penilaian atas UUD NRI Tahun

1945. Kelompok pertama adalah mereka

yang tidak setuju UUD NRI Tahun 1945

diamandemen sambil menyatakan UUD

1945 pasca amandemen 2002 kehilangan

ruh perjuangan kemerdekaan. Kelompok

kedua menilai UUD NRI Tahun 1945 sudah

sempurna tapi perlu perubahan lagi.

Sedang kelompok ketiga menilai UUD NRI

Tahun 1945 sudah sempurna dan tinggal

dilaksanakan secara konsisten.

‘’Kami sendiri menilai perlu ada perubahan

pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 agar

bangsa ini punya PPHN yang mengikat

semua pihak, mulai dari presiden terpilih

sampai rakyat di setiap pelosok. Karena itu

kami berharap para dosen di APHTN-HAN

menjadi mitra dalam memperjuangkan ini

lewat jalur akademisi, kami lewat jalur politik,’’

tandas Ketua DPP PDI Perjuangan itu.

Hadir juga dalam audiensi selama dua jam

itu Sekjen MPR RI Ma’ruf Cahyono, Sekjen

APHTN-HAN Bayu Dwi Anggono, serta

rektor dan sejumlah dekan dari berbagai

perguruan tinggi di Jawa.

Di akhir audiensi, Ketua Umum APHTN-

HAN Guntur Hamzah yang juga menjabat

Sekjen Mahkamah Konstitusi meminta

Bambang Soesatyo dan Ahmad Basarah

menjadi anggota Dewan Kehormatan

APHTN-HAN. Bambang Soesatyo adalah

kandidat doktor bidang hukum di Universi-

tas Padjadjaran Bandung dan Ahmad

Basarah adalah dosen tetap pascasarja di

beberapa perguruan tinggi, antara lain Uni-

versitas Islam Malang (UIM) dan Universi-

tas Kristen Indonesia (UKI). ❏FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo,

mengemukakan pentingnya penerap-

an prinsip ko-eksistensi (hidup ber-

sama) serta konsep hak pengelola media

dan hak cipta jurnalistik (publisher rights).

Bukan hanya untuk melindungi kepentingan

pers nasional menghadapi dominasi platform

global, seperti Google, Facebook, Youtube,

Twitter, Alibaba, dan lainnya, ko-eksistensi

dan publisher rights juga menjadi unsur

penting membangun kedaulatan nasional di

bidang digital. Penting diingat oleh kalangan

media massa bahwa memutuskan hubungan

sama sekali dengan platform digital global

atau sikap menolak transformasi digital

merupakan sikap yang tidak realistis.

Memiliki jumlah penduduk lebih dari 272,2

juta jiwa, dan tingkat penetrasi internet

sebesar 76,8%, Indonesia telah menjadi

salah satu pasar digital terbesar di Asia.

Berbagai pihak bisa saja menyalahgunakan

kemampuan rekayasa algoritma dan analisis

big data yang dimiliki berbagai platform digi-

tal global tersebut untuk merekam perilaku

digital hingga menganalisis preferensi dan

pandangan politik masyarakat.

Konvensi Nasional Media Massa HPN 2022

Pentingnya Ko-Eksistensi dan Hak Cipta
Jurnalistik

“Dalam beberapa aspek, tindakan ter-

sebut dapat dimanfaatkan sebagai operasi

intelijen dalam merongrong ke-daulatan

negara. Karenanya, sangat penting bagi

negara untuk mendomestikasi berbagai plat-

form digital global, serta melakukan

penataan atas kedudukan dan operasi

mereka di Indonesia,” ujar Bamsoet selaku

pembicara utama dalam Konvensi Nasional

Media Massa, dalam rangkaian Peringatan

Hari Pers Nasional 2022, secara virtual dari

Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Senin

(7/2/22).

Turut hadir, antara lain Ketua Dewan Pers

Muhammad Nuh, Ketua PWI Pusat sekaligus

Penanggungjawab Hari Pers Nasional 2022

Atal S. Depari, Managing Director Vidiocom

Monika Rudijono, Sekjen Persatuan Radio

Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI)

Muhammad Rafiq, Direktur Independen Viva

Group Neil R Tobing, Ketua Komisi Penyiaran

Indonesia (KPI) Pusat Agung Suprio, serta

Shanti Ruwyastuti dari Asosiasi Televisi

Swasta Indonesia (ATVSI).

Ketua DPR RI ke-20 sekaligus mantan

Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum, HAM,

dan Keamanan ini, menjelaskan, domestikasi

dimaknai bahwa eksistensi perusahaan

platform digital global harus menjadi obyek

hukum yang dapat diatur dan patuh

terhadap implementasi hukum nasional,

dan harus beroperasi di dalam jangkauan

hukum nasional. Sekaligus dimaksudkan

sebagai transformasi regulasi yang

mampu menjangkau keberadaan per-

usahaan global penyedia layanan konten

atau data via jaringan (atau dikenal dengan

perusahaan over the top.

“Dengan demikian, kedudukan berbagai

platform digital global tersebut menjadi

setara dengan para pelaku usaha nasional,

yang selama ini telah taat pada berbagai

ketentuan perpajakan, aturan media dan

penyiaran, serta berbagai peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Meng-

ingat bagi bidang media, kesetaraan di depan

hukum ini sangat penting dan fundamental,”

jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum,

Keamanan dan Pertahanan KADIN Indone-

sia ini menekankan, kebijakan tersebut bukan

ditujukan untuk ‘melawan’ platform digital glo-

bal. Melainkan untuk menciptakan persaingan

usaha yang sehat, untuk mewujudkan

keseimbangan dalam relasi kekuasaan,

menegakkan prinsip persamaan di depan

hukum, serta kesetaraan level kedudukan

pada area bisnis yang sebidang.

“Membangun kemandirian digital me-

niscayakan adanya kemampuan untuk

bersaing dan memiliki posisi tawar yang kuat,

serta mampu mengambil manfaat dari alih

teknologi dan inovasi. Kemandirian digital

tidak akan terwujud kalau kita masih

menempatkan diri sebagai pasar dari

berbagai produk teknologi digital global,”

pungkas Bamsoet. ❏

Kemandirian digital tidak akan terwujud kalau kita masih menempatkan diri sebagai pasar dari
berbagai produk teknologi digital global.
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DALAM memperjuangkan Ratu
Kalinyamat sebagai Pahlawan Na-
sional kita harus melepaskan sekat-

sekat kelompok dan golongan. Ini harus
menjadi perjuangan kita bersama,” kata Wakil
Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, pada acara
Silaturahim Kebhinekaan Seluruh Masyarakat
Kabupaten Jepara untuk Mengusulkan Ratu
Kalinyamat sebagai Pahlawan Nasional, di
Pendopo Kantor Bupati Jepara, Sabtu (5/2).

Hadir pada acara tersebut, Bupati Jepara
Dian Kristiandi, Habib Lutfi bin Yahya
(Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI),
Forkompimda Kabupaten Jepara, Tim Ahli
Yayasan Dharma Bakti Lestari, para ulama,
agamawan lintas agama, akademisi, budaya-
wan dan tokoh masyarakat Jepara.

Menurut Lestari, memperjuangkan Ratu
Kalinyamat sebagai Pahlawan Nasional
sekaligus bertujuan untuk meluruskan

Kabupaten Jepara

Rajut Kebhinnekaan untuk Luruskan Sejarah
para Pahlawan Bangsa
Setiap anak bangsa harus mampu merajut kebhinnekaan dalam upaya pelurusan sejarah dari para
pahlawan agar mampu mewarisi nilai-nilai luhur dari para pendahulu bangsa itu untuk mengisi
kemerdekaan.

sejarah dari Ratu Jepara di abad ke-15 itu.
Berdasarkan bukti primer yang ditemukan

Tim Kajian Ratu Kalinyamat, ujar Rerie,
sapaan akrab Lestari, Ratu Kalinyamat
mampu membentuk aliansi dengan sejumlah
kerajaan di Nusantara untuk melawan
Portugis dengan membangun poros maritim.
Satu upaya yang melampaui zamannya.

Nilai-nilai perjuangan yang ditunjukkan
Ratu Kalinyamat di abad ke-15 itu, tegas
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu,
harus mampu diwariskan kepada anak
bangsa di masa kini untuk menjawab
tantangan di masa datang.

Pada kesempatan yang sama, Anggota
Dewan Pertimbangan Presiden, Habib Lutfi
bin Yahya, mengajak seluruh anak bangsa
melakukan upaya-upaya luar biasa untuk
mengungkap mutiara-mutiara sejarah
Nusantara yang terpendam selama ini.

Nilai-nilai luhur yang diwarisi oleh para
pendahulu bangsa itu, menurut Habib Lutfi,

mampu untuk meningkatkan kecintaan kita
terhadap tanah air dan bangsa dalam
mewujudkan nasionalisme yang kuat.

“Tetapi kalau kita ‘kepaten obor’(obornya
mati), karena tidak peduli lagi dengan sejarah
bangsa sendiri, kita akan kesulitan menjawab
tantangan di masa datang,” ujar Habib Lutfi.

Situs peninggalan sejarah harus di-
lindungi, tegasnya, karena di antara pe-
ninggalan itu tersimpan bukti-bukti kejayaan
bangsa Indonesia.

Pada acara tersebut, hasil kajian tentang
Kepahlawanan Ratu Kalinyamat dari Tim Ahli
Yayasan Dharma Bakti Lestari diserah-
terimakan kepada Bupati Jepara, Dian
Kristiandi, sebagai bagian dokumen dalam
proses administrasi pengajuan Ratu Kalinyamat
sebagai Pahlawan Nasional. ❏

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Hari Pers Nasional

Pers Ikut Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
Dalam kesempatan memperingati Hari Pers Nasional (HPN), 9 Februari 2022, Wakil Ketua MPR RI,
Dr. Jazilul Fawaid, SQ., MA., menyatakan bahwa Pers mempunyai sejarah panjang di Indonesia.
Keberadaannya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.

WAKIL Ketua MPR Dr. Jazilul Fawaid
SQ., MA., mengucapkan selamat
Hari Pers Nasional (HPN) yang setiap

tahun diperingati pada 9 Februari. “Selamat
Hari Pers”, ujarnya, Jakarta, 9 Februari 2022.
Dia mengatakan, peringatan HPN sangat
penting, sebab pers, wartawan, mempunyai
peran dan fungsi penting dalam peradaban
zaman. “Dalam sistem demokrasi, pers
bahkan disebut sebagai pilar keempat
demokrasi,” tuturnya.

Menurut Politisi Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB), pers di Indonesia lebih dari
itu. Pada masa pergerakan, wartawan
adalah kaum terdidik tercerahkan. Mereka
tidak hanya mengabarkan kejadian-kejadian
yang ada di masa itu, namun juga me-
nanamkan nilai-nilai kebangsaan dan
kemerdekaan kepada masyarakat. “Nilai-
nilai kebangsaan pada masa itu di-
sampaikan lewat koran-koran yang dikelola
oleh wartawan sekaligus kaum pendobrak,”
tuturnya.

Menanamkan nilai-nilai kebangsaan
pastinya mempunyai resiko yang besar di
masa pemerintahan kolonialisme. “Bila
terbukti, korannya dibredel, wartawannya

dijebloskan dalam penjara,” ujar pria yang
akrab disapa Gus Jazil itu. Pada masa
perjuangan, para wartawan ikut merebut
dan mempertahankan kemerdekaan.
“Mereka ikut berjuang secara fisik dan
lewat ide serta gagasan,” paparnya. Dari
sinilah Gus Jazil menyebut, wartawan di
Indonesia lebih dari profesinya.

Dalam HPN tahun ini, pria asal Pulau
Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu
berharap, pers terus menjalankan fungsinya
di tengah masyarakat.  “Pers ikut men-
cerdaskan kehidupan bangsa,” ucapnya.
Dikatakan demikian, karena pers tidak hanya
menuntut masyarakat untuk terus membaca,
namun juga memberikan informasi dan berita.
“Nah, di sinilah perlu dan pentingnya memberi
informasi yang objektif, aktual, baru,
mendidik, bisa dipercaya, dan membela
kebenaran,” harapnya.

Alumni PMII itu mengakui, saat ini banyak
tantangan yang dihadapi oleh kalangan pers.
Dulu, yang bisa diistilahkan menulis adalah
wartawan saja, namun sekarang semua
orang bisa menulis. Keberadaan media
sosial, memberi ruang yang sangat luas bagi
masyarakat untuk menulis dan memberitakan

apa saja yang terjadi di tengah mereka. “Nah,
sekarang berita yang ada, sumbernya selain
dari wartawan juga dari masyarakat,”
ungkapnya. “Inilah tantangan yang perlu
dihadapi wartawan, sebab akan terjadi siapa
paling cepat memberitakan peristiwa,”
tambahnya.

Perkembangan teknologi komunikasi yang
terus berkembang di satu sisi mampu
mempercepat dan memasifkan penyebaran
berita, namun di sisi lain juga menjadi
tantangan bagi kalangan pers sendiri.
“Hadirnya teknologi informasi menghadirkan
media-media yang dikelola secara online,”
ucapnya. “Lewat berita online, setiap menit
ada berita baru,” tambahnya. Namun,
teknologi yang demikian disebut mampu
membuat media yang sudah mapan adanya,
cetak, terancam tutup. “Kan sudah banyak
media cetak yang menutup diri,” ungkapnya.

Perkembangan teknologi informasi dan
kemauan masyarakat yang ingin mem-
peroleh berita yang serba cepat, menurut
Koordinator Nasional Nusantara Mengaji,
akan terus menjadi tantangan bagi pers untuk
terus melayani masyarakat. “Pers perlu terus
mencari siasat menghadapi perkembangan
teknologi informasi yang berkembang,”
tuturnya.

Terlepas dari tantangan yang ada, Gus
Jazil tetap berkeyakinan bahwa masyarakat
akan tetap membutuhkan layanan berita dari
pers. “Masyarakat yang cerdas akan tetap
membutuhkan informasi dan berita,” ungkap-
nya. “Ruang inilah yang harus diisi oleh
pers,” tegasnya.  Dia mengingatkan, jangan
sampai ruang-ruang berita yang ada diisi
oleh kelompok penyebar berita yang isinya
hoax, fitnah, bully, yang keberadaannya bisa
memecah persatuan bangsa.

Untuk itu, Gus Jazil berharap, pers terus
menerapkan keproffesionalannya dalam
bekerja sehingga produksi berita yang
ada bisa dipercaya, objektif, aktual,
mendidik, independen, dan memihak pada
kebenaran. ❏

AWG
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WAKIL Ketua MPR RI, Dr. H.M. Hidayat

Nur Wahid, MA., menyesalkan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Bandung hanya menjatuhkan vonis hukuman

seumur hidup untuk terdakwa Herry

Wiryawan, pelaku pemerkosaan dan ke-

jahatan seksual terhadap 13 santriwati yang

masih di bawah umur. Putusan tersebut,

menurut HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid,

tidak memenuhi rasa keadilan.

Apalagi vonis seumur hidup itu tanpa

pemberatan dengan dikebiri, dan tanpa

penyitaan harta untuk diberikan kepada para

para korban. Jadi, hukuman itu tidak sesuai

dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari

Kejaksaaan Tinggi Jawa Barat yang meminta

terdakwa dijatuhi hukuman mati, disertai

pemberatan dikebiri, dan penyitaan harta

untuk diberikan kepada para korban. 

HNW juga menyesalkan sikap Kementeri-

an Pemberdayaan Perempuan dan Per-

lindungan Anak yang menerima vonis hakim

itu. Padahal dalam UU No. 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak sebagaimana

diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016

menyebutkan, kejahatan seksual yang

dilakukan sangat biadab, layak mendapatkan

sanksi hukum maksimal hingga hukuman mati

dengan pemberatan, karena korbannya lebih

dari satu, dan bahkan dalam kasus ini

korbannya 13 santriwati.

Melalui siaran persnya di Jakarta, Rabu

(16/2/2022), HNW berharap, jaksa penuntut

umum mengajukan banding atas putusan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung

itu. “Putusan seumur hidup dengan alasan

keadilan bagi korban tidak bisa memenuhi

rasa keadilan untuk para korban, sesuai

ketentuan dalam UU Perlindungan Anak,”

katanya. 

Hukuman maksimal (hukuman mati),

menurut HNW, sangat layak diberikan kepada

terdakwa. Mengingat, terdakwa melakukan

kejahatan seksual secara berulang, sejak

2016 sampai 2021. Kejahatan itu berdampak

serius kepada para korban, karena 9 dari

13 korban sampai hamil dan melahirkan.

Apalagi sebagai guru seharusnya mendidik

dan mengayomi muridnya, tapi justru

melakukan perbuatan biadap.

Untuk itu, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai

Keadilan Sejahtera (PKS) ini, sekali lagi

Vonis Seumur Hidup Herry Wiryawan

Jaksa Harus Banding Terhadap Putusan Hakim 
“Vonis  seumur hidup untuk terdakwa Herry Wiryawan, pelaku kejahatan seksual terhadap santriwati,
mencederai rasa keadilan masyarakat,” kata Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Apalagi vonis itu
tanpa pemberatan dikebiri dan penyitaan harta untuk diberikan kepada korban.

berharap agar jaksa penuntut umum segera

mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi

Jawa Barat. Upaya ini, menurut HNW, perlu

dilakukan, selain demi keadilan juga bukti

nyata keseriusan pemerintah dalam mem-

berantas kekerasan serta kejahatan seksual

terhadap anak-anak.

 Apalagi di tengah maraknya kekerasan

dan kejahatan seksual terhadap anak

sekarang ini, dan keseriusan Pemerintah dan

DPR mengundangkan RUU Tindak Pidana

Kekerasan Seksual (TPKS), PN Bandung

justru tidak menjatuhkan vonis maksimal

sebagaimana tuntutan jaksa. “Putusan itu

tidak memperlihatkan keberpihakan kepada

korban serta keseriusan dalam pembe-

rantasan kejahatan seksual,” ujar HNW.

Jadi, untuk memenuhi rasa keadilan dan

komitmen memberantas kejahatan seksual

terhadap anak-anak, menurut HNW, jaksa

hendaknya mengajukan banding. “Agar

keadilan hukum, serta keseriusan pem-

berantasan kejahatan seksual dapat benar-

benar diperjuangkan dan diwujudkan,”

pungkasnya. ❏

MBO
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WAKIL Ketua MPR-RI Dr. H.M.  Hidayat
Nur Wahid, MA., mendorong realisasi
pembagian zakat untuk program

penyiapan kader Ulama. Khususnya bagi
para mahasiswa yang belajar di  Perguruan
Tinggi Islam (PTI)  Timur Tengah. Mereka itu
layak mendapatkan bagian zakat sebagai
kelompok “fi sabiliLlah”.  Yaitu, satu dari 8
kelompok yang berhak menerima zakat.
Apalagi dengan banyaknya ulama yang
wafat di masa pandemi Covid-19. 

Mengutip pendapat KH. Chalil Nafis,
Pimpinan MUI, sampai akhir 2021, terdapat 
900 Kyai / Nyai / Habaib / Ulama yang wafat.
Dan, yang terakhir pada Kamis (10/2/2022),
Ketua Majelis Fatwa MUI, Prof. Dr. K.H.  A.
Hasanuddin, MA., juga wafat. 

Menurut HNW, banyak  mahasiswa
muslim di luar negeri, seperti di Pakistan,
Yaman, Mesir, Sudan, Maroko, Yordania,
Turki, yang terdampak Covid-19. Ter-
masuk juga keluarga yang membiayainya.
HNW mengaku, sering menerima keluhan
mereka yang meminta bantuan dan ke-
hadiran Negara di tengah kesulitan
menghadapi dampak Covid-19. Untuk itu,
dia mendorong agar ada peningkatan

Hidayat Nur Wahid

Zakat Bagi Mahasiswa Yang Memperdalam Agama 
Ulama adalah sosok terhormat di Indonesia, yang tak bisa lepas dari sejarah negara Indonesia.

alokasi dana zakat bagi para mahasiswa
tersebut, dalam rangka kaderisasi ulama.

Selain dalam rangka kaderisasi ulama,
peningkatan alokasi dana zakat bagi para
mahasiswa juga untuk menjaga kesinam-
bungan peran para ulama. Lebih dari itu,
“Supaya pengamalan sila pertama Pancasila
yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, bisa terus
terjaga,” ujar Hidayat usai Rapat Kerja Komisi
VIII dengan Baznas dan Badan Wakaf Indo-
nesia, Senin (14/2/2022).

Wakil Ketua Majelis Syura PKS  ini
menerangkan, sejak Rapat Kerja Komisi VIII
dengan Menteri Agama pada 8 April 2020,
Ia sudah menyampaikan usulan tersebut.
Bahkan sudah ada kesepakatan membantu
mahasiswa Indonesia di Perguruan Tinggi
Agama Luar Negeri yang  terdampak
Covid-19. 

HNW menyambut baik program Beasiswa
Cendekia Luar Negeri dan Kaderisasi 1000
ulama dari Baznas yang sudah disalurkan
ke beberapa Negara di Malaysia, Mesir, dan
India. Sayangnya,jumlah penerimanya masih
jauh di bawah 1000 sebagaimana judul pro-
gram yang dicanangkan.

Karenanya, HNW berharap,  Baznas dan
Lembaga Amil Zakat lain yang bernaung di
bawah Kementerian Agama turut  mereali-
sasikan, menyukseskan program dan
keputusan tersebut. Apalagi, dana Ziswaf
yang dikumpulkan sepanjang tahun 2021
mencapai Rp 14,1 Triliun. 

“Sebagai wakil Rakyat dari daerah
pemilihan Jakarta II, meliputi Luar Negeri,
saya   menerima aspirasi dari mahasiswa
PTI luar negeri, khususnya Timur Tengah,
soal hajat mereka akan bantuan ter-
sebut.  Saya  kembali mengusulkan agar
program bantuan pendidikan sebagai bagian
dari distribusi zakat untuk mahasiswa
jurusan Agama di PTI Luar Negeri se-
gera dan diprioritaskan pada tahun anggar-
an 2022,” lanjutnya.

Calon Ulama 

Secara khusus, HNW meminta Baznas
sebagai otoritas zakat nasional yang
sudah menjalankan program bantuan

beasiswa cendekia Luar Negeri dan
Kaderisasi 1000 Ulama menjadi terdepan
dalam mewujudkan serta menyukseskan
program yang mencetak para kader Ulama
tersebut. Misalnya, dengan meningkatkan
prioritas alokasi untuk mahasiswa calon
ulama di berbagai Perguruan Tinggi di
Timur Tengah. 

Sebab, dari Rp 516 Miliar rencana
penyaluran ZIS di Baznas Pusat tahun 2022,
beasiswa cendekia luar negeri hanya
diberikan kepada 467 orang dengan anggar-
an Rp 4 Miliar. Sementara program kaderisasi
seribu ulama hanya diberikan kepada 30
orang dengan anggaran Rp 711 juta. Artinya,
keberpihakan bagi para pelajar Islam di Luar
Negeri sebagai penerus para ulama dan
Kyai/Nyai tidak mencapai 1% dari total
penyaluran dana ZIS Baznas Pusat. Padahal
sesuai dengan prinsip zakat, harusnya untuk
cendekia yang calon ulama lebih diutamakan
dari yang lainnya.

“Keberpihakan itu harus ditingkatkan.
Misalnya, program kaderisasi Seribu Ulama
maka harusnya diberikan kepada ratusan
santri/pelajar setiap tahunnya, agar Seribu
Ulama yang diharapkan segera tercapai.
Dengan begitu, manfaat penyaluran dana
ZIS  dirasakan langsung oleh masyarakat.
Agar,  meningkatkan kepercayaan umat, dan
menguatkan citra kelembagaan Baznas,
yang akan berdampak positif pada sukses
pengumpulan ZIS di tahun-tahun berikutnya,”
ujarnya.

Menanggapi masukan tersebut, Ketua
Baznas Prof. Noor Achmad menyatakan,
setuju.  Baznas akan menyiapkan mekanis-
me teknis dengan struktur Baznas, baik di
pusat maupun di daerah. Hal itu juga menjadi
keputusan rapat, di mana Baznas dan BWI
diminta untuk meningkatkan cakupan pro-
gram yang lebih nyata dan menyentuh
masyarakat. Di antaranya, bantuan bagi
mahasiswa PTI di Luar Negeri.

“Kami setujui dan kami juga telah bertemu
mereka, kami siap membantu baik melalui
program di Baznas Pusat maupun  daerah,”
pungkas Noor Achmad. ❏

MBO
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Brussel

PM Rutte Minta Maaf pada Rakyat Indonesia
Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, menyatakan, Pemerintah Belanda layak memberi kompensasi
bagi keluarga korban dan bangsa Indonesia.

WAKIL Ketua MPR, Ahmad Basarah,

memberi apresiasi atas permintaan

maaf yang mendalam dari Perdana

Menteri Belanda Mark Rutte kepada rakyat

Indonesia. Permintaan maaf  Rutte  atas

penggunaan kekerasan secara sistematis

oleh militer Belanda pada masa Perang

Kemerdekaan 1945 - 1949 ini disampaikan di

Brussel, ibu kota Belgia yang secara de facto

juga Ibu Kota Uni Eropa pada Kamis (17/2).

Pengakuan ini, menurut Basarah, me-

rupakan langkah maju dan sesuatu yang

melegakan bagi keluarga korban. “Pengaku-

an akan kekerasan sistemik yang dilakukan

militer Belanda ini merupakan langkah maju

yang patut kita apresiasi, dan memberi

kelegaan bagi keluarga korban, ibarat beban

berat yang terlepas,” ungkap Basarah, Jumat

(18/2), di Jakarta.

Basarah yang juga merupakan Ketua

Bidang Luar Negeri DPP PDI Perjuangan ini

menyampaikan bahwa pemerintahan se-

belum Rutte tidak pernah meminta maaf secara

langsung dan mengakui kekerasan ekstrem

yang sistemik dan tersebar masif. Pe-

merintah terdahulu hanya menyampaikan

bahwa mereka (militer Belanda) kasar,

namun tidak dapat dihindari (situasinya).

 Basarah berharap agar itikad baik

pemerintah Belanda ini tidak hanya berhenti

sampai permintaan maaf saja, namun harus

di tindaklanjuti dengan pemberian kom-

pensasi yang seimbang bagi keluarga

korban dan bangsa Indonesia.

Seperti kita ketahui permintaan maaf  PM

Rutte ini dilakukan setelah adanya kajian

yang di keluarkan oleh tiga lembaga riset

sejarah di Belanda. Kajian sejarah ini

menemukan bahwa militer Belanda meng-

gunakan kekerasan ekstrim, termasuk

kepada masyarakat sipil secara sistemik

dan tersebar masif, selama perang

kemerdeka-an 1945 -1949.

Investigasi ini juga mementahkan pandang-

an lama bahwa prajurit Belanda hanya terlibat

dalam sejumlah kekerasan sporadis sebagai

upaya mengambil alih kembali kendali koloni

setelah Perang Dunia II.

Lebih lanjut, Riset ini menunjukkan bahwa

seringkali kekerasan ini memang disengaja,

tidak hanya dilakukan militer Belanda, bahkan

diketahui dan secara tidak langsung direstui

oleh politisi, pegawai negeri dan hakim

Belanda. Sehingga yang terjadi adalah

keinginan kolektif untuk memaafkan, memberi

pembenaran, menutupi dan membiarkan

berlalu tanpa hukuman. Semua untuk tujuan

yang lebih besar, yakni memenangkan

perang.

Dijelaskan dalam laporan tersebut, telah

terjadi perlakuan yang menyimpang, penyiksa-

an, eksekusi tanpa pengadilan, penahanan

dalam kondisi yang tidak manusiawi, pem-

bakaran dan penghancuran rumah-rumah

serta kampung-kampung, penjarahan, serta

penangkapan dan pengasingan masal.

Menutup pembicaraan, Basarah berharap

agar permintaan maaf ini dapat meningkatkan

kesepahaman antara pemerintah Indonesia

dan Belanda, serta merekatkan hubungan

kedua negara yang memang punya hubung-

an sejarah panjang. ❏

FOTO-FOTO: ISTIMEWAMark Rutte  Ahmad Basarah
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Harga Kedelai Naik

Perlunya Kebijakan Kemandirian Pangan
Dalam hal kedelai kita hendaknya tidak terpaku dari impor semata. Karena, tidak bisa memberi
kepastian terhadap kelanjutan produksi perajin tahu dan tempe. Jika harga di pasaran global naik,
imbasnya harga tahu dan tempe juga naik.

WAKIL Ketua MPR dari Fraksi Partai

Demokrat, Syarief Hasan, meminta

pemerintah agar membuat kebijakan

afirmasi atas produk-produk kebutuhan

pokok rakyat. Rakyat belum terbebas dari

kenaikan harga minyak goreng kini harga

kedelai sebagai bahan baku pembuatan tahu

dan tempe mengalami kenaikan.

Tahu dan tempe termasuk makanan pokok

sebagian besar rakyat Indonesia, se-

mentara kebutuhan pasokan kedelei meng-

andalkan impor. Sedangkan harga kedelai

sangat bergantung pada dinamika pasar

global. Inilah yang membuat harga kedelai

sangat fluktuatif dan memengaruhi perajin

tahu dan tempe di Indonesia. “Pemerintah

harusnya punya mitigasi dan strategi yang

tepat menyikapi hal ini,” ujar politisi senior

Partai Demokrat ini.

Lebih lanjut, Menteri Koperasi dan UKM di

era Presiden SBY ini, mengungkapkan

bahwa mayoritas perajin tahu dan tempe

adalah pelaku UMKM. Ketika harga bahan

baku kedelai naik maka akan sangat me-

mengaruhi kemampuan dan skala produksi-

nya. Bahkan tidak jarang kenaikan bahan

baku ini membuat banyak UMKM yang

mengalami kebangkrutan.

“Saya kira pemerintah harus serius soal

kemandirian komoditas kedelai ini dan

menjaga iron stock untuk menjamin supply.

Hal ini sangat beralasan, karena tahu dan

tempe telah menjadi bagian melekat dari

kehidupan rakyat. Tanpa adanya tahu dan

tempe, rasanya ada yang kurang dari

masakan yang tersaji. Inilah fakta yang mesti

diperhatikan betul-betul oleh pemerintah,”

lanjut Syarief Hasan.

Karena itu, Syarief Hasan menekankan

agar pemerintah tidak saja terpaku pada

impor semata. Seperti diketahui, terjadinya

kenaikan harga kedelai sekarang ini karena

tingginya permintaan dari Cina, sebagai

konsumen kedelai terbesar di dunia. Se-

mentara negara produsen kedelai terbesar,

yakni AS dan Brazil, terjadi kelangkaan,

karena kegagalan panen.

Jadi, “Jika kita hanya berharap dari impor

semata maka kita tidak bisa memberi

kepastian terhadap kelanjutan produksi

perajin tahu dan tempe. Jika harga di pasaran

global naik, imbasnya harga tahu dan tempe

juga naik. Karena kenaikan ini, kelanjutan

berusaha pelaku UMKM menjadi terancam,

dan konsumen juga merugi. Jadi, langkah

paling mungkin menjamin kepastian ke-

tersediaan bahan baku kedelai adalah

kemandirian pangan, atau substitusi komo-

ditas kedelai,” tutup Syarief. ❏
FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Evaluasi PTM

Proses Pendidikan Harus Tetap Berlangsung

WAKIL Ketua MPR Dr. Jazilul Fawaid

SQ., MA., mendukung langkah

pemerintah untuk mengevaluasi

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di semua

jenjang sekolah yang beberapa bulan ini

sudah berlangsung. Evaluasi dilakukan untuk

mencegah dan memutus rantai penyebaran

Covid-19.

Varian Omicron yang saat ini mewabah

telah mengakibatkan munculnya gelombang

3 Covid. “Demi kebaikan semua dan me-

lindungi anak-anak sekolah maka sepakat

perluya PTM dievaluasi,” ujar Gus Jazil,

sapaan Jazilul Fawaid, di Jakarta (5/2/2022).

Dalam evaluasi PTM, lanjut Gus Jazil,

masing-masing daerah menerapkan standar

tidak sama, sesuai level, sehingga ada yang

menutup total, ada yang tetap menjalankan

PTM dengan kapasitas 50%.

Meski PTM dievaluasi, politisi Partai

Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mendorong

agar proses pendidikan tetap berjalan. “Yang

masih memberi kapasitas 50%, syukur, yang

tutup total harus melakukan Pembelajaran

Jarak Jauh (PJJ),” ujarnya.

Gus Jazil menekankan, pendidikan bagi

anak-anak sangat penting. Sebagai ge-

nerasi penerus bangsa, anak-anak perlu

dibekali untuk menghadapi masa depan. “Bila

pendidikan terhenti maka bisa menyebabkan

lost learning dan lost generation. Ini yang

kita khawatirkan,” tuturnya.

Selama pandemi, pemerintah mnerapkan

PJJ. Meski masih ada kekurangan di sana-

sini, cara demikian sebagai solusi ketika

masyarakat diminta tidak membuat ke-

rumunan. “Kita harus tetap mencari

langkah untuk mengatasi batasan-batasan

di masa pandemi,” ujar pria asal Pulau

Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur,

itu. “Nah, PJJ merupakan langkah yang tepat

di tengah masa pembatasan untuk tetap

bisa menyelenggarakan pendidikan,”

ujarnya.

Demi kebaikan semua dan melindungi anak-anak sekolah maka sepakat perluya PTM dievaluasi.

Orangtua dan anak, kata Gus Jazil, telah

mempunyai pengalaman dengan PJJ. “Mereka

sudah terbiasa daring,” ujarnya. Dengan

pengalaman itu, Gus Jazil yakin, orangtua dan

anak tetap siap ketika PJJ diberlakukan

kembali. “Ayo kita tetap semangat dalam

proses pendidikan,” tegasnya.

Selain tetap mendukung proses pendidikan

berlangsung, Gus Jazil juga mendorong agar

pemerintah terus memasifkan vaksin kepada

anak-anak. Dengan vaksin akan membuat

anak kebal dari Covid atau mengurangi tingkat

keparahan bila terdampak. ❏

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Konflik Wadas Purworejo

Bamsoet: Selesaikan Secara Dialogis dan
Humanis

KETUA MPR R,I Bambang Soesatyo,
mendorong seluruh pihak, khususnya
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional,
hingga Balai Besar Wilayah Sungai,
melakukan pendekatan dialogis dan humanis
kepada warga Desa Wadas Purworejo.
Jangan sampai ada paksaan terhadap
warga untuk mengalihkan hak kepemilikan
lahannya, apalagi sampai melakukan tindak-
an represif.

Pembangunan Bendungan Bener telah
ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional
berdasarkan Peraturan Presiden Republik In-
donesia Nomor 109 Tahun 2020. Ditargetkan
beroperasi pada 2023 hingga 2025, dengan
kapasitas daya tampung air mencapai
100,94 meter kubik. Keberadaannya di-
harapkan dapat mengairi lahan pertanian
seluas 15.069 hektar, mengurangi debit banjir
210 meter kubik per detik, penyediaan air
bersih 1,60 meter kubik per detik, dan
menghasilkan listrik 6,00 megawatt.

“Untuk mewujudkannya perlu dukungan
masyarakat Desa Wadas, yang lahannya
akan digunakan untuk penambangan batu
andesit, sebagai material pembangunan
bendungan. Karenanya, pendekatan dialogis

dan humanis sangat diperlukan sehingga
warga yang setuju maupun yang belum setuju
dengan pengalihan hak lahannya bisa diajak
duduk bersama dengan komunikasi yang
intensif,” ujar Bamsoet usai menerima Wakil
Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Kelik
Susilo Ardani, di Jakarta, Rabu (16/2/22).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua
Komisi III DPR RI Bidang Hukum, HAM, dan
Keamanan ini menjelaskan, pendekatan
dialogis dan humanis juga harus dilakukan

oleh aparatur kepolisian yang ditugaskan di
Desa Wadas. Mengingat keberadaan mereka
di sana adalah untuk pengawalan dan
penjagaan masyarakat agar tidak terjebak
dalam konflik horizontal maupun terprovokasi
antarsesama. Bukan untuk menebar teror
ataupun ketakutan di masyarakat.

“Aparatur kepolisian harus melakukan
pendekatan dialogis dan humanis yang
berpedoman pada Polri yang prediktif,
responsibiltas, dan transparansi berkeadilan
(Presisi) terhadap seluruh warga baik yang
setuju maupun tidak setuju. Selain, menge-
depankan keadilan restoratif dalam rangka
menjaga kondusivitas keamanan dan ke-
tertiban masyarakat.,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil
Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela
Negara FKPPI ini menuturkan, Pemprov
Jawa Tengah, Badan Pertanahan Nasional,
dan Balai Besar Wilayah Sungai harus
melakukan kajian, evaluasi, dan peng-
hitungan kembali akan kebutuhan dan
sumber batu kuari andesit sebagai pe-
nunjang pembangunan Bendungan Bener.
Perlu re-evaluasi terhadap pemetaan lokasi
tanah yang disesuaikan dengan kebutuhan
batu andesit untuk pembangunan Bendungan

Pendekatan dialogis dan humanis sangat diperlukan sehingga warga yang setuju maupun yang belum
setuju dengan pengalihan hak lahannya bisa diajak duduk bersama dengan komunikasi yang intensif.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Undang-Undang TPKS

Harus Mampu Antisipasi Beragam Kendala
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menyatakan, hadirnya UU TPKS harus dapat menjawab
kebutuhan dan kepentingan korban tindak kekerasan seksual.

SEJUMLAH kendala yang dihadapi
dalam proses hukum sejumlah kasus
tindak kekerasan seksual harus

menjadi masukan untuk dikaji dan dirumuskan
dalam proses legislasi Rancangan Undang-
Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
(RUU TPKS). Sosialisasi penting dilakukan
untuk meningkatkan pemahaman masyarakat
terkait tindak kekerasan seksual.

“Semua pihak berharap, hadirnya UU
Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)
dapat menjawab kebutuhan dan kepentingan
korban tindak kekerasan seksual yang
semakin meningkat dan dengan modus yang
beragam,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari
Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya,
Sabtu (5/2/2022).

Sejumlah potensi hambatan pada proses
hukum dalam penanganan kasus tindak
kekerasan seksual saat ini, menurut Lestari,
sangat beragam. Mulai dari adanya relasi
kuasa antara pelaku dan korban hingga
pemahaman yang tidak memadai dari para
korban, terkait tindak kekerasan seksual
yang terjadi.

Sejumlah kasus dugaan tindak kekerasan
seksual yang terkuak beberapa bulan
terakhir, tambah Rerie, sapaan Lestari
Moerdijat, memperlihatkan sejumlah hambat-
an akibat yang diduga pelakunya adalah
atasan, pengajar, paman, atau ayah dari
korban.

Bahkan, tegas Anggota Majelis Tinggi
Partai NasDem itu, karena terduga pelaku
tindak kekerasan seksual memiliki kekuasaan

yang cukup besar bisa mengerahkan massa
untuk menggagalkan proses hukum yang
sedang berjalan.

Di sisi lain, jelas Rerie, pemahaman
masyarakat terkait tindak kekerasan seksual
masih terbilang rendah. Yang memprihatin-
kan, ujarnya, di ruang publik dalam pekan-
pekan terakhir ini malah diwarnai beredarnya
informasi yang salah tentang tindak ke-
kerasan seksual.

Seorang publik figur, lewat media sosial-
nya malah menyarankan tindakan yang
dikategorikan kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT) tidak perlu dilaporkan ke pihak
berwajib. Meski berikutnya publik figur itu
meminta maaf kepada publik atas saran
tersebut.

Sejumlah peristiwa terkait tindak kekeras-
an yang terjadi di tengah masyarakat itu,
tegas Rerie, harus mampu diatasi oleh produk
Undang-Undang TPKS yang saat ini sedang
dalam proses pembahasan.

Selain persiapan perangkat hukum
yang menyeluruh, ujar Rerie, para
pemangku kepentingan juga berkewajiban
meningkat-kan pemahaman masyarakat
terkait tindak kekerasan seksual, lewat
berbagai bentuk sosialisasi yang mudah
dipahami.

Agar lahirnya UU TPKS kelak, tegas
Rerie, diimbangi dengan pemahaman
masyarakat yang benar terkait berbagai
tindak kekerasan seksual yang terjadi di
tengah masyarakat. ❏

Bener.
“Pembayaran ganti rugi kepada warga

masyarakat yang telah setuju lahannya
dipindahkan harus segera dilakukan
pemerintah. Bagi warga yang tidak setuju
hak lahannya dialihkan perlu dilakukan
upaya dialogis, tanpa paksaan serta tidak
mencederai hak-hak masyarakat,” kata
Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan
Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN
Indonesia ini menambahkan, pemerintah juga
perlu memberikan jaminan kepada warga
bahwa penambangan batu andesit di Desa
Wadas bukanlah dilakukan dalam bentuk
eksploitasi besar-besaran dengan tujuan
komersil. Melainkan sepenuhnya untuk
kepentingan pembuatan Bendungan Bener.

“Sehingga penambangan yang dilakukan
tidak dilakukan secara sporadis dengan
merusak alam dan lingkungannya. Peme-
rintah juga perlu memberikan jaminan kepada
warga bahwa mereka akan selalu dilibatkan
dalam berbagai proyek penambangan,
maupun kegiatan ekonomi lainnya dalam
mendukung pembangunan Bendungan
Bener,” pungkas Bamsoet. ❏
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Universitas Brawijaya, Malang

Mencari Siasat Mengatasi Kemiskinan
di Gorontalo
Hadir di ujian akhir disertasi Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Fadel
Muhammad, menyatakan, kombinasi konsep mina politan dan pertanian terpadu untuk daerah
pesisir dan non-pesisir di Gorontalo.

UJIAN akhir disertasi Program

Pascasarjana Fakultas Pertanian Uni

versitas Brawijaya, di Gedung

Widyaloka, Malang, Jawa Timur, pada 8

Februari 2022 itu, sangat istimewa. Sebab,

provendus H. Hamim Pou, S.Kom., MH., yang

siang hari itu mempertahankan disertasinya

di hadapan tim penguji juga dihadiri oleh Wakil

Ketua MPR Prof. Dr. Fadel Muhammad.

H. Hamim Pou,  S. Kom., MH., memper-

tahankan disertasinya berjudul: ‘Evaluasi

Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di

Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo,’

di hadapan penguji terdiri dari: Prof. Dr. Ir.

Kuswanto MP; Prof. Dr. Ir. Budi Setiawan,

MS; Prof. Dr. Ir. Abdul Wahib Muhaimin, MS;

dan Prof. Dr. Ir. Mahludin H. Baruwadi, MP.

Dalam pemaparannya, Hamim Pou

menguraikan, tingginya angka kemiskinan

di Gorontalo, secara umum disebabkan

oleh masalah disparitas yang masih tinggi

di Indonesia sehingga hal tersebut dapat

memperparah kemiskinan. Masalah ke-

timpangan juga terjadi antara pedesaan

dan perkotaan serta antardaerah di Indo-

nesia.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan,

kata Hamim Pou, Pemerintah Kabupaten Bone

Bolango telah berupaya untuk mengeluarkan

berbagai kebijakan, terutama kebijakan

pengelolaan sumberdaya alam untuk ke-

sejahteraan masyarakat. Optimalisasi

kebijakan pengelolaan sumberdaya alam

tersebut diupayakan oleh pemerintah

Kabupaten Bone Bolango melalui arah

kebijakan rencana tata ruang wilayah

(RTRW), rencana pembangunan jangka

panjang daerah (RPJPD), dan pembangunan

jangka menengah daerah (RPJMD).

Untuk itu, menurut Hamim Pou, skenario

kebijakan yang paling prioritas dalam

penanganan kemiskinan di Kabupaten Bone

Bolango adalah: 1). Peningkatan ekonomi

daerah melalui peningkatan investasi

daerah dengan mendorong pembangunan

infrastruktur; 2). Peningkatan tata kelola

pemerintahan melalui aspek manajemen

penanganan kemiskinan dengan mem-

perjelas garis komando penanganar

kemiskinan; 3). Program pemberdayaan

masyarakat melalui peningkatan program

ekonomi melalui peningkatan akses ter-

hadap permodalan.

Menanggapi hal itu, Fadel Muhammad yang

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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saat itu diberi kehormatan dan kesempatan

untuk menjadi penguji eksternal yang juga

merupakan Guru Besar di Universitas

Brawijaya, di depan 100 undangan  yang

hadir secara hybrid, menyatakan, ber-

dasarkan hasil penelitian variable beras

miskin yang berpengaruh baik dan signifikan

terhadap tingkat kemiskinan di pesisir. Hal

ini dapat diterima karena beras juga merupa-

kan kebutuhan pokok untuk bertahan hidup.

“Beras di daerah pesisir dapat lebih tinggi

harganya jika lokasi pesisir tersebut jauh dari

pusat kabupaten,” ujar mantan Gubernur

Gorontalo dua periode itu.

Meski demikian, lanjut Fadel Muhammad,

apakah sudah dilihat data tingkat konsumsi

ikan di daerah tersebut dengan mem-

bandingkan daerah pesisir dan non-pesisir?

Mengingat masyarakat di pesisir cenderung

bekerja sebagai nelayan dan tidak kesulitan

untuk mendapatkan protein ikan. “Apabila

tersedia data mungkin saja terjadi tingkat

kecukupan gizi masyarakat daerah pesisir

lebih baik dari non pesisir”, ungkapnya. “Oleh

karena itu, data pem-banding seharusnya

disediakan untuk meng-hadirkan kondisi

sosial ekonomi masyarakat seutuhnya”,

tambahnya.

Lebih lanjut dikatakan oleh Menteri

Kelautan dan Perikanan di masa Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono bahwa

skenario-skenario kebijakan penanganan

kemiskinan di Kabupaten Bone Bolango

masih terlalu umum, yaitu peningkatan

ekonomi daerah melalui investasi, pe-

ningkatan tata kelola pemerintahan,

terutama dalam penanganan kemiskinan

dan program pemberdayaan masyarakat

melalui akses permodalan. Namun, skenario

ini belum secara spesifik dihubungkan

dengan hasil-hasil uji temuan penelitian,

misalkan temuan penelitian tentang penting-

nya variable beras miskin untuk daerah

pesisir. “Lalu bagaimana skenarionya ke

depan untuk solusi beras untuk kemiskinan

didaerah pesisir tersebut”, ujarnya.

Apakah akan tergantung terus dengan

bantuan beras miskin dari pemerintah atau

ada solusi yang ditawarkan dalam penelitian

ini. Fadel menyarankan, perlu dipertimbang-

kan mengombinasikan konsep Mina Politan

dan pengembangan pertanian terpadu dan

saling menguntungkan untuk daerah pesisir

dan non-pesisir.

Dalam kesempatan tersebut, mantan

Politisi Partai Golkar itu menegaskan, dana

transfer untuk menyejahterakan rakyat, yaitu

dengan meningkatkan sarana prasarana/

insfrastruktur agar akses nelayan dan petani

menjadi lebih efisien dan efektif, baik pada

sisi produksi hasil maupun distribusi. “Hal ini

juga dapat meningkatkan produktivitas petani

dan nelayan”, ujarnya.

Dalam ujian disertasi yang juga dihadiri

oleh Prof. Dr. Zudan Arif; Wakil Gubernur

Gorontalo, Dr. Drs, Idris Rahim; dan mantan

Pj. Gubernur Gorontalo Tursandi Alwi.

Segala pertanyaan yang diajukan oleh

Fadel Muhammad dan Tim Pengujian dijawab

sempurna oleh Hamim Pou, sehingga dia

dinyatakan lulus dengan nilai A. ❏

AWG

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Perjanjian FIR Indonesia-Singapura

Wakil Ketua MPR RI,
Syarief Hasan: Harus Libatkan DPR RI

WAKIL Ketua MPR RI dari Fraksi Partai
Demokrat, Syarief Hasan mendesak
Pemerintah untuk melibatkan DPR RI

dalam meratifikasi perjanjian Penataan
Ruang Udara atau Flight Information Region
(FIR) dengan Singapura. Pasalnya, per-
janjian tersebut menyangkutkan kedaulatan
Indonesia atas ruang udara yang menjadi
milik Indonesia.

Terlebih, UU No. 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional mengamatkan
kepada Pemerintah untuk melibatkan DPR RI.
Hal ini juga diaminkan melalui Keputusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/
2018 yang merupakan putusan atas uji
materil terhadap UU Perjanjian Internasional.

Syarief Hasan menilai, perjanjian FIR yang
ditandatangani oleh Presiden Indonesia Joko
Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee
Hsien Loong di Kepulauan Riau, Selasa (25/
1/2022), harus dikonsultasikan dengan DPR
RI. Apalagi, dalam perjanjian tersebut
dituliskan bahwa Indonesia akan bekerja
sama dengan Singapura dalam memberikan
PJP di sebagian area FIR Indonesia yang
seharusnya tidak boleh terjadi.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat

Perjanjian FIR yang ditandatangani Presiden Indonesia, Joko Widodo, dan Perdana Menteri Singapura,
Lee Hsien Loong, di Kepulauan Riau, Selasa (25/1/2022), menimbulkan kontroversi. Kenapa?

tersebut menilai, FIR di atas Kepulauan Riau
masih belum sepenuhnya dikuasai oleh In-
donesia. “Klaim Pemerintah yang menyebut
telah menguasai FIR di atas Kepulauan Riau
tidak sepenuhnya benar, karena pelayanan
pada area di ketinggian 0-37.000 kaki masih
didelegasikan pada ororitas penerbangan
Singapura.”, ungkap Syarief.

Syarief Hasan juga menyebutkan, Peme-
rintah tidak serius dalam menguasai dan
mengelola ruang wilayah secara penuh dan
mandiri. “Bayangkan saja, pendelegasian

tersebut akan diberikan untuk jangka 25
tahun dengan alasan keamanan pener-
bangan. Ini alasan yg tidak menghargai
bangsa sendiri yang sekarang mengelola
Bandara Soetta yang jauh lebih padat dan
sibuk dibanding airport Singapura, serta
menujukkan ketidakseriusan Pemerintah.
Makanya, kami meminta agar DPR RI dilibatkan
agar tidak terjadi pengabaian terhadap
kedaulatan Indonesia.”, ungkapnya.

Syarief Hasan juga menyebutkan, per-
janjian FIR menunjukkan lemahnya diplomasi
Indonesia. “Dari perjanjian tersebut, kita
hanya memiliki hak kendali, tetapi hak kelola
dan melayani masih didelegasikan kepada
Singapura. Kami tentu dari Partai Demokrat
sangat tidak sepakat dengan isi perjanjian
ini.”, ungkapnya.

Politisi Senior Partai Demokrat tersebut
juga menyebut, DPR harus dilibatkan
bersama Pemerintah. “Kedaulatan negara
adalah hal yang strategis dan sensitif.
Kedaulatan negara juga harus menunjukkan
pengelolaan sepenuhnya ruang-ruang
wilayah yang dimiliki negara harus melibat-
kan parlemen dalam pembahasannya,
sehingga suara rakyat yang direprestasikan
DPR dapat didengarkan”, tutup Syarief
Hasan. ❏

FOTO-FOTO: ISTIMEWA



31EDISI NO.03/TH.XVI/MARET 2022

Jakarta

HNW Dukung Petisi Menolak Pemindahan
Ibu Kota Negara
Rencana pemindahan Ibu Kota Negara masih menuai pro kontra. Bahkan, berpotensi masuk ke
ranah hukum.  

WAKIL Ketua MPR RI, Dr. H.M Hidayat

Nur Wahid, MA., mendukung langkah

penggunaan kedaulatan masyarakat

secara konstitusional, menyelenggarakan

petisi menolak pemindahan Ibu Kota dari

Jakarta ke Penajam Paser Utara. Hidayat 

juga mendukung para tokoh bangsa mem-

pergunakan hak konstitusionalnya, mengaju-

kan permohonan uji materi UU Ibu Kota

Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK).

HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid, ber-

harap, para hakim MK menghadirkan sifat

kenegarawanannya dengan mengabulkan

permohonan uji materi tersebut.  “Salah satu

syarat menjadi hakim MK adalah negarawan.

Saya  berharap sembilan hakim MK yang ada

sekarang dapat memaksimalkan sifat

kenegarawanan tersebut. Sehingga hakim

MK terbebas dari kepentingan ataupun pres-

sure politik, dan mengadili perkara tersebut

secara objektif,” ujarnya melalui siaran pers

di Jakarta, Kamis (10/2/2022). 

HNW mengatakan, antusiasme  masya-

rakat  menginisiasi, menandatangani Petisi,

dan keberanian sejumlah tokoh bangsa

mengajukan judicial review ke MK meng-

gambarkan  sikap konstitusional yang tidak

menyetujui pemindahan Ibu Kota dan UU IKN.

“Upaya mengajukan uji materi UU IKN ke MK

juga sangat tepat dan wajar, karena memang

begitulah koridor konstitusional yang ada,”

katanya. 

Seharusnya, lanjut HNW, pemerintah

memberlakukan asas prioritas, dan fokus

menyelamatkan  warga dan negara dari

pandemi Covid-19. Bukan  malah membuat

project baru yang tidak urgent. Proyek IKN

itu akan membebani APBN juga.  Padahal 

lebih bagus kalau anggaran tersebut (bila

ada) digunakan untuk selamatkan rakyat dan

negara untuk recovery dari Covid-19 dan

dampak-dampaknya,” tukasnya. 

HNW sangat mendukung permohonan uji

materi UU IKN  yang diajukan oleh banyak

tokoh yang kredibel dan dengan Track record

mereka yang sangat cinta bangsa dan negara,

baik dari kalangan sipil maupun purnawirawan.

Seperti Dr. Marwan Batubara, Dr Abdullah

Hehamahua, Dr. KH Muhyidin Junaidi, Letjend

TNI (Purn) Suharto, Mayjen TNI (Purn)

Soenarko. Juga beberapa tokoh senior

bangsa seperti  Prof. Sri Edi Swasono, Prof.

Azyumardi Azra, Prof. Din Syamsuddin,

Faisal Basri, Prof. Busyro Muqaddas, dan

Prof. Rahmat Wahab.

Juga  melalui Narasi Institut menginisiasi

Petisi bahwa pada 2022-2024 bukan waktu

yang tepat memindahkan ibu kota negara.

Hingga pagi ini (Kamis, 10/2/2022),  Petisi

Penolakan Pemindahan Ibu Kota Negara dari

Jakarta ke Penajam Paser Utara telah

ditandatangani oleh hampir 24.500 warga,

dan angka itu masih terus bertambah. Dan,

menjadi salah satu petisi dengan pe-

nandatangan terbanyak. 

Rencana pemindahan IKN, kata Hidayat,

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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mengandung cacat formil dan materiil. 

Faktanya,  persetujuan UU IKN di parlemen

juga tidak didapat dengan suara bulat. “Fraksi

Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS)

secara tegas menolak UU IKN tersebut,

karena masalah-masalah formil dan materiil. 

Seperti, tidak ada urgensi perpindahan ibu

kota di tengah pandemi Covid-19 yang masih

terus berlangsung. Juga, RUU dipersiapkan

dan dibahas secara terburu-buru, tidak

memenuhi aturan formil pembuatan UU.

Serta  kesiapan anggaran pembangunannya

yang bila ada dalam APBN pun sebaiknya

digunakan untuk membantu warga dan pro-

gram pemulihan ekonomi nasional lainnya,”

ujarnya. 

Belum Ada Anggarannya

Banyaknya  dukungan   masyarakat dan 

 tokoh bangsa menolak pemindahan Ibu

Kota Negara dengan UU IKN-nya,  kata

Hidayat  menjadi bukti bahwa sikap PKS

sejalan dengan masyarakat, tokoh, pakar,

purnawirawan, hingga aktivis. “Ada yang

beranggapan apabila PKS menolak ke-

bijakan maka kebijakan tersebut sudah

benar,” tambahnya.

HNW berharap   sembilan hakim MK dapat

melihat secara objektif berbagai permasalahan

terkait pembuatan UU IKN. Termasuk  tidak

konsistennya pemerintah soal APBN untuk

anggaran pambangunan IKN, yang sampai hari

ini pun belum ada kejelasan dan kepastiannya.

Malah, anggarannya belum tercantum dalam

APBN Tahun 2022. 

Demi NKRI, HNW berharap,   MK bisa

mempertimbangkan pengalaman dari Mah-

kamah Konstitusi  negara lain.  Misalnya  MK

Korea Selatan yang secara berani  membatal-

kan rencana perpindahan ibu kota negara itu

pada 2004. “Beberapa pertimbangan MK

Korea Selatan, di antaranya, adalah berkaitan

dengan hak referendum dan hak pembayar

pajak,” ujarnya. 

Konstitusi di Indonesia dan Korea Selatan

memang berbeda. Namun, menurut HNW,

ada hal yang harusnya jadi pegangan

universal. Masing-masing hak konstitusi-

onal rakyat dalam negara demokrasi harus

dijaga dan dihormati dengan baik oleh MK.

Agar Pemerintah dan DPR benar-benar

memerhatikan hal tersebut saat membuat

UU, baik dari sisi formil, materil, maupun

substansial. Apalagi bila UU itu menghadir-

kan kebijakan yang berdampak kepada

seluruh warga bangsa dan negara, baik

untuk masa sekarang maupun untuk anak

cucu di masa yang akan datang, seperti

soal UU IKN ini. 

“Semoga  Presiden segera menanda-

tangani UU IKN agar bisa segera diundang-

kan. Dan, supaya  MK segera memutuskan

soal UU IKN, demi kemaslahatan terbesar

bagi Bangsa dan Negara Republik Indone-

sia,” pungkasnya. ❏

MBO

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Kontroversi Permenaker No. 2/2022

Sebaiknya Pemerintah Segera Merevisi
Permenaker Tersebut

WAKIL Ketua MPR RI, Dr. H.M. Hidayat
Nur Wahid, MA., mendesak peme-
rintahan Joko Widodo agar merevisi

atau mencabut Permen No. 2/2022. Peraturan
Menteri terkait dengan kebijakan pencairan
dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang men-
syaratkan pekerja memasuki usia pensiun
56 tahun, ditolak para pekerja. Terbit Permen
itu disambut demo oleh para  pekerja, meski
di tengah meningkatnya Covid-19.

“Sikap yang memaksakan tetap ber-
lakunya Permenaker  No. 2/2022 itu bisa
mencederai nilai kemanusiaan dan keadilan
dalam Pancasila. Juga prinsip negara hukum
yang menghormati HAM,” ujar HNW, sapaan
Hidayat Nur Wahid, melalui siaran pers di
Jakarta, Jumat (18/2/2022).

Lebih lanjut, HNW menegaskan, namanya
memang Jaminan Hari Tua. Tapi, faktanya
banyak pekerja terkena PHK di saat usia
masih di bawah 40 tahun. Terlebih PHK terjadi
pada saat pandemi Covid-19. “Maka tidak
manusiawi dan tidak adil kalau mereka harus
menunggu lama, sampai usia 56 tahun baru
bisa dicairkan,” tambah HNW.

Apalagi, JHT itu uang mereka sendiri,
bukan uang pemerintah. Justru bila JHT bisa
langsung dicairkan seperti Permen sebelum-
nya (Permen Nomor 19 Tahun 2015), maka

Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) No. 2/2022, yang mengatur tentang
pencarian dana Jaminan Hari Tua (JHT). Peraturan ini menyebutkan, syarat pencairan dana JHT
setelah pekerja memasuki usia pensiun 56 tahun. Terjadi kontroversi.

uang JHT itu bisa dipergunakan untuk usaha
atau keperluan lainnya. “Sehingga JHT jadi
bermakna. Bisa jadi jaminan untuk hidup
mereka hingga hari tua nanti, dan para
pekerja tidak merana,” ujarnya.

Menurut HNW, ketentuan dalam Per-
menaker Nomor 2 Tahun 2022 itu juga
bertentangan dengan prinsip perundangan.
Karena peraturan menteri itu bertentangan
dengan peraturan yang lebih tinggi, yakni
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015,
yang membolehkan JHT segera dicairkan,
dan tidak perlu menunggu sampai usia 56
tahun, apabila terjadi PHK. Peraturan
Pemerintah itu dikuatkan dengan instruksi
langsung Presiden Jokowi kepada Menaker
saat itu, Hanif Dhakiri.

“Jadi, ini jelas melanggar prinsip negara
hukum.  Permen itu secara hierarkis berada
di bawah Peraturan Pemerintah (PP).
Permen tidak boleh bertentangan dengan
aturan lebih tinggi, seperti PP. Apalagi bila
salah satu dasar dari Permenaker tersebut
adalah UU Cipta Kerja, yang saat ini
statusnya ‘dimatisurikan’ oleh Mahkamah
Konstitusi (MK), dan dinyatakan sebagai
inkonstitusional bersyarat,” tukasnya.

Karena itu, HNW mendesak agar Presiden
Joko Widodo segera turun tangan untuk

berpihak kepada para pekerja dengan
mengoreksi Permen No. 2/2022. Dan,
mengembalikannya kepada instruksi
Presiden Jokowi yang mewujud menjadi
PP No 60/2015. Apalagi, kondisi pada
tahun 2022 ini tidak seperti 2015. Kondisi
sekarang banyak terjadi PHK  sebagai
dampak dari pandemi Covid-19.

Survei Kemenaker pada November
2021menyebutkan, setidaknya ada 72.983
pekerja terkena PHK di 4.156 perusahaan.
Selain itu, ada 2,94 juta pekerja terdampak
Covid-19 dan terancam PHK atau dirumah-
kan. Dibandingkan data Kemenaker pada
2015 ketika PP No. 60 Tahun 2015 diterbitkan,
yang terkena PHK 26.506 pekerja. Jumlah
itu lebih kecil dibanding PHK saat pandemi,
yaitu 72.993 pekerja.

“Menaker seharusnya sudah memahami
makna angka-angka ter-PHK dengan segala
dampaknya. Kalau dulu dengan 26.506 ter-
PHK saja, JHT langsung bisa dicairkan agar
bisa menanggulangi dampak negatif dari PHK,
maka ketika jumlah ter-PHK di era Covid-19
menjadi lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya,
manusiawi dan terasa adil bila dana JHT itu
segera dibayarkan sebagaimana aturan
sebelumnya, dan tidak perlu menunggu
sampai usia 56 tahun,” ujarnya. ❏

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
Ketua MPR RI

Desember 2021, jumlah investor aset kripto di Indo-
nesia sudah mencapai 11 juta orang. Angka ini jauh
lebih besar dibanding jumlah investor di pasar modal
berbasis Single Investor Identification (SID) yang
jumlahnya mencapai 7,48 juta investor.

Sepanjang tahun 2021, akumulasi nilai transaksi
aset kripto juga terus bertumbuh hingga Rp 859,45
triliun. Angka ini menjelaskan, nilai transaksi rata-rata
per hari mencapai Rp 2,3 triliun. Kemampuan pasar
aset kripto menghimpun dana jelas jauh lebih besar
dibanding penghimpunan dana di pasar modal yang
jumlahnya masih di kisaran Rp 363,3 triliun.

Karena pasar kripto dipastikan terus bertumbuh,
jumlah investor dan nilai transaksi pun dipastikan
semakin membesar. Agar semua pihak diuntungkan,
harus dihadirkan ekosistem terpercaya sehingga
semuanya merasa aman dan nyaman. Sekali lagi,
kepastian hukum. Itu kata kuncinya.

Masalah ini perlu diingatkan karena sampai saat ini
belum ada ketentuan atau peraturan khusus yang
mengatur aspek perlindungan investor dan
komsumen untuk kripto. Pun belum ada ketentuan dari
aspek perpajakan, karena rumusannya masih digodok
pemerintah. Jika pasar kripto dikelola dengan baik
dan efektif, potensi pajaknya nyata dan sangat besar
untuk mengisi kas negara.

Misalnya, melalui pajak penghasilan yang dikenakan
pada keuntungan dari transaksi perdagangan aset
kripto. Bisa juga menempatkannya di kelompok
investasi dengan kategori investasi lainnya dalam
pelaporan SPT Tahunan.

Selain itu, pertumbuhan berkelanjutan pasar kripto
Indonesia pada gilirannya akan menghadirkan
berbagai platform digital global. Ini pun menjadi peluang
yang menguntungkan negara, terutama ketika
pemerintah membuat ketentuan yang mewajibkan
mereka mengoperasionalkan kantor perwakilan
mereka di sini. Artinya, selain menambah pajak untuk
negara, juga membuka banyak lapangan kerja. Dan,

KRIPTO (Cryptocurrency) menandai percepatan
transformasi ekonomi digital yang akan sulit
dibendung pada tingkat lokal maupun global.

Pertumbuhan kripto di dalam negeri bahkan terbilang
masif, ditandai dengan lonjakan jumlah investor dan
gelembung nilai transaksi. Jika mekanisme pasar
kripto dalam negeri dipayungi oleh ekosistem yang
kredibel, negara otomatis akan diuntungkan karena
memiliki tambahan sumber penerimaan pajak.

Karena itu, sangat beralasan jika pemerintah
perlu memberi respon positif dan kepastian hukum
atas tingginya minat masyarkat pada pasar aset
kripto di dalam negeri. Sebagai bagian dari
perubahan zaman, pemerintah hendaknya
menjadikan per-tumbuhan masif pasar kripto
dalam negeri sebagai momentum percepatan
tranformasi ekonomi digital. Semua itu hendaknya
dimulai dengan membangun ekosistem per-
dagangan baru; meliputi edukasi, mekanisme
perdagangan yang lebih baik, penguatan per-
lindungan konsumen dan investor, pembentukan
para profesi penunjang yang kapabel dan
terpercaya, hingga perluasan potensi penerimaan
pajak.

Gagasan baru yang memunculkan central bank
digital currencies (CBDC) semakin memperkuat
asumsi bahwa transformasi sistem pembayaran tak
mungkin dibendung lagi. Percepatan transformasi
itu menjadikan peran dan fungsi blockchain serta
mata uang kripto menjadi tak terhindarkan.

Dalam konteks itu, kecepatan sebagian masya-
rakat beradaptasi dengan transformasi itu patut
diacungi jempol. Akhir-akhir ini, bahkan perdagangan
kripto di dalam negeri terus bertumbuh. Diper-
bandingkan dengan negara lain di kawasan ini, pasar
kripto Indonesia saat sudah dicatat sebagai yang
terbesar di Asia Tenggara. Pada level global, Indo-
nesia di posisi 30.

Menurut data Kementerian Perdagangan, per

Ekosistem Kripto, Potensi Pajak, Kepastian
Hukum dan Perlindungan Konsumen
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tentu saja terbuka pula peluang untuk proses alih ilmu pengetahuan
dan teknologi.

Jumlah investor kripto tampak akan terus bertumbuh karena
ekosistem-nya mulai dan terus berkembang. Paling utama tentu saja
dari aspek legal. Di dalam negeri, kripto dikelompokkan sebagai
komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Dasar
hukumnya, sebagaimana penjelasan Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), antara lain UU No.10/2011 Tentang
Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi.

Selain itu, ada Peraturan Menteri Perdagangan No.99 Tahun 2018
Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka
Aset Kripto (Crypto Asset), serta Peraturan Kepala Bappebti No.3
Tahun 2019. Bappebti pun telah menerbitkan Peraturan No.5 Tahun
2019, peraturan No. 9 Tahun 2019, dan peraturan No. 2 Tahun 2020.
Semua ketentuan ini mengatur aspek Teknis Penyelenggaraan Pasar
Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Semua ketentuan dan peraturan perdagangan Aset Kripto itu
diberlakukan dengan tujuan memberi kepastian hukum bagi pelaku
usaha sekaligus pelanggan (konsumen) dalam ekosistem
perdagangan aset kripto.

Kendati perdagangan aset kripto sudah memiliki sejumlah dasar
hukum, pemerintah melalui Bappebti dan Kementerian Perdagangan
masih harus melengkapi sejumlah aturan main lainnya, sejalan
dengan perkembangan teknologi. Misalnya, peraturan yang terkait
dengan peran dan cakupan robot trading yang belakangan ini
menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Begitu juga dengan ketentuan
tentang media transaksi, seperti software maupun aplikasi
sejenisnya.

Kita tentu mendukung sikap Kementerian Perdagangan RI yang
memoratorium pemberian izin penjualan robot traiding, sambil
menunggu ketentuan peraturan dan perundang-undangan baru yang
visioner dan mampu memberikan kepastian hukum bagi investor
atau pengusaha dan konsumen di sektor ini.

Fenomena Robot Traiding
Perkembangan yang sangat pesat di bidang perdagangan

berjangka komoditi menimbulkan berbagai inovasi di antaranya
automasi dengan menggunakan robot trading dalam kegiatan
perdagangan berjangka komoditi dan transaksi aset kripto yang
pasarnya semakin besar.

Saat ini robot trading diperlakukan sebagai barang/jasa yang dapat
diperjualbelikan dengan izin usaha dari Kementerian Perdagangan.
Namun penggunaan robot trading sebagai alat (advisor traiding)
untuk investasi belum diatur secara jelas sehingga menimbulkan
banyak penawaran investasi ilegal berkedok robot trading.

Aset kripto saat ini sudah ditetapkan sebagai komoditi yang dapat
diperdagangkan di Indonesia. Namun demikian, saat ini masih perlu
dibangun infrastruktur, seperti bursa kripto karena pengaturan saat
ini hanya pada pedagang fisik aset kripto (crypto exchanger). Untuk
memfasilitasi transaksi pembayaran robot trading dan aset kripto
perlu keselarasan kebijakan dari otoritas yang mengatur mengenai
sistem pembayaran, sehingga perdagangan robot trading dan aset
kripto dapat berjalan dengan lancar.

Satgas Waspada Investasi menemukan situs/website/aplikasi
investasi ilegal tidak berizin yang berkedok robot trading dan aset
kripto dalam menawarkan paket-paket investasi. Satgas Waspada
Investasi telah menghentikan kegiatan 17 (tujuh belas) entitas robot
trading yang tidak memiliki izin dan menawarkan paket-paket
investasi dengan profit sharing/fix income. Selain itu, Satgas
Waspada Investasi juga telah menghentikan kegiatan 69 (enam puluh
sembilan) entitas yang melakukan perdagangan aset kripto tanpa
izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
(Bappebti) Kementerian Perdagangan.

Fenomena Robot trading sebagai alat untuk perdagangan
berjangka komoditi dalam ekosistem kripto saat ini memang sulit
dihindari. Fungsinya seringkali digunakan para investor untuk
memberi panduan (advisor traiding) dalam melakukan investasi dan
perdagangan, baik pada instrumen valuta asing, komoditas atau
aset kripto.

Pro-kontra tentang penggunaan robot traiding untuk perdagangan
berjangka komoditi yang telah menjadi bagian dari ekosistem kripto
harus segera diakhiri dengan memberikan kepastian hukum, baik
kepada pelaku usaha maupun kepada konsumen (perlindungan).

Pertama, diharapkan kepada otoritas terkait untuk segera menata
regulasi mengenai penggunaan robot trading sebagai alat (advisor
traiding) perdagangan berjangka komoditi dan aset kripto di Indone-
sia dalam rangka memberikan kepastian hukum, kontribusi
pendapatan kepada negara, perlindungan masyarakat, dan
memperoleh data yang akurat mengenai industri robot trading dan
aset kripto.

Kedua, memberikan pemahaman mengenai transaksi sistem
pembayaran dalam industri robot trading dan aset kripto.

Ketiga, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai proses
bisnis dari industri robot trading dan aset kripto serta pemahaman
mengenai modus-modus penipuan berkedok robot trading dan aset
kripto.

Perlu dilakukan pembinaan secara terus-menerus dan masif
kepada masyarakat, sehingga dapat memaksimalkan perkembangan
perdagangan aset kripto yang pada akhirnya negara juga akan
menerima manfaat yang besar dalam bentuk pajak.

Potensi Ekonomi
Patut untuk dipahami bahwa kripto maupun turunannya, seperti

robot trading sebagai alat (advisor traiding) dalam perdagangan
berjangka komoditi memiliki potensi investasi yang besar. Karena
pasar kripto terus bertumbuh, Indonesia harus mencegah dampak
buruk berupa keluarnya investasi (capital outflow) dalam jumlah
besar.

Semua orang paham bahwa ekonomi digital tidak memiliki atau
mengenal batas negara, pun tidak memiliki ketergantungan pada
mata uang resmi sebuah negara. Dalam konteks investasi, investor
akan selalu mencari tempat yang nyaman dan menguntungkan.

Maka, sangat penting bagi Kementerian Perdagangan, Kementerian
Keuangan, Bank Indonesia dan OJK untuk segera duduk bersama
merumuskan kerangka kebijakan yang komprehensif demi kepastian
hukum di bidang ekonomi di tengah perubahan zaman yang serba

cepat, mengglobal dan serba digital sekarang ini. ❏
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PILIHAN terbaik adalah melihat situasi
dan kondisi atau tingkat penularan di
masing-masing daerah. Daerah-

daerah yang saat ini atau setidaknya dalam
dua minggu terakhir terjadi kenaikan kasus
harian yang konsisten dan signifikan,
misalnya di DKI Jakarta, terutama diakibatkan
varian Omicron, maka hemat saya pilihan
terbaik adalah PTM dihentikan sementara atau
dialihkan menjadi daring minimal satu bulan.
Idealnya pemerintah memberi izin kepada
daerah-daerah, terutama yang kepala
daerahnya mengajukan usul agar PTM di
wilayah dihentikan sementara, seperti DKI
Jakarta. Ini karena kepala daerah tentu
mempunyai pertimbangan dan alasan kuat
meminta agar PTM di daerahnya untuk
sementara dialihkan ke pembelajaran daring.

Mengurangi potensi penularan mungkin
bisa karena baik jumlah siswa maupun
durasi pembelajaran dikurangi. Namun,
sebagai langkah efektif untuk mencegah
penularan, menurut saya, tidak.  Karena PTM
bisa dibolehkan, saya menyarankan kepala
daerah di semua tingkatan (gubernur, bupati,
walikota) melakukan sampling surveilans di
satuan pendidikan sebagai strategi untuk
mencegah terjadinya klaster di sekolah-
sekolah.

Terdapat enam poin penting yang harus
diperhatikan kepala daerah dalam melakukan
sampling surveilans, yaitu sasaran, frekuensi,
metode pemeriksaan, pengambilan sampel, lab
pemeriksa, pencatatan dan pelaporan. Untuk
sasaran idealnya 10% dari satuan pendidikan
yang melaksanakan PTM. Misalnya, jika jumlah
peserta didik yang mengikuti PTM lebih dari
300 orang maka jumlah yang dites sebanyak
30 orang. Sampling bisa ditentukan bersama

antara dinas pendidikan dan dinas kesehatan
setempat.

Untuk frekuensi, bisa ditentukan sesuai
kebutuhan, tetapi idealnya dengan kenaikan
kasus yang terjadi saat ini minimal dua minggu
sekali. Sementara metode pemeriksaan bisa
dengan antigen dan dilakukan oleh swabber
Puskesmas yang ada di darah tersebut. Untuk
lab pemeriksaan bisa disepakati bersama
antara dinkes dan laboratorium pembina
wilayah berdasarkan daftar laboratorium
pemeriksa sesuai area/wilayah kerja.
Terakhir untuk pencatatan dan pelaporan
menggunakan New-all Record (NAR) atau
aplikasi untuk melakukan pencatatan dan
pelaporan kasus Covid-19 dimulai dari
pengambilan spesimen, pemeriksaan
spesimen sampai dengan penentuan kasus
konfirmasi, sembuh dan meninggal  yang
sudah disediakan oleh Kemenkes.

Perlu untuk daerah-daerah yang yang

Gelombang ke-3 Covid-19 yang disebabkan varian Omicron kembali mengganggu proses pendidikan di sekolah

yang sudah mulai berlangsung. Muncul pro dan kontra terkait pembelajaran tatap muka (PTM) 50% atau libur total

dalam jangka waktu tertentu. Bagaimana baiknya? Berikut pendapat wakil rakyat yang menangani masalah

pendidikan:

Fahira Idris,  Anggota MPR dari Kelompok DPD

Keselamatan Peserta Didik yang Utama

Agar Anak Tetap Sekolah dan Sehat

saat ini atau setidaknya dalam dua minggu
terakhir terjadi kenaikan kasus harian yang
konsisten dan signifikan, misalnya di DKI
Jakarta, terutama diakibatkan varian Omi-
cron untuk melakukan Pembelajaran Jarak
Jauh (PJJ). Hemat saya pilihan terbaik adalah
PTM dihentikan sementara atau dialihkan
menjadi daring minimal satu bulan.

Jadi yang juga harus kita pahami adalah
pandemi Covid-19 telah menimbulkan
kehilangan pembelajaran (learning loss)
literasi dan numerasi yang signifikan. Bahkan
ketiadaan PTM menimbulkan kekhawatiran
akan penurunan kualitas pengetahuan
kognisi, keterampilan vokasi, dan ke-
terampilan sosial siswa akibat berbagai
keterbatasan pembelajaran daring, baik yang
dihadapi guru maupun siswa. Pembelajaran
daring tentu membuat guru tidak leluasa
dalam menyampaikan materi, sementara
siswa juga tidak leluasa untuk meng-
eksplorasi, bertanya bahkan berkonsultasi
dengan guru.

Belum lagi berbagai persoalan teknis,
misalnya ketiadaan gadget dan gangguan
kelancaran internet. Efektivitas PJJ memang
tidak akan pernah maksimal. Itulah kenapa
saat situasi pandemi kemarin sudah mem-
baik, PTM terbatas kemudian disusul PTM
100% diterapkan. Namun, tentunya kebijak-
an PTM 100% ini juga harus fleksibel, artinya
harus menyesuaikan dengan kondisi
pandemi di Indonesia, baik dalam lingkup
daerah maupun lingkup nasional. Tinggal
bagaimana, para pemangku kepentingan di
dunia pendidikan meningkatkan mutu dan
kualitas pembelajaran online sehingga
potensi learning loss bisa kita minimalisir dan
psikis anak bisa tetap terjaga baik.
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Syaiful Huda, Anggota MPR dari Fraksi PKB

PJJ Berkepanjangan Berdampak Negatif

DENGAN tidak melakukan PTM maka
resikonya adalah learning lost yang
dialami oleh seluruh peserta didik.

Untuk itu, saya mendukung PTM 50% sesuai
dengan SKB 4 Menteri, terkait penye-
lenggaraan pembelajaran selama pandemi.
Dalam SKB 4 Menteri tersebut diatur PTM
bisa dilaksanakan jika PPKM suatu wilayah
di level I dan II. PTM 50 % di level 2 adalah
solusi terbaik karena semangatnya jangan
sampai tidak belajar.

Mengenai efektif dan tidaknya ter-
gantung dari seberapa ketat kita me-
nerapkan prokes dipenyelenggraan PTM
nanti. Saya juga sepakat dengan per-
mintaan Presiden Jokowi tentang evaluasi
PTM karena semua daerah tidak bisa
disamaratakan peraturannya. Hal tersebut
dilakukan mengingat kasus Covid-19 yang
terus meningkat dalam sepekan terakhir ini
karena varian Omicron. Untuk itu, selama
PPKM masih dilevel I dan II maka pem-

belajaran tatap muka tetap bisa dilakukan
dengan protokol kesehatan serta skema
pengendalian Covid-19 secara tepat.

Pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang
berkepanjangan dapat berdampak negatif
dan permanen yang bisa menyebabkan
anak-anak Indonesia sulit mengejar ke-
tertinggalan dalam pelajaran. Adapun
dampak tersebut, antara lain dilihat dari
aspek putus sekolah, penurunan capaian
pembelajaran, dan kesehatan mental serta
psikis anak-anak, di mana semuanya bisa
menjadi risiko yang lebih besar. Mengingat
begitu besar dampak negatif learning loss
tersebut maka kebijakan gas dan rem dalam
PTM harus tetap dilakukan sehingga me-
nekan potensi learning loss bisa kita
diminimalkan.

Setiap keputusan yang diambil pasti ada
dampak negatif dan positifnya, hanya saja
kembali ke kita sebagai pelaksana kebijakan,
apakah bisa menekan dampak negatif

Zainuddin Maliki, Anggota MPR dari Fraksi PAN

PTM 50% Diimbangi dengan Disiplin Prokes

tersebut dengan berbagai upaya yang bisa
dilakukan atau tidak. Libur, masuk dan libur
lagi akan menjadi sebuah rutinitas baru untuk
peserta didik dan tentu akan ada dampak
negatifnya. Tapi hal tersebut bisa kita
minimalkan dengan pola pendekatan ke anak
didik dari berbagai pihak, seperti pemerintah
daerah, sekolah, dan orang tua. ❏

AWG

SAYA kira PTM 50% adalah pilihan.
Tentu harus diimbangi dengan
peningkatan disiplin dalam menerap-

kan prokes. Orang tua, guru, kepala sekolah,
dan masyarakat saling bahu membahu
dalam mengarahkan siswa didik me-
nerapkan prokes.

Bangsa ini sudah melewati masa yang
cukup lama, dua tahun lebih hidup ber-
dampingan dengan Covid-19 yang diiringi
dengan munculnya sejumlah varian. Varian
delta dan kemudian omicron. Oleh karena
itu, bangsa ini cukup kaya pengalaman
bagaimana harus menghadapi pandemi
Covid 19. Oleh karena itu, saya yakin bangsa
ini cukup cerdas dan pengalaman menye-
lenggarakan PTM 50%, tetapi bisa dicegah
kemungkinan timbulnya klaster.

Beberapa sekolah masih berada di zona
persebaran pandemi yang belum kunjung
landai. Bagi mereka, bisa menerapkan PJJ.
Diharap pemerintah membantu mereka
memfasilitasi sarana pembelajaran jarak

jauh. Tentu juga peningkatan kreativitas guru
dalam mengemas PJJ sedemikian rupa,
sehingga bisa mengembangkan pem-
belajaran siswa aktif, belajar mandiri, kreatif.
dan menyenangkan.

Apakah ada dampak bagi psikologi
pada anak ketika sekolah masuk, ‘libur’,
masuk, ‘libur’? Tentu ada pengaruh bagi
siswa jika sekolah masuk. Lalu libur.
Masuk lagi. Oleh karena itu diharapkan
bisa disiapkan semacam evaluasi ke-
mungkinan munculnya efek psikologis
siswa terkena dampak pembelajaran
yang tak menentu. Dengan demikian bisa
diantisipasi lengkah pendampingan jika
ternyata muncul efek psikologis di
kalangan siswa. ❏

AWG

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Di atas apapun, keselamatan peserta didik
adalah yang utama. Artinya dalam kebijakan
PTM 100% ini, kita juga harus menggunakan
teknik gas dan rem. Saat situasi pandemi

membaik, PTM bisa kita gelar 100%. Namun
jika kasus harian merangkak naik, kebijakan
PTM 100% harus juga segera dievaluasi
sesuai situasi daerah masing-masing. Jika

potensi kenaikan kasus signifikan maka
harus ada rekomendasi baru kebijakan PTM
100%. ❏

AWG
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Bersama SBY Menyaksikan Latih Tanding Bola Voli
Elemen masyarakat harus berpartisipasi aktif memajukan generasi muda dalam bidang olahraga.

Syarief Hasan Kunker di Bogor

DALAM kancah olahraga Asia, bahkan

dunia, Indonesia memang boleh dikata

unggul untuk beberapa olahraga, salah

satu di antaranya adalah bulutangkis. Untuk

cabang olahraga bulutangkis ini Indonesia

mengukir prestasi di tingkat dunia, Olimpiade.

Lalu, atlet Indonesia juga mencatat prestasi

gemilang untuk cabang olahraga angkat berat.

Wakil Ketua MPR Dr. H. Sjarifuddin Hasan,

SE., MM., MBA., mengungkapkan bahwa

memang tak bisa dipungkiri, berkembangnya

olahraga di Indonesia karena banyak memiliki

bibit muda yang unggul dalam berbagai

cabang olahraga, seperti sepakbola dan

bulutangkis.

Namun, lanjut Syarief Hasan, begitu dia

biasa disapa, ada satu cabang olahraga lagi

yang juga sangat berpotensi mendunia,

yakni volley ball atau bola voli.  Potensi itu

juga akan bermetamorfosis menjadi prestasi

yang membanggakan negara, jika pem-

binaannya dilakukan dengan baik, sistematis

dan berkelanjutan, serta harus dimulai sejak

usia dini atau remaja.

“Pembinaan ini sangat penting, untuk

itulah perlu keterlibatan berbagai elemen

bangsa, baik itu pemerintah ataupun

masyarakat,” kata pimpinan MPR dari Partai

Demokrat saat menyaksikan latih tanding

antara tim bola voli Lavani Junior dan tim

Bellor Sukabumi, di Lapangan Voli Gunung

Geulis, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa

Barat, Selasa (1/2/2022).

Hadir dan ikut menyaksikan latih tanding itu

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono

(SBY) yang juga pendiri dan pembina Tim Bola

Voli Lavani. Serta hadir pula Ketua Umum Partai

Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, dan tim

senior Lavani.

Syarief Hasan memberikan apresiasi

setinggi-tingginya kepada elemen masya-

rakat, terutama SBY, seorang tokoh bangsa

yang sudah berperan sangat aktif melakukan

pembinaan generasi muda dalam cabang

olahraga bola voli.

Menurut Syarief Hasan, hadirnya Bapak

SBY yang sangat memerhatikan olahraga

nasional dan generasi muda bangsa dengan

berbagai upaya, salah satunya dengan

membentuk dan membina Tim Lavani serta

menyelenggarakan kegiatan latih tanding ini.

“Upaya ini mesti didukung penuh dan

dijadikan teladan,” ujarnya.

Kegiatan latih tanding, kata Syarief

Hasan, selain bertujuan mempertajam

kemampuan pemain junior agar siap meng-

hadapi berbagai kejuaraan ke depan, juga

bermaksud agar masyarakat lebih mengenal

dan menyukai olahraga bola voli.  Jika ini

terjadi, maka olahraga voli akan menjadi

primadona di Indonesia bersama bulutangkis

dan sepakbola.

“Kita sama-sama harapkan secara umum

tim-tim voli Indonesia, ke depan bisa berlaga

dan menjadi juara di kancah-kancah kom-

petisi liga Asia dan dunia.  Khusus tim Lavani

memang memiliki program untuk menjadi

juara besar,” ungkap Syaruef Hasan.

“Dengan berbagai program pelatihan yang

terarah dan berkualitas, saya yakin Lavani

bisa mewujudkan cita-citanya itu, agar bisa

mengangkat nama Indonesia sejajar dengan

negara-negara peringkat atas olahraga voli,”

tandasnya.

Latih tanding antara tim Lavani Junior dan

tim Bellor Sukabumi ini berlangsung dalam

lima babak (set). Pertandingan berlangsung

sangat seru. Masing-masing tim mengeluar-

kan segenap kemampuannya untuk meraih

angka. Dan, akhirnya, dengan perjuangan

keras, Tim Lavani Junior berhasil keluar

sebagai pemenang dengan skor akhir, di set

lima, 15-9. ❏

DER
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Pimpinan MPR didampingi Menteri PUPR,

Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Wakil

Menteri Keuangan melakukan kunjungan ke lokasi

Ibu Kota Negara yang baru di Kabupaten Penajam

Paser Utara, Kalimantan Timur. Mereka mendukung

pemindahan IKN dengan memasukkan program itu dalam

Pokok-Pokok Haluan Negara.
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PAGI, 27 Januari 2022, Ruang VIP

Bandar Udara Internasional Sultan Aji

Muhammad Sulaiman Sepinggan,

Balikpapan, Kalimantan Timur, terlihat ramai.

Di gedung yang bersebelahan dengan

terminal kedatangan dan keberangkatan itu

terlihat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono,

Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi

Mulyadi, Panglima Kodam VI Mulawarman

Mayjen TNI Teguh Pujo Rumekso, Kapolda

Kalimantan Timur Irjen (Pol) Imam Sugianto,

Walikota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Sesjen

MPR Ma’ruf Cahyono, serta jajaran pe-

merintahan lainnya.

Mereka menunggu kedatangan pimpinan

MPR, Menteri PPN/Kepala Bappenas

Suharso Monoarfa, dan Wakil Menteri

Keuangan Suahasil Nazara  yang masih

dalam penerbangan dari Jakarta. Hari itu,

Pimpinan MPR yang terdiri dari Ketua MPR

Bambang Soesatyo, serta para Wakil

Ketua MPR Ahmad Basarah, Ahmad

Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid,

Arsul Sani, dan Fadel Muhammad melaku-

kan kunjungan ke Kalimantan Timur, untuk

melihat langsung lokasi Ibu Kota Negara

(IKN) yang baru di Kabupaten Penajam

Paser Utara (PPU).

Upacara penyambutan langsung dilaku-

kan begitu rombongan Pimpinan MPR tiba di

ruang VIP Bandara Sepinggan. Kemudian,

Pimpinan MPR yang saat itu berseragam putih

diarahkan menuju ruang yang telah di-

persiapkan. Sambil beristirahat — setelah

melakukan penerbangan selama 1 jam 50

menit — Basuki Hadimuljono, Suharso

Monoarfa, dan Suahasil Nazara yang

mewakili pemerintah memberikan pemaparan

tentang IKN. Kepada Pimpinan MPR, mereka

menguraikan secara detail tentang apa-apa

saja yang hendak dibangun dan berapa luas

lahan yang diperlukan untuk membangun ibu

kota yang akan meng-gantikan Jakarta itu.

Sesuai waktu yang ditentukan, seluruh

rombongan dengan menggunakan ken-

daraan darat meninggalkan Ruang VIP

selanjutnya menuju ke PPU. Untuk menuju

ke kabupaten yang berada di antara Kota

Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Karta-

negara itu iring-iring mobil, selain melintasi

Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, juga

melewati jalan negara dan provinsi non tol.

Perjalanan relatif singkat, sebab selain

lewat jalan tol, rombongan juga mendapat

pengawalan dari Patwal dan Patroli Militer.

Setelah sekitar 1 jam perjalanan, rombongan

tiba di lokasi pembangunan Bendungan

Sepaku Semoi. Bendungan ini berada di

Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, PPU.

Bendungan ini dibangun, selain untuk

mengelola dan mengendalikan pergerakan

air, juga untuk menyediakan kebutuhan air

untuk IKN dan Kalimantan Timur.

Bendungan yang dibangun sejak Juli

2020 itu, pembangunan fisik telah mencapai

30%. Targetnya selesai pada Desember

2023. “Bendungan ini bisa memenuhi

kebutuhan air bersih di Kalimantan Timur

sekaligus juga IKN, karena mampu me-

nyiapkan air baku mencapai 2.500 liter/detik,

serta mereduksi banjir sekitar 53%. Spesi-

fikasi teknis bendungan memiliki total
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kapasitas daya tampung mencapai 10,06 juta

m3, luas genangan 280 Ha, tipe bendungan

urugan tanah homogen, tinggi bendungan

25 meter dari pondasi, panjang bendungan

450 meter, dengan lebar mercu 60 meter,”

ujar Bambang Soesatyo saat menyaksikan

pembangunan Bendungan Sepaku Semoi itu.

Sebagai kebutuhan vital, untuk memenuhi

air di IKN, pria yang akrab disapa Bamsoet

itu mengungkapkan, suplai air yang diberikan

tidak hanya dari Sepaku Semoi, namun juga

melalui Kementerian PUPR, disiapkan sumber

air bersih dari Bendungan Batu Lepek yang

berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Selain membangun intake dari Sungai

Sepaku dengan kapasitas 3.000 liter per

detik”, tuturnya.

Lebih lanjut dijelaskan Ketua DPR ke-20

itu, berbagai infrastruktur yang selama ini

menjadi sumber pengambilan air bersih di

Kalimantan Timur, antara lain berasal dari

Bendungan Manggar di Balikpapan dengan

kapasitas tampung 14,2 juta m3, Bendungan

Teritip di Balikpapan (2,43 juta m3), Embung

Aji Raden di Balikpapan (0,49 juta m3),

Bendungan Samboja di Kutai Kartanegara

(5,09 juta m3), Intake Kalhol Sungai Mahakam

(0,02 juta m3), dan Bendungan Lempake di

Samarinda (0,67 juta m3).

Bamsoet mengatakan, secara keseluruh-

an akan ada 14 bendungan disiapkan untuk

penyediaan air bersih di IKN khususnya dan

Kalimantan Timur pada umumnya. Ketika

seluruhnya selesai akan tersedia sumber

air bersih berlimpah yang mampu menopang

kebutuhan lebih dari 24 juta penduduk

Kalimatan Timur. Dengan proyeksi jumlah

penduduk IKN mencapai 4,5 hingga 6 juta

jiwa.

“Selain bendungan, akses tol dari Balik-

papan-Samarinda yang tersambung ke IKN

juga akan dibangun oleh Kementerian PUPR.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Salah satunya dengan menggunakan

teknologi tol bawah laut untuk menyeberangi

Teluk Balikpapan menuju IKN. Sehingga tidak

merusak hutan dan ekosistem lingkungan di

sekitarnya. Keberadaan jalan tol akan

memangkas waktu tempuh Bandara Balik-

papan - IKN yang semula 1,5 jam hingga

menjadi hanya sekitar 30 menit,” pungkas

Bamsoet.

Setelah meninjau pembangunan Ben-

dungan Sepaku Semoi, rombongan se-

lanjutnya menuju ke lokasi titik nol. Titik ini

merupakan referensi koordinat pembangun-

an kompleks Istana Negara dan Pusat

Pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pe-

merintahan (KIPP) IKN.

Dari lokasi pembangunan Bendungan

Sepaku Semoi menuju ke titik nol terbilang

cukup jauh. Lintasan jalan naik turun dan

berkelok harus dilewati hingga akhirnya

masuk kawasan yang terbilang masih hutan,

jauh dari pemukiman penduduk, dan tak ada

penghuni di sana.

Untuk menuju ke titik nol, tidak semua

kendaraan bisa masuk ke sana. Agar tidak

terjadi penumpukan mobil maka akses

dibatasi sehingga rombongan yang lain harus

berjalan kaki untuk menuju ke titik itu. Begitu

tiba di lokasi dituju terlihat hamparan rumput

hijau serta tanaman pohon industri.

Di titik nol, Bamsoet mengatakan, meng-

ingat dari masterplan Bappenas, pem-

bangunan IKN membutuhkan 15 hingga 20

tahun. Banyak pihak mengkhawatirkan,

termasuk dari kalangan duta besar, diplomat,

dan investor, jika hanya mengandalkan

undang-undang yang menjadi objek legislatif

review di DPR serta judicial review di

Mahkamah Konstitusi, pembangunan IKN

sangat rawan terhenti di tengah jalan. Baik

karena alasan politis maupun alasan lainnya.

Padahal Presiden Joko Widodo me-

nargetkan pada tahun 2024, Istana Negara

bersama 4 kementerian, yakni Kementerian

Sekretaris Negara, Kementerian Dalam

Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan

Kementerian Pertahanan bisa pindah ke IKN.

Pemerintah melalui Kementerian PPN/

Bappenas, Kementerian PUPR, serta Ke-

menterian Keuangan akan berjuang mem-

bangun IKN dari sisi pembangunan fisik.

MPR, menurut pria yang juga menjadi Ketua

Umum IMI itu, akan memperkuatnya dengan

berjuang dari sisi politik. Memastikan

siapapun yang menggantikan Presiden Joko

Widodo pasca tahun 2024  akan tetap

melanjutkan proses pembangunan IKN. Untuk

itulah, MPR sedang menyelesaikan kajian

Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), yang

kedudukan hukumnya lebih kuat dibanding

undang-undang. Menjamin keberlangsungan

pembangunan IKN sebagai proyek prioritas

pembangunan jangka panjang. Sehingga

siapapun presiden terpilih pada Pilpres 2024

akan tetap melanjutkan pembangunan IKN.

“Gagasan membangun ibu kota baru di

luar Pulau Jawa bukan ujuk-ujuk. Tapi sudah

terjadi sejak era pemerintahan Presiden

Soekarno, yang mengusulkan pemindahan

ibu kota ke Palangkaraya sejak tahun 1957.

Presiden Soeharto kemudian mewacanakan

Jonggol sebagai pusat pemerintahan

melalui Keppres No. 1 Tahun 1997. Kedua-

nya belum terlaksana karena berbagai hal”,

ujarnya. “Seiring beban Jakarta sebagai

pusat pemerintahan sekaligus pusat

perekonomian sudah semakin berat, dan

tidak mampu lagi ditopang oleh kemampuan

daerah penyangga di sekitar Jakarta maka

pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur

yang digagas Presiden Joko Widodo sangat

tepat dan semakin menemukan urgensinya”,

tambahnya.

Kepala Badan Hubungan Penegakan

Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN

Indonesia ini menerangkan, wilayah IKN

berada di sebelah utara Kota Balikpapan dan

sebelah Selatan Kota Samarinda. Luas

wilayah darat mencapai 256.142 hektar dan

luas wilayah perairan laut mencapai 68.189

hektar. Secara administratif, Ibu Kota Negara

terletak di dua kabupaten existing, yaitu

Kabupaten Penajam Paser Utara tepatnya

di Kecamatan Penajam dan Sepaku. Serta di

Kabupaten Kutai Kertanegara tepatnya di

Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara

Jawa, dan Samboja.

Dijelaskan pengembangan wilayah IKN

terbagi atas tiga wilayah perencanaan.

Pertama, kawasan pengembangan IKN

dengan luas wilayah mencapai 199.962

hektar. Kedua, kawasan IKN dengan luas

wilayah mencapai 56.180 hektar. Ketiga,

kawasan inti pusat pemerintahan yang

merupakan bagian dari Kota IKN dengan luas
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wilayah mencapai 6.671 hektar. Untuk

mewujudkan IKN sebagai Kota Dunia Untuk

Semua, pembangunannya memiliki tiga visi

utama. Yakni, kota berkelanjutan di dunia

yang aman dan terjangkau, selaras dengan

alam, terhubung aktif dan mudah diakses,

sirkuler dan tangguh, serta pembangunan

yang rendah karbon. Penggerak ekonomi

Indonesia di masa depan serta simbol

identitas nasional.

Apa yang dikatakan oleh Bamsoet dikuat-

kan oleh Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI

Per-juangan, Ahmad Basarah. Ahmad

Basarah menuturkan, IKN di Kalimantan

Timur diharap menjadi ikon persatuan

nasional yang strategis, baik dari aspek

pertahanan dan keamanan, aspek politik, juga

aspek ekonomi. Secara geografis, Kali-

mantan Timur adalah ‘center of gravity’ bagi

Indonesia melalui perhitungan silang garis

hubung Sabang-Merauke dan garis hubung

Pulau Miangas-Pulau Rote.

‘’Posisi ibu kota negara yang sangat

sentral ini memungkinkan semua media

komunikasi, mulai dari frekuensi rendah

sampai tertinggi dapat mengendalikan

Alutsista di darat, laut dan udara dengan

mudah. Itu sangat strategis dari aspek

pertahanan dan nantinya harus strategis

juga dari aspek ekonomi dan politik,’’ ujarnya

di sela-sela kunjungannya ke IKN.

Menurut alumni GMNI itu, sejak zaman

Presiden Soekarno, pulau Kalimantan

sebenarnya sudah lama dilirik untuk menjadi

lokasi ibu kota Republik Indonesia. Bung

Karno sempat menggagas pemindahan ibu

kota negara ke  Palangkaraya saat meresmi-

kan Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi

Kalimantan Tengah pada 1957. ‘’Bahkan

Presiden Soekarno sempat dua kali mengun-

jungi langsung potensi Kota Palangkaraya

untuk menjadi ibu kota negara. Bung Karno

menilai, posisi Palangkaraya unik karena

berada tepat di tengah-tengah Indonesia.

Namun, rencana itu gagal karena kesulitan

penyediaan barang bangunan di samping

banyak desakan beberapa duta besar yang

menginginkan Jakarta tetap menjadi ibu kota

negara”, ujarnya.

Selepas kunjungan itu, dirinya bertambah

optimistis IKN akan menjadi center of gravity

Indonesia berdasarkan  lima pertimbangan.

Pertama, risiko bencana alam di sebagian

Kabupaten Penajam Paser Utara dan

sebagian Kutai Karta Negara yang menjadi

IKN itu sangat minim. Kedua, lokasinya di

tengah-tengah wilayah Indonesia. Ketiga,

lokasi kedua kabupaten berdampingan

dengan dua kota yang berkembang, Balik-

papan dan Samarinda. Keempat, Kaltim

memiliki infrastruktur yang cukup lengkap.

Kelima, lahan yang dikuasai pemerintah 180

ribu hektare, atau hampir tiga kali lipat lahan

yang dikuasai pemerintah di DKI Jakarta.

‘’Kendati demikian, satu hal perlu saya

ingatkan agar semua pihak memperhatikan

‘’local wisdom’’ saat melaksanakan gagasan

besar ini. Jangan sampai rencana pemindah-

an IKN itu hanya akan menimbulkan gejolak

sosial, baik akibat kecemburuan sosial-

ekonomi atau perampasan hak-hak ke-

pemilikan tanah masyarakat setempat,’’

ujarnya.

Dia mengajak semua elemen bangsa

mendukung gagasan pemindahan IKN demi

kebaikan rakyat Indonesia. Gagasan me-

mindahkan ibu kota dari Jakarta bukan hal

yang baru. Presiden Soeharto pernah berniat

memindahkan ibu kota dari Jakarta ke

Jonggol, Jawa Barat. Pemerintah Hindia

Belanda juga pernah berencana memindah-

kan ibu kota dari Jakarta ke Bandung pada

1906. Bandung dijadikan pusat komando

militer pemerintah Hindia Belanda, Depar-

temen Peperangan (Departement van

Oorlog) memindahkan berbagai instalasi dan

personil sejak 1816 sampai tahun 1920.

‘’Belanda sejak awal melihat Jakarta tidak

tepat menjadi ibu kota karena secara

geografis kota ini berada di daerah pantai

yang rendah dan akrab dengan berbagai

penyakit menular, seperti malaria dan diare,’’

pungkas Ahmad Basarah.

Senada dengan Ahmad Basarah juga

disampaikan oleh Wakil Ketua MPR dari Fraksi

PKB, Jazilul Fawaid. Menurut pria yang akrab

dipanggil Gus Jazil itu, IKN harus menjadi

kekuatan baru Indonesia di masa men-

datang. “Saya berharap IKN Nusantara ini

menjadi kekuatan untuk Indonesia, bukan

malah kita menjadi ragu. Ini harus kita jalankan

dan kita sukseskan,” ujarnya.

Pria asal Pulau Bawean, Kabupaten

Gresik, Jawa Timur, itu mengatakan, IKN

harus bisa menjadi kota terbaik di dunia

karena desainnya benar-benar dimulai dari

nol sehingga bisa leluasa membangun

desain dan arsitektur terbaik. “Setelah melihat

secara langsung, dari sisi lahan sangat

cantik dan lebih leluasa, karena lahan yang

ada tidak ada penduduknya,” tuturnya.

Dengan ketersediaan lahan yang ada,

pemerintah bisa lebih leluasa dalam meng-

ekspresikan arsitektur sebaik mungkin. Gus

Jazil juga berharap, di IKN Nusantara

nantinya, selain desain arsitekturnya yang

Ahmad Basarah

Jazilul Fawaid
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Membangun IKN, Gunakan Pendekatan Adat dan Budaya

WAKIL Ketua MPR dari Fraksi Nasdem, Lestari Moerdijat,

menegaskan, pendekatan budaya, socio culture juga

harus di kedepankan dalam rangka pembangunan Ibu Kota

Negara (IKN) di Kalimantan Timur agar manfaat dari pembangunan

tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. “Saya

khawatir sekarang ini diam-diam. Jangan-jangan ada api dalam

sekam. Apalagi menjelang 2024 isu-isu politik akan mengemuka

dan rawan ‘digoreng’. Sehingga perlu pendekatan dari sisi budaya

yang lebih intens dalam pengembangan IKN di Kalimantan Timur,”

ujarnya saat mengunjungi lokasi pembangunan IKN, Penajam Paser

Utara, Kalimantan Timur, 27 Januari 2022.

Menurut Lestari, permasalahan yang timbul berkaitan dengan

adat dan budaya, socio culture itu mudah diledakkan dengan

berbagai alasan. Rerie, sapaan akrab Lestari, berharap pada

pemerintah untuk memerhatikan aspek-aspek adat dan budaya

dengan baik, dalam proses pengembangan IKN. Diakui dalam

proses pembangunan IKN, pemerintah sudah berupaya

membangun komunikasi dengan masyarakat setempat, namun

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini menilai sejumlah upaya

membangun komunikasi yang dilakukan pemerintah belum cukup

dan masih harus ditingkatkan.

Berdasarkan pengamatan dari Aliansi Masyarakat Adat

Nusantara (AMAN), ujar Rerie, sebagian komunitas masyarakat

setempat mengetahui ada rencana pembangunan IKN di wilayah

mereka. Sedangkan sebagian lainnya tidak tahu.

Sebagian komunitas masyarakat yang tahu tentang

pembangunan IKN, ujar Rerie, masih berdasarkan pengamatan

AMAN, belum memahami konsekuensi yang akan muncul antara

lain terkait masalah sosial, budaya, kepastian hukum dan

lingkungan hidup, dalam proses pembangunan IKN.

Di sejumlah kawasan yang dibangun menjadi IKN memang

merupakan wilayah tempat tinggal dari sejumlah etnis di

Kalimantan Timur. Di Kabupaten Penajam Paser Utara misalnya,

terdapat komunitas-komunitas dari etnis Paser, dan beberapa

komunitas dari sub etnis Dayak Kenyah dan Dayak Modang.

Selain itu, tambahnya, di Kutai Kartanegara terdapat komunitas-

komunitas dari etnis Kutai, Dayak Modang, Benuaq, Tunjung,

Kenyah, Punan, dan Basab.

Dengan beragamnya etnis yang bersentuhan dengan wilayah

pembangunan dan pengembangan Ibu Kota negara baru, Rerie

mendesak Pemerintah agar lebih mengintensifkan pendekatan-

pendekatan adat dan budaya agar pembangunan Ibu Kota Negara

baru di Kalimantan Timur itu memberi kemaslahatan bagi seluruh

anak bangsa. ❏

istimewa, juga bisa tercipta budaya baru

bangsa Indonesia yang lebih maju. “IKN

dengan nama Nusantara kita inginkan

menjadi kota terbaik di dunia,” kata Wakil

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa

(PKB) ini.

Alumni PMII itu mengaku sangat optimistis

terhadap rencana pemindahan dan pem-

bangunan IKN yang baru. Untuk itu, dia

mengajak seluruh elemen bangsa untuk

memberikan dukungan terhadap pem-

bangunan IKN. Dikatakan Gus Jazil, dari

penjelasan yang diterima dari Pementah, di-

butuhkan waktu sekitar 25 tahun sampai IKN

Nusantara terbangun sempurna. Namun,

diperkirakan secara bertahap per lima tahun

bangunan IKN sudah tampak. “Lima tahun

pertama dan selanjutnya akan mulai kelihatan

bentuknya”, ungkapnya.

Sebagai ibu kota yang menggantikan

Jakarta, berharap IKN tidak hanya menjadi

ibu kota pemerintahan namun juga pusat

budaya, industri, dan ekonomi. “Untuk itu

perlu diciptakan infrastrukturnya dan

disiapkan sumber daya manusianya yang

unggul,” tuturnya. ❏

AWG
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KABUPATEN Penajam Paser Utara (PPU)

merupakan salah satu kabupaten yang

berada di Provinsi Kalimantan Timur

(Kaltim). Kabupaten ini memiliki luas 3.333,06

km persegi. Kabupaten ini berada di sebelah

utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai

Kartanegara, di selatan dengan Kabupaten

Paser, di barat dengan Kabupaten Kutai

Barat, serta di timur langsung berhadapan

dengan Selat Makassar.

Wilayah kabupaten ini awalnya adalah

empat kecamatan, yakni Penajam, Waru,

Babulu, dan Sepaku,  di bawah administrasi

Kabupaten Paser. Pada masa itu, tahun 2000-

an, yang lagi marak pemekaran kabupaten,

kota, dan provinsi di Indonesia maka

keinginan itu juga menghinggapi masyarakat

di sana. Masyarakat yang berada di sana

ingin ada kehidupan yang lebih makmur, aman,

dan sejahtera. Untuk itulah mereka ingin

dimekarkan dan menjadi kabupaten tersendiri,

terpisah dari Paser. Keinginan itu disambut

baik oleh pemerintah dan presiden sehingga

pada tahun 2002, terbitlah UU No. 7 tahun

Sejuta Pesona Penajam Paser Utara
Kabupaten Penajam Paser Utara tidak hanya kaya dengan sumber daya alam. Di kabupaten yang berhadapan dengan Selat

Makassar ini juga melimpah keindahan alam dan ragam budaya. Di kabupaten hasil pemekaran ini, tinggal beragam suku.

Mereka sepakat dalam semboyan Benuo Takam, beragam tetapi satu ikatan keluarga.

2002 Tentang Pembentukan Kabupaten

Penajam Paser Utara.

Di Wikipedia, disebutkan Ibu Kota PPU

berada di Penajam. Populasi penduduk pada

tahun 2020 mencapai 181.349 jiwa dengan

kepadatan penduduk 54/km persegi. Mayo-

ritas penduduk PPU beragama Islam,

94,90%. Disusul Kristen 3,72%, Katolik

1,31%, Hindu 0,05%, dan Buddha 0,02%.

Dalam laman itu dikatakan, penduduk asli

PPU adalah Suku Dayak Paser, namun hingga

saat ini Suku Dayak Paser seolah-olah

menjadi suku minoritas karena mereka

bermukim di pelosok-pelosok dan pedalam-

an. Daerah kota, terutama di tempati oleh

pembauran berbagai suku di Indonesia. Seni

dan budaya PPU tidak terlepas dari ke-

budayaan suku Dayak Paser. Suku asli ini

FOTO-FOTO: ISTIMEWA



46 EDISI NO.03/TH.XVI/MARET 2022

SELINGAN

banyak tinggal di desa-desa, seperti Desa

Sepan, Bukit Subur, dan Sungai Riko

(Penajam).

Kabupaten yang landscape wilayahnya

perbukitan itu memiliki semboyan Benuo Taka

yang artinya Daerah Kita atau Kampung

Halaman Kita. Di Wikipedia dikatakan,

semboyan ini mengadopsi dari bahasa Suku

Paser yang bermakna PPU terdiri dari

berbagai suku, ras, agama dan budaya,

namun tetap merupakan satu kesatuan

ikatan kekeluargaan.

Dari sinilah maka dalam keseharian,

masyarakat di sana ada yang berbahasa

Banjar, Bugis, Jawa, Nusa Tenggara,

Sumatera, Maluku, dan Dayak Paser. Bila di

antara mereka saling bertemu, mereka

menggunakan Bahasa Indonesia.

Di Kaltim, PPU termasuk kabupaten yang

masih muda. Pemerintahan ini dimulai pada

tahun 2003 dengan dipimpin oleh Bupati

Yusran Aspar dan Wakil Bupati Ihwan Datu

Adam. Pemerintahan kedua sosok itu hingga

tahun 2008. Selanjutnya, pada periode 2008-

2013, PPU dipimpin oleh Bupati Andi Harahap

dan Wakil Bupati Mustaqim MZ. Selepas

masa periode ini, PPU pada masa pe-

merintahan 2013-2018, di bawah Bupati

Yusran Aspar dan Wakil Bupati Mustaqim

M.Z. Selanjutnya PPU, pada Pilkada 2018

dimenangi oleh pasangan Abdul Gafur

Mas’ud dan Hamdam. Sebagai pemenang

pilkada, keduanya berhak menjadi bupati dan

wakil bupati. Dalam perjalanan waktu, Abdul

Gafur terkena OTT KPK.

Sebagai wilayah yang berada di Kaltim,

seperti kabupaten dan kota lainnya, PPU

memiliki sumber daya alam yang potensial,

ekonomi tinggi, dan melimpah. Sumber daya

alam berupa hutan, tambang, perkebunan,

pertanian, dan perikanan. Wikipedia

menyebut, perusahaan yang berada di sana

seperti PT. Fajar Surya Swadaya/Djarum

Grup, PT. Balikpapan Wana Lestari, PT

Belantara Subur (Korindo Grup), PT ITCI

Hutani Manunggal, dan PT ITCI Kartika Utama.

PPU tidak hanya kaya dengan sumber

daya alam. Kabupaten ini juga memiliki potensi

wisata yang indah dan menawan. Ada

beberapa pantai yang layak dikunjungi bila

jalan-jalan ke sana, seperti Pantai Tanjung

Jumlai dan Pantai Sipakario (Nipah-Nipah).

Tanjung Jumlai memiliki lebar 100 - 150 meter

dengan bentangan sepanjang 15 km. Pantai

ini mempunyai panorama yang eksotis dan

memiliki pasir kwarsa kasar sehingga dasar

laut dapat terlihat jelas. Di tempat ini selain

tempat untuk memandang laut juga biasa

digunakan untuk camping, kemah.

Sedang Pantai Sipakario letaknya stra-

tegis, berada tepat di teluk Balikpapan dan

berjarak 8 km dari Penajam. Di sini kita bisa

menikmati fenomena matahari terbit.

Selain pantai, PPU juga mempunyai wisata

bahari, yakni Pulau Gusung. Pulai ini berada

di kawasan Tanjung Jumlai. Keistimewaan

pulau ini adalah memiliki 4 gugusan pasir laut

yang dikelilingi areal terumbu karang (coral

reef) yang terdiri dari 56 jenis karang.

Delapan puluh persen terumbu karang yang

ada di sana merupakan terumbu karang

hidup yang langka dan sulit ditemukan. Di

terumbu karang dan perairan hidup 47 jenis

ikan, baik ikan yang dapat dikonsumsi maupun

ikan hias. Di perairan pulau ini terdapat jenis

ikan langka yang dilindungi, yaitu Ikan

Napoleon.

Tidak hanya kaya sumber daya alam dan

keindahan wisata, PPU juga kaya dengan

ragam budaya. Di tengah masyarakat masih

hidup pesta-pesta adat, seperti Pesta Adat

Nondoi. Nondoi merupakan pesta adat suku

Dayak Paser. Pesta ini digelar 2 tahun sekali.

Rangkaian kegiatan saat berlangsungnya

pesta adalah upacara peska panen,

syukuran, pagelaran tari, dan ragam budaya

lainnya.

Budaya dari Suku Dayak Paser lainnya

adalah Tari Uok Botung atau Hantu Bambu.

Uok Botung adalah tarian yang menceritakan

tentang keberadaan Uok Botung yang sangat

mengganggu ketenteraman masyarakat. Di

kisahnya itu diceritakan lima orang pemuda

tergerak semangatnya untuk membantu

masyarakat mengusir Uok Botung. Karena

Uok Botung memiliki kesaktian yang amat

sangat luar biasa maka kelima pemuda

tersebut tidak mampu mengalahkan. Akhirnya,

Dewi Bumi harus turun tangan membantu lima

pemuda tersebut dengan cara menurunkan

kesaktiannya. Berkat bantuan Dewi Bumi, lima

pemuda tersebut mampu mengalahkan Uok

Botung dengan cara menerbangkan Mandau

mereka. ❏

AWG/dari berbagai sumber
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Tokoh Nasional Mesti Sering Kunjungi Mahasiswa

MAHASISWA di perguruan tinggi memamg mendapatkan pelajaran atau mata
kuliah oleh para dosen dari berbagai bidang ilmu, sesuai fakultasnya.  Namun,
materi kuliah umum yang dibawakan para tokoh nasional bangsa, saya rasa

sangat bermanfaat jika sering dilakukan.
Kenapa, sebab biasanya kuliah umum dari para tokoh bangsa ini merupakan

pengalaman riil dari sang tokoh sendiri, sehingga mahasiswa bisa mendapatkan banyak
pelajaran, bukan hanya ilmu pengetahuan tapi pengalama, dan juga sisi sejarah sukses
dari sang tokoh itu.

Saya rasa, mahasiswa akan mengambil hal yang baik dari tokoh itu untuk dijadikan
teladan dalam kehidupan sehari hari, terutama dalam menggapai cita-citanya di masa
depan.  Seperti dilakukan Pimpinan MPR memberikan kuliah umum di kampus Unsur,
yang berisi seputar kelembagaan negara, juga seputar kebangsaan.

Karena sebenarnya banyak sekali mahasiswa yang masih belum memahami secara
tuntas soal kelembagaan Negara, terutama soal legislatif.  Saya berharap akan lebih
banyak lagi dan lebih sering lagi tokoh nasional dari Lembaga Negara Parlemen atau

lembaga negara manapun yang menyambangi mahasiswa Indonesia. ❏

DER

Dr. Rendi Aridhayandi
Ketum Masika ICMI Kab. Cianjur

Haji Totoh
Tokoh Masyarakat Desa Benjot Cugenang, Jawa Barat

DESA atau kampung adalah bagian terkecil dari struktur pemerintahan negara
Indonesia. Banyak masyarakat desa atau kampung yang masih belum tersentuh
permbangunan atau kesejahteraan. Itu bisa dimaklumi karena Indonesia adalah

negara yang sangat luas, terbentang dari Aceh sampai Papua.
Untuk itulah kedatangan para pemangku negara ke desa-desa akan memberikan

perspektif dan gambaran jelas tentang kebutuhan desa.  Para pemangku negara akan
mengetahui secara langsung apa yang menjadi hambatan atau kendala sebuah desa
itu masih belum sejahtera.

Ketika banyak pemangku negara yang memahami keadaan desa, mereka akan
membuat berbagai kebijakan untuk masyarakat desa, terutama bidang
pembangunan sehingga perekonomian warga menajdi teranghkat dan menjadi lebih
baik. Dan, para pejabat yang sudah atau sering melakukan kunjungan, pertahankan
dan tingkatkan lagi kuantitas dan kualitasnya sehingga kesejhateraan akan merata

untuk semua. ❏

DER

Pejabat Perbanyak Turun ke Desa
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HIDUP di Jakarta tidak mudah.

Persaingan sangat ketat,  butuh

usaha dan kerja keras agar bisa

hidup dengan senang di Ibu Kota. Karena

itu, sempat ada pameo termasyhur yang

mengatakan,  ibukota itu kejam dari ibu tiri. 

Pameo itu tak sepenuhnya salah, namun

tidak seluruhnya benar. Terbukti masih

banyak orang di Jakarta yang berhati

malaikat. Mereka mau membantu me-

ringankan beban orang lain, meski ke-

hidupannya sendiri masih pas-pasan. 

Keberadaan orang-orang baik di Jakarta

ini bisa ditemui di berbagai tempat. Salah

satunya di jalanan Ibu Kota Jakarta. Mereka

tetap eksis menjalankan aksi kemanusiaan-

nya, sekalipun jalanan Jakarta dikenal

sebagai jalan-jalan paling sibuk dan paling

banyak memakan korban. 

Satu di antara banyak sosok bertubuh

manusia berhati malaikat itu adalah Suwanda

Putra. Dia adalah driver ojol yang juga

anggota Unit Reaksi Cepat (URC) wilayah

Jakarta Selatan. Setiap  saat, Putra selalu

siap membantu para korban kecelakaan lalu

GEMA
PANCASILA

Suwanda Putra

Dewa Penolong Bagi Para Korban

lintas, baik dari kalangan driver ojol,

penumpang bahkan masyarakat umum. 

“Kalau sedang membawa penumpang,

minimal saya berhenti sebentar. Ber-

koordinasi dengan kawan-kawan untuk

mengabarkan adanya kecelakaan, sekaligus

memastikan agar korban segara mendapat

pertolongan,” kata Putra, yang biasa disapa

Bule oleh teman-temannya, kepada Majalah

Majelis beberapa waktu itu. Dan, saat itu,

dia tengah menanti kedatangan salah satu

korban yang sedang  dirawat di Rumah Sakit

Fatmawati, Jakarta Selatan. 

Lalu Lintas

Bagi putra, menunggu keluarga korban

adalah bagian dari usahanya menolong

korban kecelakaan. Selain itu, Bule juga

harus mencari kendaraan untuk membawa

korban ke rumah sakit, atau pengobatan

alternatif. Pokoknya dia berusaha untuk

memastikan korbannya ditangani secara

benar, serta sistem pembayaran yang

meringankan bagi pasien. 

“Meski begitu, kadang kita menemukan

orang-orang yang masih berpandangan

negatif terhadap apa yang kami lakukan. Ada

yang menuduh kami mengambil barang milik
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korban. Atau, mengira kami akan meminta

imbalan,” kata Bule. 

Terhadap semua pandangan itu, Bule

tetap bergeming. Pria kelahiran Jakarta,  3

Agustus 1985, ini tetap melaksanakan

kegiatan kemanusiaannya, dan tidak mem-

pedulikan anggapan minor yang ada di

sekitarnya. Yang penting, dia tidak sejahat

seperti yang dibayangkan orang lain. 

Hidup di Jalan

Kebiasaan Bule memberikan pertolongan

kepada para korban kecelakaan lalulintas ini

dilakukan sejak 2015, atau sejak pertama

kehadiran ojol di jalanan Jakarta. Ke-

relaannya memberi bantuan didorong

kesadaran rohani bahwa setiap mahluk

pasti akan mati. Dan, untuk menghadapi

kematian serta kehidupan setelah mati setiap

manusia dituntut menyiapkan bekalnya

masing-masing. Yaitu, dengan melaksana-

kan kebaikan sebanyak mungkin. Salah

satunya dengan menolong meringankan

penderitaan sesama. 

“Hidup saya di jalan, maka di jalan pulalah

saya bisa membantu orang lain. Selain

meringankan penderitaan orang lain, cara

ini saya lakukan dengan harapan, kalau

saya atau keluarga saya kena musibah akan

ada orang lain yang juga berkenan mem-

bantu,” kata sulung dua bersaudara pasang-

an Slamet dan Rimah ini. 

Selain kesadaran  rohani, ayah dua anak

hasil pernikahannya dengan Verila Safitri ini

punya kisah yang mampu membangunkan

kesadarannya untuk membantu sesama. 

Peristiwa itu terjadi saat Putra  duduk di

bangku SLTA. Pagi itu, dia hendak berangkat

ke sekolah. Seperti biasa, pagi itupun ia

menumpang angkutan umum. Nahas di

tengah perjalanan, tepatnya didekat stadium

Lebak Bulus (sekarang stasiun MRT), angkot

yang ditumbangi bertabrakan, hinga ber-

guling guling. 

Musibah itu membuat kondisi Bule sangat

parah.  Tulang paha kaki  kanannya patah,

dan lengan tangan kirinya bergeser atau

pindah dari tempat semestinya. Beruntung

ada beberapa orang yang membantunya

membawa ke tukang urut untuk diobati.

“Bantuan itu sangat berarti bagi saya.

Saya tak bisa membayangkan, apa yang

terjadi kalau tidak ada orang yang mau

membantu. Sejak itu, muncul tekad dalam

diri saya untuk membantu sesama, khusus-

nya korban kecelakaan lalu lintas,” kata

Bule lagi. ❏

MBO
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Diskusi Daring

Jaminan Sosial Pekerja Harus Mampu Menjawab
Kebutuhan Para Pekerja

KEBIJAKAN publik mesti berpijak pada

asas dialogis sehingga untuk menata

sistem jaminan sosial bagi pekerja tidak

hanya berdasarkan alasan teoritis dan yuridis

semata, tetapi juga harus mampu menjawab

kondisi sosial yang dihadapi para pekerja.

“Aturan jaminan hari tua bagi pekerja

seharusnya juga lahir dari proses dialog antar

sejumlah pihak yang terkait, sehingga sistem

jaminan sosial yang dibangun itu benar-benar

bisa bermanfaat bagi pekerja,” kata Wakil

Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat

membuka diskusi daring bertema ‘Tata Kelola

Sistem Jaminan Sosial’ yang digelar Forum

Diskusi Denpasar 12, Rabu (23/2/2022).

Diskusi yang dimoderatori Dr. Radityo

Fajar Arianto, MBA (Direktur Sparklab Uni-

versitas Pelita Harapan/UPH) itu meng-

hadirkan Irma Suryani Caniago (Ketua

Kelompok Fraksi/Kapoksi Komisi lX Fraksi

Partai NasDem DPR RI), Agus Pambagio

(Pengamat Kebijakan Publik), dan Soelis-

tijono (Editor Media Indonesia) sebagai

Pemenaker No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan
Hari Tua yang dananya baru bisa diambil pada usia pekerja 56 tahun, harus segera dicabut.

narasumber.

Selain itu, hadir pula Sabilar Rosyad

(Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indo-

nesia) dan Dr. Atang Irawan (Pakar Hukum

Tata Negara) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, pada dasarnya manusia

memiliki nilai personal, sosial dan spiritual.

Sehingga, tambahnya, selain untuk me-

menuhi kebutuhan dasar dan aktualisasi diri,

kerja juga memiliki tujuan agar bisa berbagi

manfaat bagi orang lain.

Dinamika kerja manusia dalam konteks

bernegara, tambah Rerie, sapaan akrab

Lestari, menuntut tanggung jawab per-

lindungan negara atas warga negaranya.

Salah satu tanggung jawab itu, ujar Rerie,

diatur dengan mekanisme melalui ragam

jaminan, salah satunya jaminan hari tua bagi

para pekerja.

Peraturan baru tentang jaminan hari tua

pekerja, tambah Anggota Majelis Tinggi Partai

NasDem itu, dalam beberapa pekan terakhir

ramai menjadi pembicaraan publik. Bahkan,

ujarnya, sejumlah kalangan mendorong agar

aturan baru tersebut direvisi agar sistem

jaminan bagi pekerja itu mampu menjawab

kebutuhan para pekerja di era yang penuh

ketidakpastian ini.

Rerie sangat berharap, sistem jaminan

sosial yang diterapkan Pemerintah benar-

benar bisa bermanfaat bagi para pekerja

yang saat ini menghadapi ancaman pe-

mutusan hubungan kerja, sebagai dampak

dari perubahan di sejumlah sektor akibat

pandemi Covid-19.

Kapoksi Komisi IX Fraksi Partai NasDem

DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menyatakan,

kegaduhan yang terjadi terkait terbitnya

Permenaker no. 2 tahun 2022 tentang Tata

Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat

Jaminan Hari Tua. Permenaker itu ber-

tentangan dengan PP No 60 tahun 2015

tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua

yang memperbolehkan pekerja yang berhenti

bekerja bisa langsung mengambil JHT-nya

di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS) Ketenagakerjaan.

Irma menyarankan, Menteri Tenaga Kerja

mencabut Permenaker No. 2 tahun 2022

yang bertentangan dengan peraturan

pemerintah dan Undang-Undang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Kemudian, ujar Irma, aturan jaminan hari

tua sebenarnya tidak kaku, bisa dicairkan

setelah usia pekerja 56 tahun atau sebelum

usia pekerja 56 tahun asalkan sudah

membayar iuran selama 10 tahun.

Pemerintah, tambah Irma, juga sudah

mengedepankan opsi jaminan kehilangan

pekerjaan (JKP) untuk menjawab kebutuhan

pekerja yang terkena pemutusan hubungan

kerja (PHK).

Yang menjadi persoalan bagi buruh,

menurut Irma, adalah besaran JKP lebih
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rendah daripada JHT, sehingga tidak mampu

menjawab kebutuhan buruh.

Editor Media Indonesia, Soelistijono

berpendapat, kekisruhan yang terjadi

setelah diterbitkannya Permenaker No. 2

Tahun 2022 karena kurangnya sosialisasi

yang dilakukan pemerintah terkait kebijakan

tersebut.

Negara, menurut Soelistijono, memang

memiliki kewajiban dan harus terlibat dalam

upaya melindungi warga negara, termasuk

para pekerja.

Menurut dia, hingga saat ini masih banyak

pekerja yang belum mendapat perlindungan

yang memadai dari negara, seperti antara

lain pekerja di sektor informal dan pekerja

outsourching.

Terkait jaminan sosial pekerja, Soelistijono

menyarankan agar dibangun komunikasi

yang intens antara Menteri Tenaga Kerja dan

para perwakilan buruh agar menghasilkan

aturan jaminan sosial yang mampu men-

jawab kebutuhan para pekerja.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat

Pekerja Metal Indonesia, Sabilar Rosyad,

mengungkapkan persoalan yang dihadapi

buruh saat ini adalah besaran JKP yang

ditawarkan jauh lebih kecil dari nilai JHT.

Selain itu, menurut Sabilar, di lapangan

banyak perusahaan yang memaksa pekerja-

nya mengundurkan diri agar tidak melakukan

PHK yang berdampak pada pemberian

pesangon.

Pada posisi tersebut, tambah Sabilar,

buruh pada pihak yang lemah sehingga

sangat membutuhkan bantuan.

Pengamat kebijakan publik Agus Pam-

bagio mengungkapkan, sejak awal sudah

menyampaikan kepada Pemerintah bahwa

Permenaker No. 2 Tahun 2022 itu merupa-

kan kebijakan yang tidak lengkap. Ada kesan

terburu-buru, karena Permenaker itu

ternyata bertentangan dengan aturan yang

sudah ada.

Penerbitan aturan yang sensitif, menurut

Agus, membutuhkan sikap kehati-hatian dari

para menteri terkait agar tidak menimbulkan

kegaduhan.

Pakar Hukum Tata Negara, Atang Irawan,

menyatakan, terbitnya Permenaker No. 2

Tahun 2022 memperlihatkan politik legislasi

yang buram dari penyelenggara negara.

Menteri Tenaga Kerja, jelas Atang,

melanggar keputusan judicial review Mah-

kamah Konstitusi terhadap UU Cipta Kerja

yang melarang penerbitan aturan-aturan

turunan dari UU Cipta Kerja selama Pe-

merintah merevisi undang-undang tersebut.

Aspek tenaga kerja adalah salah satu yang

diatur dalam UU Cipta Kerja.

Selain itu, tegas Atang, Permenaker No. 2

Tahun 2022 itu tidak memiliki legal standing

yang jelas karena tidak ada aturan di atasnya

yang memerintahkan diterbitkannya Per-

menaker tersebut.

Menurut Atang, terjadi problem inkonsti-

tusional dalam penerbitan Permenaker No. 2

Tahun 2022. Karena itu dia menyarankan

agar Permenaker tersebut segera dicabut.

Wartawan senior, Saur Hutabarat,

mengungkapkan, jaminan hari tua itu sudah

dipandang sebagai tabungan oleh para

pekerja yang bisa diambil sewaktu-waktu.

Berlakunya Permenaker No. 2 Tahun 2022

itu, menurut Saur, mencederai pemahaman

tersebut.

Selain itu, ujar Saur, jumlah orang yang

memiliki dana cadangan di atas enam

bulan biaya hidup di Indonesia, sangat

sedikit. Sehingga, tegasnya, pekerja yang

terkena PHK seperti orang yang hampir

tenggelam dengan air yang sudah sampai

leher.

Karena itu, Saur berpendapat, Pemenaker

No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan

Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan

Hari Tua yang membatasi bahwa dana

tersebut baru bisa diambil pada usia pekerja

56 tahun, harus segera dicabut. ❏

Agus Pambagio

Atang Irawan

Saur Hutabarat

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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NASIONAL

Isu Penundaan Pemilu Bergulir

Syarief Hasan: Merusak Konstitusi,
UUD NRI Tahun 1945

WAKIL Ketua MPR RI dari Fraksi Partai
Demokrat, Syarief Hasan, menyam-
paikan tanggapannya terkait isu

penundaaan Pemilu 2024 yang kembali
digulirkan oleh Ketum PKB . Menurut Syarief
Hasan, isu penundaan Pemilihan Umum
(Pemilu)  2024 akan mengganggu iklim
demokrasi dan merusak konstitusi, UUD NRI
Tahun 1945 di Indonesia

Ia juga menambahkan, perpanjangan
masa jabatan Presiden melalui penundaan
Pemilu 2024 akan berpotensi menuju pada
kekuasaan yang absolut dan merusak.
“Berbagai kajian akademis menyebutkan
bahaya dari kekuasaan yang absolut. Power
tends to corrupt, absolute power corrupt
absolutely, bahwa kekuasaan cenderung
korup, kekuasaan mutlak benar-benar
merusak,” ungkap Syarief Hasan.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini
pun dengan tegas menyampaikan pe-
nolakannya terhadap isu perpanjangan
Pemilu 2024. “UUD NRI Tahun 1945 dengan

tegas hanya membatasi kekuasaan Presiden
hanya 5 tahun dan dapat diperpanjang
kembali 1 periode atau maksimal 10 tahun.

“Penundaan pemilu dengan alasan apapun
tidak boleh terjadi untuk mencegah pada
potensi jebakan kekuasaan yang terlalu lama
dan bersifat merusak.”, ungkap Syarief
Hasan.

Syarief Hasan juga menyebutkan, masa
jabatan yang 5 tahun dan maksimal 10
tahun adalah bentuk koreksi atas sejarah
kekuasaan absolut di masa lalu yang tidak
boleh terulang kembali. “Pada masa Orde
Lama dan Orde Baru, kekuasaan absolut
dan terlalu lama malah merusak iklim
demokrasi dan stabilitas kehidupan
berbangsa dan bernegara,” tegas Syarief
Hasan.

Menurut Syarief Hasan, isu penundaan
Pemilu 2024 tidak seharusnya terus di-
gulirkan oleh para pejabat publik. “Kami tentu
sepemahaman dengan pernyataan Presiden
Jokowi yang menyebutkan bahwa tidak

Penundaan pemilu dengan alasan apapun tidak boleh terjadi. Untuk mencegah pada potensi jebakan
kekuasaan yang terlalu lama dan bersifat merusak.

perlu adanya perpanjangan masa jabatan
Presiden akibat penundaan pemilu, untuk
menjaga iklim demokrasi di Indonesia.”,
ungkap Syarief Hasan

Ia juga menyebutkan, reformasi sebagai
pintu masuk perbaikan tata kelola kehidupan
berbangsa dan bernegara menghasilkan
kebijakan pembatasan kekuasaan. “Kami
memandang tidak ada alasan logis apapun
untuk menunda Pemilu yang menyebabkan
perpanjangan kekuasaan nasional, dan
termasuk kekosongan pemerintahan definitif
di daerah-daerah.”, ungkap Syarief Hasan.

Pimpinan MPR RI ini juga menegaskan
bahwa Partai Demokrat akan terus meng-
awal konstitusi bangsa kita sehingga tidak
ada penundaan Pemilu 2024. “Saya selaku
Pimpinan MPR RI dan Majelis Tinggi Partai
Demokrat akan memastikan bahwa tidak
ada penundaan Pemilu 2024, karena
berpotensi merusak karena melanggar
konstitusi demokrasi di Indonesia.”, tutup
Syarief Hasan. ❏
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KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo,
bersama Kesatuan Aksi Mahasiswa
Muslim Indonesia (KAMMI) akan

menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar
MPR RI, bersamaan dengan pelaksanaan
Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I
KAMMI 2021-2023, pada 24-27 Maret 2022.

Kerjasama penyelenggaraan vaksinasi
ideologi dalam bentuk Sosialisasi Empat Pi-
lar MPR RI tersebut merupakan tindak lanjut
atas MoU yang ditandatangani antara MPR
RI dan berbagai organisasi kemahasiswaan
yang tergabung dalam Kelompok Cipayung
Plus pada 11 Januari 2022 di MPR RI.

“MPR RI bersama kelompok organisasi
kemahasiswaan sepakat untuk terus
memperkuat imunitas bangsa agar memiliki
kekebalan dalam menghalau nilai-nilai

asing yang mengancam jati diri dan
karakter ke-Indonesiaan. Sekaligus
mempersiapkan generasi muda yang
mempunyai karakter kuat, berjiwa Pancasila
dan berhati Indonesia, dalam menyong-
song Indonesia Emas 2045,” ujar Bamsoet
usai menerima pengurus KAMMI, di
Jakarta, Kamis (24/2/22).

Pengurus KAMMI yang hadir, antara lain
Ketua Umum Zaky Ahmad Rivai, Sekretaris
Jenderal Rijal Wahid Muharam, Wakil Ketua
Umum I Aan Kurniawan Saputra, Wakil Ketua
Umum II Fadly Idris, dan Ketua Pelaksana
Mukernas Zukarli

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua
Komisi III DPR RI Bidang Hukum, HAM, dan
Keamanan ini, menjelaskan, saat ini bangsa
Indonesia telah menginjakkan kaki pada

Terima Pengurus KAMMI

Bamsoet Ajak Masifkan Vaksinasi Ideologi
periode bonus demografi dalam menyong-
song Indonesia Emas 2045.

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun
2045 diperkirakan mencapai 319 juta jiwa.
Dari jumlah tersebut, sekitar 70% atau
sebanyak 223 juta jiwa adalah kelompok usia
produktif yang didominasi kaum muda yang
akan menjadi tulang punggung pembangunan
nasional.

“Untuk mempersiapkan Indonesia Emas
2045, harus dimulai dengan mempersiapkan
kalangan generasi mudanya. Karena jika
tidak dikelola dengan baik, bonus demografi
tersebut malah akan menjadi bencana
demografi,” jelas Bamsoet.

Bamsoet menunjuk contoh Brazil yang
gagal memanfaatkan bonus demografi
karena keterpurukan ekonomi, tergerusnya
sumberdaya negara untuk jaring pengaman
sosial dan pensiun, serta terabaikannya
kualitas pendidikan, infrastruktur, dan
penyediaan lapangan pekerjaan. Sedangkan
Afrika Selatan gagal memanfaatkan bonus
demografi disebabkan kurangnya perhatian
pada kualitas pendidikan dan rendahnya
tingkat pertumbuhan lapangan pekerjaan.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan
Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum,
Keamanan dan Pertahanan KADIN Indone-
sia ini menerangkan, selain menyongsong
Indonesia Emas 2045, vaksinasi ideologi
dalam bentuk Sosialisasi Empat Pilar MPR RI
juga diperlukan untuk memperkuat ketahanan
ideologi bangsa menghadapi pandemi Covid-
19. Selain berimbas kepada pandemi
kesehatan dan ekonomi, pandemi Covid-19
juga bisa mengakibatkan pandemi moral
berupa terpinggirkannya nilai-nilai luhur,
kearifan lokal, dan jati diri bangsa.

“Dampak kerusakannya bisa jauh lebih
dahsyat, sebagai ancaman kasat mata yang
tidak terdeteksi diagnosa medis. Untuk
mencegah sekaligus memutus mata rantai
penyebaran radikalisme dan demoralisasi
generasi bangsa, harus dimulai dari kampus
dengan melibatkan sebanyak mungkin
organisasi kemahasiswaan, seperti KAMMI
dan berbagai organisasi kemahasiswaan
lainnya yang tergabung dalam kelompok
Cipayung Plus,” pungkas Bamsoet. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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SOSIALISASISOSIALISASI
Syarief Hasan di UNM Makassar

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Nilai-Nilai Kebangsaan

Memotivasi

Milenial dan Menanamkan

RATUSAN mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) pada

Rabu, 16 Februari 2022, berkumpul di Ballroom Theatre,

Menara Pinisi, Kampus UNM, Makassar, Sulawesi Selatan.

Kehadiran para mahasiswa dari jenjang S1, Program Magister, dan

Program Doktor dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat

itu untuk mengikuti ‘Kuliah Umum Memperkukuh Karakter Kebangsaan

Generasi Milenial Menuju Indonesia Emas 2045’.

Di antara ratusan mahasiswa itu hadir Wakil Ketua MPR Dr. H.

Syarief Hasan, MM., MBA., Rektor UNM Prof. Dr. H Husain Syam

MTP., IPU Asean.Eng., para wakil rektor, ketua biro dan lembaga,

serta dosen dari berbagai jurusan.

Rektor UNM Husain Syam menjelaskan bahwa kuliah umum yang

digelar pagi itu merupakan proses yang berjalan setiap saat di UNM.

“Kami mengundang berbagai tokoh, kalangan professional,

cendekiawan, dan ilmuwan untuk sharing, berbagi wawasan dan

ilmu pengetahuan”, ujarnya. Dia berharap, tokoh, kalangan

proffesional, cendekiawan, dan ilmuwan yang hadir dalam forum

tersebut mampu memberi inspirasi tidak hanya kepada mahasiswa,

namun juga kepada dosen dan masyarakat. “Kami juga berharap

dapat melakukan kerja sama”, tuturnya.

Narasumber dalam kuliah umumnya, memaparkan berbagai kondisi

bangsa ini, mulai dari soal ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan,

serta masalah lainya. Tak hanya itu, berbagai peluang dan tantangan

bangsa diungkapkan.

Menanggapi kuliah umum itu, Syarief Hasan dengan bersemangat

mengatakan, paparan yang disampaikan mendapat respon positif

dari para mahasiswa dan dosen. “Terlihat saat forum tanya jawab,

peserta antusias bertanya,” ujar politisi dari Partai Demokrat itu.

Para peserta yang terdiri dari mahasiswa S1, Program Magister,

dan Program Doktor sangat antusias mengikuti kegiatan ini. “Mulai

dari awal hingga akhir acara, ballroom tetap penuh”, papar pria asal

Sulawesi Selatan itu. Syarief Hasan mengakui bahwa kuliah umum

ini mampu memberi nilai lebih dan tambah bagi civitas akademika

UNM. “Indikasinya banyak sekali pertanyaan yang substantif terkait

Indonesia 2045”, tuturnya.

Tema yang diangkat dalam kuliah umum, menurut Menteri Koperasi

dan UMKM di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, sangat

tepat dan bagus. Tema yang ada menggugah dan mengingatkan
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generasi muda tentang apa yang terjadi dan

harus dilakukan dalam menyambut tahun

2045, Indonesia Emas.

“Tema yang ada sangat merangsang

anak-anak muda untuk berpikir kritis guna

mempersiapkan dan menyambut tahun-

tahun yang akan datang”, paparnya.

“Dengan tema tersebut membuat anak-

anak muda di Sulawesi Selatan khususnya

menjadi siap dan betul-betul memper-

siapkan diri menghadapi tahun 2045”,

tuturnya. “Mereka menjadi tergerak”,

tambahnya.

Syarief Hasan berharap, kegiatan seperti

itu perlu dilakukan di berbagai kampus di In-

donesia. “Mudah-mudahan menjadi program

rutin,” harapnya. Apalagi, di setiap per-

temuan, kuliah umum, juga ditanamkan nilai-

nilai kebangsaan kepada masyarakat dan

generasi muda. “Lihat saja temanya di UNM

ini, ada kalimat memperkukuh karakter

kebangsaan”, ujarnya. ❏

AWG
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SOSIALISASI

Panitia KKN Kebangsaan 2022

KKN Kebangsaan 2022 Berkolaborasi dengan
Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo

mendukung rencana penyelenggaraan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan

2022 yang akan diselenggarakan Universi-

tas Palangkaraya bersama 87 perguruan

tinggi dari berbagai wilayah di Indonesia

pada Juli-Agustus 2022 di Kabupaten

Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau,

Kalimantan Tengah.

KKN Kebangsaan ini akan diikuti sekitar

1.500 peserta, terdiri dari 800 mahasiswa

perguruan tinggi dari berbagai wilayah,

300 mahasiswa dari Badan Kerjasama

Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat

(BKS PTN Barat), dan 400 mahasiswa Uni-

versitas Palangkaraya.

Menurut Bamsoet, KKN Kebangsaan 2022

akan dikolaborasikan dengan Sosialisasi

Empat Pilar MPR RI sebagai vaksin ideologi

untuk menguatkan imunitas para mahasiswa

menangkal berbagai virus ideologi asing

yang bertentangan dengan jati diri bangsa.

KKN Kebangsaan 2022 akan mengusung

tema: ‘Food Estate menuju Kedaulatan

Pangan Nasional,’ yang salah satu proyek-

nya akan dikembangkan di Kalimantan

Tengah. Tepatnya di Kabupaten Kapuas dan

Kabupaten Pulang Pisang, yang menjadi

lokasi KKN Kebangsaan 2022.

Bamsoet menyampaikan hal itu usai

menerima Panitia KKN Kebangsaan 2022

dari Universitas Palangkaraya, di Jakarta,

Kamis (17/2/22). Turut hadir, antara lain

anggota MPR RI/Komisi VII DPR RI sekaligus

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Dayak

Nasional Willy M. Yoseph; Ketua LPPM Uni-

versitas Palangkaraya, Aswin Usip; Wakil

Dekan III FIP Universitas Hasanuddin

Hasrullah; dan Ketua Masyarakat Adat

Timbang Anoi Kalteng, Arton Dohong.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua

Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan

Keamanan ini menjelaskan, pentingnya

menanggulangi krisis pangan telah di-

suarakan dalam Spring Meeting International

Monetary Fund (IMF) - World Bank pada

April 2008. Saat itu, President World Bank

Robert Zoellick memperingatkan bahwa

sekitar 100 juta penduduk miskin dunia akan

bertambah miskin karena melonjaknya

harga pangan.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Sementara Managing Director IMF Domin-

ique Strauss Kahn memperingatkan bahwa

dunia akan dilanda kelaparan massal jika

harga pangan terus meningkat, mengingat

sekitar 60% dari belanja rumah tangga

berpendapatan rendah digunakan untuk

belanja bahan pangan.

“Sebagai negara yang memiliki kualitas

lahan yang subur, Indonesia bukan hanya

memiliki kewajiban moral untuk tidak hanya

menjadi lumbung pangan nasional, melainkan

juga harus menjadi lumbung pangan dunia,”

ungkap Bamsoet. Dia menambahkan, melalui

UU No.41/2009 tentang Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan, negara

telah menjamin hak atas pangan sebagai hak

asasi setiap warga negara.

“Presiden Joko Widodo sejak tahun 2020

telah melaksanakan pengembangan lumbung

pangan (food estate) melalui Perpres

No.109/2020 tentang Perubahan Perpres

No.3/2016 tentang Percepatan Proyek

Strategis Nasional, yang didalamnya terdapat

pengembangan food estate di Kalimantan

Tengah,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan

Kepala Badan Hubungan Penegakan

Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN

Indonesia ini menerangkan, food estate di

Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten

Kapuas akan dibangun di lahan seluas

sekitar 165 ribu hektar. Konsep pengem-

bangan pangan akan dilakukan secara

terintegrasi mencakup pertanian, per-

kebunan, bahkan peternakan di suatu

kawasan.

“Sebagai tahap awal, pada tahun 2020

terlebih dahulu digarap lahan seluas 30.000

hektar sebagai model percontohan. Hingga

akhir tahun 2021 lalu, sudah 29.032,5 hektar

(98,8%) lahan tertanam padi. Sudah dipanen

sekitar 15.862 hektar, dengan produktivitas

hasil panen mencapai 6 ton per hektar,”

terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan

Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela

Negara FKPPI ini menambahkan, berbagai

masukan dalam pengembangan food estate,

khususnya dari perguruan tinggi, masih

sangat diperlukan oleh pemerintah pusat

maupun pemerintah Provinsi Kalimantan

Tengah. Salah satunya melalui pelaksanaan

KKN Kebangsaan 2022 di lokasi sekitar food

estate.

“Melalui KKN Kebangsaan 2022, di-

harapkan para mahasiswa bisa memberi-

kan sumbangsih pemikiran dan evaluasi

terhadap pengembangan food estate yang

saat ini sedang dikerjakan pemerintah

pusat bersama pemerintah Provinsi

Kalimantan Tengah. Khususnya dari sisi

pemberdayaan petani lokal setempat,”

pungkas Bamsoet. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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SOSIALISASI

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Bamsoet Apresiasi TKSK Bantu Tingkatkan
Kesejahteraan Sosial Masyarakat

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo,

mengapresiasi dedikasi dan semangat

pengabdian Tenaga Kesejahteraan

Sosial Kecamatan (TKSK) di seluruh penjuru

nusantara yang telah menjadi kepanjangan

tangan pemerintah sekaligus menjadi

representasi kehadiran negara, dalam

berbagai penyelenggaraan program ke-

sejahteraan sosial.

Kehadiran TKSK menjadi fase pelepas

dahaga, sebagai solusi atas berbagai

persoalan dalam penyelenggaraan ke-

sejahteraan sosial. Mengingat masih terlalu

banyak masyarakat miskin yang membutuh-

kan uluran tangan dan masih terlalu sedikit

masyarakat yang tergerak hatinya untuk

mengabdikan diri menjadi relawan-relawan

dan pejuang kemanusiaan bagi sesamanya.

“Data Badan Pusat Statistik (BPS) men-

catat pada September 2021, jumlah pen-

duduk miskin di Indonesia mencapai 26,5 juta

orang atau setara dengan 9,71% dari total

jumlah penduduk. Jika dibandingkan dengan

data pada September 2019, sebelum terjadi

pandemi Covid-19, jumlah penduduk miskin

tercatat mencapai 24,78 juta orang. Artinya,

pandemi yang telah menggerus sektor

kesehatan dan kehidupan sosial-ekonomi

masyarakat, juga berimplikasi pada pe-

nurunan tingkat kesejahteraan masya-

rakat,” ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat

Pilar MPR RI bersama Tenaga Kesejahteraan

Sosial Kecamatan Provinsi Lampung, secara

virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI,

Jakarta, Jumat (18/2/22).

Turut hadir antara lain, anggota MPR RI

Bustami Zainudin dan I Komang Koheri,

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung

Aswarodi, Rektor Universitas Saburai

Lampung Lina Maulidina, dan Koordinator

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-

Provinsi Lampung Fivi Marice Putri.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua

Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan

Keamanan ini menjelaskan, di tengah upaya

untuk bangkit dan memulihkan diri dari

dampak pandemi Covid-19, hadirnya varian

baru omicron memaksa semua pihak untuk

mengevaluasi dan menata kembali berbagai

kebijakan penanggulangan pandemi. Antara

lain, melalui penyesuaian kebijakan PPKM

pada beberapa daerah yang memiliki tingkat

persebaran Covid-19 sangat tinggi, seperti

Jakarta dan Jawa Barat.

“Tanggal 16 Februari tercatat tingkat posi-

tivity rate nasional mencapai 18,6%, jauh

melebihi ambang batas yang ditetapkan WHO

sebesar 5%. Penambahan kasus harian

Covid-19 juga mencatatkan rekor baru

dengan jumlah 64.718 kasus. Ini adalah

angka harian tertinggi yang kita alami sejak

awal pandemi pada Maret 2020,” jelas

Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala

Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keaman-

an dan Pertahanan KADIN Indonesia ini

mengapresiasi berbagai langkah dan upaya

pemerintah dalam menanggulangi pandemi

dengan berbagai dampaknya. Baik pada

sektor kesehatan melalui penyelenggaraan

vaksinasi massal dan peningkatan layanan

fasilitasi kesehatan masyarakat, pada sektor

perekonomian dengan berbagai program

stimulus dan pemberdayaan ekonomi rakyat

maupun pada berbagai sektor lain yang

berorientasi pada pengurangan dampak

pandemi.

“Di sisi lain, dengan masih belum selesainya

pandemi, dan dengan masih tingginya angka

kemiskinan, tentunya mengisyaratkan bahwa

program penyelenggaraan kesejahteraan sosial

masih akan dihadapkan pada beragam

tantangan. Namun, seberat apapun, komitmen

dan semangat untuk memperjuangkan ke-

sejahteraan masyarakat tidak boleh kendor.

Karena pada prinsipnya, kehidupan yang

sejahtera adalah kebutuhan mendasar bagi

setiap warga negara yang dijamin dan dilindungi

oleh konstitusi,” pungkas Bamsoet. ❏
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Seminar Politik

Generasi Muda Muslim Harus  Berwawasan
Politik Konstruktif

WAKIL Ketua MPR-RI Dr. H.M. Hidayat
Nur Wahid, MA., mengajak generasi
muda muslim, khususnya kalangan

milenial dan Gen Z,  tak anti dan buta politik. 
Kalangan  milenial dan Gen Z harus ikut
membangun wawasan politik yang positif
dan konstruktif.  Semata-mata demi masa
depan mereka sendiri dan Negara Indone-
sia yang lebih baik. 

“Indonesia adalah Negara warisan
perjuangan para Ulama bersama Bapak-
Bapak Bangsa dari kalangan nasionalis
kebangsaan.  Baik yang ada di partai politik
maupun ormas Islam. Karenanya wajar bila
generasi muda muslim  memahami dan
melaksanakan politik dengan baik dan
benar. Sehingga bisa melanjutkan peran
historis untuk merealisasikan cita-cita In-
donesia Merdeka dan cita-cita Reformasi,”
kata HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid,
ketika berbicara dalam acara Seminar Politik
yang diikuti oleh para mahasiswa STID Al-
Hikmah, Ahad (13/2/2022).

HNW menjelaskan, kesadaran berbangsa
dan bernegara di Indonesia turut di-
bangkitkan oleh tokoh Umat Islam dan
organisasi mereka. Misalnya, dalam Jamiatul
Khair di tahun 1903 dan Sarekat Dagang
Islam di tahun 1904, serta Syarikat Islam pada
tahun 1911. Semuanya menegaskan penting-
nya kesadaran politik untuk kemerdekaan dan
kebebasan dari penjajahan Belanda, baik
dalam aspek politik maupun ekonomi.

Kesadaran politik itu dilanjutkan oleh
kalangan pemuda melalui Sumpah Pemuda
tahun 1928. Salah satu unsur yang ikut
melahirkan Sumpah Pemuda itu adalah Jong
Islamiten Bond. Yaitu, organisasi pemuda
dari kalangan Umat Islam.

Oleh karena itu, lanjut HNW, generasi
muda muslim sekarang harus melanjutkan
peran menyejarah tersebut. Apalagi dalam
sistem hukum di Indonesia terbuka peluang
bagi Partai Politik Islam bersama partai-partai
politik lainnya  memperjuangkan cita-cita
mereka dalam koridor Pancasila. 

Partai politik sejatinya adalah sarana,

seperti  ormas, yayasan, sistem pendidikan
atau TV dan Radio, yang semuanya tidak
ada pada masa Rasulullah SAW., tetapi
dipergunakan dan diterima umat untuk
memperjuangkan kemaslahatan mereka.
“Maka, generasi muda Muslim di negeri
demokratis seperti Indonesia  ini, jangan
bersikap apolitis atau termakan propaganda
kaum sekularis maupun  islamophobia,”
lanjut HNW.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini me-
nerangkan, dalih kelompok anti  Islam
biasanya adalah agar Agama tidak dibawa
ke ranah politik. Alasannya, karena  agama
suci bersih dan politik itu kotor. Kalau
konsisten dengan logika itu, menurut HNW,
mestinya agama harus dihadirkan dalam
urusan politik agar politik menjadi bersih dan
bisa menghasilkan produk kebijakan yang
juga bersih; tidak korupsi, amanah, berlaku
adil, dan menjaga lingkungan hidup.

Apalagi sebagai negara demokrasi, Indo-
nesia menjunjung tinggi aspirasi dan
perjuangan politik dari seluruh pihak,
termasuk umat Islam. Sehingga bukan hal
yang tabu bagi generasi muda muslim untuk
terlibat dalam politik, baik melalui partai politik
Islam maupun melalui organisasi masyarakat
Islam.

“Masuk dan bergabunglah  menjadi

anggota partai politik, ormas maupun aktifan
dalam kegiatan masyarakat. Mengajak 
warga kepada kebaikan dan tidak melakukan
kejahatan, mencerdaskan masyarakat agar 
menggunakan hak pilih dengan kritis, baik
dan benar, sehingga dapat memilih calon
wakil rakyat ataupun pemimpin yang benar-
benar jujur, baik, profesional, dan pro kepada
rakyat,” ujarnya.

Hidayat  menegaskan, kalau mayoritas
bangsa Indonesia berusia muda dan ber-
agama Islam abai terhadap politik maka
jangan heran bila  kebijakan yang dikeluarkan
tidak memerhatikan dan mementingkan
aspirasi generasi muda. Juga banyak yang
tidak bermaslahat bagi umat Islam dan masa
depan NKRI.

“Jika generasi muda muslim meyakini
bahwa Islam rahmatan lil alamin dan juga
memiliki kesadaran untuk memperjuangkan
politik, baik melalui parpol Islam ataupun
melalui ormas Islam, maka potensi meng-
hadirkan kemaslahatan bagi generasi muda
dan umat Islam dalam rangka membumikan
Islam yang rahmatan lil alamin, serta
menghadirkan cita-cita legal konstitusional
dari Proklamasi dan Reformasi, menyong-
song NKRI dalam 100 tahun kemerdekaan-
nya, bisa diwujudkan,” pungkasnya. ❏

MBO
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SOSIALISASI

Manfaatkan Kemajuan Teknologi 4.0
Perbaikan Kualitas Hidup

ERA REVOLUSI Industri 4.0 ditandai

dengan kemajuan teknologi yang begitu

dahsyat, terutama di bidang teknologi

informasi dan digitalisasi. Kemajuan tekno-

logi di satu sisi akan memberikan banyak

kemudahan, namun di sisi lain juga bisa

memberikan dampak buruk bagi kehidupan

manusia. “Kemajuan teknologi harus ber-

dampak pada perbaikan kehidupan manusia

yang lebih berkualitas,” ujar Wakil Ketua MPR

RI, Dr. Jazilul Fawaid.

Memberi sambutan pada acara Sosialisasi

dan Stadium General Penguatan Empat Pilar

Kebangsaan di Era Revolusi Industri 4.0 di

Kampus STAI DDI Kabupaten Pinrang,

Sulawesi Selatan, Kamis (17/2/2022), Jazilul

memamparkan segala macam sumber

terdapat di medsos. “Sumber keburukan

begitu banyak kita temukan di media sosial

(medsos). Sumber kepintaran juga ada

medsos. Pornografi juga marak di medsos.

Teknologi bisa jadi kekuatan, sekaligus daya

rusak ketika kita tidak mampu mengontrol,”

ujar Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid.

Gus Jazil mencontohkan manfaat positif

dari kemajuan teknologi informasi saat ini.

Misalnya, banyak penceramah agama yang

menggunakan media sosial YouTube sebagai

media dakwah yang cukup efektif.

“Saya harap teman-teman muda mengisi

itu. Jadi, saat ini kiai pun harus punya chan-

nel YouTube untuk berdakwah. Termasuk di

bidang perdagangan, penjualan bisa dilaku-

kan online. Banyak kemajuan lewat online.

Adanya pandemi Covid-19 mempercepat

berkembangnya penggunaan teknologi digi-

tal. Bahkan belajar mengajar kini banyak

online. Tutorial apapun ada semua. Ini

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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semua, tool teknologi yang mempermudah

hidup kita,” urainya.

Namun, Gus Jazil menekankan agar

mudahnya akses teknologi digital harus tetap

berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. “Ini

semangatnya kadang anak-anak ingin serba

cepat, termasuk cepat kaya, tapi kadang

menyalahi Empat Pilar,” ungkap Gus Jazil.

“Hari ini anak-anak sukanya game online

saja. Kelihatannya teknologi makin canggih,

tapi ilmu yang dimiliki tidak semakin banyak.

Ini tantangan generasi muda. Teknologi harus

mampu untuk memperbaiki kehidupan yang

lebih berkualitas,” tambahnya.

Gus Jazil mengatakan, jalan tercepat

menuju kemajuan adalah ilmu pengetahuan.

Untuk melihat masa depan bangsa, bisa dilihat

dari kualitas lembaga pendidikannya, seperti

kampus, apakah sudah mampu mencetak

sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

“Saya melihat fasilitas makin canggih, tapi

kualitas biasa-biasa saja,” ungkapnya.

Menurutnya, bangsa yang maju bisa

diukur dengan kemajuan di bidang pendidik-

an. “Semangat Reformasi yang mengingin-

kan kemajuan di bidang pendidikan dengan

mengalokasikan anggaran pendidikan 20%

dalam APBN harus terus diingatkan. Kalau

di suatu daerah SDM-nya unggul, pasti

daerah itu akan maju. Dan, syarat maju

punya keinginan kuat untuk maju. Dan, itu

kuncinya ada di pendidikan,” katanya. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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SOSIALISASI

Melalui Mosi Integral

Moh. Natsir Mengembalikan Cita-Cita
Proklamasi 17 Agustus 

DI HADAPAN masyarakat Kota Padang,

Provinsi Sumatera Barat, Wakil Ketua

MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid

MA.,  menyampaikan doa dan keprihatinan

atas terjadinya gempa bumi yang melanda

Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, 

Jumat pagi (25/2/2022).

Hidayat berharap, agar masyarakat selalu

diberi kesabaran dan ketabahan dalam

menghadapi cobaan tersebut. Para korban

luka, hendaknya segera sembuh dan  sehat

seperti sediakala. Sedangkan mereka yang

meninggal, mudah-mudahan meninggal

dalam keadaan khusnul khatimah. 

Doa dan keprihatinan itu disampaikan

HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid, saat

menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR

RI di Hotel Pangeran Beach, Kota Padang,

Sumatera Barat, Sabtu (26/2). Sosialisasi

ini diselenggarakan MPR bekerjasama

dengan Pimpinan Pusat Dewan Da’wah

Islamiyah Indonesia. 

Hadir dalam acara tersebut,antara lain: 

Dr. Adian Husaini, MA., Ketua Umum Dewan

Da’wah Islamiyah Indonesia;  KH. Kholil

Ridwan, Lc., (Pembina Dewan Da’wah);

Pembina Dewan Da’wah, H. Ahmad Natsir

Zubaidi; Tokoh Ulama Sumbar, Buya Mas’eod

Abidin; Dr. H. Zailirin Y.Z beserta istri

(Keluarga dari Allah Yarham Mohammad

Natsir). 

Pada kesempatan itu, HNW mengingatkan

peran penting para ulama dan umat Islam

dalam mempertahankan NKRI. Agar generasi

muda selalu mengingat dan mencontoh para

pendahulunya, HNW pun mensitir pesan

Bung Karno tentang jas merah (jangan sekali-

kali meninggalkan sejarah). 

“Selain jas merah, kita juga harus mengingat

jas hijau (jangan sekali-kali melupakan jasa

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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ulama, umaro dan umat Islam). Karena jasa

umat Islam, ulama, dan para sultan (umaro)

dalam  mempertahan NKRI sangatlah

besar,” ujar HNW. 

Selanjutnya, HNW menyinggung jasa M.

Natsir, ketua Fraksi Partai Masyumi di DPR

RIS. Pada 3 April 1950, Natsir menyampaikan

penolakannya terhadap hasil Konferensi

Meja Bundar di Den Hag, Belanda, yang

menempatkan Indonesia sebagai negara

bagian di bawah kekuasaan Ratu Belanda.

Melalui Mosi Integral yang disampaikan di

depan  Sidang DPR RIS pada 3 April 1950,

M. Natsir menyatakan, bangsa Indonesia

kembali menjadi NKRI sebagaimana cita-cita

Proklamasi 17 Agustus 1945. Mosi itu

menolak Republik Indonesia Serikat (RIS)

bentukan Belanda. Karena itu, kata HNW,

sudah semestinya tanggal 3 April ditetapkan

sebagai kembalinya NKRI.

Natsir pulalah, menurut HNW,  yang

mengusulkan gambar bintang pada perisai

Burung Garuda, sebagai simbul sila pertama

Ketuhanan Yang Maha Esa. Keputusan itu

diambil pada Sidang KNIP yang menetapkan

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. 

“Keikhlasan Natsir  berjuanga tanpa

pamrih untuk bangsa dan negara Indonesia

membuat usulannya selalu diterima oleh

tokoh-tokoh bangsa Indonesia kala itu. Natsir

juga menginspirasi umat Islam bahwa

berjuang mensyiarkan agama juga harus

dilakukan  melalui lembaga-lembaga negara,

agar keinginan dan aspirasi umat Islam dapat

direalisasikan,” kata HNW menambahkan. 

Natsir, menurut HNW, termasuk salah

satu  tokoh yang kembali mengusulkan

pembentukan Kementerian Agama. Meski,

usulan itu memang sempat ditolak. Namun,

dengan perjuangan dan kepiawaian Natsir

melakukan lobi terhadap  tokoh lain, akhirnya

pemerintah membentuk Kementerian Agama. 

Perjuangan seperti yang dilakukan Natsir,

menurut HNW, harus dilanjutkan. Apalagi,

rongrongan dan ancaman terhadap NKRI

tidak pernah berhenti. Ancaman dari

komunisme, liberalism, neo kolonialisme,

datang silih berganti. 

Karena itu, bangsa Indonesia harus terus 

merawat serta  menjalankan kehidupan

berbangsa dan bernegara sesuai konstitusi.

Tidak boleh ada pembiaran terhadap  praktik

kehidupan berbangsa dan bernegara yang

berlawanan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Termasuk masa jabatan presiden.

“Tidak boleh ada pelanggaran terhadap

konstitusi, kalau kita tidak menghendaki 

terjadinya pertikaian dan perpecahan di

antara warga bangsa.  Apalagi, amandemen

UUD 1945 sudah memberikan tempat sangat

baik bagi setiap warga negara, beserta hak

asasinya. Amandemen juga memasukkan

istilah iman, taqwa, dan akhlak mulia, yang

tidak terdapat pada konstitusi sebelumnya,”

katanya. 

Pada kesempatan itu, HNW juga menyentil

Surat Edaran Kemenag No 5/2022. Menurut

HNW, SE yang mengatur penggunaan

pengeras suara di masjid dan musala itu

sama sekali tidak mempertimbangkan sifat-

sifat kekhasan daerah. Padahal, sejak lama

kekhasan daerah itu diakui keberadaannya,

melalui otonomi daerah. 

“UUD NRI Tahun 1945 memberi ruang

yang luas bagi otonomi daerah, tetapi SE

Kemenag malah menganulirnya. Banyak

daerah yang selalu merindukan suara-

suara merdu dari pengeras suara di masjid,

sesuai sila kelima Pancasila. Tetapi,

Kemenag menerbitkan SE yang tidak

menghormati otonomi. Padahal menjaga

otonomi adalah bagian dari cara bangsa

Indonesia merawat NKRI,” kata HNW.  ❏

MBO
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SOSIALISASI

PERKEMBANGAN teknologi, terutama

teknologi inforamsi, membuat arus

informasi global mengalir cukup deras.

Kondisi ini berpotensi menggerus berbagai

budaya Nusantara,” kata Wakil Ketua MPR

RI, Jazilul Fawaid, di depan peserta Sosiali-

sasi Empat Pilar MPR RI di Kabupaten

Badung,Bali, Jumat (25/2/2022).

Lebih lanjut Gus Jazil, sapaan Jazilul

Fawaid, mengatakan bahwa saat ini banyak

anak muda yang lebih mengenal budaya

asing dibandingkan budaya sendiri. Misalnya

keris, mungkin tidak ada lagi anak muda kita

mengerti soal keris. Akibatnya, lama-lama

tidak ada lagi orang yang mengerti dan

mencintai keris.

Menurut Gus Jazil, anak-anak muda kita

tidak ada yang tidak media sosial, game

online. Sedangkan pusaka yang kita punya,

baik berbentuk benda, nilai budaya, lama-

lama kita geser.

Di dunia global ini, kata Gus Jazil, anasir-

anasir asing cukup kuat. “Anak-anak kita lupa

dengan jatidirinya, tidak mengerti apa yang

mereka punya,” ungkap Gus Jazil.

Hal lainnya, nama-nama khas daerah.

Seperti di Bali ada I Wayan, Ida Bagus,

dan lainnya. Hal itu harus terus dijaga dan

dilestarikan. “Kalau tidak kita jaga lama-

lama hilang. Kalau kita tidak bangga

dengan nama sendiri. lama-lama bergeser,

jadi tak bangga dengan sebutan dirinya

sendiri,” urainya.

Menurut Gus Jazil, hal itu menjadi

tantangan ke depan. Derasnya teknologi

membuat hal-hal positif yang dimiliki bangsa

ini perlahan-lahan hilang. “Tak dipungkiri, ada

banyak sisi positif dari perkembangan

teknologi, tapi di sisi lain memiliki dampak

negatif. Bisa saja, hal-hal yang sifatnya

warisan budaya, seperti pusaka dianggap

kuno, ketinggalan zaman, tak mencerminkan

sesuatu yang baru. Itu bahaya buat anak-

anak kita,” ujarnya.

Gus Jazil mengaku kagum dengan ke-

beragaman dan adat istiadat Bali yang masih

Sosialisasi Empat Pilar di Badung, Bali

Gus Jazil Ajak Anak Muda Jaga Budaya Leluhur

terjaga dengan sangat bagus. Wakil Ketua

Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

ini berharap, PKB dan juga Nahdlatul Ulama

(NU) bisa menjadi bagian yang menyatu

dengan adat dan istiadat Bali.

“Saya melihat Bali ini luar biasa. Bali

merupakan tamansari kemajemukan Indone-

sia. Bali seperti taman bunga yang semua

jenis bunga bisa hidup di sini. Merah, kuning,

biru, hijau, ini simbol kemajemukan. Ke-

hadiran saya hari ini, sungguh-sungguh

sangat membanggakan buat saya sebagai

Wakil Ketua MPR RI yang bertugas menjaga

Empar Pilar MPR,” ungkapnya.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



65EDISI NO.03/TH.XVI/MARET 2022

Gus Jazil menyampaikan bahwa PKB

yang dilahirkan oleh NU merupakan partai

nasionalis religius yang tidak pilah-pilih

kelompok. “PKB dilahirkan dari para ulama

yang diinfaqkan untuk menjaga bangsa ini.

Kalau ada yang tidak sepakat dengan

konsensus kebangsaan, pasti bukan PKB.

Kalau ada yang intoleran, dengan tetangga

nggak baik, pasti bukan PKB.

NU melahirkan PKB untuk menguatkan pi-

lar-pilar kebangsaan, Pancasila, Bhineka

Tunggal Ika, NKRI, dan UUD NRI Tahun 1945

yang kalau disingkat PBNU. Ini Empat Pilar

warisan yang luar biasa,” katanya.

Menurut Gus Jazil, para tokoh bangsa

zaman dulu merumuskan Empat Pilar bukan

sesuatu yang mudah untuk Indonesia yang

dicita-citakan dan kerukunan bangsa yang

sangat majemuk. “Makanya, di Bali ini

supaya benar-benar menjadi tamansari In-

donesia, agar warna bunga hijaunya

sedikit ditampilkan. Hijau (PKB) sekali-kali

menjadi bunga, jangan menjadi daun saja.

Mudah-mudahan 2024 ada bunga warna

hijau (anggota DPR RI dari PKB) di Bali

untuk bersanding dengan merah, kuning,

dan lainnya,” katanya. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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SOSIALISASI

Seminar Pustaka Akademik

Menggugat Eksistensi Ambang Batas
Pencalonan Presiden 

ANGGOTA MPR RI Kelompok DPD dapil

Bengkulu,  H. Ahmad Kanedi, SH., MH.,

mengatakan, syarat Presidential

Threshold (PT) sebesar 20% dalam Sistem

Pemilihan Presiden di Indonesia merupakan

sesuatu yang membingungkan. Karena,

syarat PT 20%, itu tidak sesuai dengan

perintah konstitusi.

Pemakaian PT, lanjut Ahmad Kanedi,  juga

ditentang oleh sebagian besar ahli tata negara

dan kalangan perguruan tinggi. Bahkan, syarat

ambang batas calon presiden  juga tidak

ditemukan dalam praktik ketatanegaraan di

negara manapun di dunia ini. 

“Saya sudah berkeliling di berbagai

kampus, hasilnya tidak ada satupun yang

setuju dengan  Presidential Threshold yang

dipraktikkan dalam sistem pemilihan presiden

di Indonesia,” ujar Ahmad Kanedi. 

Kanedi menyampaikan hal saat menjadi

narasumber pada Seminar Pustaka

Akademik, yang diselenggarakan MPR RI

bekerjasama dengan  Fakultas Hukum

Universitas Bengkulu (UNIB). Tema semi-

nar adalah  Presidential Threshold dalam

Perspektif Undang Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Selain Kanedi,

seminar juga menghadirkan pembicara Dr.

Ardilafisa, SH.,MH., (Pakar Hukum Tata

Negara Universitas Bengkulu).

Sebelum seminar, pada acara itu juga

dilakukan penandatanganan PKS antara

Perpustakaan MPR RI dan Perpustakaan

Fakultas Hukum UNIB. Acara tersebut

berlangsung di Fakultas Hukum Universitas

Bengkulu, Sabtu (19/2/2022). Ikut hadir pada

acara tersebut Wakil Rektor UNIB  Bidang

Kemahasiswaan Dr. Chandra Irawan, SH.,

M.Hum.,  Dekan Fakultas Hukum UNIB Dr.

Amancik, SH., M.Hum., serta Koordinator

Bidang Perpustakaan MPR RI Yusniar. 

Diberbagai kampus yang dikunjungi, kata

Kanedi, ia kerap mendapat pertanyaan,

mengapa ketentuan ambang batas pen-

calonan presiden, itu masih gunakan.

Padahal, ketentuan itu jelas-jelas tidak sesuai

dengan amanat konstitusi. Syarat pencalon-

an Presiden, sesuai ketentuan konstitusi 

adalah warga negara Indonesia, tidak

pernah menerima kewarganegaraan negara

lain, tidak pernah berkhianat dan tidak

melakukan tindak korupsi atau tindak pidana

berat lainnya. Selain itu, presiden dan

wakilnya, dicalonkan oleh partai politik atau

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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gabungan partai politik.

“Ini adalah penyimpangan yang terjadi

dalam praktik politik dan harus kita sadari

bersama. Meski menyatakan dirinya sebagai

negara hukum, nyatanya belum semua aturan

main dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara  mengikuti aturan hukum yang ada.

Sebagian merupakan hasil dari ke-sepakatan

politik oleh para elit partai politik,” kata Kanedi. 

Pernyataan serupa disampaikan pakar

Hukum Tatanegara UNIB Dr. Ardilafisa, SH.,

MH. Menurut Ardilafisa, sepengetahuannya

seluruh perguruan tinggi menolak ber-

lakunya Presidential Threshold. Karena

keberadaan Presidential Threshold adalah

inkonstitusional. 

“Mestinya, ambang batas itu digunakan

untuk menentukan pemenang. Jadi besarnya

50% plus satu. Jika dalam pilpres belum ada

satupun pasangan calon yang meraih suara

50% plus satu,  maka dilakukan pemilihan

kedua. Tetapi, bukan menggunakan ambang

batas untuk menentukan calon presiden.

Silakan semua calon ikut dalam kontestasi,

pemenangnya adalah dia yang dapat suara

50% plus satu,” kata Ardilafisa menambahkan. 

Pada kesempatan itu, Ardilafisa juga

menyampaikan kekhawatirannya terkait

pemilu serentak yang akan digelar pada

2024. Menurut Ardilafisa, rencana tersebut

sangat membahayakan keselamatan bangsa

dan negara.  Karena pada akhir periode

2024-2029 semua pejabat negara harus

meletakkan jabatannya pada waktu yang

bersamaan. 

“Apa jadinya jika pada saatnya pemilu

gagal dilaksanakan, sementara semua

pejabat negara  selesai masa jabatannya.

Ini juga harus menjadi pertimbangan. Negara

tidak hanya dibahas dari sisi efisiensi saja

sehingga dilakukan pemilu secara serentak,”

kata Ardilafisa. ❏

MBO
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Bengkulu

Perpustakaan MPR Jalin Kerjasama dengan
Universitas Bengkulu

PERPUSTAKAAN MPR RI dan
Perpustakaan Fakultas Hukum (FH)
Universitas Bengkulu (UNIB) sepakat

menjalin kerjasama, memajukan literasi di
kedua belah pihak. Kesepakatan kerjasama
itu ditandatangani di Kampus UNIB, Sabtu
(19/2/2022). Koordinator Bidang Perpustaka-
an MPR RI Yusniar, SH., membubuhkan
tandatangan bersama Dekan FH UNIB Dr.
Amancik, SH., M.Hum.

Peristiwa itu disaksikan oleh Anggota MPR

RI Kelompok DPD, H. Ahmad Kanedi, SH.,
MH., serta Wakil Rektor UNIB bidang
Kemahasiswaan Dr. Chandra Irawan, SH.,
M.Hum.  

Mewakili  Kepala Biro Humas dan Sistem
Informasi, Siti Fauziah, SE., MM., yang
berhalangan hadir, Koordinator Bidang 
Perpustakaan MPR RI  Yusniar, SH., dalam
sambutannya menyampaikan ucapan terima
kasih atas terlaksananya penandatanganan
kerjasama antara Perpustakaan MPR dan

Perpustakaan Fakultas Hukum UNIB.
Yusniar menyatakan, selain dengan

Pustakaan Fakultas Hukum UNIB, sejak 2017
Pustakaan MPR sudah menjalin kerjasama
dengan pihak lain, khususnya dengan
perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia.
Ke depan, kata Yusniar, kerjasama serupa
juga akan dilanjutkan, tidak hanya dengan
perguruan tinggi tapi juga dengan pihak lain
di luar perguruan tinggi. 

Kerjasama perpustakaan MPR dengan
pihak lain diharapkan bisa meningkatkan
mutu dan pelayanan kepada  masyarakat
umum, pecinta buku,  khususnya dosen
dan mahasiswa. Juga memenuhi ke-
butuhan literasi, termasuk untuk ke-
pentingan penelitian dan penyusunan
disertasi.

“Kami terbuka untuk bekerjasama dengan
perpustakaan manapun. Apalagi, di Per-
pustakaan MPR banyak menyimpan buku-
buku yang tidak disebarluaskan secara
umum, dan buku-buku yang tidak diper-
jualbelikan. Perpustakaan MPR juga menyim-
pan putusan sidang-sidang MPR yang
berlangsung selama ini,” kata Yusniar.

Selain seminar Pustaka Akademik,
Perpustakaan MPR juga melakukan kegiatan
lain, seperti bedah buku, pertukaran buku,
dan lainnya. Perpustakaan MPR juga
berkenan menampung pemikiran dan usulan
terkait konstitusi maupun ide-ide seputar 
kehidupan berbangsa dan bernegara. 

“Kami akan senang jika Bapak/Ibu ber-
kunjung ke Jakarta silahkan mampir ke
Perpustakaan MPR,” ujar Yusniar. Juga
apabila ada dosen dan mahasiswa UNIB
ingin melakukan penelitian di Perpustakaan
MPR, menurut Yusnir, Perpustakaan MPR
terbuka untuk itu.

Andaikan belum ada kesempatan untuk
datang langsung, Yusniar mempersilahkan
civitas akademika UNIB mengakses buku-
buku MPR melalui aplikasi buku digital MPR
dengan terlebih dulu mendownload di

playstore. ❏

MBO

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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SEKRETARIS Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono, Rabu (9/2/2022),
melantik tiga pejabat Setjen MPR untuk menduduki jabatan baru.
Pelantikan berlangsung di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara

IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Hadir dalam acara pelantikan itu, antara lain Inspektorat Maifrizal,

Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Siti Fauziah, Kepala Biro
Sekretariat Pimpinan Heri Herawan, serta Kepala Biro Persidangan
dan Pemasyarakatan Konstitusi Dyastasita WB.

Pelantikan Pejabat Baru Di Setjen MPR

PANDEMI Covid-19 sudah hampir dua tahun melanda dunia,
termasuk Indonesia. Sampai saat ini pandemi masih menghantui
masyarakat Indonesia, dengan hadirnya varian barunya, Omicron.

Pemerintah pun berjuang keras untuk menangkal virus yang
berbahaya ini. Selain tetap menganjurkan warga masyarakat untuk
selalu mematuhi prokes, juga melanjutkan pemberian vaksian ke
warga masyarakat.

Unit Kesehatan Setjen MPR melaksanakan program pemerintah
tersebut dengan menggelar acara pemberian vaksinasi booster atau
vaksinasi ke-3 kepada pejabat, staf, dan pegawai di lingkungan
Setjen MPR.

Kegiatan digelar di area Ruang Delegasi Lantai 1 dan 2, Gedung
Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Berlangsung
selama empat hari, yaitu tanggal 2, 3, 4, dan 7 Februari 2022.

Salah satu tenaga kesehatan Setjen MPR, dr. Endang, mengatakan

Kegiatan Vaksinasi Booster di Lingkungan Setjen MPR
bahwa kegiatan vaksinasi booster adalah salah satu agenda Setjen
MPR mengikuti program vaksinasi pemerintah, sebagai upaya
menangkal dan meredam Covid-19, terutama varian omicron.

Kegiatan vaksinasi dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan
yang ketat. Seluruh petugas nakes memakai Alat Pelindung Diri (APD)
lengkap, mulai dari baju hazmat, masker, sarung tangan. “Nakes
yang bertugas divaksinasi booster terlebih dahulu. Baru, kemudian
dilanjutkan vaksinasi untuk peserta. Dan, peserta harus melewati
uji skrining terlebih dahulu sebelum mendapatkan vaksin booster,”
jelas dr. Endang.

Pelaksanaan vaksinasi sendiri berlangsung lancar, tingkat
keikutsertaan sangat tinggi, menandakan seluruh pejabat, staf, dan
pegawai di lingkungan Setjen MPR mendukung program vaksinasi
pemerintah dalam upaya memerangi virus corona. ❏

DER

Ma’ruf Cahyono dalam sambutannya menyatakan, pelantikan
pejabat di lingkungan Setjen MPR adalah rotasi penugasan yang
memang mesti dilakukan, dengan maksud untuk memaksimalkan kerja-
kerja di Setjen MPR.

Ma’ruf Cahyono berharap agar pejabat yang menerima amanah
baru bisa segera beradaptasi dan melaksanakan kepercayaan serta
tugas yang akan diembannya. Salah satu tugasnya adalah
mendukung pencapaian reformasi birokrasi. ❏                         DER

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Kepentingan NKRI Harus Diutamakan

Dave Akbarshah Fikarno Laksono, M.E, Anggota MPR Fraksi Partai Golkar
FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PEMERINTAH Indonesia dan Singapura
menandatangani sejumlah kesepakat-
an di bidang politik, hukum dan

keamanan, yang dilaksanakan secara
bersamaan. Kesepakatan itu ditandat-
angani dalam pertemuan Presiden Joko
Widodo dengan Perdana Menteri Singapura
Lee Hsien Loong, pada penyelenggaraan
pertemuan Leaders’ Retreat di The Sanchaya
Resort Bintan, Kebupaten Bintan, Kepulauan
Riau, Selasa, 25 Januari 2022. Dalam
Pertemuan itu, Joko Widodo dan Lee Hsien
Loong menegaskan komitmen Indonesia dan
Singapura untuk memperkuat kerja sama
yang saling menguntungkaan antara kedua
negara bertetangga itu.

Pada pertemuan itu, kedua kepala negara
menyaksikan penandatangan tiga dokumen
kerja sama strategis, Memorandum of
Understanding (MoU). Pertama, kesepakat-
an terkait Perjanjian Ekstradisi Buronan
atau Extradition Treaty. Kedua, Persetujuan
tentang penyesuaian batas wilayah infor-
masi penerbangan Indonesia – Singapura
atau realignment Flight Information Region
(FIR). Ketiga, Pernyataan Bersama Menteri
Pertahanan RI dan Singapura (Joint

Statement) tentang komitmen untuk mem-
berlakukan Perjanjian Kerja Sama Per-
tahanan 2007 (Joint Statement MINDEF
Defence Cooperation Agreement/DCA).

Perjanjian Ekstradisi Buronan atau
Extradition Treaty akan diberlakukan
bersamaan dengan perjanjian persetujuan
tentang penyesuaian atas wilayah informasi
penerbangan Indonesia – Singapura (FIR),
dan perjanjian pertahanan (DCA) 2007.
Artinya, ketiga dokumen kerja sama
strategis itu ada dalam satu paket. Perjanji-
an Ekstradisi Buronan bisa berjalan bila
FIR dan DCA diberlakukan.

Perjanjian yang diteken oleh pemerintah
Indonesia dan Singapura mengenai pe-
nataan FIR dan kerjasama pertahanan
(DCA) menuai kritik dari sejumlah pihak.
Krit ik itu, antara lain, meski sudah
menandatangani perjanjian FIR, tapi tidak
serta merta membuat Indonesia menguasai
ruang udara di wilayah Kepulauan Riau dan
Natuna. Pasalnya, Singapura masih mengu-
asai udara di ketinggian 0 – 37.000 kaki,
sementara ketinggian 37.000 kaki ke atas
tetap dikontrol Indonesia. Bahkan, Indo-
nesia mendelegasikan penyediaan jasa

penerbangan (PJP) atas Kepulauan Riau
dan Natuna kepada otoritas penerbangan
Singapura selama 25 tahun.

Kritik lainnya, dalam perjanjian kerja
sama pertahanan (DCA),  Singapura dapat
melakukan latihan militer di atas langit
Indonesia atas seizin Indonesia. Dengan
latihan militer negara lain di atas langit
Indonesia maka kedaulatan Indonesia pun
dipertanyakan. Selain itu, banyak kalangan
menilai Indonesia telah “mengorbankan”
kedaulatan untuk dapat meng-ekstradisi
buronan di Singapura karena ketiga
perjanjian itu terikat dalam satu paket.

Untuk membahas persoalan ini, Majelis
mewawancarai anggota MPR dari Fraksi
Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno,
M.E. Berikut wawancara dengan Dave
Akbarshah Fikarno atau yang akrab disapa
Dave Laksono, yang juga anggota Komisi I
DPR. Petikannya.

Pemerintah Indonesia menanda-
tangani tiga Memorandum of Under-
standing (MoU) dengan pemerintah
Singapura, yaitu kesepakatan terkait
Perjanjian Ekstradisi, Persetujuan
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Flight Information Region (FIR), dan
komitmen memberlakukan perjanjian
kerjasama pertahanan. Apa komentar/
ulasan Bapak terhadap perjanjian
tersebut?

Perjanjian dengan negara Singapura
tersebut tentunya memiliki dampak yang
cukup signifikan bagi diplomasi kedua negara
beserta implementasinya. Bagi Indonesia
tentunya dapat dengan mudah mengejar
bahkan menangkap WNI yang tersangkut
hukum, baik itu kejahatan kriminal maupun
kerah putih seperti korupsi dan pencucian
uang. Tetapi dari perjanjian itu terdapat
kesepakatan yang kemudian saat ini menjadi
kontroversial seperti FIR dan DCA.

Namun, kesepakatan antara Indo-

nesia dan Singapura ini mengundang
kritik dan polemik. Dalam soal FIR,
Indonesia masih belum berdaulat di
atas kepulauan Riau dan Natuna. Singa-
pura masih menguasai ketinggian 0 –
37.000 kaki di atas kepulauan Riau dan
Natuna, sementara ketinggian 37.000
kaki ke atas tetap dikontrol Indonesia.
Bahkan Indonesia mendelegasikan
penyediaan jasa penerbangan (PJP) di
atas Kepulauan Riau dan Natuna kepada
otoritas penerbangan Singapuran
selama 25 tahun. Artinya, Indonesia
belum berdaulat sepenuhnya atas
ruang udara di atas wilayah Indonesia.
Apa pendapat bapak?

Kesepakatan tentang FIR ini memang
menjadi polemik untuk itu harus ada aturan
yang tegas dilengkapi dengan kekuatan

infrastruktur pertahanan keamanan negara.
Bisa radar yang canggih dapat mencakup
seluruh wilayah NKRI sehingga bisa me-
monitor pesawat yang melintas. Kapal
perang, pesawat tempur juga harus di-
perkuat agar jika ada pelanggaran hukum
wilayah dapat bertindak cepat.

Selain itu, dalam perjanjian DCA
(Defence Cooperation Aggreement),
Singapura dapat melakukan latihan
militer di atas langit Indonesia atas
seizin Indonesia. Bukankah hal ini
memperlihatkan Indonesia mengor-
bankan kedaulatan. Bagaimana me-
nurut pendapat Bapak?

Perjanjian ini memang sangat kontroversial
karena berkaitan dengan kedaulatan.

Tentunya akan ada evaluasi dengan
perjanjian tersebut, namun untuk proses
maka perlu pembahasan di DPR tentang
masalah-masalah yang krusial, utamanya
menyangkut pertahanan keamanan negara
seperti DCA tersebut.

Kesepakatan FIR dan DCA itu “dibarter”
dengan perjanjian ekstradisi. Artinya,
untuk mendapatkan kesepakatan
ekstradisi dengan pemerintah Singa-
pura, maka kesepakatan FIR dan DCA
itu berjalan lebih dahulu. Ada yang
berpendapat Indonesia mengorbankan
kedaulatan dengan menyetujui FIR dan
DCA, untuk bisa meng-ekstrdisi pelaku
kejahatan. Apa tanggapan Bapak?

Ini yang perlu klarifikasi dari Kemlu sebagai
ujung tombak diplomasi Indonesia. Karena
dalam proses diplomasi hingga hasilkan

perjanjian tentunya ada negosiasi dan kami
akan mendalami proses tersebut sehingga
dapat muncul DCA & FIR tersebut yang
membuat polemik. Sebagai mitra Komisi I,
tentunya akan rapat intensif dengan Kemlu
untuk pembahasan persoalan ini. Kalau
bicara ekstradisi pastinya berhubungan
dengan komisi III, tetapi itu semua satu paket
dengan diplomasi luar negeri. Kami akan
mendalami ini.

Apakah dengan demikian, perjanjian
itu hanya menguntungkan Singapura?

Itu dia tugas DPR saat ini adalah akan
mengklarifikasi dari pihak Kemlu khusus
untuk komisi I tentang perjanjian tersebut.
Dari komisi III juga mungkin akan ada
pembahasan masalah ini, yang jelas jika

memang ini merugikan Indonesia maka bisa
aja ada evaluasi dari perjanjian tersebut.
Kepentingan NKRI harus lebih utama dalam
persoalan ini.

Dua perjanjian, yaitu soal DCA dan
Ekstradisi harus diratifikasi DPR.
Apakah, setelah melihat pasal-pasal
dalam perjanjian yang merugikan
kedaulatan Indonesia, ada kemung-
kinan DPR tidak meratifikasi perjanjian
tersebut?

Iya bisa saja itu terjadi, justru itu saat
ini urgent dilakukan adalah rapat dan
dialog intensif dengan berbagai pihak
yang terlibat dengan perjanjian tersebut.
Karena itu, akan menjadikan bahan
masukan yang berarti jikalau memang
harus diratifikasi dan saya rasa untuk hal
itu memungkinkan. ❏
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Melalui Instagram Umumkan

Maya Septha

Positif Corona

ARTIS model iklan, presenter, dan sinetron

Maya Septha, awal Februari lalu,

divonis positif corona. Ia mengumumkan

kabar tersebut melalui akun Instagramnya, Rabu

(2/2/2022). Maya menjalani isolasi mandiri di

rumahnya, dan mendapat obat gratis dari

Kemenkes RI.

“Program obat Covid gratis dari Kemenkes

sangat membantu lho,” tulis Maya. Meski

sedang sakit, Maya tetap memberi edukasi

kepada masyarakat yang terkena Covid-19

tentang cara mendapatkan obat gratis dari

Kemenkes RI.

Jadi, “Imlek tahun ini kita perdana positif

covid, jadi dirumah aja,” ungkap Maya. Dia tidak

tahu pasti dari mana asal usul penyakit itu. Maya

mengakui, bersama suaminya seminggu

merasa tidak enak badan. “Tidak ada demam,

hanya seperti mau flu aja kayak perlu tidur terus,

karena cepat low batt,” tulisnya di unggahan

Instagramnya. ❏

DER
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Hanung Bramantyo

Rasa Hero
   Marvell Holywood

SUTRADARA Hanung Bramantyo , Selasa (22/2/2022),

meliris teaser film terbarunya di Pacific Place, Jakarta Selatan.

“Satria Dewa: Gatotkaca,” sebuah film layar lebar bergenre

superhero modern, namun vibe-nya dikemas asyik ala superhero

Marvell atau DC Hollywood. “Namun, tetap citarasa Indonesia klasik,”

kata Hanung.

Hanung memilih lakon Gatotkaca bukan tanpa alasan. “Gatotkaca

bukan hanya superhero asli Indonesia yang sudah sangat ikonik,

tapi tokoh yang kerap tampil di pagelaran wayang kulit ini juga bisa

ditranformasikan menjadi sesuatu yang luar biasa. Diangkat ke dalam

sebuah film dan dikemas semenarik mungkin hingga memiliki value

atau nilai tinggi,” ujar Hanung.

Alur cerita film ini dibuat semenarik mungkin. Banyak adegan

mempertontonkan pertempuran fisik dengan efek CGI nan apik, tapi

tidak memperlihatkan adanya darah. Dan, film ini akan tayang Juni

2022. Untuk semua kalangan, termasuk anak-anak. ❏

DER

IKN Program Bagus
                  Saya Dukung

Saira Saima

PUTERI DKI Jakarta 2- 2022 Saira Saima  mendukung

rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta

ke Kalimantan Timur.  Menurut Saira, pemindahan IKN dapat

membuka potensi baru di DKI Jakarta.

“Itu kesempatan besar. DKI Jakarta punya banyak potensi yang

mungkin belum terlihat,” ujar Saira saat bersama Puteri Indonesia

senior dan artis senior bertemu Presiden Joko Widodo, di Istana

Kepresidenan Bogor, Rabu (23/2/2022)

“Saya bangga karya anak bangsa yang menghasilkan sebuah

desain ibu kota yang luar biasa. Tata ruang kota juga baik,” kata

Saira. ❏

DERFOTO-FOTO: ISTIMEWA

Film Gatotkaca
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Wajah Baru, Stasiun Masa Depan Indonesia
Stasiun Manggarai Kini

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

MODA transportasi kereta api

 berkembang begitu pesat. Pem-

bukaan jalur baru dilakukan. Revitali-

sasi  jalur lama yang sempat mati suri juga 

digalakkan. Kereta  api sudah bukan hanya

milik warga Jakarta dan Pulau Jawa. Moda

transportasi ini terus dikembangkan hingga 

di luar Jawa. 

Pengembangan kereta api dilakukan

karena moda transportasi  ini  dianggap tidak

menimbulkan kemacetan. Optimalisasi

penggunaan kereta juga berkontribusi

menyelesaikan persoalan kemacetan.

Karena dalam  waktu yang sama, kereta bisa

mengangkut penumpang hingga ratusan

bahkan  ribuan penumpang. Apa jadinya bila

seluruh penumpang kereta menggunakan

kendaraan pribadi. 

Saat ini, hampir semua stasiun sudah

mengalami peremajaan. Penataan dan

penambahan fasiltas stasiun membuat

ketertiban dan kenyamanan pemakai jasa

kereta semakin terasa. Renovasi juga

membuat kecantikan stasiun yang se-

belumnya tak pernah tereksplore jadi

terlihat. Pemandangan tersebut salah

satunya bisa ditemukan di Stasiun Manggarai

Jakarta Selatan. 

Stasiun Menggarai mengalami peremajaan

sejak 2015. Setelah enam tahun berjalan,

renovasi tahap pertama sudah rampung

pada akhir 2021 lalu.  Stasiun Manggarai

tampak sangat cantik dibanding sebelumnya.

Berbagai fasilitas pendukung juga tampak

tertata dengan baik. Ada lift dan  escalator,

dua fasilitas ini tidak terdapat pada stasiun

Manggarai yang lama. Sementara toilet dan

mushola, tampak sangat bagus, setara

dengan fasilitas serupa yang ada di

bandara. 

“Sekarang lebih nyaman dibanding

sebelumnya. Kita bisa menunggu kereta

tanpa berdesakan. Fasilitas yang disediakan

juga  sangat bagus, dan lebih manusiawi.

Toilet, mushola hingga ruang tunggunya

sangat nyaman,” kata Meita, penumpang 

yang tengah menunggu kereta menuju ke

Bogor kepada Majalah Majelis beberapa

waktu lalu. 

Kondisi stasiun  dan kereta api yang

semakin  hari bertambah baik itu, menurut

Meita, membuat penumpang moda trans-

portasi tersebut terus bertambah. Terbukti

teman-temannya yang menggunakan moda

tersebut terus meningkat.

“Dulu mereka enggan naik kereta

karena tidak nyaman. Berdesakan dan

banyak gangguan. Tetapi sekarang sudah

banyak yang beralih ke kereta api. Dengan
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menggunakan kereta, pegawai di tempat

saya bekerja juga semakin jarang yang

terlambat,” kata Meita. 

Pertama di Asia Tenggara

Perubahan di Manggarai yang sudah terlihat

saat sekarang adalah sebagian kecil dari

proyek renovasi yang akan terus berlangsung

di stasiun tersebut. Rencananya, Manggarai

akan menjadi stasiun pertama di Asia Tenggara

yang memiliki track susun, terdiri dari 13 peron.

Konon, Manggarai juga disiapkan sebagai

stasiun akhir bagi kereta jarak jauh, pengganti

Gambir Jakarta Pusat. 

Saat ini proyek peremajaan Manggarai

terus digarap. Saat wartawan Majalah ini

mengunjungi stasiun yang dibuka pertama

pada 1918 itu terlihat beberapa alat berat

tengah melaksanakan tugasnya. Ada crane

yang tak henti-hentinya memindahkan

benda-benda berat. Ada juga pemancang

tiang, yang terus menancapkan paku bumi. 

Di sisi  lain, tampak sejumlah pekerja

tengah  mematangkan posisi tiang-tiang

beton yang akan menahan bangunan lantai

dua dan tiga stasiun Manggarai. Demikian

pula, tak kalah sibuknya satuan pengamanan

yang harus menghalau dan mengatur

penumpang agar terhindar dari tabrakan

dengan kereta yang terus mondar-mandiri

di Manggarai. 

Di tempat lain, beberapa rel yang sebelum-

nya berada di sana, kini sudah tidak tampak

lagi. Demikian juga tangga besi yang

sebelumnya difungsikan sebagai peron

sudah raib. Tempat tersebut bahkan sudah

di ratakan, pertanda bahwa pembangunan

di situ sudah dimulai. 

Selain gedung yang akan difungsikan

menjadi stasiun, di Manggarai juga akan

disiapkan tempat parkir dan jalur yang

terintegrasi dengan moda transportasi lain.

Seperti bus transjakarta maupun ojek online. 

“Saya tidak merasa ada gangguan selama

proses pembangunan stasiun ini ber-

langsung. Yang penting bagi saya, peron

keberangkatan nyaman, sehingga tidak perlu

berdesakan dengan penumpang lain,” kata

Indra, salah satu penumpang mengomentari

proses pembangunan stasiun Manggarai. 

Indra bahkan memaklumi, mobilitas pe-

numpang di Manggarai sedikit tersendat,

selama proses pembangunan. Tetapi, karena

memiliki tujuan baik, maka Indra tidak pernah

merasa terganggu selama proses pem-

bangunan tersebut berjalan. ❏

MBO

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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SISTEM Pembelajaran Tatap Muka (PTM) kembali diberlakukan

sejak beberapa waktu lalu. Para siswa sudah  kembali ke

sekolah masing-masing. Mereka telah  belajar secara normal,

seperti sebelum terjadi pandemi Covid-19. Kebanyakan siswa

mengenakan seragam sekolah masing-masing.

Kembalinya anak-anak ke bangku sekolah diapresiasi berbagai

kalangan. Para orangtua dan wali murid merasa agaknya bahagia

anak-anaknya telah kembali bersekolah. Mereka juga lega karena

tidak dibebani persoalan seperti yang terjadi selama pandemi Covid-

19 berlangsung. Tidak ada tugas dari guru yang menumpuk, dan

tidak ada masalah koneksi jaringan internet yang tersendat. 

Sementara para siswa  menyambut kembalinya hari-hari  ke

sekolah dengan perasaan penuh bahagia.  Karena. selain  belajar 

di sekolah mereka bisa bertemu dengan teman dan para guru. Juga

bisa bermain bersama teman-temannya dengan leluasa. 

Kembalinya para siswa melaksanakan sistem belajar tatap muka

juga diapresiasi Pimpinan Fraksi Partai Golkar MPR RI, Ferdiansyah,

S.E., M.M. Menurut Ferdiansyah, pelaksanaan belajar tatap muka

akan meringankan beban orangtua, yang terasa semakin berat

selama pandemi Covid. 

Apalagi, dibanding belajar secara online, sistem tatap muka,

menurut Ferdiansyah, jauh lebih baik. Sistem  belajar secara online

tidak bisa menyamai kelebihan belajar tatap muka. Karena itu, ia

menyambut gembira kembalinya  para siswa belajar di sekolah. 

Terlebih, sistem belajar secara daring yang  diterapkan selama

pandemi Covid-19 memiliki banyak kelemahan. Mulai dari kesiapan

infrastruktur belajar online. Tidak tersedianya sarana hand phone.

Hingga minimnya kemampuan penggunaan infrastruktur belajar

online, yang berakibat tidak optimalnya praktik sistem belajar jarak

jauh. 

“Pelajaran akhlak dan  kepribadian tidak mendapatkan porsi yang

seharusnya selama pembelajaran di masa pandemi. Selama pandemi,

pendidikan lebih mengutamakan pelajaran eksak, sementara yang

berkaitan dengan kebutuhan rukhani tidak banyak diberikan. Demikian

juga mata pelajaran yang berisi muatan lokal, kurang mendapat porsi

yang semestinya,” kata Ferdiansyah kepada Majalah Majelis

beberapa waktu lalu. 

Karena itu, pihak sekolah harus memberikan perhatian ekstra,

Berpolitik Itu Jangan Banyak

Ferdiansyah, SE., MM.

Maunya

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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agar kekurangan yang muncul selama berlangsungnya sistem belajar

online di masa pandemi Covid-19, tidak memberikan bekas pada

perkembangan mental  serta kepribadian para siswa. Pihak sekolah

harus memberi perhatian lebih  terhadap masalah kepribadian, akhlak

dan muatan lokal. Tak terkecuali materi tentang Empat Pilar MPR RI.

Agar kekurangan selama berlangsungnya sistem Pendidikan online

bisa segera diatasi. 

“Kelamahan pembelajaran sistem online, khususnya menyangkut

akhlak, kepribadian dan muatan lokal, akan terlihat jika mereka sudah

tumbuh semakin besar. Karena itu, sebelum terlambat persoalan

tersebut harus bisa mendapat perhatian secara lebih besar. Pihak

sekolah harus memberikan materi-materi itu secera ketat, sedini

mungkin,” kata Ferdiansyah, yang juga anggota Komisi X DPR RI, ini

menambahkan.  

Meski begitu, Ferdiansyah juga mengakui, banyak pelajaran bisa

dipetik selama berlangsungnya sistem belajar jarak jauh. Antara

lain, masyarakat dengan sangat cepat menjadi melek teknologi,

khususnya informasi jarak jauh. Masyarakat juga menjadi semakin

paham terhadap Hand phone dan jaringan internet. Selain itu

masyarakat juga lebih memahami keberadaan pasar online dan

pelayanan secara virtual lainnya. 

“Dampak Covid-19 dirasakan oleh berbagai bangsa di dunia,

termasuk Indonesia. Tetapi, covid juga memberikan  pengalaman

dan pengetahuan yang tidak kecil. Kita menjadi lebih terbuka dari

hal-hal yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan,” kata

Ferdiansyah. 

Lima Kali Pileg 

Ferdiansyah adalah politisi Partai Golkar yang sudah mengenyam

banyak  asam garam dunia politik nasional. Di lembaga legislatif saja,

keberhasilannya terpilih kembali menjadi Anggota MPR / DPR  pada

Pemilu 2019 membuatnya menjadi satu dari sedikit anggota dewan

yang bisa bertahan hingga lima kali pileg (1999–2004, 2004–2009,

2009–2014, 2014–2019, dan 2019–2024).  Ini belum termasuk kiprah
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profilprofil

serta sepak terjangnya di berbagai organisasi sayap Partai Golkar

yang pernah ia ikuti. 

Kunci  suksesnya  hingga bertahan di Senayan selama lima kali

pileg itu,  menurut Ferdiansyah,  karena ia   senantiasa merasa 

 cukup. Tidak serakah dan tidak memendam banyak keinginan. Cukup

menjadi anggota MPR/DPR yang baik.   Senantiasa menjaga  ucapan

dan tindakan, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak berguna. 

Baik di internal fraksinya maupun dilingkungan lembaga legislative

pada umumnya. 

“Menjalani pekerjaan  yang disukai itulah yang saya alami sebagai

anggota MPR/DPR, seperti orang memelihara burung karena memiliki

hobi, jadi selalu menyenangkan. Bekerja dengan teliti, tenang dan

penuh rasa cintra. Tidak perlu ngoyo, karena apa yang saya dapat

selama ini sudah lebih dari cukup. Tinggal disyukuri dan pertahankan,”

kata Ferdiansyah menambahkan. 

Dengan cara itu, ia  bisa terus bertahan meski partai Golkar tak

jarang diterpa angin dan ombak yang sangat besar. Termasuk ketika

pucuk pimpinannya terantuk masalah, dan menimbulkan turbulence 

yang sangat hebat ditubuh partai. Tetapi Ferdiansyah bisa tetap

tenang. Ia juga jarang terlibat dalam perdebatan keras yang menyita

perhatian public. Ibarat kata pepatah menangkap ikan tanpa keruh

airnya. 

Karena itu, meski banyak politisi yang gemar meloncat mencoba

beruntungan lain termasuk menjadi kepala daerah, Ferdiansyah tidak

pernah terpikirkan untuk mencobanya. Ia berkeyakinan, dengan

menjadi anggota legislatif, bukan hanya daerahnya saja yang bisa

dia bangun. Tetapi juga daerah-daerah lain seluruh wilayah di Indo-

nesia. 

“Di lembaga Legislatif saya bisa menyiapkan perangkat hukum

yang akan berlaku di seluruh Indonesia. Saya bisa ikut mengawasi

pembangunanan, termasuk penganggarannya. Kalau semua bisa

dilakukan dengan baik, itu berarti saya bisa berkontribusi terhadap

pembangunan bangsa Indonesia secara keseluruhan,” kata

Ferdiansya lagi. 

Ferdiansyah sendiri mengawali kiprah dan ikatannya dengan

partai  Golkar setelah ia menjadi anggota FKPPI. Saat Ia dipercaya

menjabat sebagai Pengurus Biro Olahraga Daerah IX FKPPI DKI Jaya

(1985–1988). Ia masuk FKPPI karena ayahnya adalah seorang

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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anggota TNI. 

Selain ditampung dalam wadah FKPPI, sebagai anak dari anggota

TNI,  Ferdiansyah juga mendapat tempaan disiplin dan bertanggung

jawab. Orangtuanya memberi kebebasan, tetapi harus berani

Biodata
Ferdiansyah, S.E., M.M.

Tempat/ Tgl. Lahir : Jakarta, 24 Agustus 1965

Pendidikan

- SD Negeri Palmerah 02 Pagi 1977

- SMP Negeri 111 Jakarta 1981

- SMA Negeri 16 Jakarta 1984

- S-1 Ekonomi Universitas Krisnadwipayana (1989)

- S-2 Magister Manajemen Universitas Persada Indonesia YAI (1997)

Pengalaman Organisasi

- Ketua Bidang Pendidikan dan Cendekiawan DPP Partai Golkar

(2016–2019)

- Wakil Ketua Sub Bidang Kampanye Bappilu DPP Partai Golkar

(2008–sekarang)

- Ketua PP AMPG (2004–2009)

- Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Pusat GM FKPPI

(2003–2006)

- Ketua DPP AMPI (2003–2008)

- Ketua DPP KNPI (2002–2005)

- Ketua Dewan Penasehat FKPPI Rayon Ciracas (1998–2000)

- Ketua Pengurus Pusat GM FKPPI (1998–2003)

- Wakil Sekretaris Jenderal DPP AMPI (1998–2003)

- Bendahara Pengurus Pusat GM FKPPI (1993–1997)

- Sekretaris Pengurus Pusat KAPPIJA-21 Pusat (1990–1992)

- Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat FKPPI (1990–1993)

- Pengurus Biro Olahraga Daerah IX FKPPI DKI Jaya (1985–1988)

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

bertanggung jawab. Karena itu, Ferdiansyah tumbuh menjadi pribadi

yang penuh perhitungan dan bertanggungjawab. 

“Dari ibu saya merasakan kasih sayang, empati  dan toleransi.

Jadi saya sangat bersyukur tumbuh dan berkembang dalam

lingkungan yang baik,” kata Ferdiansyah lagi. 

Ia berharap, bisa berkontribusi lebih besar dalam kemajuan bangsa

Indonesia, melalui jalur lembaga legislatif. Karena itu, Ferdiansyah

berusaha menjaga hubungan baik dengan segenap masyarakat di

dapilnya. Bukan hanya dengan tokoh agama dan masyarakat, tetapi

juga generasi muda dan kalangan kampus. 

“Biasa menyimak Bahasa Sunda sebagai bahasa sehari-hari

selama bertahun-tahun membuat saya bisa menguasainya dengan

baik. Semoga dengan cara ini, saya bisa mempertahankan

kepercayaan yang sudah saya dapat untuk menjadi wakil masyarakat

di Jawa Barat, khususnya   daerah pemilihan Jawa Barat XI.  Meliputi 

Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya,”

kata Ferdiansyah menembahkan. ❏

MBO
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Habis Covid-19, Konsolidasi Nasional !

DI TAHUN 2022 penuh tantangan dan peluang. Saat penting

untuk semua komponen anak bangsa  melakukan

“perenungan hati”.  Mengapa perlu perenungan hati,

karena yang melihat bukan mata, yang mendengar bukan telinga,

yang merasa bukan kulit atau lidah dan berpikir bukan otak, tetapi

apa yang ada dalam hati kita  itulah yang berpikir, mendengar,

melihat dan merasa.  Karena ia bersifat jujur dan amanah.

Perenungan hati ini tidak bicara angka (number), berapa persen

pertambahan angka  kemiskinan,

pengangguran,korban bencana alam

(banjir, gempa, erupsi gunung), pe-

nurunan pertumbuhan ekonomi, tetapi

kita bicara soal struktur di belakang

angka (the struktur behind the num-

bers) tersebut yang kita rasakan.   Soal

angka dari varibale /indikator tersebut

sudah tertuang dalam publikasi BPS.

Perenungan hati ini juga bukan untuk

menyalahkan orang lain, musuh bukan

di sana (the enemies is not out there)

, tetapi ada dalam diri kita ( but the real

enemies is insider) masing-masing,

yaitu  hawa nafsu.

Dengan demikian perenungan hati ini lebih ditujukan kepada

koreksi diri (self correction) sesuai dengan peran kita masing-

masing.  Karena dalam panggung kehidupan ini, apapun status

dan peran kita, akhirnya tanggung jawab pribadi yang diminta

oleh Tuhan YME , seperti Hadis Rasullah SAW bersabda ;”setiap

orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban

atas kepemimpinannya”.  Perenungan hati ini untuk mengingatkan

kita semua bahwa ia berdimensi vertikal  (hubungan dengan

Tuhan YME), horizontal (human relation) dan hubungan dengan

alam sekitar.

Insya Allah kalau semua pimpinan setiap lembaga tinggi negara,

pimpinan organisasi masyarakat, organisasi politik, tokoh agama,

tokoh masyarakat, dan tokoh adat melakukan renungan hati,

dipastikan akan ketemu “pada satu titik yang sama,” yaitu ingin lebih

baik dari sebelumnya yaitu bagaimana kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara kita lebih bahagia dari tahun sebelumnya,

dan indikator bahagia ini ada dalam hati

insan/manusia indonesia, yang bebas dari

tekanan, ketakutan, kekhawatiran/ke-

cemasan, dan kesulitan hidup.

Salah satu faktor untuk perenungan hati

saat ini adalah Covid-19, yang pengaruh-

nya  berdimensi ideologi, politik, ekonomi,

sosial, budaya, dan pertahanan dan

keamanan (ipoleksosbudhankam).   Dari

awal sejarah muncul  isue Covid-19 di akhir

Desember 2019 di Wuhan Cina sampai

detik ini , terjadi polemik, dan belum berakhir

sampai sekarang  serta  selalu ada

keseimbangan. Ada pendapat yang

mengatakan bahwa munculnya wabah

Covid-19 bukan secara alami (natural), tetapi muncul dengan

rancangan yang dibuat sebelumnya (by designed). Di samping itu

ada yang mengatakan, ini masalah konspirasi politik global.   Karena

kemunculan dan  penyebarannya terjadi secara sistematis,

terstruktur, dan massal serta terlalu dibesarkan oleh media.

Sementara di pihak lain  berpendapat dan  mengatakan bahwa ini

persolalan riil, natural, tidak boleh diabaikan, karena faktanya sudah

banyak korban, baik yang  dirawat  di rumah sakit maupun  meninggal.
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Sebagai bangsa Indonesia yang punya Pancasila, yang Percaya

kepada Tuhan YME, tentunya meyakini  terjadinya masalah ini pasti

sepengetahuan dan izin Allah SWT (Qur’an, Surah 6 Al-An’Am ayat

59), dan Allah yang menciptakan  mati dan hidup  untuk menguji

siapa diantara kita yang lebih baik amalnya (Quran,S 67, Ayat 2).

Oleh karena itu adanya wabah covid-19 ini tidak menjadikan kita

takut, khawatir, gelisah, tertekan, tetapi harus menjadikan momen

untuk kita berbuat lebih baik amal kebaikan.

Sesuai amanah pembukaan UUD NRI Tahun 1945, negara  wajib

melindungi rakyatnya dari ancaman baik yang datang dari luar

maupun dari dalam, termasuk wabah pandemi Covid-19.  Tentunya

Presiden selaku kepala negara harus mengambil keputusan cepat

dan tepat  dengan segala konsekuensinya, terutama dari aspek

penganggaran yang sampai sekarang sudah mengeluarkan lebih

dari Rp 1.000 T APBN .

Untuk pengendalian penularannya  pemerintah menerapkan

beberapa kebijakan, yaitu menerapkan sosial distancing/lock down

yang tidak terlalu ketat, dan Pemberlakuan Pembatasan Kegitan

Masyarakat (PPKM) yang telah mengalami beberapa kali

perpanjangan,  dengan tetap penerapan SOP Kesehatan /Prokes,

pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan diikuti dengan makan

yang bergizi, istrihat cukup, olahraga, berjemur di sinar matahari,

pengaturan jam kerja di kantor maupun di pasar, dan tentunya sebagai

bangsa yang religius dikuti dengan doa kepada Tuhan Yang

Mahaesa.  Upaya ini telah menunjukkan hasil, dan  data update

terakhir 25 Desember 2021, positif 4.261.667, sembuh 4.112.901

(96.7 %), meninggal 144.053 (3.3 %).

Selanjutnya adalah dengan telah meredanya serangan wabah

Covid-19 ini, rakyat menunggu kapan pemerintah menyatakan  bahwa

wabah Covid-19 sudah pada kondisi tidak membahayakan dan kita

memasuki kehidupan normal baru yang lebih baik.  Namun, sebelum

Pemerintah mengumunkan berakhirnya wabah Covid-19 ini, perlu

menjelaskan bagaimana dampak Covid-19 secara keseluruhan

dan komprehensif agar di masayarakat kita tidak terjadi isu/berita

yang simpang siur, terutama di media sosial yang meliputi masalah

pertanggungjawaban anggaran APBN;  untuk test covid,

keakuratan PCR, efektifitas vaksin, kontrak  vaksin  dengan negara

produsen, vaksin anak, Emergency Use Authorization (EUA) dll.

Karena masyarakat kita membutuhkan keterbukaan informasi

publik yang dapat dipercaya.

Lebih lanjut dan sangat penting dari renungan hati ini  adalah

kita semua sebagai komponen anak bangsa melakukan

konsolodisasi nasional.  Karena masalah yang mendalam yang

timbul dari penanggulangan Covid-19 selama dua tahun ini, selain

hal positif juga menimbulkan prasangka (prejudice) dan

menurunnya tingkat saling percaya sesama anak bangsa, dan ini

warning buat kiat semua.  Untuk itu, kita berharap, Presiden selaku

kepala negara menjadi inisiator dan perekat dalam melaksanakan

konsolidasi nasional melalui komunikasi hati yang efektif kepada

seluruh komponen anak bangsa. Cara ini yang paling efektif dan

efisien, tetapi memerlukan jiwa besar kita semua  .

Terakhir  dan subtantif yang dibutuhkan dalam konsolidasi

nasional ini adalah keberanian kita mengungkap persoalan

sebenarnya, dan kesabaran kita untuk mendengarnya, dan mencari

solusi yang terbaik, bukan hanya sekedar pendekatan hukum, tetapi

yang terpenting adalah pendekatan hati,  dan tobat nasional.

Hanya pemimpin bangsa (national leaders), baik di pusat

maupun daerah, yang mampu melakukan konsolidasi pada saat

yang tepat yang membuat bangsanya  tetap eksis dan berjaya,

dan ini adalah momennya. Hal ini yang dilakukan Mahathir

Muhammad, Perdana Menteri  Malaysia sebelum mengundurkan

diri, sehingga menghindari Malaysia dari kegaduhan nasional. ❏

Oleh:
Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad

Wakil Ketua MPR RI



82 EDISI NO.03/TH.XVI/MARET 2022

Sejuta Langkah Sejuta Foto

BILA ingin mengetahui sepak terjang secara lengkap Dr. (HC)

Zulkifli Hasan, SE., MM., saat menjadi Ketua MPR Periode 2014-

2019 dan saat ini menjadi Wakil Ketua MPR Periode 2019-

2024, silahkan baca buku yang berjudul Sejuta Langkah Zulkifli

Hasan. Buku yang dieditori wartawan senior Dhimam Abror itu berisi

segala aktivitas pria yang akrab disapa Bang Zul itu. Aktivitas yang

dilakukan menjadi lebih jelas, sebab dalam buku yang diterbitkan

oleh Media Center Partai Amanat Nasional itu didominasi oleh foto.

Di halaman awal, Sejuta Langkah

Zulkifli Hasan merupakan catatan

mengenai kisah seorang pejalan yang ulet

dan tekun. Dia berjalan tanpa kenal lelah.

Menempuh sejuta langkah, mengarungi

laut, menerbangi angkasa, menjelajah

daratan. Dia laki-laki berwajah banyak,

seorang ayah, seorang sahabat, pe-

mimpin, dan politisi.

Lebih lanjut di buku setebal 248 halaman

itu diungkapkan, Menteri Kehutanan di

masa Presiden Susilo Bambang Yudho-

yono itu dalam perjalannya menemui siapa,

ia bertemu kepala negara, menteri,

pemimpin agama, tokoh masyarakat,

pemimpin partai, anak-anak muda, petani,

tukang becak, tukang tambal ban, kuli

bangunan, dan siapa saja.

Untuk mendukung fakta di atas, tim

pembuat buku menyuguhkan foto-foto

pendukung, seperti foto saat bersama

Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri BUMN Erick Thohir, tokoh NU

Gus Sholah dan Gus Mus, musisi Rhoma Irama, Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono, Presiden Megawati Soekarnoputri, Presiden

BJ Habibie, Presiden Joko Widodo, serta berbagai tokoh agama,

adat, pemuda, hingga masyarakat kecil.

Meski buku tersebut mengumbar foto dirinya, namun buku ini

tidak berpretensi menjadi sebuah buku yang menyajikan semua

sisi hidup biografi Zulkifli Hasan. Untuk menjelaskan hal yang

demikian maka editor mengutip sastrawan Isabella Allende yang

mengatakan, setiap kisah hidup manusia senantiasa bisa ditulis

Catatan keseharian Zulkifli Hasan saat menjadi Ketua MPR dibukukan. Buku itu merekam segala aktivitasnya. Untuk

memperkuat bukti kegiatan yang dilakukan, di buku itu disuguhkan beragam foto.

menjadi sebuah novel karena semua manusia mempunyai sisi-sisi

kisah hidup yang unik satu dari lainnya. Setiap orang mempunyai

satu sisi unik yang menarik dari episode hidupnya yang menarik

untuk diceritakan.

Dari inspirasi tersebut maka dalam buku yang bercover dirinya

itu, di halaman 12 diungkapkan perjalanan hidup pria asal Lampung

ini. Diceritakan, perjalanan hidupnya dari anak desa sampai menjadi

tokoh nasional sekarang ini panjang dan berliku. Zulkifli Hasan kecil

ditempa oleh kerasnya hidup dan ketatnya

orangtua dalam kehidupan petani di suatu

desa di Lampung Selatan. Sejak awal

Zulkifli Hasan kecil sudah terbiasa dengan

kerja keras dan berjalan kaki, berkilo-

kilometer dari rumah ke pasar untuk

menjajakan dagangan. Masa kecil yang

demikianlah yang justru menjadi pem-

bentuk kepribadian menjadi pondasi

hidup yang kokoh.

Sebagai politisi, dalam buku itu di-

ungkapkan, saat menapaki karir politik. Ia

memulainya dengan berjalan menemui

konstituennya di ujung-ujung hutan dan

gunung. Ia mulai sebelum subuh dan

berakhir jauh selepas tengah malam.

Dalam rentang waktu itu, dia bisa menemui

puluhan kelompok yang berbeda-beda

dari desa ke desa.

Saat menjadi Ketua MPR, slogan yang

kerap didengungkan oleh Zulkifli Hasan

adalah Menjahit Kembali Merah Putih. Di buku itu dijelaskan

bahwa gerakan Menjahit Kembali Merah Putih merupakan suatu

gerakan membangun kembali Indonesia dengan semangat

kebangsaan yang kuat, serta partisipasi masyarakat untuk

meningkatkan kondisi serta kualitas hidup menjadi lebih sejahtera

di segala sektor, baik ekonomi, kebutuhan pokok, infrastruktur,

pembangunan sumber daya manusia, kebudayaan, iklim usaha

dan industri, pengembangan pertanian dan perkebunan,

kesejahteraan, maritim, pariwisata, dan lainnya. ❏

AWG
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