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Peran Perempuan di Parlemen

Perjuangan kaum perempuan Indonesia untuk kesetaraan gender telah membuahkan hasil. Adalah
Raden Ajeng Kartini yang mengawali upaya untuk memperoleh persamaan hak antara perempuan
dan laki-laki sejak awal abad 19. Perempuan yang dulu hanya berkiprah dalam urusan rumah
tangga sekarang sudah berperan di level negara. Keterlibatan perempuan dalam urusan politik
pada masa kini sangat berbeda dengan kondisi perempuan di masa lalu.

Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan kebanggaan atas kesetaraan gender perempuan
Indonesia dalam forum internasional, yaitu Forum of Woman Parliamentarians yang digelar di
Nusa Dua, Bali, pada Ahad, 20 Maret 2022. “Saya berdiri di sini juga sebagai Ketua Parlemen
perempuan pertama di Indonesia,” ujar Puan bangga saat membuka Forum of Women
Parliamantarians itu.

Selain sebagai Ketua DPR pertama dari kalangan perempuan, Indonesia juga pernah memiliki
presiden perempuan, yaitu Megawati Soekarnoputri. Dalam kabinet pemerintahan saat ini ada
lima orang menteri perempuan. Di Jawa Timur yang begitu heterogen juga dipimpin seorang
gubernur perempuan, yaitu Khofifah Indar Parawansa. Kota Surabaya juga pernah dipimpin
perempuan, yaitu Tri Rismaharini yang sekarang menjadi Menteri Sosial.

Kesetaraan gender di Indonesia terus mengalami peningkatan. Namun, kesetaraan gender di
Indonesia juga mempunyai tantangan besar, yaitu dari dunia politik. Di Indonesia, partisipasi
perempuan dalam parlemen masih terbilang rendah. Dibandingkan negara-negara Asia Tenggara,
Indonesia berada di urutan ketujuh. Dibandingkan secara global, Indonesia menempati peringkat
105 dari 195 negara d dunia. Keterwakilan perempuan di Indonesia di parlemen, sesuai data
terakhir, sebesar 21,39% atau sebanyak 123 perempuan.

Padahal, perempuan sudah mendapat aksi afirmasi (affirmative action) melalui undang-undang.
Payung hukum dukungan untuk kaum perempuan berkiprah di parlemen dimulai dengan UU No. 31
Tahun 2002 tentang Partai Politik, kemudian UU No. 12 Tahun 2004 tentang Pemilu DPR, DPD, dan
DPRD, selanjutnya UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, kemudian UU No. 7
Tahun 2017 tentang Pemilu. Intinya, ada kewajiban bagi partai politik untuk memasukkan perempuan
dalam kepengurusan partai, mengajukan sebagai calon legislatif, dan kaum perempuan mendapat
kuota 30% untuk menduduki kursi parlemen.

Aksi afirmasi itu berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen (DPR RI).  Pemilu
2004 menghasilkan 61 perempuan di parlemen atau 11% dari total jumlah kursi DPR. Kemudian
Pemilu 2009, jumlah keterwakilan perempuan meningkat lagi menjadi 110 orang atau 18%. Pada
Pemilul 2014, jumlah keterwakilan perempuan turun menjadi 97 orang atau 17,3%. Namun pada
Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di parlemen meningkat lagi menjadi 118 orang atau 20,5%.
Data terakhir, jumlah perempuan di parlemen naik menjadi 123 orang atau 21,3%.

Keterwakilan perempuan di parlemen cukup penting agar pengambilan keputusan politik lebih
akomodatif dan substansial serta pro kesetaraan gender, perempuan dan anak. Keterwakilan
perempuan menjadi wakil rakyat merupakan sebuah ikhtiar untuk memperjuangkan kepentingan
kaum perempuan dalam arena legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Kehadiran perempuan
di parlemen diperlukan untuk meningkatkan posisi tawar perempuan. Dengan jumlah yang besar,
perempuan di parlemen menjadi lebih kuat memengaruhi proses pengambilan keputusan seperti
saat pembahasan undang-undang.

Keberadaan perempuan di parlemen untuk memperkuat dan menjamin kiprah perempuan dalam
politik dan pengambilan keputusan berbasis sensitif gender (memerhatikan kepentingan dan
kebutuhan perempuan). Karena itu, partisipasi perempuan di parlemen jangan hanya sebatas
pemenuhan kuota belaka. Perempuan di parlemen tidak sekadar kuantitas, tetapi juga harus
memiliki kualitas sebagai penyalur aspirasi rakyat. Bagaimanapun kita memberikan hormat dan
apresiasi kepada perjuangan kaum perempuan di berbagai bidang kehidupan, termasuk politik.
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penipuan investasi kripto yang bodong oleh Sulfikar sudah merugikan

sejumlah korban senilai Rp 10 miliar di Kota Makassar, Sulawesi

Selatan.

Rentetan kasus dugaan investasi bodong yang terungkap, jumlah

kerugian masyarakat serta rangkaian pemberitaan tentang kasus-

kasus penipuan itu, tentu saja menjelaskan beberapa aspek.

Kesimpulan utama yang layak dikedepankan adalah fakta bahwa

ekosistem investasi berbasis daring masih jauh dari kondusif, nyaris

belum berkepastian dan juga tidak protektif.

Kesannya pun masih karut marut, karena siapa saja yang tidak

jelas kompetensinya begitu leluasa membuat dan mengajukan

penawaran kepada masyarakat untuk menjadi pihak atau pialang

yang mengelola aset serta dana masyarakat. Pialang legal dan

pialang ilegal mendapat kesempatan yang sama untuk tampil di ruang

publik mengajukan penawaran, karena tidak adanya mekanisme

preventif untuk mengeliminasi kehadiran pialang ilegal.

Masyarakat kebanyakan yang awam sepertinya dibiarkan untuk

tidak bisa membedakan mana pialang yang legal dan yang ilegal.

Memang, semua menyadari pentingnya edukasi publik tentang

investasi berbasis daring, tetapi aktivitas edukasi itu mungkin hanya

untuk kalangan terbatas, dan belum mampu menjangkau masyarakat

luas. Menyadari keawaman masyarakat kebanyakan yang tidak

terlindungi itu, para pialang ilegal pun menjadi sangat leluasa untuk

mengintai dan memangsa korbannya.

Pemanfaatan teknologi internet yang terus meluas hingga ke

layanan investasi berbasis daring hendaknya membangkitkan

kepedulian pemerintah. Adalah fakta bahwa perubahan zaman

telah mendorong peningkatan minat generasi terkini untuk

berinvestasi. Minat berinvestasi itu akan terus menguat di waktu-

waktu mendatang, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan

perkembangan teknologi.

EKOSISTEM investasi berbasis daring (dalam jaringan) pada

akhirnya harus protektif. Kesadaran dan menguatnya minat

masyarakat berinvestasi hendaknya diakomodir dengan

mekanisme perlindungan undang-undang negara. Sebab, ekosistem

investasi yang minim perlindungan telah menelan banyak korban

dengan nilai kerugian triliunan rupiah.

Beberapa pekan belakangan ini, marak pemberitaan tentang

penipuan berkedok investasi. Tak kalah ramainya adalah kegiatan

polisi mencari dan menangkap mereka yang diduga sebagai pelaku

penipuan berkedok investasi bodong.

Masih dalam konteks yang sama, di jagat media sosial, komunitas

lainnya juga menyoroti dugaan penipuan investasi dengan beragam

modus, termasuk modus meminta sumbangan atau amal.

Pekan lalu, Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) mengungkap

data yang secara tidak langsung mengonfirmasi maraknya penipuan

berkedok investasi itu. Dalam media briefing virtual pada Senin (21/

2), SWI mengungkapkan bahwa kerugian masyarakat dalam 10

tahun terakhir akibat investasi ilegal atau bodong terus bertambah.

Kerugian masyarakat dari 2011 hingga 2022 tercatat Rp 117,5 triliun.

Tentu saja nilai kerugian ini tidak bisa dibilang kecil.

Masih di pekan yang sama, tepatnya pada Kamis (24/2),

Bareskrim Polri menetapkan Indra Kenz sebagai tersangka. Dia

diketahui sebagai affiliator aplikasi trading binary option Binomo.

Indra ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani

pemeriksaan sebagai saksi selama hampir tujuh jam. Belakangan

ini, aplikasi Binomo dipahami sebagai platform judi, bukan plat-

form investasi.

Sehari sebelumnya, atau Rabu (23/2), polisi akhirnya meringkus

Sulfikar (39), buron kasus investasi bodong mata uang kripto.

Sulfikar ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan, setelah

sebelumnya ditetapkan sebagai DPO sejak Juni 2021. Dugaan

Ekosistem Investasi Berbasis Daring
Belum Protektif
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Maka, kepedulian pemerintah menjadi sangat

penting mengingat peran dan fungsinya sebagai

regulator. Kepedulian itu setidaknya diwujudkan

melalui penataan ekosistem investasi berbasis

daring yang kondusif, berkepastian dan protektif.

Apalagi, komunitas investor berbasis daring saat

ini sudah terbentuk, dan jumlahnya pun dipastikan

akan terus bertambah. Suka tidak suka, ke-

cenderungan ini patut diterima sebagai ke-

niscayaan, dan karenanya negara perlu meng-

akomodir kecenderungan ini dengan menghadirkan

undang-undang yang relevan serta peraturan

pelaksanaannya.

Oleh karena lalu lintas informasi sangat sulit

dibatasi, termasuk informasi penawaran investasi,

kebutuhan yang dirasakan sangat mendesak saat

ini adalah mekanisme perlindungan masyarakat

sebagai calon investor dari tipu daya para pialang

ilegal. Harus ada mekanisme preventif yang efektif

untuk mencegah kehadiran pialang ilegal me-

nawarkan jasa mereka di ruang publik.

Bukankah sudah menjadi kelaziman bahwa setiap

pialang harus resmi terdaftar di lembaga negara

terkait dengan segala persyaratannya. Kalau

negara memberlakukan mekanisme preventif, ruang

gerak bagi pialang ilegal dengan sendiri menjadi

tertutup atau dibuat sangat minim. Artinya, harus

ada media atau sarana bagi masyarakat calon in-

vestor untuk mengonfirmasi legalitas dari sebuah

penawaran investasi.

Sudah barang tentu media dan sarana yang

sama juga akan dimanfaatkan oleh institusi lain

seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia

(Kadin), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Badan

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

(Bappebti). Setidaknya, ketika pialang ilegal

diketahui sedang beraksi menipu calon investor,

koordinasi antara institusi penegak hukum dengan

Kadin, OJK, BKPM dan Bappebti bisa langsung

mencegah dan menindak. Jadi, ada institusi yang

mengawasi dan mencegah dan ada institusi yang

menindak pialang ilegal.

Penanganan beberapa kasus terbaru lebih

mencerminkan penindakan, bukan pencegahan.

Sudah terbukti bahwa penindakan tidak akan pernah

menyelesaikan masalah. Misalnya penindakan

dengan memblokir ratusan domain situs web

perdagangan berjangka komoditi tanpa izin dan judi

berkedok trading. Karena hanya diblokir, sang

penyelenggara yang ilegal bisa muncul lagi di lain

kesempatan dengan situs baru.

Penanganan kasus penipuan berkedok investasi

saat ini sudah berbeda dengan era sebelumnya.

Sekarang tidak cukup dengan KUHP dan UU ITE, karena

pelaku sudah menggunakan teknologi informasi,

sehingga pembuktiannya menjadi tidak mudah.

Agar kondusif, berkepastian dan protektif,

ekosistem investasi berbasis daring harus di-

payungi oleh undang-undang yang relevan. Sudah

saatnya negara semakin peduli dengan ke-

cenderungan ini. ❏
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Perempuan di parlemen sudah harus mulai memikirkan tentang kualitas dalam rangka mengambil peran strategis

untuk melaksanakan fungsi-fungsi keterwakilan legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Peran Perempuan di Parlemen

KETUA DPR Puan Maharani bangga dengan kesetaraan gender

di Indonesia. Kebanggaan itu diungkapkan ketika berbicara

dalam sebuah forum internasional, yaitu Forum of Women

Parliamentarians yang digelar di Nusa Dua, Bali, pada Ahad, 20

Maret 2022. Forum itu digelar bersamaan dengan IPU Assembly &

Related Meeting ke-144 di Bali International Convention Centre (BICC)

Nusa Dua.

Indonesia, kata putri Megawati Soekarnoputri itu, telah meraih

berbagai capaian dalam kesetaraan gender. Indonesia pernah

memiliki presiden perempuan, yaitu Megawati Soekarnoputri.

Beberapa menteri, kepala daerah, dan lebih dari seratus anggota

DPR adalah perempuan. “Saya berdiri di sini juga sebagai Ketua

Parlemen perempuan pertama di Indonesia,” ujar Puan saat membuka

Forum of Women Parliamantarians itu.

Kesempatan bagi perempuan di Indonesia untuk kesetaraan gen-

der memang terus mengalami perkembangan. Saat ini Ketua DPR

adalah seorang perempuan. Untuk pertama kalinya perempuan, Puan

Maharani dari PDI Perjuangan, menduduki kursi Ketua DPR. Dalam

Kabinet Kerja II ada lima orang menteri perempuan. Di Jawa Timur

yang begitu heterogen dipimpin gubernur perempuan, Khofifah Indar

Parawansa. Juga perempuan, Risma, pernah memimpin kota

Surabaya.

Dalam forum itu, Puan mengatakan bahwa partisipasi perempuan

dalam pengambilan keputusan bisa terjadi bila perempuan memimpin

di berbagai bidang. Misalnya, Puan menyebut peran perempuan dalam

mengatasi pandemi Covid-19. “Peran dan kepemimpinan perempuan

cukup besar dalam menangani pandemi Covid-19. Perempuan berada

di garda terdepan dan mencapai 70% tenaga kesehatan dan sosial di

seluruh dunia,” ungkap cucu Bung Karno ini.

Bahkan, mengutip hasil penelitian dari Liverpool University, Puan

menambahkan bahwa kepemimpinan perempuan di berbagai negara

memperlihatkan kemampuan perempuan dalam menghentikan laju

penyebaran Covid-19. Studi itu menjelaskan bahwa kapabilitas

pemimpin perempuan dalam menangani pandemi Covid-19 lebih baik

daripada pemimpin laki-laki.

Sebut saja, beberapa negara yang berhasil menangani pandemi

dengan baik ternyata dipimpin perempuan, seperti Selandia Baru

(Perdana Menteri Jacinda Ardern), Taiwan (Presiden Tsai Ing-wen),

Jerman (Kanselir Angela Merkel), Islandia (Perdana Menteri Katrin

Jakobsdottri), hingga Sint Maarten di Kepulauan Karibia (Perdana

Menteri Silveria Jacobs). “Karena itu agenda pemulihan pandemi

juga harus memiliki perspektif gender, memberi perhatian pada

kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,” jelas Puan.

Dalam kesempatan itu Puan juga mengungkapkan tantangan

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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kesetaraan gender yang dihadapi perem-

puan datang dari dunia politik. Secara global

proporsi anggota perempuan di parlemen

tahun 2021 hanya meningkat 0,6%. Ini

menunjukkan keterwakilan perempuan yang

masih rendah dan merupakan bentuk defisit

demokrasi.

“Ketidaksetaraan gender berarti tidak

dilaksanakannya secara penuh demokrasi

dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kita

perlu terus memastikan partisipasi aktif

perempuan pada proses pengambilan

keputusan, terutama di badan publik,” kata

Puan.

Di Indonesia, partisipasi perempuan dalam

parlemen bisa dibilang masih rendah. Data

dari World Bank (data tahun 2019)

menunjukkan, Indonesia berada di posisi

ketujuh di antara negara-negara Asia

Tenggara (lihat bagian kedua, “Keterwakilan

Perempuan di Parlemen, Indonesia di Antara

Negara-Negara Dunia”). Sekadar catatan,

pada periode 2019 – 2024, per Januari 2021,

hanya ada 123 orang perempuan di DPR RI

atau sekitar 21,39%.

Padahal, keterwakilan perempuan untuk

masuk parlemen sudah mendapat affirma-

tive action (afirmasi) dengan undang-

undang. Ini dimulai dengan disahkannya UU

No. 68 Tahun 1958 tentang Pengesahan

Konvensi Hak Politik Perempuan. Khusus di

parlemen, payung hukum dukungan untuk

kaum perempuan berkiprah di parlemen

dimulai dengan UU No. 31 Tahun 2022 tentang

Partai Politik, kemudian UU No. 12 Tahun 2003

tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, lalu UU

No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD,

dan DPRD, selanjutnya UU No. 7 Tahun 2017

tentang Pemilu.

Dari masa ke masa, keterwakilan perem-

puan di parlemen (DPR RI) terus menunjuk-

kan kenaikan. Pada tahun 2004, calon

legislatif perempuan yang terpilih sebanyak

61 orang atau 11%. Kemudian pada tahun

2009 meningkat menjadi 110 orang atau 18%.

Namun, pada tahun 2014 terjadi penurunan

sedikit menjadi 97 orang atau 17,3%. Pada

tahun 2019, naik lagi menjadi 118 orang atau

20,5%. Sampai Januari 2021, ada penam-

bahan keterwakilan perempuan (melalui

anggota pengganti antar waktu atau PAW)

menjadi 123 orang.

Anggota MPR dari Fraksi Partai Kebangkit-

an Bangsa (PKB), Luluk Nur Hamidah,

mengakui, keterwakilan perempuan di

parlemen di Indonesia masih sangat rendah

bila dibandingkan dengan negara-negara di

Asia Tenggara lainnya. Bahkan, keterwakilan

perempuan Indonesia di parlemen masih di

bawah Timor Leste dan Rwanda yang

mencapai 40%.

“Indonesia mendapat catatan, sampai saat

ini keterwakilan perempuan di parlemen

Luluk Nur Hamidah
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belum memenuhi minimal angka kritis yang

seharusnya bisa diwujudkan, yaitu 30%.

Sementara di sisi lain ada dorongan dan

komitmen dari komunitas internasional dan

kesepakatan pemerintah Indonesia bahwa

tahun 2030, keterwakilan perempuan Indo-

nesia di parlemen didorong sebesar 50%,”

katanya Luluk yang juga Sekretaris Kaukus

Perempuan Parlemen.  

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa ini

mengakui kenaikan jumlah keterwakilan

perempuan di parlemen berjalan lambat,

karena umumnya partai politik baru sebatas

memenuhi persyaratan kuota 30% agar lolos

untuk mengikuti pemilu. “Jika pun 30% itu

ada, bisa dicek 30% ini perempuannya ada

di mana? Apakah sekadar gelondongan 30%

ada di partai atau 30% perempuan yang

mengambil keputusan? Apakah perempuan

memang menduduki posisi sebagai ketua

umum, sekjen, dan seterusnya atau sebatas

‘paket gelondongan’ untuk memenuhi syarat

30% ketika diperiksa KPU,” katanya.

Anggota MPR dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa

Amalia, juga sependapat. Keterwakilan

perempuan di parlemen harus diawali dengan

proses pemilu. Pasalnya, sistem pemilu di In-

donesia tidak mengenal reserved (alokasi

kursi untuk perempuan). “Jadi, bila kita

berharap pada jumlah 30% maka harus

dikawal sejak penyusunan daftar calon

sementera, daftar calon tetap, dan pemilihan,”

katanya kepada Majelis.

Menurut Ledia, bentuk pengawalan itu

dilakukan sejak penyusunan UU Pemilu.

“Perempuan harus ikut mengawal, mulai

dari penyusunan UU Partai Politik yang

menetapkan 30% perempuan dalam

kepengurusan partai politik,” ujarnya.

Kemudian, masuk pada tahap-tahap pemilu

berikutnya seperti pencalonan, kampanye,

dan pemilihan.

Tantangannya, kata Ledia, adalah per-

saingan kandidat di lapangan. “Tantangan-

nya adalah kampanye dan keterpilihan. Caleg

perempuan harus siap untuk bersaing

dengan semua kandidat di lapangan.

Konsekuensi ikutannya adalah tidak selalu

bisa mencapai target jumlah anggota legislatif

perempuan seperti yang diharapkan,”

tuturnya.

Anggota MPR dari PDI Perjuangan, Rieke

Diah Pitaloka, juga mengakui keterwakilan

perempuan di parlemen sebagai reprsentasi

kaum perempuan baru mencapai 20%, masih

jauh dari kuota 30%. “Angka itu masih jauh

dari ideal untuk menyuarakan kepentingan

politik perempuan. Karena itu, kaum perem-

puan perlu lebih bekerja keras untuk

meningkatkan persentase keterwakilan

perempuan di parlemen,” katanya ke-

pada Majelis.

 Sama seperti Ledia Hanifa, Rieka Diah

Pitaloka pun mendorong berbagai upaya

untuk meningkatkan keterwakilan di par-

lemen. Antara lain dengan mengawal proses

pemilu menuju Pemilu 2024 mulai dari

penyusunan daftar caleg. “Para perempuan

harus menyadari bahwa kiprah di parlemen

sebagai anggota legislatif sangat dibutuhkan.

Jadi jangan sungkan dan minder. Semua

warga negara memiliki hak yang sama untuk

dipilih menjadi wakil rakyat,” katanya.    

 

Peran di Parlemen

Rendahnya keterwakilan perempuan di

parlemen sedikit banyak akan berpengaruh

terhadap isu atau kebijakan terkait ke-

setaraan gender. Dalam bahasa lain, dengan

keterwakilan yang rendah, perempuan di

parlemen belum mampu merespon masalah

utama yang dihadapi kaum perempuan.

Karena itu, keterwakilan perempuan yang

tinggi di parlemen sangat penting agar

pengambilan keputusan politik lebih ako-

modatif dan substansial terkait perundang-

undangan yang pro perempuan dan anak.

Kehadiran perempuan di parlemen diper-

lukan untuk meningkatkan posisi tawar

perempuan. Jumlah perempuan di parlemen

ikut memengaruhi pengambilan keputusan.

Jika perempuan jumlahnya sedikit, terkadang

mereka diabaikan. Sebaliknya, jika jumlahnya

besar, perempuan lebih kuat memengaruhi

proses pengambilan keputusan, seperti saat

pembahasan undang-undang. Perempuan

diharapkan bisa menghadirkan kebijakan

publik yang sensitif gender.

Sensitif gender artinya, kebijakan yang

memerhatikan kepentingan dan kebutuhan

perempuan. Kehadiran perempuan di

parlemen bisa menularkan semangat pem-

FOTO-FOTO: ISTIMEWALedia Hanifa Amalia Rieka Diah Pitaloka
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berdayaan masyarakat. Perempuan berhak

berkontribusi dalam pembangunan. Ke-

beradaan perempuan di parlemen adalah

untuk memperkuat dan menjamin kiprah

perempuan dalam politik dan pengambilan

keputusan yang berbasis sensitif gender.

Anggota MPR dari PDI Perjuangan Diah

Pitaloka menyebutkan bahwa perjuangan

perempuan untuk dapat duduk di kursi

parlemen dan terlibat langsung dalam

pembuatan keputusan tidaklah mudah.

Sebab, mereka masih harus berjuang

menghadapi stigma dan kendala struktural

maupun kultural sebagai perempuan. Selain

itu, mereka juga diharapkan dapat membawa

perubahan yang lebih baik terhadap

perlindungan dan kesejahteraan kaum

perempuan di berbagai bidang kehidupan.

“Perempuan dengan segala dinamikanya

menghadapi tantangan tersendiri ketika akan

terjun ke dunia politik. Hal ini penting untuk

diapresiasi dengan memberikan semangat

dan dukungan kepada perempuan agar terus

terlibat aktif dalam pembangunan bangsa

melalui politik,” kata Diah Pitaloka yang juga

Ketua Presidium Kaukus Perempuan Palemen,

di Lobi Gedung Nusantara II, Kompleks

Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, 3

Maret 2021, bertepatan dengan Peringatan

Hari Perempuan Se-Dunia.  

Menurut Diah, perempuan adalah salah

satu elemen masyarakat yang penting untuk

menuju Indonesia Maju 2045. Sejumlah isu

krusial di negeri ini sangat erat dan dekat

dengan kehidupan perempuan. Perempuan

harus terlibat aktif dan partisipatif dalam isu

lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan,

ekonomi kerakyatan, pemberdayaan ko-

munitas, pembangunan desa, hingga

teknologi informasi.

Tak hanya itu, Diah juga menyebut

perempuan parlemen merupakan kelompok

kepentingan yang berkiprah dan terjun

langsung dalam isu-isu tersebut. “Mereka

akan tampil di daerah pemilihan, saat

menyerap aspirasi dan suara konstituen,

ketika rapat di ruang-ruang komisi, atau saat

menemui elemen masyarakat,” ujarnya.

Tak jauh berbeda, Ledia Hanifa Amalia

juga berpendapat bahwa keberadaan

perempuan di parlemen bukan hanya

memperjuangkan kepentingan perempuan.

“Kerangka berpikirnya adalah bagaimana

memperjuangkan hal-hal yang membuat

bangsa ini mencapai tujuan berbangsa dan

bernegara sebagaimana amanat konsitusi

tanpa meninggalkan perempuan, keluarga,

dan anak,” tegasnya.

Pasalnya, menurut Ledia, bisa jadi UU atau

regulasi dan kebijakan yang diambil tidak

berjudul perempuan tetapi berimbas pada

perempuan, keluarga, dan anak. Contohnya,

kasus kelangkaan dan mahalnya minyak

goreng pada saat ini. Isunya adalah

perdagangan dan industri, tetapi korban

terbesar adalah perempuan dan keluarga.

Begitu juga dengan isu lingkungan, per-

tambangan, industri, dan lain-lain. “Karena

itu, penguasaan anggota legislatif perem-

puan terhadap berbagai isu spesifik

komisinya perlu disertai dengan pemahaman

akan kepentingan perempuan, keluarga dan

anak,” ujarnya.

“Pembekalan bagi perempuan yang akan

maju sebagai calon legislatif adalah tanggung

jawab partai politik. Tuntutannya menjadi

sangat tinggi agar anggota legislatif

perempuan siap untuk menghadapi segala

tantangan dalam menjalankan tugas,”

sambungnya.   

Rieke Diah Pitaloka menambahkan bahwa

saat ini perempuan sedang diuji oleh

berbagai tantangan, seperti langkanya

bahan pokok minyak goreng dan kenaikan

bahan kebutuhan pokok. Karena itu, dia

mengharapkan perempuan parlemen tidak

hanya memenuhi kuota keterwakilan perem-

puan saja. “Tetapi juga harus berkontribusi

dan ikut berjuang dari bawah sehingga

mampu menjadi satu kekuatan solid dan

memiliki kualitas sebagai anggota parlemen,”

ujarnya.

Maka, alangkah baiknya bila perempuan

di parlemen sudah mulai memikirkan tentang

kualitas dalam rangka mengambil peran

strategis untuk melaksanakan keterwakilan

legislasi, anggaran, dan pengawasan.  ❏

DER/BSC

Diah Pitaloka

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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PERJUANGAN kaum perempuan untuk
memeroleh hak politik sudah berkobar
sejak akhir abad ke-19. Namun, hingga

kini kesetaraan gender di lapangan politik
belum memuaskan. Data Perserikatan
Bangsa Bangsa (PBB) menyebutkan, sampai
Februari 2019, secara global jumlah perem-
puan yang berhasil duduk di parlemen baru
berkisar 24,3%. Angka ini hanya naik tipis
dari 11,3% pada tahun 1990.

Catatan lainnya, hingga Juni 2019, ada 11
perempuan yang menjadi kepala negara dan
12 perempuan sebagai kepala pemerintahan
di antara 195 negara dunia. Di sisi lain, ada
beberapa negara yang mempunyai keter-
wakilan perempuan di parlemen yang setara
dengan laki-laki. Sedikitnya ada 10 negara
yang memiliki keterwakilan perempuan dalam
porsi cukup besar di parlemen.

Berikut ini beberapa negara yang memiliki
keterwakilan perempuan cukup besar
merujuk data dari Inter-Parliamentary Union
(IPU) pada posisi September 2019.

Rwanda
Keterwakilan perempuan di parlemen

Rwanda lebih dari 50%. Pemilu 2018 di
Rwanda menghasilkan sebanyak 49

Indonesia di Antara Negara-Negara di Dunia
Proposi keterwakilan perempuan dalam parlemen Indonesia sebesar 21,3% menempati urutan ke-
110 dari 193 negara. Di bawah Indonesia, Bangladesh dengan proporsi sebesar 20,9%.

anggota legislatif adalah perempuan.
Sedangkan jumlah kursi di parlemen
Rwanda sebanyak 80 kursi. Dengan
demikian, tingkat keterwakilan perempuan
di parlemen Rwanda mencapai 63,1%.
Angka ini merupakan angka tertinggi di
dunia untuk tingkat keterwakilan perempuan
di parlemen.

Tingginya keterwakilan perempuan di
Rwanda ini bisa ditarik dari latar belakang
situasi negara yang berada di benua Afrika
itu. Pada tahun 1994 terjadi konflik etnis yang
mengerikan di Rwanda. Saat itu, terjadi
pembunuhan terhadap etnis Tutsi. Catatan
menyebutkan, dalam 100 hari sebanyak
800.000 etnis Tutsi tewas. Konflik ini
berujung pada genosida.

Melewati konflik mengerikan itu, Rwanda
meniti jalan demokrasi dan persamaan,
termasuk mendorong kesetaraan gender
dalam urusan publik. Pada tahun 2003,
konstitusi Rwanda yang baru mewajibkan
semua jabatan publik diisi minimal 30%
perempuan. Rwanda memakai konstitusi,
bukan undang-undang, sebagai aksi afirmasi
(affirmative action) untuk memajukan
perempuan dalam politik.

Afirmasi  dalam konstitusi ini mendorong

kesetaraan gender perempuan Rwanda di
bidang politik dan pemerintahan. Karena
itulah keterwakilan perempuan di parlemen
Rwanda cukup tinggi. Bukan hanya di
parlemen, perempuan Rwanda juga
menduduki posisi penting di kabinet (42%
adalah perempuan), Senat (32%), dan
kehakiman (50%).

Kuba
Hasil Pemilu 2018 di Kuba membuat

seimbang perbandingan laki-laki dan
perempuan di parlemen (Majelis Nasional).
Dari jumlah kursi Majelis Nasional sebanyak
605 orang, 322 di antaranya diisi peermpuan.
Keterwakilan perempuan di parlemen Kuba
mencapai 53,2%.

Isu kesetaraan di Kuba mulai menge-
muka setelah revolusi 1959. Kaum perem-
puan mengorganisir diri melalui Federasi
Perempuan Kuba (FMC). Sejak revolusi,
pemerintah Kuba memang mendorong
kesetaraan gender dalam bidang pen-
didikan, ekonomi, hingga politik. Tahun
2014, sekitar 40% perempuan Kuba terlibat
dalam ekonomi. Sebanyak 60% kalangan
profesional dan ahli Teknik Kuba adalah
perempuan.

Keterwakilan Perempuan di Parlemen

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Bolivia
Keterwakilan perempuan di parlemen

Bolivia mencapai 53,1%. Hasil Pemilu 2014
meloloskan sebanyak 130 wakil ke
parlemen. Dari jumlah itu sebanyak 69 or-
ang adalah perempuan. Ini adalah hasil
perjuangan perempuan setelah Evo Morales
terpilih sebagai presiden pada tahun 2006.
Sejak itu pemerintah berkomitmen kuat untuk
kesetaraan gender.

Untuk mendobrak politik patriarkhi, Bolivia
menempuh dua cara. Pertama, konstitusi
Bolivia tahun 2009 mewajibkan jabatan politik
diisi minimal 50% perempuan. Kedua, Bo-
livia mendorong keterlibatan perempuan
dalam revolusi lewat pengorganisasian diri
dalam organisasi gerakan rakyat atau serikat
perempuan. Hasilnya, cukup menjakjubkan.
Selain keterwakilan di parlemen, 43%
walikota dan dewan kota di 327 daerah
setingkat kebupaten/kota di Bolivia adalah
perempuan.

Meksiko
Meksiko juga memberlakukan politik

afirmasi untuk mendorong perempuan
terjun ke politik. Dari pemilu ke pemilu, kuota
perempuan untuk menduduki kursi par-
lemen terus naik. Pada pemilu 2003, kuota
untuk perempuan diberikan sebesar 30%.
Kemudian, pada pemilu 2009, UU menaikan
kuota perempuan menjadi 40%. Semua
partai politik di Meksiko mentaati aturan itu.

Bahkan, Senat Meksiko melakukan
terobosan dengan mengamandemen
konstitusi yang mengharuskan 50%
jabatan politik di Meksiko diisi oleh kaum
perempuan. Hasilnya, kini dari 500 kursi
parlemen Meksiko, 241 di antaranya
adalah perempuan. Keterwakilan perem-
puan di parlemen Meksiko mencapai
48,2%.

Spanyol
Hanya selisih sedikit dari Meksiko, tingkat

keterwakilan perempuan di Spanyol men-
capai 47,43%. Sebanyak 166 perempuan
menduduki kursi parlemen Spanyol. Kursi
keseluruhan parlemen hasil Pemilu April 2019
adalah 350 kursi. Hasil ini tidak lepas dari
perjuangan kaum sosialis. Pada tahun 2007,
pemerintahan sosialis mengesahkan UU
yang mewajibkan 40% daftar calon legislatif
harus perempuan.

Swedia
Swedia adalah salah satu negara di dunia

yang paling berkomitmen terhadap ke-
setaraan gender. Bukan hanya kesetaraan
gender di politik, tetapi juga dalam segala
aspek kehidupan masyarakat. Swedia
mendorong kesetaraan itu sejak dari rumah
tangga hingga tempat kerja. Sejak 1980, di
Swedia bila terjadi diskriminasi di tempat
kerja maka dapat disebut sebagai pe-
langgaran hukum.

Bahkan, Swedia memiliki Ombudsman
khusus untuk memastikan kesetaraan gen-
der, yaitu Diskrimineringsombudsmannen.
Tugas lembaga ini adalah melindungi rakyat
dari diskriminasi. Lebih jauh, pemerintahan
yang berkuasa di Swedia (koalisi kiri –

tengah) sejak 2014 mengklaim sebagai
pemerintahan feminis. Sebab, dari 22
menteri, 12 di antaranya perempuan.

Di parlemen, dari 349 anggota parlemen
Swedia, sebanyak 165 di antaranya adalah
perempuan. Keterwakilan perempuan di
parlemen Swedia mencapai 47,28%.

Finlandia
Perjuangan perempuan untuk kesetaraan

gender bukan barang baru di Finlandia.
Negara ini sudah mengakui hak pilih
perempuan sejak 1906. Dalam pemilu 1907,
Finlandia sudah punya 19 anggota parlemen
perempuan di saat negara lain masih
berjuang untuk hak pilih perempuan.

Sekarang, hasil pemilu 2018, sebanyak 94
perempuan menduduki kursi parlemen. Bila
dihitung dari jumlah kursi parlemen sebanyak

200, maka tingkat keterwakilan perempuan
di parlemen Finlandia mencapai 47%. Sebagai
catatan tambahan, Partai Kiri Tengah, SPD
(Sosial – Demokrat) mempunyai 22 anggota
parlemen perempuan dari 40 kursi yang
berhasil diraih. Dalam pemilu, Partai Hijau
mengajukan 85% calon legislatif perempuan.

Selain negara-negara di atas, masih ada
beberapa negara yang mempunyai keter-
wakilan perempuan cukup tinggi di parlemen.
Sebut saja Grenada, sebuah negara
kepulauan kecil, tingkat keterwakilan
perempuan mencapai 46,76%. Dari 15
anggota parlemen Grenada, 7 di antaranya
adalah perempuan. Kemudian Namibia.
Keterwakilan perempuan di parlemen
Namibia mencapai 46,15%. Dari 104 anggota

parlemen Namibia, 48 di antaranya adalah
perempuan (hasil pemilu 2014).

Lantas, bagaimana dengan Indonesia?
Dari 575 anggota DPR saat ini (hasil pemilu

2019), sebanyak 123 orang di antaranya
adalah perempuan. Tingkat keterwakilan
perempuan di parlemen Indonesia mencapai
21,3%. Angka ini sudah tercatat sebagai salah
satu yang tertinggi dalam sejarah parlemen
Indonesia. Namun, dalam keterwakilan
perempuan di parlemen, data dari World Bank
(data tahun 2019) menunjukkan Indonesia
berada di posisi ketujuh di antara negara-
negara Asia Tenggara. Secara global, Indo-
nesia menempati urutan ke-110 dari 193
negara. Di bawah Indonesia, Bangladesh
dengan proporsi sebesar 20,9%. ❏

BSC
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Puan Maharani, puteri Megawati
Soekarnoputeri, menjadi wanita
pertama yang duduk di puncak
lembaga legislatif DPR. Puan Maharani
yang berasal dari PDI Perjuangan,
partai pemenang Pemilu 2019, duduk
di kursi Ketua DPR periode 2019 –
2024. Sampai dengan DPR periode ini,
ia mencatat sejarah, menjadi satu-
satunya perempuan yang bisa
menduduki pucuk pimpinan lembaga
legislatif tersebut. Bagi Puan sendiri,
memegang tampuk pimpinan DPR
merupakan suatu kebanggaan, karena
telah mengangkat kesetaraan gender
di parlemen.

Sebenarnya, sebelum Puan Maharani,
beberapa tercatat perempuan di
parlemen juga sempat menduduki
posisi sebagai pimpinan. Secara
khusus, beberapa wanita pernah
duduk sebagai Pimpinan di Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR)
sebagai wakil ketua. Pada MPR periode
1997 – 1999, politisi PDI Fatimah
Achmad duduk sebagai Wakil Ketua
DPR/MPR. Saat itu Pimpinan DPR
merangkap juga sebagai Pimpinan
MPR. Pada awal reformasi itu, Ketua
DPR/MPR saat itu adalah Harmoko.

Pada masa reformasi, perempuan
parlemen juga pernah duduk sebagai
Pimpinan MPR. Mooryati Soedibyo
mewakili Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) pernah menjadi Wakil Ketua
MPR periode 2004 – 2009. Kemudian,
pada MPR periode 2009 – 2014, Melani
Leimena Suharli dari Partai Demokrat
duduk sebagai Wakil Ketua MPR. Dan,
pada MPR periode saat ini (2019 –
2024), Lestari Moerdijat dari Partai
Nasdem duduk sebagai Wakil Ketua
MPR.

Keberadaan perempuan di parlemen
baik sebagai pimpinan di komisi,
Pimpinan di DPR, dan Pimpinan di
MPR, memperlihatkan kemajuan dalam

kesetaraan gender di parlemen. Berikut
ini profil beberapa perempuan yang
duduk sebagai Pimpinan MPR.

Dr. Lestari Moerdijat, S.S, M.M

Wakil Ketua MPR Periode 2019 – 2024

Wanita yang akrab disapa Mbak Rerie
ini adalah seorang politikus dari Partai
Nasdem yang menjabat Wakil Ketua
MPR periode 2019 – 2024. Penetapan
sekaligus pelantikan Lestari Moerdijat
sebagai pimpinan MPR RI periode
2019-2024 berlangsung pada Sidang
Paripurna MPR RI, Kamis (3/10/2019).

Rerie termasuk salah seorang inisiator
dan pendiri Partai Nasdem. Saat ini ia
menjabat sebagai anggota Majelis
Tinggi DPP Partai Nasdem dan Korwil
Partai Nasdem Jawa Tengah dan DI
Yogyakarta. Pada Pemilu 2019, wanita
kelahiran Surabaya pada 30
November 1967 ini mencalonkan diri
dan lolos sebagai anggota legislatif
mewakili Daerah Pemilihan II Jawa
Tengah yang meliputi Kabupaten
Demak, Kabupaten Kudus, dan
Kabupaten Jepara. Rerie
mendapatkan perolehan suara
sebesar 165.009 yang merupakan
suara tertinggi calon legislatif di Dapil
tersebut.

Setelah dipastikan lolos ke Senayan,
Ketua Umum Partai Nasdem Surya
Paloh menunjuk Lestari Moerdijat
sebagai calon Pimpinan MPR mewakili
Fraksi partai Nasdem. Hal itu bukan
tanpa alasan karena, menurut Surya
Paloh, Rerie merupakan sosok yang
tepat untuk duduk di jajaran Pimpinan
MPR. Bagi Surya Paloh, Rerie adalah
salah satu kader Partai Nasdem yang
mumpuni dan mempunyai prestai baik
di bidang politik dan usaha.

“Saya kenal lebih dari 30 tahun, ia
seorang wartawati muda, hingga

berkembang jadi pimpinan CEO
korporasi besar. Tekun, teliti, ada
idealisme di sana,” ujar Surya Paloh.

Selain itu, Surya Paloh pernah
menyampaikan, penunjukan Lestari
Moerdijat menjadi Pimpinan MPR dari
Fraksi Partai Nasdem merupakan
komitmen partai tersebut dalam
memberikan kesempatan kepada
kaum perempuan untuk berkontribusi
bagi partai dan bangsa.

Sebelumnya, Rerie adalah seorang
eksekutif wanita dengan jabatan
terakhir sebagai CEO Media Group dan
Presiden Direktur Media Indonesia.
Selain itu, ia juga menjabat sebagai
direksi dan komisaris di beberapa
anak perusahaan Media Group, antara
lain Surya Energi Raya, CS Media
Investment, Metro TV, Pangansari
Utama, dan beberapa perusahaan
lainnya.

Di bidang sosial, Lestari Moerdijat
menjabat sebagai Dewan Pembina
Yayasan Sukma Bangsa yang
mengelola beberapa sekolah
unggulan. Lestari juga mendirikan
Yayasan Dharma Bakti Lesati yang
bergerak aktif melakukan kegiatan
sosial di bidang kesehatan,
pembinaan UMKM, pendidikan,
pemberdayaan perempuan dan
kepemudaan.

Lestari Moerdijat merupakan anak
pertama dari empat bersaudara.
Ayahnya, dr. Tonny S. Moerdijat, SpOG.,
merupakan seorang dokter spesialis
di bidang kandungan. Rerie menikah
dengan Wawan Iriawan dan dikaruniai
empat orang anak, yaitu tiga laki-laki
dan satu perempuan. Selain itu, Rerie
merupakan survivor kanker payudara
karena pada tahun 2016 didiagnosa
mengidap kanker payudara HER2
Positif.

Srikandi di Jajaran Pimpinan MPR
Tidak hanya sebagai anggota dewan, beberapa wanita parlemen pernah duduk sebagai Pimpinan Majelis Permusawaratan

Rakyat (MPR), yakni sebagai wakil ketua.
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Hj. Melani Leimena Suharli

Wakil Ketua MPR Periode 2009 – 2014

Hj. Melani Leimena Suharli adalah seorang politikus dari Partai Demokrat. Wanita
kelahiran Jakarta, 27 Januari 1951, ini menjadi anggota DPR sejak 2009. Ia
menjabat sebagai Wakil Ketua MPR periode 2009 – 2014. Melani Leimena Suharli
kembali terpilih sebagai anggota DPR periode 2014 – 2019. Kemudian pada
Pemilu 2019, Melani kembali duduk sebagai anggota DPR periode 2019 – 2024.

Melani Leimena Suharli adalah puteri dari pahlawan nasional Dr. Johannes
Leimena. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno,  Johannes Leimena
tercatat sebagai salah satu menteri yang menjabat paling lama, sekitar 20 tahun.
Dia pernah menjadi Wakil Perdana Menteri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial.
Johannes Leimena juga mendirikan Partai Kristen Indonesia. Leimena berasal
dari Ambon, Maluku, dari sebuah keluarga Kristen. Meskipun keluarganya
beragama Kristen, Melani Leimena Suharli menganut Islam.

Melani Leimena Suharli terpilih menjadi anggota DPR pada pemilihan umum
legislatif tahun 2009 mewakili daerah pemilihan Jakarta II. Pada Pemilihan
legislatif 2014, Melani kembali terpilih dari daerah pemilihan yang sama. Ia
ditugaskan di Komisi VI DPR. Pada tahun 2015, Melani mendorong RUU
Kekerasan Seksual untuk dimasukkan dalam program legislasi nasional –Kini
RUU itu berubah menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Pada 2018, Melani juga menyerukan peningkatan keterwakilan perempuan di
DPR. Pada pemilu legislatif 2019, Melani kembali terpilih sebagai anggota DPR
setelah meraup suara sebanyak 36.157 suara.

Dr. Hj. B.R.A. Mooryati Soedibyo, S.S., M.Hum

Wakil Ketua MPR Periode 2004 - 2009

Dr. Hj., B.R.A. Mooryati Soedibyo, S.S., M.Hum., lahir di Solo pada tanggal 5 Januari
1928 (kini berusia 94 tahun). Ia adalah Wakil Ketua MPR periode 2004 – 2009
mewakili Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ia juga menjabat sebagai Presiden
Direktur Mustika Ratu, dan salah satu pencetus ide kontes pemilihan Puteri
Indonesia yang masih digelar hingga sekarang.

Cucu Sri Susuhunan Pakoe Boewono X Keraton Surakarta ini terkenal dengan
segala hal yang berkaitan dengan kecantikan, jamu tradisional, dan lingkungan
keraton. Sejak usia 3 tahun ia tinggal di Keraton Surakarta yang dikenal sebagai
sumber kebudayaan Jawa. Hobi meracik jamu dan pembuatan kosmetik akhirnya
berkembang sebagai usaha dengan bermodal Rp 25.000 di garasi kecil
rumahnya tahun 1973. Pada tahun 1975, Mooryati Soedibyo mendirikan
perusahaan dengan nama PT Mustika Ratu yang memproduksi jamu serta
komestik dari bahan alami.

Mooryati Soedibyo juga pernah terjun ke dunia politik dengan menjabat sebagai
Wakil Ketua MPR dari tahun 2004 hingga 2009. Ia merupakan alumni Universitas
Saraswati dan Universitas Terbuka Universitas Sebelas Maret. Gelar doktornya
diperoleh di Universitas Indonesia jurusan Ekonomi. Mooryati Soedibyo
merupakan peraih gelar doktor tertua di Indonesia yang masuk dalam rekor
MURI Indonesia. Tak hanya itu, wanita berusia 93 tahun ini juga tercatat di rekor
MURI sebagai “Empu Jamu”.

Hj. Aisyah Amini, SH.,

“Singa Betina dari Senayan”

Dalam sejarah parlemen Indonesia ada satu
tokoh perempuan yang cukup fenomenal,
yaitu Hj. Aisyah Amini, SH. Anggota DPR/
MPR dari Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) ini dijuluki sebagai “Singa Betina dari
Senayan”. Ia adalah seorang politikus dan
aktivis perempuan Indonesia. Ia merupakan
anggota DPR/MPR yang paling lama duduk
di kursi parlemen, yaitu sejak tahun 1977
hingga tahun 2004.

Aisyah Amini lahir di Padang Panjang,
Sumatera Barat, pada tanggal 1 Desember
1931. Anak keenam dari tujuh bersaudara
ini adalah puteri Muhammad Yamin, seorang
pedagang di Padang Panjang. Tamat dari
Dinyah School Padang Panjang pada 1949,
Aisyah Amini melanjutkan ke Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
(1957).

Sejak muda Aisyah Amini aktif berorganisasi,
di antaranya Pelajar Islam Indonesia (PII),
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan
Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII).
Bahkan, sebelum menjadi mahasiswa, ia
sudah aktif dalam berbagai kegiatan sosial
dan organisasi. Ia aktif di Nasyiatul Asyiah
(NA), organisasi Pemudi Muhammadiyah.

Setelah lulus dari UII Yogyakarta, Aisyah
pindah ke Jakarta dan tetap aktif
berorganisasi, bahkan menjadi pengurus
pusat Partai Muslim Indonesia (Parmusi)
yang kemudian berfusi menjadi Partai
Persatuan Pembangunan (PPP). Pada tahun
1977 Aisyah Amini terpilih menjadi anggota
DPR/MPR. Ia, perempuan pertama menduduki
jabatan Ketua Komisi I membidangi
Pertahanan Keamanan, Luar Negeri, dan
Penerangan.

Namanya mulai mencuat tahun 1989 ketika
tampil menantang H.J Naro. Nama Aisyah
Amini pun disegani pada masa Orde Baru.
Dia sangat lantang memperjuangkan
kebijakan yang menyangkut kepentingan
rakyat dan kesetaraan gender. Tak heran
Aisyah Amini mendapat julukan “Singa
Betina dari Senayan”.

BSC
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Harus Berlanjut Siapapun

NASIONAL

Pembangunan IKN Nusantara

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo, menegaskan, pembangunan

Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser

Utara, Provinsi Kalimantan Timur, harus terus berlanjut oleh

siapapun pemimpin negara yang akan menggantikan Presiden Joko

Widodo. Pasalnya, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara

telah diatur dalam Undang-Undang No 3/2022 tentang Ibu Kota

Negara.

“Siapapun presiden pengganti Presiden Joko Widodo nanti harus

terus melanjutkan pembangunan IKN Nusantara. Pembangunan IKN

tidak boleh mangkrak di tengah jalan, karena perubahan kebijakan

pemimpin negara yang baru. Terlebih,dasar hukum pembangunan

IKN Nusantara diatur dalam Undang-Undang No 3/2022 tentang Ibu

Kota Negara,” ujar Bamsoet usai menghadiri acara penyatuan tanah

dan air di IKN oleh Presiden RI Joko Widodo, di Penajam Paser Utara,

Kalimantan Timur, Senin (14/3/22).

Selain dihadiri 34 Gubernur dari seluruh Indonesia, juga hadir

sejumlah pejabat negara, antara lain Menteri BUMN Erick Thohir,

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menyatakan, pembangunan IKN yang mengusung ‘Kota Dunia
untuk Semua’ menjadi awal peradaban baru bagi Indonesia.

Presidennya

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri PPN/

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Sekretaris Kabinet Pramono

Anung, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, dan Wakil Kepala

Otorita IKN Dhony Rahajoe.

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

Hukum, HAM dan Keamanan ini memaparkan, UU No. 3/2022 tentang

Ibu Kota Negara telah mengatur semua tahapan proses pem-

bangunan dan pemindahan IKN Nusantara. Mulai dari pengalihan

hak atas tanah, penataan tata ruang, penanggulangan bencana,

pertahanan dan keamanan, otorita IKN, hingga pengelolaan anggaran.

“Berdasarkan master plan Bappenas, pembangunan IKN

membutuhkan waktu 15 hingga 20 tahun. Banyak pihak meng-

khawatirkan 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.

Karenanya, MPR RI tengah menyelesaikan kajian Pokok-Pokok Haluan

Negara (PPHN) yang kedudukan hukumnya lebih kuat dibanding

undang-undang, sehingga menjamin keberlangsungan pem-

bangunan IKN sebagai proyek prioritas pembangunan jangka
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panjang,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan

Wakil Ketua Umum FKPPI ini menuturkan,

pembangunan IKN yang mengusung ‘Kota

Dunia untuk Semua’ menjadi awal peradaban

baru bagi Indonesia. Pemilihan nama

Nusantara mengejawantahkan konsep

persatuan dan kesatuan yang meng-

akomodir kebhinnekaan Indonesia.

“Ibu Kota Negara Nusantara dibentuk dalam

satuan pemerintahan daerah yang bersifat

khusus. Setingkat provinsi yang wilayahnya

menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara.

Penamaan Otorita IKN sebagai pemerintah

daerah khusus IKN Nusantara diberikan untuk

menjawab perkembangan zaman dalam

memudahkan pelaksanaan segala urusan

pembangunan IKN,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum,

Keamanan dan Pertahanan KADIN Indone-

sia menjelaskan, IKN akan menjadi pionir bagi

pengembangan kota berkelanjutan yang

didorong oleh penerapan teknologi terkini.

Sekaligus, menjadi upaya mengubah

paradigma pembangunan menjadi Indonesia-

sentris, serta untuk merealisasikan Visi In-

donesia 2045.

“Setidaknya, ada tiga tujuan utama

pembangunan IKN, yaitu simbol identitas

nasional, kota berkelanjutan dunia dan

penggerak ekonomi Indonesia di masa

depan. Diperlukan dukungan dan kerja keras

dari semua pihak agar pembangunan IKN

berhasil dan berkelanjutan,” pungkas

Bamsoet. ❏
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PAW Anggota MPR RI

Bamsoet Dorong Indonesia Terlibat Aktif
Mewujudkan Perdamaian Dunia
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan bahwa saat ini dunia tengah mengalami perubahan
geopolitik, tidak lagi di bawah dominasi tunggal seperti ketika berakhirnya perang dingin.

DUNIA kini berada pada situasi multipo

lar. Negara-negara besar yang kuat

secara ekonomi dan militer saling

bersaing untuk memperebutkan pengaruh

ekonomi dan politiknya secara global

maupun regional. Bukan hanya di Eropa

Timur, tetapi juga terjadi di Timur Tengah.

Bahkan di kawasan Laut Cina Selatan yang

sewaktu-waktu dapat melahirkan eskalasi

ketegangan.

Dalam seminggu terakhir, misalnya, dunia

dikejutkan dengan gejolak di Eropa Timur, yaitu

ketika militer Rusia akhirnya masuk dan

menyerang ke wilayah Ukraina. Konflik ini

menciptakan ketegangan global yang melibat-

kan kekuatan ekonomi dan militer terkuat

dunia, Rusia di satu pihak dengan Amerika

Serikat, Uni Eropa, dan NATO di pihak lain.

Pada hari pertama konflik terjadi, dampaknya

langsung dirasakan seluruh dunia.

“Harga minyak sempat melambung me-

nyentuh angka US$ 100 per barel dan pasar

keuangan global merespon secara negatif.

Jika perang berlangsung lama diperkirakan

harga minyak dunia dapat menembus ke level

US$ 150 per barel. Kondisi ini dapat

mendorong terjadinya hiperinflasi global,

termasuk di Indonesia. Mengingat Indonesia

merupakan negara importir minyak,” ujar

Bamsoet saat melantik pengganti antar

waktu (PAW) Anggota MPR RI Moh. Haerul

Amri dari Fraksi Partai Nasdem, dan Hendris

Sitompul dari Fraksi Partai Demokrat di

Gedung MPR RI, Jakarta, Rabu (2/3/22/

2022).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua

Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan

Keamanan ini menjelaskan, salah satu

tujuan pembentukan Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana termaktub

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945

adalah ‘Ikut Melaksanakan Ketertiban

Dunia yang Berdasarkan Kemerdekaan,

Perdamaian Abadi, dan Keadilan Sosial’,

sebagai bagian integral dari kesejahteraan

dan keadilan sosial bagi bangsa Indone-

sia. Karenanya perang dengan alasan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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apapun selalu membawa petaka, ke-

hancuran dan kesengsaraan, harus

segera dihentikan.

“Kita sangat berharap konflik militer Rusia

dan Ukraina tidak berlangsung lama dan

segera menuju jalan damai melalui per-

undingan yang menghasilkan perdamaian

permanen. Indonesia sebagai negara

bangsa yang berdaulat tentunya memiliki

peran strategis di kancah global, terlebih In-

donesia kini memegang Presidensi G-20

yang pada puncaknya 20 pemimpin dunia

akan bertemu pada KTT G20 di Bali, Oktober

nanti,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan

Kepala Badan Hubungan Penegakan

Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN

Indonesia ini menerangkan, konflik dan

ketegangan global meski jauh di seberang

benua, tetap memberikan dampak yang

dirasakan langsung oleh masyarakat Indo-

nesia hingga ke desa-desa. Di antaranya

adalah gejolak harga komoditas global,

kelangkaan minyak goreng hingga kenaikan

harga kedelai. Di luar negeri, muncul krisis

energi di Inggris akhir tahun lalu yang

memicu kenaikan komoditas energi, seperti

minyak, gas dan batubara, hingga ber-

dampak pada kenaikan harga-harga ko-

moditas turunan-nya, seperti CPO.

“Dunia juga merasa was-was dengan

tingginya inflasi di Amerika Serikat dalam

empat bulan belakangan ini, hingga me-

nyentuh level 7,5 pada Januari lalu.

Dampaknya, harga-harga komoditas impor

dari Amerika Serikat meningkat, salah

satunya kedelai. Kebijakan The Fed dalam

mengatasi inflasi tentunya akan memberikan

konsekuensi pada pergerakan finansial di

seluruh dunia, terutama dengan kenaikan

suku bunga,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila

dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini me-

nekankan, situasi tersebut perlu diantisipasi

dan direspon secara tepat dan efektif oleh

pemerintah untuk memastikan rakyat yang

baru berusaha bangkit di tengah pandemi

Covid-19, tidak terbebani oleh kenaikan

harga serta kelangkaan kebutuhan pokok-

nya. Mengingat ekonomi Indonesia baru saja

berhasil kembali tumbuh positif 3,69% di

tahun 2021, setelah tahun 2020 harus

mengalami kontraksi hingga minus 2,07%.

“Tahun 2022 ini adalah momentum Indo-

nesia untuk memainkan peran besar dalam

menciptakan dunia yang damai, adil dan

sejahtera. Kita tentunya ingin kepemimpinan

Indonesia di G-20 tahun ini, kelak dikenang

dunia sebagai awal terwujudnya tatanan

dunia yang damai, tumbuh berkelanjutan serta

menghapus segala penderitaan rakyat di

dunia,” ujar Bamsoet.

Bamsoet lalu mengutip pidato Presiden

Joko Widodo di Roma, Oktober lalu. Waktu

itu Presiden Joko Widodo menyatakan

bahwa tema Presidensi Indonesia, yaitu

‘Recover Together, Recover Stronger’.

“Sebuah komitmen Indonesia untuk mem-

bawa dunia yang lebih inklusif dan segera

bangkit bersama-sama di tengah Pandemi

Covid-19 yang masih berlangsung,”

pungkas Bamsoet. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Terima Duta Besar Turki

Bamsoet Dukung Turki Fasilitasi Pertemuan
Delegasi Rusia-Ukraina

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo,

mengapresiasi peran Turki di bawah

kepemimpinan Presiden Recep Tayyip

Erdogan yang memfasilitasi pertemuan

antara delegasi Rusia dan Ukraina pada 28-

30 Maret 2022 untuk mencari jalan keluar

terbaik bagi penyelesaian ketegangan

yang terjadi di antara Rusia dan Ukraina.

Dunia berharap pertemuan delegasi Rusia

dan Ukraina di Turki bisa menghasilkan

sesuatu yang positif. Mengingat dalam

pembicaraan tingkat atas pada 10 Maret

lalu, Rusia dan Ukraina belum menemui

satu kesepakatan meskipun ada beberapa

yang telah berprogres.

“Sebagai bagian dari komunitas global

yang kini menjadi pemimpin G-20, Indonesia

di bawah kepemimpinan Presiden Joko

Widodo terus mendukung penyelesaian

ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Hal

ini sejalan dengan amanat Pembukaan UUD

NRI Tahun 1945 bahwa salah satu tujuan

berdirinya Indonesia adalah untuk ikut serta

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan

keadilan sosial,” ujar Bamsoet usai menerima

Duta Besar Turki untuk Indonesia, Mrs Askin

Aksan, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, di

Jakarta, Senin (28/3/22).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua

Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan

Keamanan ini juga mendukung agar kerja-

sama pertahanan antara Indonesia dan Turki

bisa semakin ditingkatkan. Terlebih setelah

diresmikannya 10 unit produksi tank kelas

medium, Harimau, di pabrik FNSS di Ankara,

Turki, pada Rabu (16/03/2022). Tank kelas

medium yang kerjasamanya mulai digagas

pada tahun 2010 ini, sepenuhnya didesain

dan dikembangkan oleh dua perusahaan

industri kendaraan lapis baja terbaik di Indo-

nesia dan Turki, yaitu FNSS (Turki) dan PT.

PINDAD (Indonesia).

“Selain di bidang pertahanan, kerjasama

investasi kedua negara juga perlu di-

tingkatkan. Mengingat jumlah investasi

Turki di Indonesia pada periode 2016-2021

Hubungan perdagangan Indonesia - Turki sejauh ini sudah berjalan baik harus terus dijaga dan
ditingkatkan.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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terbilang relatif kecil, sekitar US$ 35,16

juta. Jumlah tersebut kurang dari 1% dari

nilai total investasi Turki ke luar negeri (out-

bound) dengan nilai sekitar US$ 40 miliar.

Peluang investasi di Indonesia bagi Turki

masih terbuka lebar. Salah satunya di

proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

Nusantara di Kalimantan Timur. Sehingga

selain memindahkan kantor kedutaannya

dari Jakarta ke IKN Nusantara, Turki juga

bisa berinvestasi di berbagai program

pembangunan IKN Nusantara,” tandas

Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum,

Keamanan dan Pertahanan KADIN Indone-

sia ini menekankan, hubungan perdagangan

Indonesia - Turki yang sejauh ini sudah

berjalan baik harus terus dijaga dan

ditingkatkan. Nilai perdagangan kedua negara

pada periode Januari hingga November 2021

tercatat mencapai US$ 1,83 miliar. Surplus

pada Indonesia mencapai US$ 1,09 miliar.

Indonesia menjadi urutan ke-3 mitra dagang

Turki dengan ASEAN (2020). Di posisi

pertama ditempati Malaysia dengan total

transaksi mencapai US$ 2,37 miliar. Kedua,

Vietnam sebesar US$ 1,61 miliar, dan ketiga

Indonesia mencapai US$ 1,32 miliar.

“Karenanya pembentukan Kemitraan

Ekonomi Komprehensif Indonesia-Turki (IT-

CEPA) sangat instrumental. Terutama dalam

membantu tercapainya target perdagangan

bilateral sebesar US$ 10 miliar pada tahun

2023. IT-CEPA didasari penandatanganan

Pernyataan Bersama Menteri atas Peluncuran

IT-CEPA dalam kunjungan Kenegaraan

Presiden Joko Widodo ke Turki pada 5-6 Juli

2017,” pungkas Bamsoet. ❏
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MENGAWALI ceramah kebangsaan,

Ahmad Basarah mengapresiasi

ragam kebijakan Bupati Aceh Barat

H. Ramli, M.S., seperti pelaksanaan Kongres

Santri Pancasila yang pertama kali di Indo-

nesia pada tahun 2021. Lalu, membangun

kerukunan umat beragama hingga meng-

ubah nama-nama jalan di Aceh Barat menjadi

jalan Pancasila, jalan Bhinneka Tunggal Ika,

dan jalan Garuda. Serta, memasukkan mata

pelajaran Pancasila dalam muatan lokal.

Basarah menilai berbagai upaya tersebut

merupakan bentuk spirit, sekaligus komitmen

Bupati untuk membuat Pancasila sebagai

ideologi yang betul-betul bekerja dan hidup

di tengah masyarakatnya. “Inilah ikhtiar

Bupati Aceh Barat, Ramli MS., yang inginkan

Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila di Meulaboh

Guru Dayah Ujung Tombak Pembentukan
Karakter Santri Pancasilais
Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, menjadi pemateri kunci dalam acara Pendidikan dan Pelatihan
Bagi Pengajar: Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Guru Dayah, Pengurus FKUB, serta
Widyaiswara, di Meulaboh, Aceh Barat, Senin 21 Maret 2022.

Aceh Barat dan masyarakatnya memahami

dan mengamalkan Pancasila,” kata Basarah

di hadapan peserta Diklat , di Aula Dinas

Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.

Bagi Basarah, Aceh merupakan daerah

penting dan istimewa bagi bangsa Indone-

sia, baik dari segi sejarah, agama, maupun

budaya,serta sisi historisnya. Aceh merupa-

kan tempat masuknya agama Islam pertama

kali di Nusantara, sehingga dijuluki Serambi

Mekkah. Selain itu, agama dan budaya

berakulturasi dengan baik di Aceh. Selanjut-

nya, Aceh juga memberikan kontri-busi nyata

bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Sehingga dengan mudah bisa ditemukan

banyak pahlawan nasional asal Tanah

Rencong tersebut.

“Banyak tokoh pejuang kemerdekaan asal

Aceh, semisal Teuku Umar, Panglima Polim,

Mohammad Hasan, Cut Nyak Dien dan

sebagainya. Bung Karno sendiri menyebut

Aceh sebagai daerah modal karena kontri-

businya bagi perjuangan kemerdekaan In-

donesia, misalnya sumbangan Pesawat

Dakota RI - 001 Seulawah, sumbangan emas

28 Kg untuk Tugu Monas dan sebagainya,”

tegas Basarah.

Selain itu, dalam ceramahnya, Ketua DPP

PDI Perjuangan tersebut menegaskan

bahwa pemahaman Pancasila bagi guru-

guru Dayah (pondok pesantren) ini demikian

penting untuk dipahami dan diketahui. Sebab,

realitas empiris yang terjadi di tengah

masyarakat saat ini terjadi upaya terstruktur,

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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sistematis dan masif untuk kembali mengutak-

atik konsensus pendiri bangsa yang sudah

sepakat menjadikan Indonesia sebagai

negara Pancasila.

Propaganda membenturkan agama dan

negara, upaya adu domba Islam dan Panca-

sila, serta upaya mendikotomikan antara

golongan Islam dan kebangsaan sangat

marak terjadi, terutama di dunia maya dan

media sosial. Padahal dari sejarah pem-

bentukan Pancasila terlihat jelas bahwa nilai-

nilai Pancasila sesuai dan sejalan dengan

ajaran Islam. Bahkan Pancasila merupakan

hasil Ijtihad para alim ulama dan pendiri

bangsa lainnya. Jika ada orang yang

menyebut Pancasila sebagai thogut atau

berhala, serta bertentangan dengan ajaran

Islam, maka hal itu sama saja menistakan

hasil ijtihad para alim ulama pendiri bangsa.

Oleh karena itulah Basarah menilai,

pelaksanaan pelatihan bagi guru-guru

Pancasila di Dayah (pondok pesantren)

yang dilakukan BPIP menemukan relevansi-

nya. Sebab, lembaga pendidikan bersama

para gurunya adalah media atau agen

sosialisasi terpenting kedua setelah institusi

keluarga. Dalam lembaga pendidikan itulah

ada proses transfer pengetahuan dan

pembentukan karakter kebangsaan para

santrinya.

Terakhir, Basarah menegaskan bahwa

telah ada regulasi khusus yang mengatur

Pondok Pesantren, yakni UU No. 18 Tahun

2019 tentang Pondok Pesantren. Dalam

regulasi tersebut dijelaskan bahwa penye-

lenggaraan pesantren wajib mengembang-

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

kan nilai-nilai Islam Rahmatan Lil ‘Alamin serta

berdasarkan Pancasila, Undang Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,

dan Bhinneka Tunggal Ika. “Dengan demiki-

an, alumni dayah atau pesantren juga harus

menjadi tokoh masyarakat yang selain

mencintai dan mengajarkan agama Islam juga

mengajarkan cinta tanah air,” ujar dosen

Universitas Islam Malang itu.

Di acara yang sama, Bupati Aceh Barat

H. Ramli M.S., mengungkapkan,  pelaksanaan

Kongres Santri Pancasila pada tahun lalu

dilatarbelakangi atas pudarnya Pancasila

dan semangat kebangsaan dalam kehidup-

an bernegara dan bermasyarakat. Upaya

lain yang dilakukan Bupati adalah dengan

menyambangi lembaga-lembaga negara

yang concern di bidang pembinaan Panca-

sila, semisal lembaga BPIP, Lemhanas dan

lain-lain.

“Harapan kini agar para pendidik datang

ke Aceh Barat untuk mendidik guru-guru

Dayah. Berikan mereka pemahaman yang

benar,” kata Bupati menegaskan.

Selain itu, Bupati juga menyoroti dengan

seksama hilangnya mata pelajaran Panca-

sila dalam Sistem Pendidikan Nasional.

Terhadap hal tersebut, Pemerintah Kabu-

paten Aceh Barat menyiasatinya dengan

memasukkan Pancasila sebagai kurikulum

muatan lokal. Selain itu, Bupati juga

menegaskan bahwa pihaknya tengah

membangun Balai Pancasila agar masya-

rakat Aceh Barat benar-benar dapat

mencintai dan mengamalkan Pancasila. ❏
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Pelaksanaan Haji Tahun 2022

HNW Minta Kemenag Perjuangkan Penambahan
Kuota Haji

WAKIL Ketua MPR-RI yang juga
Anggota Komisi VII DPR-RI Dr. H. M.
Hidayat Nur Wahid MA, menyambut

baik kabar yang disampaikan dari Arab Saudi
oleh Menteri Agama bahwa pelaksanaan haji
tahun 2022 Masehi atau 1443 Hijriah akan
dibuka bagi jemaah dari luar Saudi, termasuk
dari Indonesia.

HNW, sapaan akrab Hidayat Nur Wahid,
meminta agar Kementerian Agama mem-
persiapkan keberangkatan jemaah Indone-
sia dengan maksimal. Mempersiapkan calon
jemaah yang akan berangkat secara adil.
Mempersiapkan dari sisi manasik di era
Covid-19 dan kesehatan calon Jemaah.
Dan, memperjuangkan kuota terbaik bagi
jemaah Indonesia yang sangat antusias ke
tanah suci, tapi sudah 2 musim tidak bisa
berangkat karena pandemi Covid-19. Serta
memastikan agar biaya penyelenggaraan
ibadah haji lebih efisien dan tidak mem-
beratkan calon jamaah haji.

HNW berharap, Kemenag memperjuang-
kan agar Indonesia bisa mendapatkan kuota
terbaik, sehingga lebih banyak calon jemaah
haji bisa berangkat pada tahun ini. Mengingat

Kabar baik untuk calon jemaah haji dari Indonesia. Pada musim haji tahun 2022 ini, Arab Saudi
membuka kesempatan bagi calon jemaah haji dari luar Arab Saudi, termasuk dari Indonesia.

daftar tunggu yang semakin panjang akibat
2 musim haji jemaah calon haji dari Indone-
sia tidak diberangkatkan karena Covid-19,
kecuali jumlah yang sangat sedikit dari WNI
yang mukim di Arab Saudi.

“Fraksi PKS dan Komisi VIII di DPR akan
terus mengawal persiapan haji serta
mengoreksi usulan dari Kemenag soal biaya
perjalanan ibadah haji agar tidak mem-
beratkan calon jemaah haji,” disampaikan
HNW dalam keterangannya di Jakarta, Rabu
(23/3/2022).

HNW menjelaskan, usulan awal Menag
yang disampaikan dalam Raker dengan
DPR (20/2/2022) bahwa biaya haji reguler
akan naik menjadi Rp 45 juta belum
menjadi keputusan dan masih mendapat
penolakan dari Komisi VIII DPR-RI maupun
masyarakat.

Bahkan, dalam pembahasan terakhir
Komisi VIII DPR dengan Badan Pengelola
Keuangan Haji (21/3/2022), BPKH mengaku
belum menerima rincian komponen biaya haji
yang diusulkan oleh Menag, sehingga belum
bisa ditentukan berapa biaya haji tahun 2022.
Fraksi PKS sudah sampaikan langsung agar

koordinasi antara BPKH, Dirjen Haji dan
Umrah di Kemenag dimaksimalkan supaya
bisa disepakati usulan biaya perjalanan haji
yang tidak memberatkan calon jemaah.

“Fraksi PKS di Komisi VIII DPR-RI sejak
awal mengkritisi dan menolak usulan Menag
terkait kenaikan signifikan biaya haji dari Rp
35 juta ke Rp 45 juta. Selain memberatkan,
kenaikan biaya haji juga tidak sesuai dengan
RKAT keuangan haji yang telah disepakati
bersama di Komisi VIII DPR-RI,” sambungnya.

Dalam RKAT keuangan haji 2022, di-
proyeksikan biaya perjalanan ibadah haji
(Bipih) yang harus dibayarkan jemaah di
tahun 2022, akan naik maksimal menjadi Rp
38,745 juta.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini meng-
ingatkan Kemenag untuk mengacu kepada
RKAT yang disusun bersama di akhir tahun
2021 tersebut. Pada saat itu pandemi masih
mencekam dan berbagai pembatasan
kegiatan masih sangat ketat, kondisi yang
akan berbeda dengan saat nanti ibadah haji
dilaksanakan oleh calon Jemaah Haji dari
Indonesia.

“Sekarang dan ke depan kondisi status
pandemi sudah diubah menjadi endemi,
kebijakan karantina dan tes Covid-19 sudah
tidak berlaku. Bahkan di Arab Saudi sekali-
pun, sehingga seharusnya bisa dilakukan
efisiensi yang bisa dipergunakan untuk
menutupi sebagian peningkatan biaya akibat
volatilitas nilai tukar dan naiknya harga
minyak dunia.

Menurut HNW, Pemerintah RI hendaknya
mempergunakan momentum naiknya harga
minyak dunia yang berimbas sangat
menguntungkan bagi Arab Saudi, untuk
melobi pihak otoritas di Saudi agar dapat
memberikan keringanan bagi calon jemaah
haji dari Indonesia yang pada gilirannya akan
berdampak pada pengurangan beban
pembiayaan perjalanan haji,” tambahnya.

HNW berharap, Menteri Agama yang
sedang berada di Arab Saudi bisa me-
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Atas Learning Loss

Segera Wujudkan Sistem Pendidikan
yang Adaptif
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menyatakan, diperlukan langkah strategis di sektor pendidikan
agar segera atasi learning loss.

LEARNING LOSS harus segera diatasi

lewat kebijakan yang mampu meng-

gerakkan para pemangku kepentingan

dan masyarakat dalam melaksanakan pola

pendidikan yang adaptif pascapandemi.

“Learning loss yang terjadi sepanjang

pandemi Covid-19 harus diatasi secara

sistematis lewat kebijakan yang mampu

menggerakkan para pemangku kepentingan

di sektor pendidikan dan masyarakat,” kata

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam

keterangan tertulisnya, Selasa (22/3).

Disrupsi di sektor pendidikan sepanjang

pandemi, menurut Lestari, membuat bangsa

kita mengalami learning loss akibat masyrakat

dan para tenaga pendidik serta peserta didik

kesulitan beradaptasi dengan pola pedidikan

yang diterapkan.

Secara umum learning loss sering

diartikan sebagai kemunduran secara

akademis dari para peserta didik terkait

dengan kesenjangan yang berkepanjangan

atau proses pendidikan yang berlangsung

secara tidak baik.

Pada September 2021, Bank Dunia (World

Bank) mengungkap hasil temuan yang

menyebut bahwa siswa Indonesia khilangan

0,9 tahun atau sekitar 10 bulan masa

pembelajaran di sekolah akibat pandemi

Covid-19 sejak awal 2020 lalu.

Perubahan drastis dari pola pendidikan

tatap muka menjadi pola pendidikan daring

yang menuntut kemandirian peserta didik dan

orang tua murid, menurut Rerie, sapaan

akrab Lestari, masih banyak menghadapi

kendala dalam pelaksanaannya.

Learning loss semakin parah, tegas Rerie,

yang juga anggota Komis X DPR RI dari Dapil

II Jawa Tengah itu, akibat ketimpangan digi-

tal di Indonesia yang berdampak pada

pendidikan.

Langkah strategis untuk mengejar ke-

tertinggalan para peserta didik di setiap

tingkatan, tambah Rerie, harus segera

dilakukan lewat kebijakan yang mampu

menggerakkan para pemangku kepentingan

dan masyarakat dalam mengatasi sejumlah

negosiasikan penangguhan pengenaan
pajak KSA bagi jemaah haji Indonesia,
sehingga bisa membantu menekan biaya
perjalanan haji.

“Semoga semua upaya bersama ini bisa

mengobati kerinduan dan kekecewaan para
calon jemaah haji yang telah batal berangkat
selama 2 tahun, sehingga mereka nantinya
bisa melaksanakan haji dengan tenteram,
tenang, aman dari persoalan kesehatan dan

keuangan, agar haji mereka mabrur, yang
akan menjadikan doa-doa mereka dikabulkan
Allah, doa untuk kebaikan, kesejahteraan dan
kesehatan bagi bangsa, dan negara Indo-
nesia,” pungkasnya. ❏

kendala itu.

Para pemangku kepentingan, ujarnya,

harus mampu mewujudkan kesiapan para

tenaga pengajar, peserta didik dan orang

tua murid dalam melaksanakan pola pen-

didikan yang baru.

Rerie, yang juga anggota Majelis Tinggi

Partai NasDem itu, juga mendorong semua

pihak untuk segera mewujudkan sistem

pendidikan yang adaptif agar bangsa In-

donesia dapat segera mengejar ke-

tertinggalan di bidang pendidikan akibat

learning loss yang dialami sepanjang

pandemi. ❏



26 EDISI NO.04/TH.XVI/APRIL 2022

NASIONAL

MENDAPAT penghargaan sebagai

‘Legislator Pro Eksistensi’ dari

Badan Musyawarah Antar Gereja

Lembaga Keagamaan Kristen (BAMAG LKK)

Indonesia membuat Wakil Ketua MPR-RI, H.

Arsul Sani, SH., MSi., Pr.M., terharu sekaligus

bersyukur. “Saya menjadi grogi dan malu,

seolah-olah saya sudah berbuat banyak dan

lebih dari yang lain”, ujar Arsul Sani di Gedung

Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD,

Senayan, Jakarta, Rabu (9/3/2022).

Penghargaan tersebut langsung di-

sampaikan oleh Ketua BAMAG, Pendeta

Agus Susanto, di hadapan ratusan pendeta

dari berbagai Sinode Gereja yang menjadi

anggota BAMAG LKK Indonesia. Hadir dalam

acara yang digelar mulai pukul 09.00 WIB

itu, antara lain: Sekretaris Umum BAMAG,

Pendeta Pendeta Dr. Henky Narto Sabdo;

Ketua Badan Kehormatan BAMAG, Pendeta

Johan Manampiring; dan Pimpinan Pondok

Pesantren Nurul Falah Banten, KH. Ahmad

Raifiudin, Pimpinan Pagar Nusa, dan sejumlah

tokoh Forum Betawi Rempug (FBR) Bekasi.

Selain menyampaikan ucapan terima kasih,

Arsul Sani menyatakan, sebagai pemeluk

agama Islam, dia diajarkan dan diperintahkan

Senayan, Jakarta

Arsul Sani Raih Penghargaan Legislator
Pro Eksistensi
Setelah dua tahun memantau aktivitasnya selama dua tahun, 2019 hingga 2021, akhirnya BAMAG
LKK menetapkan Wakil Ketua MPR Arsul Sani layak menerima penghargaan Legislator Pro Eksistensi.

bagaimana membangun persaudaraan tidak

hanya sebatas ‘ukhuwah islamiyah,’ namun

juga diwajibkan untuk membangun ‘ukhuwah

insaniyah’.

“Dalam agama Islam juga diajarkan

bagaimana membangun persaudaraan

dengan umat lain apapun latar belakang-

nya”, ujar politisi Partai Persatuan Pem-

bangunan (PPP) ini seraya menjelaskan,

“Umat lain merupakan saudara dalam

kemanusiaan.”

Lebih lanjut dikatakan oleh alumni Fakultas

Hukum Universitas Indonesia itu bahwa dalam

Islam juga diajarkan ‘ukhuwah wataniyah,’

persaudaraan dalam kebangsaan. “Banyak

ayat dalam Alquran yang mengajarkan kepada

umat Islam untuk melakukan apa yang masuk

dalam kriteria pro eksistensi”, tuturnya.

Perintah melakukan hal demikian,

menurut pria asal Pekalongan, Jawa

Tengah, ini juga diteladankan oleh ayah-

nya. Dia menyebutkan, ayahnya adalah

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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tokoh NU di Pekalongan telah mendidik

dirinya untuk berbuat inklusif. “Pergaulan

lintas agama sudah dicontohkan oleh ayah

saya sejak di kampung”, ungkapnya.

Hal-hal yang diajarkan oleh ayahnya

tentang kehidupan dan menghadapi segala

permasalahan yang ada, antara lain

menekankan keharusan berada di tengah-

tengah (tawasuth), seimbang (tawazun),

toleransi (tasamuh), dan tegak lurus (i’tidal).

“Kalau yakin dengan kebenaran maka hal

demikian harus diperjuangkan”, ujarnya.

Sebagai orang yang pernah menjadi

pengacara, Arsul Sani mempunyai peng-

alaman dan tantangan dalam menegakkan

prinsip-prinsip di atas. “Ujian inklusifitas

pernah saya hadapi ketika Gus Dur

meminta saya untuk membela kelompok

minoritas”, ujarnya. Prinsip-prinsip demiki-

an dikatakan terus dipegang meski men-

dapat tantangan. Sebagai anggota MPR/

DPR, dia terus berikhtiar memegang prinsip

demikian dalam menjalankan amanah

sebagai wakil rakyat.

Pendeta Agus Susanto dalam ke-

sempatan tersebut mengungkapkan,

pemberian penghargaan kepada Arsul

Sani setelah BAMAG selama dua tahun

memantau aktivitas yang dilakukannya.

“Tahun 2019 hingga tahun 2021, kita amati

Bapak Arsul Sani”, ujarnya. Setelah melalui

pertimbangan, BAMAG setuju, Arsul Sani

masuk dalam kriteria Pro Eksistensi. “Beliau

merupakan orang yang terbuka dengan

siapapun”, tuturnya. 

Tahun 2020 penghargaan serupa di-

berikan kepada Khofifah Indarparawansa

yang selama menjadi Menteri Sosial dianggap

peduli pada penurunan angka kemiskinan

menjadi satu digit. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Diskusi Publik

Wacana menghadirkan PPHN Bukanlah Inisiatif
yang Serta Merta
“Kehadiran Haluan Negara sebagai pemandu arah dan pedoman pembangunan jangka panjang
sebuah keniscayaan,” kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam Diskusi Publik di Jakarta, Rabu
(23/3/2022).

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo
menuturkan, mewujudkan cita-cita
bangsa Indonesia harus dimaknai

sebagai implementasi dan manifestasi nyata
dari visi dan misi negara. Visi negara
sebagaimana diamanatkan pada alinea
kedua Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
adalah terwujudnya perikehidupan ke-
bangsaan yang merdeka, bersatu, ber-
daulat, adil dan makmur.

“Adapun misi negara sebagaimana
tertuang dalam alinea keempat adalah
melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, men-
cerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan perdamaian
abadi dan keadilan sosial,” ujar Bamsoet
usai menjadi pembicara utama Diskusi Publik
‘Re-konseptualisasi Arah Pembangunan
Nasional dalam Mewujudkan Cita-Cita
Bangsa’ secara virtual, di Jakarta, Rabu
(23/3/22).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua
Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM dan

Keamanan ini menjelaskan, untuk me-
wujudkan visi misi negara tersebut, tentunya
dibutuhkan suatu peta jalan (road map) yang
akan memberi arah dan pedoman dalam
melaksanakan pembangunan nasional.
Sejarah mencatat bahwa puncak per-
adaban dunia, kesuksesan dan kemajuan
suatu bangsa, tidak terlahir secara instan
dan serta merta. Tetapi, membutuhkan
proses pembangunan berkesinambungan
yang dilaksanakan secara kontinyu, kon-
sisten, dan penuh komitmen.

“The Great Wall of China sepanjang 21
kilometer dibangun dalam kurun waktu 1.800
tahun dan melampaui begitu banyak per-
gantian Dinasti. Candi Borobudur pun
dibangun dalam kurun waktu sekitar 50
tahun, dimulai pada masa pemerintahan Raja
Samaratungga, dan baru selesai pada masa
pemerintahan Ratu Pramurda-Wardhani.
Perjuangan Singapura menjadi negara maju
juga membutuhkan waktu 40 hingga 50
tahun, melalui visi pembangunan jangka
panjang yang dikenal dengan ‘The Concept
Plan’ yang telah dirumuskan sejak tahun
1971,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan
Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum,
Keamanan dan Pertahanan KADIN Indone-
sia ini menerangkan, negara Tiongkok saat
ini juga tengah membangun visi besar untuk
membangun Blue Economy Valley sebagai
sentral ekonomi kelautan di masa depan.

Kesuksesan Korea Selatan membangun
raksasa teknologi dan menembus pasar glo-
bal melalui industri entertainment dan budaya
juga tidak lepas dari kebijakan pembangunan
jangka panjang pemerintah Korea Selatan
untuk membangun industri kreatif dan
teknologi informasi.

“Kehadiran peta jalan atau haluan negara
sebagai pemandu arah dan pedoman dalam
melaksanakan pembangunan jangka panjang
adalah sebuah keniscayaan. Bagi bangsa
Indonesia, haluan negara inilah yang akan
melembagakan nilai-nilai Pancasila dan
norma-norma dasar dalam konstitusi ke
dalam sejumlah pranata publik yang dapat
memberi arah bagi pelaksanaan pem-
bangunan yang menyeluruh, terarah,
terpadu dan berkelanjutan,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan
Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan,
wacana menghadirkan kembali pokok-pokok
haluan negara model GBHN bukanlah inisiatif
yang serta merta dari MPR Periode 2019-
2024. Gagasan ini telah mengemuka sejak
dua periode masa jabatan MPR, yaitu
periode 2009-2014 dan periode 2014-2019.

“Hasilnya ditetapkan Keputusan MPR
Nomor 4/MPR /2014 yang mengamanatkan
terwujudnya kesatuan sistem berkesinam-
bungan dan terintegrasi dengan sistem
perencanaan pembangunan daerah. Kedua,
Keputusan MPR Nomor 8/MPR/2019 yang
mengamanatkan dilakukannya pengkajian
substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok
Haluan Negara, termasuk membangun
konsensus politik dalam penetapan bentuk
hukumnya,” urai Bamsoet.
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SEJUMLAH program pengentasan

kemiskinan dan pemberdayaan

masyarakat di sejumlah daerah harus

dievaluasi dan diakselerasi agar segera

terbuka lapangan pekerjaan baru, menyusul

maraknya pengiriman pekerja migran ilegal

dari Indonesia ke negara tetangga.

“Saya sangat prihatin dengan masih

maraknya praktik pengiriman pekerja migran

Indonesia ilegal ke negara tetangga. Semua

pihak harus memberi perhatian serius

terhadap praktik tersebut dan segera

mengatasi akar masalahnya,” kata Wakil

Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam

keterangan tertulisnya, Senin (21/3).

Kecelakaan kapal nelayan Indonesia di

perairan sekitar Malaysia diduga sarat

dengan pekerja migran, tenggelam Ahad (20/

3). Akibatnya, dua orang tewas, 26 orang

hilang dan 61 orang berhasil diselamatkan.

Pada Januari lalu, enam calon pekerja

migran Indonesia tenggelam di lepas pantai

Malaysia setelah perahu mereka terbalik

diduga dalam upaya untuk memasuki negara

itu secara ilegal. Sebulan sebelumnya, 21

TKI juga tewas setelah kapal mereka terbalik.

Rentetan peristiwa kecelakaan kapal

yang membawa pekerja migran Indonesia

secara ilegal ke negara tetangga itu, menurut

Lestari, harus mendapat perhatian serius

dari para pemangku kepentingan, agar pokok

masalah yang memicu kecelakaan tersebut

segera diatasi.

Cegah Pekerja Migran Ilegal

Segera Ciptakan Lapangan Kerja di Daerah
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat  meminta agar rentetan peristiwa kecelakaan kapal yang
membawa pekerja migran Indonesia secara ilegal ke negara tetangga harus mendapat perhatian
serius dari para pemangku kepentingan.

Rerie, sapaan akrab Lestari, menilai

peristiwa kecelakaan kapal pekerja migran

itu disebabkan banyak faktor yang me-

micunya.

Semakin sulitnya mendapat pekerjaan di

tanah air dan tekanan ekonomi akibat

pandemi, ujar Rerie, diduga merupakan salah

satu yang mendorong rentetan peristiwa itu

terjadi.

Para pemangku kepentingan, tegas Rerie,

yang juga anggota Majelis Tinggi Partai

NasDem itu, harus segera mengevaluasi

sejumlah program pengentasan kemiskinan

dan pemberdayaan masyarakat agar

Wakil Ketua Umum Depinas SOKSI ini
memaparkan, urgensi mengenai pentingnya
haluan negara sebagai peta jalan pem-
bangunan nasional telah mengerucut pada
kesepahaman bersama. Pembahasan yang
masih mewarnai ruang diskusi publik adalah
mengenai materi dan bentuk hukum pokok-

pokok haluan negara tersebut, serta
berbagai implikasi yang akan ditimbulkan.

“Dinamika politik menjelang penye-
lenggaraan agenda besar nasional tahun
2024, Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak,
memang menjadi salah satu faktor yang
menentukan ritme dan arah diskursus dalam

pembahasan pokok-pokok haluan negara.
Menyikapi hal ini, MPR akan selalu me-
representasikan diri sebagai rumah ke-
bangsaan yang mewadahi berbagai aspirasi
publik, dan memfasilitasi berbagai arus
pemikiran yang berkembang,” pungkas

Bamsoet. ❏

potensi-potensi ekonomi daerah bisa

segera terbuka.

Mengakselerasi pembukaan berbagai

potensi usaha di setiap daerah di Indonesia,

ujar Rerie, harus segera dilakukan untuk

menekan upaya pengiriman tenaga kerja In-

donesia secara ilegal ke sejumlah negara

tetangga yang semakin marak.

Karena sejatinya, tegas Rerie, konstitusi

kita telah mengamanatkan kepada para

pengelola negeri ini untuk melindungi setiap

warga negara Indonesia dan mewujudkan

negara dan bangsa Indonesia yang merdeka,

bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. ❏
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Kunker Syarief Hasan di Bogor

Berikan Bantuan Alat Fogging pada
Warga Bogor
Masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit, selain Covid-19.  Pemangku
kebijakan daerah juga harus proaktif.

MUSIM pancaroba di awal Februari dan

berlanjut ke Maret 2022 mulai

dirasakan masyarakat Indonesia,

terutama wilayah Barat. Peralihan musim ini

biasanya disertai tren penyakit karena cuaca

makin mewabah.  Paling  berbahaya penyakit

Demam Berdarah Dengue (DBD).

Tersiar kabar, beberapa daerah termasuk

wilayah di Kota Bogor, Jawa Barat, sudah

terjadi banyak kasus warga yang terjangkit

DBD. Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. Sjarifuddin

Hasan, SE., MM., MBA., atau Syarief Hasan

sudah menerima kabar tersebut.

“Pihak Pemkot Bogor melalui Aspem

Kesranya, juga mengonfirmasi bahwa

korban DBD yang dirujuk dan mendapatkan

pengobatan di beberapa rumah sakit

memang tidak sedikit. Saya, dibantu oleh Ibu

Anita tergerak untuk turut membantu

meringankan penderitaan korban,” katanya.

Bersama Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota

Bogor, Anita Primasari Mongan, Syarief

Hasan memberikan bantuan berupa per-

alatan fogging untuk seluruh kelurahan di

Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa

Barat.  Bantuan tersebut diberikan sebagai

bentuk kepedulian dan empati kepada

masyarakat yang sedang dilanda wabah

penyakit DBD.

Penyerahan bantuan dilakukan di lapang-

an semi indor bola voli, kompleks Gelanggang

Olahraga (GOR) Pajajaran, Kota Bogor, Jawa

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Barat, Sabtu (5/3/2022).  Hadir dalam

kegiatan itu, Aspem Kesra Setda Kota Bogor

Irwan Riyanto, serta camat dan para Lurah

Kecamatan Tanah Sareal

Mantan Menteri Negara Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah RI di era

kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang

Yudhoyono (SBY) ini mengatakan, selama

ini seluruh elemen bangsa Indonesia sedang

fokus menghadapi pandemi Covid-19

sehingga kurang mewaspadai wabah

penyakit lainnya.

“Munculnya kasus DBD di wilayah Bogor

ini, setidaknya sebagai sinyal (alarm) bahwa

bangsa ini jangan sampai lengah dengan

serbuan penyakit, selain Covid-19.  Dan,

yang terpenting adalah kita semua harus

mempertebal rasa empati kepada saudara

sebangsa yang sedang tertimpa musibah.

Dengan kekuatan itulah bangsa ini bisa

bertahan dari segala macam musibah,”

terangnya.

Kepada Camat dan para Lurah yang hadir

di acara itu, Syarief Hasan mengingatkan,

agar masalah kesehatan rakyat jangan

sampai disepelekan.  Kesehatan adalah

kebutuhan yang utama.  Sebab, dengan

badan dan jiwa yang sehat maka segala

aktivitas akan berjalan lancar dan Indonesia

akan memiliki sumber daya manusia yang

kuat, untuk ikut berkontribusi dalam pem-

bangunan nasional menuju cita-cita bersama.

“Sebaliknya, tanpa kesehatan kita akan

sulit berkarya dan bekerja untuk pribadi,

keluarga bangsa dan negara.  Untuk itu, para

pemangku kebijakan di kecamatan dan

kelurahan agar memerhatikan ini dengan

serius.  Jagalah kesehatan rakyat di wilayah

masing-masing dengan baik,” tegasnya.

Dalam acara itu, Syarief Hasan ber-

kesempatan memperkenalkan slogan ‘Rakyat

Tidak Boleh Susah’.  “Slogan ini saya rasa

sangat baik menjadi slogan bersama secara

nasional. Latar belakang munculnya slogan

ini adalah karena kita semua rakyat Indone-

sia hidup di negeri yang sangat kaya sumber

daya alam, segalanya ada.  Semestinya

rakyat hidup sejahtera dan bahagia. Kalau

masih ada yang susah, pasti ada sesuatu

yang salah dan perlu segera diperbaiki,”

tambahnya.

Kegiatan pemberian bantuan ini, menurut

Syarief, adalah salah satu upaya meng-

implementasikan slogan itu, agar tidak hanya

menjadi sekedar slogan semata.

Syarief Hasan juga menyampaikan,

bantuan serupa akan diberikan kepada

kecamatan lainnya di Kota Bogor.  “Kegiatan

ini baru sesi pertama.  Niat awalnya, saya

berencana akan ikut melakukan foging ke

rumah-rumah warga. Tapi, saya pikir lebih

efektif dilakukan oleh aparatur kecamatan

dan kelurahan saja, biar jangkauannya lebih

luas dan cepat,” ujarnya.

Syarief Hasan berharap, kegiatan berbagi

ini akan semakin mendekatkan dirinya

dengan rakyat.  Dan, rakyat akan merasa

masih ada yang peduli, walaupun keadaan

sangat sulit dirasakan.  “Saya harap juga

apa yang kita lakukan ini menjadi contoh baik

untuk ditiru di daerah lain, sehingga banyak

masyarakat yang terbantu di masa-masa

sulit,” pungkasnya. ❏

DER

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Hidayat Nur Wahid

Salat Tarawih di Masjid dan Mudik Harus Sudah
Booster
Pemerintah, dalam hal Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, salah tarawih di masjid
dan mudik lebaran 2022 diperbolehkan dengan syarat sudah booster. Wakil Ketua MPR RI, Hidayat
Nur Wahid, mengkritisi kebijakan itu.

WAKIL Ketua MPR RI, Dr. H.M. Hidayat
Nur Wahid, MA., mengkritisi kebijakan
pemerintah terkait dengan persyarat-

an untuk salat tarawih di masjid dan mudik
lebaran 2022. Seperti disampaikan oleh
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan,
untuk salat tarawih di masjid dan mudik
lebaran tahun ini diperbolehkan dengan
persyaratan sudah booster (vaksin ketiga).

Menanggapi kebijakan itu, melalui siaran
pers di Jakarta, Jumat (25/3/2022), HNW —
sapaan Hidayat Nur Wahid — menegaskan,
persyaratan  booster untuk umat yang ingin
menjalankan ibadah salat tarawih di masjid
dan mudik lebaran itu tidak adil.

“Pemerintah semestinya berlaku adil
terhadap seluruh umat beragama dengan
memberlakukan aturan yang serupa, dan
tidak berlaku diskriminatif terhadap umat Is-
lam atau lainnya,” ujar anggota Komisi VIII
DPR RI, membidangi urusan keagamaan.

Lebih lanjut HNW menyatakan, pernyata-
an pejabat tinggi Negara soal persyaratan
sudah booster  untuk salat tarawih dan mudik
lebaran itu sudah disampaikan jauh hari

sebelum masuk bulan suci Ramadan adalah
tidak bijak. Apalagi di saat Covid-19 sekarang
ini sudah semakin melandai, dan pemerintah
juga mempersiapkan skema perubahan dari
pandemi ke endemi.

Sekali lagi HNW menegaskan, ketentuan
tentang keharusan booster untuk dapat
tarawih di masjid dan mudik lebaran itu dapat
menimbulkan kekhawatiran dan keresahan
bagi umumnya masyarakat yang ingin
menunai salat tarawih di masjid maupun
mudik lebaran.

Apalagi umat sekarang ini semakin kritis.
Mereka ingat benar, tempo hari libur nasional
Maulid Nabi Muhammad digeser dengan alasan
covid. Dan, umat mengikuti aturan  pemerintah
itu, padahal saat itu Covid-19 sudah melandai,
mirip dengan kondisi jelang Ramadan ini.

Hal berbeda diberlakukan untuk kegiatan
mudik dan hari besar agama lain, seperti
Natal, Imlek, Nyepi, yang tidak ada peng-
geseran hari libur nasional. Pemerintah juga
tidak menetapkan persyaratan, seperti
keharusan booster. Padahal, saat itu, grafik
penyebaran Covid-19 lagi meningkat, dan

pemerintah juga tidak menurunkan level
PPKM ataupun status pandeminya.

Bahkan event di luar acara keagamaan,
seperti lomba MotoGP di Mandalika beberapa
hari lalu, sama sekali tidak ada keharusan
booster atau persyaratan yang memberatkan.

“Seharusnya pemerintah menjadi teladan
dalam mengayomi seluruh  rakyat dengan
memberlakukan aturan berkeadilan bagi
seluruh  umat beragama. Jangan malah
menghadirkan keputusan yang tidak sehat
dan tidak obyektif, yang bisa membuat
mayoritas warga negara merasa diber-
lakukan tidak adil,” ungkap HNW.

HNW menyatakan, bisa dimengerti Peme-
rintah mengeluarkan aturan itu untuk
keselamatan warga dengan mencegah
terjadinya penyebaran Covid-19.  “Demi
keselamatan dan kesehatan untuk semua,
maka janganlah aturan itu berlakukan untuk
umat Islam saja. Semestinya  ketentuan itu
diberlakukan untuk semua warga bangsa,
dan semua umat beragama,” ucapnya.

Oleh karena itu, HNW mendesak agar
Pemerintah untuk segera mengoreksi kebijak-
an yang meresahkan umat Islam, seperti
pernyataan soal syarat booster untuk bisa
salat tarawih di masjid dan mudik lebaran itu.
“Kita memang harus tetap waspada terhadap
pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya
hilang. Namun, jangan sampai menakut-nakuti
dan menghambat masyarakat yang sangat
senang menyambut dan beribadah di bulan
suci Ramadan,” ujarnya.

Demi kemaslahatan untuk semua umat
beragama, termasuk umat Islam, agar dapat
membangun kepercayaan masyarakat,
serta meningkatkan partisipasi dalam
mengatasi Covid-19, maka ketentuan soal
booster sebagai syarat salat tarawih di
masjid dan mudik lebaran itu agar dicabut
saja. “Insya Allah kegaduhan akan berhenti
dan harmoni dapat makin diwujudkan,”
pungkasnya. ❏
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Lomba Burung Berkicau

Bamsoet Ajak Masyarakat untuk Mencintai
Satwa
Ketika membuka Lomba Burung Berkicau Road to Piala Ketua MPR RI 2022, Bamsoet ajak lestarikan
burung khas Indonesia yang harganya mencapai Rp 1 miliar.

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo

mengajak komunitas pecinta burung

terlibat aktif dalam mengedukasi

masyarakat untuk mencintai satwa, serta

terlibat aktif dalam kegiatan penangkaran

burung khas Indonesia. Merupakan ke-

wajiban bersama untuk melestarikan burung

khas Indonesia agar tidak punah.

“Komunitas pecinta burung memiliki peran

strategis memberikan edukasi pentingnya

menjaga burung khas Indonesia dari ke-

punahan. Termasuk mengingatkan masya-

rakat agar tidak melakukan perburuan liar

serta menjaga habitat burung di kawasan

alam aslinya,” ujar Bamsoet saat membuka

Lomba Burung Berkicau Road to Piala Ketua

MPR RI 2022 di Blackstone Beach Bali, Ahad

(27/3/22).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua

Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM dan

Keamanan ini menuturkan, Lomba Burung

Berkicau Road to Piala Ketua MPR RI 2022

diikuti oleh 700 peserta. Mempertandingkan

32 kelas perlombaaan. Antara lain: Murai

Batu, Cucak Hijau, Kacer, Kenari, Cendet,

Anis Merah, LB Fighter, dan SRDC.

“Burung yang kerap memenangkan per-

lombaan memiliki nilai ekonomis tinggi. Sampai

saat ini burung Murai Batu yang telah

memenangkan berbagai kontes harganya bisa

mencapai Rp 1,2 miliar. Kita harap nantinya

nilai jual burung Pemenang Lomba Burung

Berkicau Piala Ketua MPR RI bisa pecahkan

rekor di atas Rp 1,2 miliar,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil

Ketua Umum Pemuda Pancasila ini me-

nambahkan Indonesia merupakan negara

keempat yang memiliki spesies burung

terbesar di dunia setelah Kolumbia, Peru dan

Brasil. Tercatat setidaknya ada sekitar 1.812

spesies. Namun, akibat habitat asli ataupun

perburuan liar, banyak spesies burung yang

terancam punah. Termasuk burung berkicau

yang menjadi keunggulan Indonesia, seperti

Kucica Hutan, Cucak Rawa, Jalak Suren,

hingga burung kacamata atau pleci.

“Sebagai negara megadiverse atau

negara yang memiliki keanekaragaman

hayati, Indonesia memiliki tanggungjawab

moral agar 1.812 spesies burung, 515

spesies mamalia, dan banyak lagi satwa

yang hidup di alam Indonesia tidak punah

akibat ulah manusia. Sehingga para anak

cucu kita masih bisa melihat langsung

beragam burung khas Indonesia. Pecinta

burung juga secara ekonomi melalui

penangkaran, ekonomi kerakyatan tumbuh,

pertumbuhan ekonominya sekitar Rp 2 triliun

per tahun. Mulai dari sisi penangkaran,

pakan, sangkar, dan obat-obatan,” ujar

Bamsoet.

Berdasarkan data Burung Indonesia,

jumlah jenis burung di Indonesia tercatat

1.769 jenis. Tercatat 531 jenis burung yang

statusnya dilindungi, antara lain jenis elang,

jalak bali, rangkong gading, kasuari, gelatik

jawa, cucak rawa, dan lain-lain.

Selain itu Indonesia juga memiliki jumlah

burung endemik tertinggi di dunia. Di Indone-

sia tercatat lebih dari 372 jenis burung

endemik, yaitu jenis burung yang tidak dapat

ditemukan di negara lain di dunia

“Ini merupakan sebuah kekayaan besar

yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena

itu, saya sangat menghargai banyaknya

perlombaan dan penangkaran burung yang

ada di banyak daerah sekarang ini,”

pungkas Bamsoet. ❏

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

bahwa jumlah pasien Covid-19 yang dirawat di rumah

sakit terus berkurang dalam skala yang signifikan.

Indikator bed occupancy rate (BOR) konsisten di

bawah 20%. Keadaan yang terus membaik akan

menjadi modal bersama untuk segera bertransisi ke

endemi, sebagaimana yang sudah diterapkan di

sejumlah negara.

Selain faktor kepatuhan publik pada Prokes,

modal bersama lainnya adalah data tentang

perkembangan antibodi Covid-19 di tengah

masyarakat. Pada Jumat (18/3), Pemerintah merilis

hasil survei serologi Covid-19. Survei menyebutkan

bahwa 90% penduduk Indonesia sudah memiliki

antibodi Covid-19. Survei ini hasil kerjasama

Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri

dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas

Indonesia (FKM-UI).

Sebelumnya, sejumlah institusi yang kompeten,

seperti Satgas Covid-19 dan Ikatan Dokter Indonesia

(IDI) pun sudah memprediksi bahwa fase transisi ke

endemi di Indonesia bisa terwujud antara satu hingga

tiga bulan ke depan. Semua orang pasti berharap

transisi itu segera terlaksana, karena siapa pun pasti

ingin cepat-cepat merdeka dari ancaman virus Co-

rona.

Tentu saja bertransisi ke endemi tetap harus

dilandasi prinsip kehati-hatian. Paling utama, semua

komunitas hendaknya mau untuk tetap bersikap

realistis bahwa durasi pandemi belum berakhir,

karena masih ada potensi mutasi virus yang

DENGAN ditemukannya kasus baru Covid-19

akibat penularan subvarian Omicron BA.2,

akhir dari durasi pandemi Covid-19 mungkin

saja sulit diprediksi. Fakta ini hendaknya tidak

mengendurkan tekad dan semangat semua

komunitas untuk siap bertransisi ke endemi sebagai

ikhtiar bersama merdeka dari virus SARS-CoV-2.

Kementerian Kesehatan RI sudah memastikan

subvarian Omicron BA.2 telah menyebar di dalam

negeri. Bahkan, per jumlah, pasiennya cukup

banyak. Kalau di Hongkong Omicron varian BA.2

memicu lonjakan jumlah kasus, tidak demikian di

Indonesia. Sebagaimana dikemukakan Ke-

menterian Kesehatan, subvarian Omicron BA.2

untuk sementara ini belum memicu lonjakan jumlah

kasus baru.

Namun, berpijak pada pemahaman bahwa virus

mudah bermutasi dan menghadirkan ancaman baru,

semua komunitas didorong untuk tetap mewas-

padai potensi penularan subvarian Omicron BA.2

maupun varian lainnya. Ingat bahwa tak lama lagi,

masyarakat akan memasuki bulan suci Ramadan

untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka, tetaplah

patuh pada protokol kesehatan (Prokes) agar pada

saatnya nanti semua komunitas dapat me-

laksanakan ibadah puasa Ramadan dalam keadaan

sehat walafiat.

Apalagi, selepas pekan kedua Maret 2022,

perkembangannya cenderung membaik. Laporan

dari Satgas Penanganan Covid-19 menyebutkan

Menuju Endemi,
Ikhtiar Merdeka dari Covid-19
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memunculkan varian baru. Maka, konsistensi kepatuhan pada Prokes

harus tetap terjaga.

Dengan bersikap realistis, semua komunitas secara tidak langsung

telah berikhtiar menekan angka penularan Covid-19 sekaligus

mempercepat fase transisi ke endemi. Kepatuhan pada Prokes tidak

selalu berarti membatasi ruang gerak masyarakat. Setiap orang tetap

disarankan untuk melakukan kegiatan-kegiatan produktif dengan

mengutamakan kewaspadaan dan kehati-hatian.

Selama masa pandemi, mobilitas masyarakat harus beradaptasi

dengan pembatasan sosial plus beragam aturan atau Prokes. Semua

komunitas diminta taat, demi meminimalisir dampak penyebaran vi-

rus SARS-CoV-2 dengan berbagai varian-nya.

Setelah lebih dua tahun ‘dibelenggu’ ketidakpastian, kini semua

komunitas didorong untuk menatap secercah harapan untuk merdeka

dari ancaman dan perasaan was-was terpapar Covid-19 yang

durasinya tak kunjung berujung.

Harapan itu ditandai dengan langkah dan kebijakan pemerintah

yang mulai melakukan pelonggaran terhadap mobilitas masyarakat.

Rangkaian pelonggaran itu menjadi awal fase transisi menuju endemi

Covid-19. Sejumlah persyaratan bagi pelaku perjalanan domestik

yang menggunakan seluruh moda transportasi (darat, laut, dan

udara) telah dieliminasi.

Misalnya, syarat atau keharusan menyodorkan bukti hasil

negatif tes antigen atau PCR yang sudah ditiadakan. Namun,

rangkaian pelonggaran itu tetap mewajibkan kepatuhan pada

Prokes.

Mulai Senin (14/3/2022), misalnya, PT KAI sudah melepas tanda

jaga jarak pada tempat duduk di gerbong-gerbong KRL. Demikian

juga dengan PT. MRT Jakarta (Peseroda), yang sama-sama

memberlakukan penumpang maksimal 100%, atau sekitar 86 orang

per gerbong. Kebijakan ini mengacu pada SE Kemenhub Nomor 25/

2022 mengenai pengaturan kapasitas penumpang maksimal 100%

untuk moda transportasi massal yang berada di wilayah dengan

status PPKM Level 2.

Tak hanya pada transportasi, kebijakan yang sama juga

diberlakukan pada semua kompetisi olahraga, yang sudah boleh

dihadiri penonton dengan syarat tertentu, yakni sudah mendapatkan

vaksinasi booster dan menggunakan aplikasi Pedulilindungi ketika

masuk stadion. Terkait kapasitas, disesuaikan dengan level PPKM di

daerah lokasi pertandingan berlangsung. Kapasitas 100% untuk

Level 1, 75% untuk Level 2, 50% untuk Level 3 dan 25% di wilayah

yang PPKM-nya di level 4.

Pemerintah juga meniadakan kewajiban karantina bagi setiap

Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) yang masuk Bali pada tahap

ujicoba mulai 7 Maret 2022. Memang, masih ada beberapa

persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya, bukti booking hotel mini-

mal empat hari, bukti domisili bagi WNI, serta sudah mendapatkan

vaksinasi dosis ketiga hingga syarat melakukan tes PCR saat

kedatangan.

Dengan hasil negatif, PPLN bebas dari karantina. Setelah itu,

ada kewajiban melakukan PCR lagi pada hari ketiga. Bebas

karantina bagi seluruh PPLN mulai diberlakukan 1 April 2022.

Bahkan akan lebih cepat dari rencana, jika tahapan ujicoba ini

dinilai berhasil.

Idealnya, kehati-hatian pemerintah mengajak masyarakat menuju

endemi Covd-19 diikuti dengan kepatuhan semua komunitas

menegakan Prokes. Soalnya, di masa endemi, status virus SARS-

CoV-2 tidak serta merta berubah. Di masa endemi, Covid-19 sejatinya

tetap sebagai wabah, walaupun penularannya tidak secepat ketika

masih berstatus pandemi. ❏



36 EDISI NO.04/TH.XVI/APRIL 2022

NASIONAL

SEBAGAI sebuah negara yang men-

junjung tinggi prinsip bebas aktif dalam

hubungan luar negeri, Indonesia juga

konsisten dengan prinsip tersebut terhadap

konflik Rusia dan Ukraina. Peran dan

kontribusi yang bisa diberikan Indonesia

terhadap penyelesaian konflik Rusia-Ukraina

adalah mengupayakan agar konflik tidak

semakin memanas, terlebih lagi Indonesia

telah resmi memegang Presidensi Group of

Twenty atau G20 tahun 2022.

Melalui Presidensi di forum G20 ini Indone-

sia dapat menjadi penengah dalam

perdamaian Rusia - Ukraina, salah satu

caranya yaitu upaya terbuka untuk penye-

lesaian konflik melalui Majelis Umum Per-

serikatan Bangsa Bangsa (MU PBB). Di

samping itu, sesuai amanat konstitusi, Indo-

nesia memiliki tugas untuk mendorong agar

isu-isu dunia ketiga tetap bisa diselesaikan

dalam forum G20, dan forum G20 ini telah

banyak berhasil menyelesai-kan masalah

yang dihadapi negara dunia ketiga.

Singapura ikut memberi sanksi kepada

Rusia setelah melakukan invasi ke Ukraina,

mengapa Indonesia tidak melakukan demiki-

an? Dalam situasi dunia, khususnya Indo-

nesia yang sedang fokus pada pemulihan

ekonomi maka Indonesia harus bersikap

hati-hati dalam mengambil suatu keputusan,

karena jika sampai salah mengambil

keputusan akan berdampak pada kondisi

Fiskal Nasional. Saat ini fokus Indonesia

adalah kembali pada kondisi ekonomi

sebelum pandemi. Oleh karena itu, Indone-

sia sangat mendukung perdamaian guna

mencapai stabilitas ekonomi dunia pada

umumnya dan ekonomi nasional pada

khususnya, hal ini pun sesuai dengan tema

G20, yakni Recover Together, Recover

Stronger.

Dalam hal ini, merujuk pada Hukum

Internasional dan Piagam PBB, yang

menekankan pada penghormatan wilayah

integral suatu negara dan penerapan hukum

internasional, sehingga perdamaian me-

rupakan hal terbaik sebagai bentuk peng-

hormatan terhadap norma hukum inter-

nasional, dengan menghindari eskalasi

konflik bersenjata yang dapat mem-

Indonesia dalam kancah percaturan politik global kerap menjadi mediator dan pendukung perdamaian dunia.

Langkah apa yang perlu ditempuh Indonesia saat Perang Rusia-Ukraina pecah? Langkah yang hendak ditempuh

tentu mendapat banyak tantangan sebab kedua negara selama ini telah menjalin hubungan baik dengan Indone-

sia. Tak hanya itu, perang tersebut secara tidak langsung juga melibatkan blok kuat di dunia, NATO. Berikut

pendapat wakil rakyat mengenai bagaimana sebaiknya posisi kita.

Arya Wedakarna,  Anggota MPR dari Kelompok DPD

Indonesia Konsisten dengan Politik Bebas Aktif

Perang Rusia-Ukraina, Apa Langkah Indonesia?

bahayakan keselamatan rakyat, menye-

lesaikan konflik di meja perundingan, dan

mengambil langkah-langkah yang diperlukan

untuk menyelamatkan warga negara

Indinesia (WNI) di Ukraina.

Pada prinsipnya, Indonesia menganut

prinsip Bebas Aktif dalam hubungan luar

negeri, yang memiliki pengertian bahwa

“Bebas Aktif” adalah politik luar negeri yang

pada hakikatnya bukan merupakan politik

netral, melainkan politik luar negeri yang

bebas menentukan sikap dan kebijaksana-

an terhadap permasalahan internasional

dan tidak mengikatkan diri secara a priori

pada satu kekuatan dunia, serta secara

aktif memberikan sumbangan, baik dalam



37EDISI NO.04/TH.XVI/APRIL 2022

Sukamta, Anggota MPR dari Fraksi PKS

Kita Jangan Memihak

INDONESIA bersama Gerakan Non-Blok

(GNB) bisa mendorong perdamaian dan

penengah konflik antara Rusia dan

Ukraina. Terlebih posisi Indonesia sekarang

di Dewan Keamanan PBB yang mengusung

perdamaian dunia. Apalagi di tengah pandemi

yang belum usai, perdamaian menjadi faktor

penting untuk pemulihan semua sektor,

termasuk sektor ekonomi.

Di Wikipedia disebutkan, GNB adalah

suatu organisasi internasional yang ber-

anggota  lebih dari 100 negara menganggap

dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan

besar apapun. Tujuan dari organisasi ini,

seperti yang tercantum dalam Deklarasi Ha-

vana tahun 1979, adalah untuk menjamin

kemerdekaan, kedaulatan, integritas teri-

torial, dan keamanan dari negara-negara

nonblok dalam perjuangan mereka me-

nentang imperialisme, kolonialisme, neo-

kolonialisme, apartheid, rasisme, dan segala

bentuk agresi militer, pendudukan, dominasi,

interferensi atau hegemoni dan menentang

segala bentuk blok politik. GNB mere-

presentasikan 55% penduduk dunia dan

hampir 2/3 keangotaan PBB. Negara-negara

yang telah menyelenggarakan konferensi

tingkat tinggi (KTT) Non-Blok, termasuk Yu-

goslavia, Mesir, Zambia, Aljazair, Sri Lanka,

Kuba, India, Zimbabwe, Indonesia, Kolombia,

Afrika Selatan dan Malaysia.

Ketika Perang Rusia-Ukraina terjadi,

Amerika dan negara-negara Eropa, serta

negara lainnya, termasuk Singapura,

memberi sanksi kepada Rusia. Menurut

saya, kita sebaiknya mendorong langkah

perdamaian, bukan memperkeruh suasana.

Dalam berita yang beredar, sanksi

Singapura kepada Rusia ada lima. Kelima

sanksi itu adalah: Bea Cukai Singapura

menolak semua permohonan izin ke Rusia

yang melibatkan semua barang yang

terdaftar sebagai barang militer, elek-

tronik, komputer, dan produk teleko-

munikasi dan “keamanan informasi”;

semua lembaga keuangan di Singapura

dilarang melakukan transaksi atau men-

jalin hubungan bisnis dengan lembaga

keuangan besar Rusia, termasuk VTB

Bank, VEB.RF, Promsvyazbank, dan Bank

Rossiya; melarang transaksi atau fasilitasi

penggalangan dana untuk pemerintah

Rusia dan bank sentral Rusia atau entitas

apa pun yang dimiliki oleh mereka;

melarang penyediaan jasa keuangan di

bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif

dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan

permasalahan dunia lainnya, demi ter-

wujudnya ketertiban dunia yang ber-

dasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

dan ke-adilan sosial. Dengan demikian

sesuai amanat UU No. 37 Tahun 1999

Tentang Hubungan Luar Negeri, Indonesia

memiliki kewajiban untuk konsisten dengan

perinsip tersebut dalam konflik Rusia dan

Ukraina.

Dalam konflik yang terjadi antara Rusia

dan Ukraina, pemerintah menegaskan

bahwa posisi Indonesia tetap menjalin

hubungan baik dengan Rusia dan Ukraina,

karena kedua negara tersebut adalah

sahabat Indonesia. ❏

AWG

wilayah separatis Donetsk dan Luhansk

di sektor transportasi, telekomunikasi,

dan energi; penyediaan layanan token

pembayaran digital dilarang memfasilitasi

transaksi apa pun yang dapat membantu

menghindari tindakan finansial ini.

Dalam perang Rusia-Ukraina, sejatinya

sikap kita tetap harus tidak memihak dan

jangan sampai terjebak pada dua kutub

konflik yang bertikai. Konstitusi kita meng-

amanatkan agar bangsa kita terus ikut serta

dalam mewujudkan perdamaian dunia.

Belajar dari pengalaman Ukraina yang

sendirian menghadapi Rusia, apakah masih

relevan bila Indonesia tak ikut-ikut dalam blok

pertahanan militer, saya kira non-blok masih

relevan.  ❏

AWG

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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HNW Dukung Sikap Fraksi PDI  Perjuangan di MPR

Tunda Amandemen Terbatas UUD NRI Tahun 1945
“Karena mempertimbangkan dinamika politik kekinian yang tidak kondusif maka wajar bila pimpinan
Fraksi PDI Perjuangan di MPR menyampaikan sikap fraksinya agar rencana amandemen itu ditunda,
hingga selesainya Pemilu 2024,” kata Hidayat Nur Wahid.

WAKIL Ketua MPR RI, Dr. H.M. Hidayat
Nur Wahid, MA., sepakat dengan
sikap Fraksi PDI Perjuangan MPR RI,

anggota DPD RI, dan para pakar HTN, untuk
menunda pelaksanaan amandemen ter-
batas terkait pokok-pokok haluan negara
(PPHN),hingga sesudah 2024. Karena saat
ini kondisi politik sudah tidak kondusif.
Apalagi muncul kekhawatiran bahwa
amandemen akan ditunggangi pihak-pihak
yang ingin menunda Pemilu. Dan atau
memperpanjang masa jabatan Presiden.

“Ini sikap yang bijak, sekalipun Fraksi  PDI
Perjuangan di MPRRI semula mendukung
amandemen terbatas UUD untuk menghadir-
kan PPHN sesuai rekomendasi dari Pimpinan
MPR periode sebelumnya. Tetapi karena
mempertimbangkan dinamika politik kekinian
yang tidak kondusif maka wajar bila pimpinan
FPDI Perjuangan di MPR, yang juga Wakil
Ketua MPR, DR. Ahmad Basarah, menyam-
paikan sikap fraksinya agar rencana
amandemen itu ditunda, hingga selesainya
periode MPR 2019-2024.

Lebih lanjut HNW menyatakan, men-
dukung sikap terakhir Fraksi PDI Perjuangan
ini, karena bersesuaian dengan sikap Fraksi
PKS MPR. Bahkan sejak periode yang lalu
sudah menolak mengamandemen UUD untuk
menghadirkan PPHN. Fraksi PKS MPRRI
berpendapat, untuk hadirkan PPHN cukup
melalui UU yang diperkuat,” ujarnya melalui
siaran pers di Jakarta, Sabtu (19/3/2022).

HNW, sapaan akrab Hidayat Nur Wahid,
mengatakan, UUD 45 sebelum perubahan
memang tidak mengatur secara rinci dan
tegas soal tatacara perubahan terhadap
UUD. Tetapi UUD NRI Tahun 1945 Pasal 37
ayat (1), (2), (3) & (4) yang berlaku semenjak
2002 sudah mengatur dengan jelas dan
tegas soal rincian tatacara usulan perubahan
terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga
sejak proses usulan amandemen harus jelas
dan definitif, termasuk materi yang ingin
diamandemen. Dan, itu menutup celah bisa
hadirnya agenda yang disusupkan.

Tetapi tetap saja banyak pihak khawatir

ada ‘penumpang gelap’ yang ingin mengem-
balikan Indonesia ke zaman ‘pra Reformasi’.
Dan, itu terlihat pada beberapa pekan ini,
santer sekali terbaca adanya manuver
usulan perubahan UUD untuk penundaan
pemilu atau penambahan masa jabatan
Presiden, dengan memakai momentum
adanya usulan perubahan terbatas ter-
hadap UUD.

“Kondisi politik yang sedang tidak
kondusif, apalagi sekarang sudah masuk
ke tahun politik jelang pelaksanaan Pemilu
2024, maka kekhawatiran adanya pihak
yang mencoba menyusupkan agenda
penundaan pemilu atau perpanjangan
masa jabatan presiden  sangat wajar
diwaspadai, dan disikapi dengan tegas,
seperti oleh Fraksi PDI Perjuangan MPRRI.
Agar manuver-manuver yang tak sesuai
dengan konstitusi itu dapat dikoreksi dan
diakhiri,” ujarnya.

HNW menambahkan, mayoritas pimpinan
MPR RI, termasuk Ketua MPR, telah me-
nyatakan tidak ada agenda amandemen

UUD NRI Tahun 1945 untuk memperpanjang
masa jabatan Presiden. Namun, para
pengusul perpanjangan masa jabatan
Presiden bergeming. Ada kemungkinan,
mereka bakal menunggangi rencana
amandemen terbatas untuk menghadirkan
PPHN. Apalagi sebagian fraksi, termasuk
Fraksi PDI Perjuangan, mengusulkan agar
hadirnya PPHN dilakukan melalui aman-
demen terbatas terhadap UUD NRI  Tahun
1945. Akan lebih meyakinkan masyarakat
apabila usulan terbuka dari Fraksi PDI
Perjuangan untuk menunda pengusulan
amandemen terbatas itu juga diikuti dan
secara terbuka dinyatakan oleh fraksi-fraksi
di MPR dari partai-partai koalisi.

“Agar semua pihak menghentikan maneu-
ver, dan fokus menyukseskan pelaksanaan
UUD NRI  Tahun 1945 dan UU Pemilu yang
telah menjadi kesepakatan KPU, Pemerintah,
dan DPR, bahwa Pemilu diselenggarakan 14
Februari 2024, tidak ditunda, dan karenanya
masa jabatan Presiden tidak ditambah,”
ujarnya.

HNW juga mendukung wacana agar
masyarakat mengawal MPR, supaya lem-
baga negara itu bisa menjaga konstitusi,
termasuk ketentuan pembatasan masa
jabatan Presiden maupun Pemilu lima tahun
sekali. Dan, untuk mewaspadai gerakan
yang ingin memaksakan agenda mem-
perpanjang masa jabatan presiden, sekali-
pun itu inkonstitusional. Ini penting, agar
tidak terulang lagi pengalaman kelam bangsa
Indonesia, karena tidak tegas mengatur
masa jabatan Presiden, dan Pemilu yang
diatur 5 tahun sekali.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) ini menegaskan sikap PKS
untuk konsisten menjaga amanat Reformasi
dan Konstitusi. Serta bersama masyarakat
melaksanakan ketentuan yang ada dalam
konstitusi. “Agar ada keteladanan mematuhi
dan melaksanakan konstitusi, sehingga
rakyat bisa percaya dengan lembaga-
lembaga negara dan demokrasi, untuk
keselamatan NKRI,” pungkasnya. ❏
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Selepas Perang Dunia II, negara-negara Eropa

barat khawatir akan bangkitnya Jerman dan Uni

Soviet. Kedua negara tersebut diyakini sewaktu-

waktu bisa kembali menciptakan perang. Untuk

membendung kekuatan Uni Soviet, Inggris dan Perancis

memulai dengan membentuk suatu persekutuan militer.

Persekutuan militer itu terus mengembang hingga melibatkan

puluhan negara di Eropa dan Amerika Utara. Dari sinilah akhirnya

terbentuk NATO (North Atlantic Treaty Organization) atau Pakta

Pertahanan Atlantik Utara.  Tujuan Pakta Pertahanan Altantik Utara pada

saat itu sangat jelas, yakni membendung kekuatan komunis, Uni Soviet.

Seiring perkembangan global, NATO tidak hanya membendung kekuatan lama, namun

juga memerangi negara yang dianggap sebagai musuh bersama. Serbia, Iraq, dan

Afghanistan merupakan negara yang pernah diserbu NATO.

39EDISI NO.04/TH.XVI/APRIL 2022
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PERANG DUNIA II yang berlangsung dari

tahun 1939 hingga tahun 1945 telah

membawa trauma sangat mendalam

bagi masyarakat Eropa. Perang tersebut

menimbulkan banyak korban jiwa. Kota-kota

indah di Eropa hancur, perekonomian pun

menjadi lesu. Dari peristiwa yang tragis itu

membuat masyarakat Eropa berharap agar

perang tidak terjadi lagi di sana.

Untuk mencegah peristiwa itu tidak

terulang, bertemulah pemimpin Inggris dan

Perancis di Kota Dunkirk, Perancis, 4 Maret

1947. Di kota bagian utara Perancis

tersebut, Perancis dan Inggris melakukan

pembicaraan mengenai apa yang perlu

dilakukan setelah perang besar usai.

Setelah melakukan pembicaraan diselingi

perdebatan, akhirnya mereka bersepakat

untuk melakukan koalisi bila ada kemungki-

nan Jerman, ditambah Uni Soviet, bangkit

kembali untuk mengobarkan peperangan

selanjutnya. Kesepakatan untuk bersama

menghadapi kekuatan besar itu dituangkan

dalam Traktat Dunkirk yang isinya mem-

bentuk Treaty of Alliance and Mutual

Assistance.

Kekhawatiran Inggris dan Perancis akan

kemungkinan bangkitnya Jerman dan Uni

Soviet bukan omong kosong. Selama tahun

1947 hingga 1948 ada beberapa peristiwa

yang mengarah ke sana, seperti kudeta

pemerintahan yang sah di Cekoslovakia yang

dilakukan oleh kelompok dukungan Uni

Soviet, di Perancis dan Italia tumbuh partai

komunis yang keberadaannya terbilang kuat

dan berpengaruh. Pada tahun 1948, ke-

kuatan komunis dengan dukungan Uni Soviet

mengonsolidasikan diri di wilayah Eropa

tengah dan timur untuk menekan aktivitas

partai non-komunis. Hal-hal demikian yang

dikhawatirkan oleh Perancis dan Inggris.

Untuk menghadapi Uni Soviet yang kuat

dan sisa-sisa kekuatan Jerman, Inggris, dan

Perancis merasa tidak cukup kalau dilakukan

oleh mereka berdua. Untuk itu mereka

bersepakat agar pertahanan bersama

diperluas atau ditambah anggotanya. Untuk

itu, diadakanlah pertemuan di Brussel,

Belgia. Di kota tersebut bertemulah pimpinan

negara Inggris, Perancis, Belgia, Belanda,

dan Luxemburg, pada 17 Maret 1948. Dari

sinilah disepakati Perjanjian Brussel.

Perjanjian kerjasama di antara mereka dalam

bidang politik, ekonomi, kebudayaan, dan

militer.

Kekhawatiran negara-negara Eropa

sepertinya seiring dengan kepentingan

Amerika Serikat. Seorang senator di negeri

yang dijuluki Pamam Sam, Arthur H. Vanden-

burg, menyarankan agar Presiden Amerika

Harry S. Truman membuat perjanjian ke-

amanan dengan negara yang berada di

wilayah Eropa barat.

Truman setuju dengan usulan Vanden-

burg. Amerika yang saat itu merupakan salah

satu kekuatan militer dan ekonomi dunia juga

menganggap bahwa Uni Soviet juga menjadi

ancaman bagi dirinya. Untuk itu guna

menghalau pengaruh Uni Soviet dalam

berbagai bidang kehidupan maka Amerika

mengeluarkan program bantuan yang

disebut dengan Marshall Plan. Program ini

membantu negara-negara Eropa selepas

Perang Dunia II agar ekonominya pulih.

Truman yakin pembangunan perekonomi-

an bisa berantakan bila sewaktu-waktu Uni

Soviet melakukan serangan mendadak.

Untuk itu dalam paket yang sama, Amerika

juga mengadakan perjanjian kerja sama di

bidang militer dengan negara-negara Eropa

wilayah barat. Amerika berpikir pem-

bangunan ekonomi tanpa adanya per-

lindungan militer akan sangat rawan dengan

gangguan.

Keinginan Amerika memperbesar peng-

aruhnya di dunia dan keinginan pihak Eropa

barat akan bantuan militer dari Amerika inilah

yang membuat 12 negara, seperti Belgia,

Kanada, Denmark, Prancis, Islandia, Italia,

Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal,

Inggris, dan Amerika Serikat, berkumpul di

Washington, Amerika, 4 April 1949.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Harry S. Truman

Perang Dunia II



41EDISI NO.04/TH.XVI/APRIL 2022

Pada pertemuan itulah NATO (North

Atlantic Treaty Organization) atau Pakta

Pertahanan Altantik Utara dibentuk dengan

anggota pertama kali Amerika Serikat, Inggris,

Perancis, Belgia, Belanda, Luksemburg,

Kanada, Italia, Portugal, Islandia, Denmark,

dan Norwegia. Sebutan Altantik Utara, sebab

di sana berkumpul dua negara di Amerika

Utara, beberapa negara Eropa.

Dalam tirto.id diceritakan, NATO dibentuk

untuk menghalangi ekspansi Uni Soviet,

meredam kebangkitan militerisme na-

sionalis di Eropa melalui kehadiran Amerika

Utara yang kuat di benua itu, dan men-

dorong integrasi politik Eropa. Tujuan lebih

luas dari NATO tercantum dalam Pasal V,

yang berbunyi: Para anggota setuju bahwa

sebuah serangan bersenjata terhadap

salah satu atau lebih dari mereka di Eropa

maupun di Amerika Utara akan dianggap

sebagai serangan terhadap semua

anggota. Selanjutnya mereka setuju

bahwa jika serangan bersenjata seperti

itu terjadi, setiap anggota, dalam meng-

gunakan hak untuk mempertahankan diri

secara pribadi maupun bersama-sama….

Pasal inilah yang membuat NATO pernah

melakukan serbuan militer di luar negara

Uni Soviet, seperti serbuan ke Serbia,

Afghanisan, dan Iraq.

Sumber lain menceritakan di buku

Sejarah Eropa: Dari Eropa Kuno hingga

Eropa Modern (2012) karya Wahjudi Djaja,

NATO awalnya dibentuk bertujuan untuk

membendung pengaruh komunisme di

negara kawasan Atlantik Utara. Tak

hanya itu, maksud NATO dibentuk, juga

bertujuan menciptakan situasi aman dan

damai di kawasan Atlantik Utara, me-

l indungi negara-negara Eropa dari

pengaruh komunisme, aktif menciptakan

perdamaian dunia, serta peduli dan

membantu permasalahan pertahanan

dan keamanan anggota NATO.

Selepas kesepakatan tersebut dibangun-

lah Markas Besar (Mabes) NATO. Daerah

yang dipilih adalah di pinggiran Paris

Rocquencourt, dekat Versailles. Sebagai

negara-negara yang menjunjung prioritas

sipil maka lembaga ini juga demikian. Pada

tahun 1952, sekretariat sipil permanen di

Paris dan menunjuk Sekretaris Jenderal

pertama NATO, Lord Ismay.

Dari waktu ke waktu, jumlah anggota

NATO terus bertambah. Ketika Perang Dingin

terjadi, beberapa negara Eropa seperti

Jerman Barat, Yunani, dan Spanyol masuk

ke dalam NATO. Turki sebagai negara

Eurasia pun melakukan hal yang sama.

Keberadaan NATO mengikuti perkem-

bangan yang ada. Organisasi ini mengalami

banyak perubahan setelah musuh besarnya,

Uni Soviet, Blok Timur, dan Pakta Warsawa

bubar, tahun 1990-an. Dari bubarnya rival

NATO tersebut membuat terjadinya banyak

perjanjian untuk mengurangi jumlah personil

militer dan alutsistanya di wilayah Eropa. Hal

demikian membuat anggaran NATO turun

hingga 28%. Anggaran turun sebesar itu

terjadi tahun 1990 hingga 2015.

Selepas Perang Dingin, organisasi ini

melakukan berbagai kerjasama dan per-

janjian damai. Pada tahun 1994, terbangun

Kemitraan untuk Perdamaian (Partnership for

Peace) dan inisiatif  Dialog Mediterania. Pada

tahun 1997 disepakati Dewan Kemitraan

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Lord Ismay
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Euro-Atlantik. Satu tahun kemudian 1998

dibentuk Dewan Gabungan Permanen

NATO-Rusia.

Selepas Perang Dingin, dalam tirto.id

disebut NATO memiliki partner countries

atau negara yang bekerjasama dengan

NATO di luar anggota tetapnya, yang

bertujuan menggalang kerjasama dalam

menghadapi tantangan dan permasalahan

pertahanan dan keamanan internasional.

Dalam masa kekinian, NATO memiliki 4

Prinsip Dasar Organisasi, yakni: (1).

Demokrasi. NATO memakai sistem demo-

kratis dalam setiap pengambilan keputusan

pada organisasi mereka;  (2). Kebebasan.

Walau menjadi anggota NATO, negara-

negara tetap dihargai kebebasannya dalam

bersikap; (3). Solidaritas.  Anggota NATO

berkomitmen menjaga solidaritas dalam

berbagai persoalan yang dihadapi;  (4).

Translantik link. Hubungan keamanan

antara negara-negara di kawasan Atlantik

Utara.

Lebih lanjut diceritakan dalam tirto.id,

selepas Perang Dingin, NATO mengalami

perubahan menjadi organisasi “keamanan-

kooperatif”. Dulu NATO adalah sistem

keamanan kolektif yang negara-negara

anggotanya independen setuju untuk saling

membela dalam menanggapi serangan oleh

pihak eksternal, kini berubah menjadi

organisasi “keamanan-kooperatif”. Dari

sinilah NATO saat ini disebut mempunyai

tujuan mendukung terjadinya dialog dan

kerjasama dengan negara-negara yang dulu

berseteru dalam Pakta Warsawa dan

menangani konflik di wilayah pinggiran

Eropa, misalnya konflik yang terjadi di

wilayah Balkan.

Meski banyak disepakati kerjasama dan

perjanjian damai namun NATO dari waktu

ke waktu terus membuka diri untuk

keanggotaannya. Entah ada keinginan

sendiri dari negara itu atau iming-iming dari

NATO. Dari sinilah satu persatu bekas

anggota Blok Timur, bergabung ke NATO.

Pada KTT di Washington 1999, Hongaria,

Polandia, dan Ceko secara resmi bergabung

dengan NATO. Pada tahun 2004, ber-

gabunglah Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania,

Rumania, Slowakia, dan Slovenia ke NATO.

Pada tahun 2009, giliran Albania dan Kroasia.

Montenegro pada 2017, serta Makedonia

Utara pada 2020.

Bergabungnya negara bekas anggota

Blok Timur tersebut, entah kemauan

mereka sendiri atau iming-iming NATO,

rupanya menjadi bom waktu. Bom waktu

itu seperti terjadinya Perang Rusia-

Ukraina. Keinginan Ukraina untuk menjadi

anggota NATO rupanya menimbulkan

ketidaksukaan bagi Rusia. Rusia berpikir

bila negara tetangganya itu menjadi

bagian dari NATO akan membuat ancam-

an bagi wilayahnya. Rusia merasa saat

ini wilayahnya sudah mulai dikepung oleh

NATO. Untuk itu Rusia bersikap tegas

agar Ukraina tidak bergabung dengan

blok pertahanan itu sehingga invasi

militer merupakan gertak bukan sambal

kepada NATO. ❏

AWG/dari berbagai sumber

FOTO-FOTO: ISTIMEWAMarkas Besar NATO
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NATO Galau di Ukraina
Sebelum Rusia invasi ke Ukraina, NATO seolah-olah hendak membantu Ukraina. Ribuan pasukan dikerahkan ke negara

yang berbatasan dengan Ukraina. Efek getar yang dibangun oleh NATO tidak membuat nyali Rusia menjadi ciut. Rusia pun

menginvasi Ukraina dan NATO tak mengambil sikap tegas. Ukraina merasa sendirian dalam mempertahankan negaranya.

Sikap NATO yang galau di Ukraina menjadi lelucon dunia internasional.  Plesetan No Action Talk Only kembali trending.

SAAT Rusia mengerahkan pasukannya

dengan arah mendekati Ukraina, NATO

(North Atlantic Treaty Organization)

merespon cepat dengan mengirimkan ribuan

pasukan ke negara anggota NATO yang

berbatasan dengan Ukraina, seperti

Romania, Slovakia, Bulgaria, dan Polandia.

Mereka mengerahkan pasukan ke sana

dengan tujuan untuk memberi efek getar

kepada Rusia agar tidak benar-benar

melakukan invasi ke Ukraina.

Dalam jpnn.com, 27 Januari 2022,

diberitakan NATO mempertimbangkan

mengerahkan 40 ribu tentara. Inggris

sebagai salah satu anggota mempe-

rtimbangkan mengerahkan ratusan tentara

ke kawasan Eropa Timur dalam menghadapi

kemungkinan invasi Rusia ke Ukraina. Tak

hanya Inggris, Perancis, Amerika Serikat, dan

anggota yang lain juga melakukan hal yang

sama untuk memperkuat kehadiran militer

NATO di Eropa sisi timur.

Amerika sebagai biangnya NATO, dalam

web itu dikatakan telah menyiagakan sekitar

8.500 tentara untuk kemungkinan pengerah-

an seiring meningkatnya ketegangan di

perbatasan Rusia-Ukraina. Juru  bicara

Departemen Pertahanan Amerika, John Kirby,

mengatakan, penempatan pasukan dalam

keadaan siaga tingkat tinggi adalah demi

memastikan Amerika akan siap merespons

sebuah kemungkinan keputusan NATO untuk

pengerahan 40.000 tentara.

Efek getar yang dilakukan oleh NATO

rupanya tidak membuat ciut nyali Rusia.

Rusia akhirnya benar-benar menginvasi

Ukraina. Dalam peperangan ini, Ukraina

tampak kewalahan menghadapi militer Rusia.

Dukungan yang sepertinya hendak diberikan

NATO kepadanya rupanya hanya omong

kosong atau janji palsu. Akibatnya, invasi

Rusia dari waktu ke waktu semakin tidak

terkendali.

Menghadapi janji palsu NATO, Presiden

Ukraina Volodymyr Zelensky, yang dikutip

banyak media, mengatakan negaranya

dibiarkan sendiri menghadapi serangan

Rusia. “Kami ditinggalkan sendirian untuk

membela negara kami,” kata Volodymyr

Zelensky dalam pidatonya. “Siapa yang siap

bertarung bersama kami? Saya tidak melihat

siapa pun. Siapa yang siap memberi Ukraina

jaminan keanggotaan NATO? Semua orang

takut”, ucapnya.

Diberitakan dalam cnbcindonesia.com, 7

Maret 2022, NATO menolak memberlakukan

zona larangan terbang di langit Ukraina. Hal

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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itu memicu protes keras dari Zelensky ke

pakta pertahanan itu. Menanggapi hal itu,

Zelensky menyebut Barat bak lampu hijau

bagi Rusia menyerang Ukraina. “Ini adalah

self-hypnosis dari mereka (NATO) yang

lemah, tidak aman di dalam, meski faktanya

mereka memiliki senjata berkali-kali lebih kuat

dari yang kita miliki,” ujarnya mengecam

NATO.

Sikap NATO yang membiarkan Ukraina

diacak-acak oleh Rusia menunjukkan blok

pertahanan itu galau, bingung, dan maju

mundur dalam menentukan sikap. NATO

galau sebab bila dia membantu Ukraina,

lawan yang dihadapi adalah Rusia. Rusia

bukan Iraq, Serbia, atau Afghanistan.

Negara-negara yang pernah diinvasi NATO.

Bila mereka segera melakukan serbuan ke

Serbia, Iraq, dan Afghanistan sebab negara-

negara itu adalah negara yang kemampuan

militernya jauh di bawah Rusia.

Bila menghadapi Rusia, NATO memerlukan

waktu yang panjang, tentara yang melimpah,

serta alutsista yang canggih. Rusia merupa-

kan negara dengan kekuatan militernya

selevel dengan Amerika dan NATO. Dari

sinilah NATO berpikir seribu kali bila harus

menghadapi Rusia. Militansi tentara Rusia

bisa mempermalukan NATO bila ia terlibat

dalam Perang Ukraina-Rusia.

Omong kosong atau janji palsu dari NATO

kepada Ukraina itu menjadi lelucon dunia

internasional. Berbagai meme, cartoon, dan

media seni serta sosial ramai-ramai meng-

olok-olok dan menyindir NATO.

Lalu apa sikap NATO terkait kritikan

Zelensky dan masyarakat dunia? Sekretaris

Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, yang

diberitakan dalam cnbcindonesia.com, 7

Maret 2022, menyatakan bahwa upaya zona

larangan terbang itu bukan menjadi pilihan

yang dipertimbangkan oleh aliansi. NATO tak

ingin terlibat langsung dalam konflik. “Kami

sepakat bahwa pesawat NATO tidak boleh

beroperasi di wilayah udara Ukraina atau

pasukan NATO berada di Ukraina”, ujarnya.

Menurutnya, NATO memiliki tanggung jawab

untuk mencegah perang meningkat di luar

Ukraina. Ini akan berbahaya, karena bisa

berdampak lebih menghancurkan dan

menyebabkan penderitaan.

Presiden Amerika Joe Biden pun berkilah

soal tidak segeranya Amerika membantu

Ukraina. Dalam detik.com, 2 Maret 2022,

Biden menegaskan bahwa tentara Amerika

tidak akan dikerahkan secara langsung ke

Ukraina usai Rusia melancarkan invasi.

Dikatakan pengerahan tentara Amerika ke

Eropa hanya dimaksudkan untuk membela

sekutu-sekutu NATO. “Biar saya perjelas,

pasukan kita tidak terlibat dan tidak akan

terlibat dalam konflik dengan pasukan Rusia

di Ukraina”, ujarnya. Lebih lanjut dikatakan,

pasukan Amerika untuk membela sekutu

NATO jika Rusia memutuskan untuk terus

bergerak ke Barat.

Sikap NATO yang demikian tidak hanya

menjadi lelucon dan olok-olok dunia

internasional, namun juga menjadi kritikan

bagi anggotanya sendiri. Salah satu

anggota NATO, Turki, melakukan demikian.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan

dalam berita yang beredar mengkritik

NATO dan Uni Eropa. Dia menyebutkan,

NATO dan Uni Eropa gagal mengambil

sikap tegas invasi Rusia ke Ukraina.

“NATO seharusnya mengambil langkah

yang tegas”, ujarnya. “Mereka cuma

memberikan banyak nasihat untuk Ukraina”,

tambahnya.

Erdogan dalam kesempatan yang sama

juga tegas mengutuk Rusia. Ia menyebut

invasi yang dilakukan Rusia sebagai pukulan

berat bagi perdamaian dan stabilitas regional.

Dari sikap NATO yang demikian maka blok

pertahanan itu kerap diplesetkan menjadi No

Action Talk Only. Plesetan ini selalu trending

bila ia tidak sesuai dengan apa yang

diomongkan. ❏

AWG/dari berbagai sumber

Jens Stoltenber

Volodymyr Zelensky FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Ikut Memerangi Bajak Laut
Runtuhnya Uni Soviet membuat tujuan NATO diubah. Saat ini blok militer ini tak fokus hanya pada membendung ancaman

komunis, namun ia juga menjadi penengah konflik militer dan penjaga perdamaian. Bajak laut di Somalia pun diperanginya.

SAAT ini NATO memiliki 30 anggota.

Keanggotaan NATO (North Atlantic

Treaty Organization) mayoritas

berada di Benua Eropa. Dari keanggotaan

yang ada, mereka terbagi dalam negara

pendiri, negara yang tergabung saat

Perang Dingin, selepas Perang Dingin.

Mereka yang tercatat sebagai negara

pendiri adalah, Amerika Serikat, Belanda,

Belgia, Inggris, Denmark, Islandia, Italia,

Kanada, Luksemburg, Norwegia, Portugal,

dan Perancis.

Negara yang masuk NATO semasa

Perang Dingin adalah Yunani, Turki, Jerman

(Barat), dan Spanyol. Sedang negara yang

menjadi anggota selepas Perang Dingin

adalah Jerman (Timur), Ceko, Polandia,

Hongaria, Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania,

Rumania, Slowakia, Slovenia, Albania,

Montenegro, dan Makedonia Utara.

Blok Pertahanan Atlantik Utara ini sebagai

organisasi besar juga mempunyai program

kemitraan dengan negara-negara lain.

Mereka yang bermitra dengan NATO adalah

Afghanistan, Australia, Irak, Jepang,

Kolombia, Korea Selatan, Mongolia, Pakistan,

dan Selandia Baru.

Markas Besar NATO saat ini berada di

Brussel, Belgia. Diungkap dalam kata-

data.co.id tentang struktur kerja, tugas, dan

tanggung jawab NATO. Ia memiliki NATO

Delegation. NATO Delegation memiliki tugas

dan tanggung jawab untuk mewakili negara

yang merupakan anggota NATO. Setiap

negara memiliki kewenangan yang berbeda

berdasarkan instruksi dan negaranya serta

melaporkan kembali hasil keputusan dan

proyek yang dijalankan NATO. Perwakilan

ini bisa diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri/

Menteri Pertahanan/ Menteri lain yang

berkompeten atau Kepala Pemerintahan jika

dirasa pentas dan mampu. Setiap perwakilan

Jens Stoltenberg

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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permanen harus memimpin delegasi yang

terdiri atas para penasihat dan pakar yang

diperlukan untuk membantunya dalam rapat

dewan. Setiap tahun, organisasi ini meng-

adakan rapat minimal tiga kali setahun.

Dalam NATO Delegation dibagi lagi

menjadi dua, yaitu Nuclear Planning Group

dan North Atlantic Council. Nuclear

Planning Group, bertugas sebagai badan

senior dalam masalah nuklir di aliansi dan

membahas prihal kebijakan khusus yang

berhubungan dengan penggunaan senjata

nuklir. North Atlantic Council adalah badan

yang membuat keputusan politik utama dalam

NATO. Dewan ini bertugas untuk mengawasi

proses politik dan militer yang berhubungan

dengan masalah keamanan yang me-

mengaruhi seluruh aliansi.

Military Representative. National Military

Representative (NMR) membantu pertukaran

informasi, penghubung, dan koordinasi antar

negara anggota dengan Supreme Allied

Commander Europe dan Markas Besar

Sekutu. NMR mewakili negara atau menjadi

bagian dari perwakilan negara secara

langsung di bawah Kepala Pertahanan

masing-masing.

Secretary General. Sekretaris jenderal

adalah pejabat yang bertanggung jawab

untuk memberikan arahan proses konsultasi

dan pengambilan keputusan dalam aliansi

tersebut jika keputusan tersebut disetujui

sekretaris jenderal maka keputusan tersebut

harus diimplementasikan. Sekretaris jenderal

mempunyai tiga tanggung jawab dalam

aliansi, yaitu: bertindak sebagai pimpinan

dalam badan pembuatan keputusan aliansi,

juru bicara utama aliansi dan mewakili aliansi

di depan umum atas nama negara anggota

NATO, serta merupakan pejabat yang

mengetuai semua staf internasional NATO

yang tugasnya untuk mengawasi pekerjaan

staf.

Sekretaris Jenderal NATO saat ini di-

pegang oleh Jens Stoltenberg . Dalam

Wikipedia disebutkan, Stoltenberg lahir 16

Maret 1959. Ia adalah seorang ekonom

Norwegia. Dia pernah menjadi Ketua Partai

Buruh Norwegia (Norwegian Labour Party)

atau Det norske Arbeiderparti sejak tahun

2002. Stoltenberg merupakan Perdana

Menteri Norwegia periode 2005-2014.

Di Wikipedia disebut anggaran NATO

pada tahun 2019 mencapai •873,9 miliar

atau US$1.036 triliun. Dari mana anggaran

atau biaya ini diperoleh? Menurut voa-

indonesia.com, 13 Juli 2018, anggaran itu

diperoleh dari iuran anggotanya. Dijelaskan

dari web itu, setiap anggota diminta

menyediakan sedikitnya dua persen dari

Produk Domestik Bruto (PDB) untuk per-

tahanan. Presiden Amerika Donald Trump

telah berulang kali menyatakan bahwa

sebagian besar anggota NATO mengabai-

kan komitmen mereka akan hal ini.

Lebih lanjut diberitakan dalam web itu,

pada 2014, anggota NATO setuju untuk

berhenti memotong anggaran militer mereka

dan menetapkan sasaran untuk mencapai

anggaran pertahanan dua persen dari PDB

hingga 2024. NATO mendefinisikan penge-

luaran pertahanan sebagai pembayaran oleh

suatu negara guna memenuhi kebutuhan

angkatan bersenjata negara bersangkutan,

negara sekutu atau aliansi NATO; bukan

sebagai pembayaran kepada NATO sendiri.

Voaindonesia.com mengungkapkan,

menurut data NATO bulan ini, komitmen

Amerika adalah yang tertinggi yaitu 3,5%

dari PDB. Diikuti Yunani dengan 2,27%,

Estonia dengan 2,14%, dan Inggris dengan

2,1%. Latvia juga memenuhi target 2% itu.

Sementara Polandia, Lithuania dan Romania

diperkirakan akan memenuhi target itu pada

akhir tahun ini. Belum ada anggota-anggota

lain yang memenuhi target tersebut.

Runtuhnya Uni Soviet, meski saat ini

diganti oleh Rusia, membuat arah dan tujuan

NATO bisa dikatakan tidak seperti dulu lagi.

Apalagi saat ini banyak negara bekas Blok

Timur bergabung dengan NATO. Saat ini

tujuan blok pertahanan (NATO) bisa

dikatakan lebih luas. Ada empat dasar yang

bisa dikatakan tujuan NATO selepas

runtuhnya Uni Soviet. Empat hal itu adalah:

Aliansi politik dan militer, pertahanan kolektif

translantik link, dan konsep strategis 2010.

Organisasi ini kerap terlibat dalam ikut

menyelesaikan konflik antarkelompok atau

bangsa, serta ikut menjaga perdamaian

dunia. Contoh dari peran itu adalah ikut

menjaga perdamaian itu, seperti yang

terjadi di Bosnia serta memerangi bajak laut

di Somalia. ❏

AWG/dari berbagai sumber
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Harus Waspada Terhadap Penyakit Selain Covid-19

KITA selama ini berkutat dan menggembar-gemborkan Covid-19, namun ternyata

kita lengah, banyak penyakit yang berpotensi mengancam. Contohnya demam

berdarah dengue (DBD).

Penyakit DBD sudah memakan korban di beberapa wilayah di Bogor. Ini menjadi

perhatian kita semua untuk menjaga lingkungan sekitar.

Alat fogging adalah alat penyemprotan nyamuk DBD dewasa yang membantu dalam

upaya penanganan wabah DBD ini. Kalau jentik nyamuknya harus di lakukan upaya 3

M (menguras, menutup dan mengubur).

Saya mengucapkan apresiasi dan penghargaan kepada semua pihak, termasuk

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan, yang peduli terhadap masyarakat Kecamatan Tanah

Sareal dengan memberikan alat fogging untuk 11 Kelurahan Tanah Sareal.

Saya harap pemerintah pusat  waspada terhadap penyakit lainnya, selain Covid,

karena dampak bahayanya sama.  Dengan kerjasama dan sinergi dari pusat dan

daerah, saya yakin kita akan mampu menjaga wilayah kita semua. ❏

DER

Sahib Khan
Camat Tanah Sareal, Bogor

Rizky Sulaeman
Komedian

SEBAGAI salah satu peserta Lomba Stannd Up Comedy Rumah Kebangsaan

yang dilaksanakan MPR RI di Gedung MPR yang megah dan anggun, tentu saya

sangat bangga.

Bagi seorang komedian ventrilokuis dengan boneka sudah bisa unjuk kemampuan di

MPR  udah bangga, apalagi menang. Saya rasa apa yang dilakukan MPR ini adalah

bentuk pengakuan kepada para komedian Indonesia dan itu mesti diapresiasi dan

didukung.

Saya pribadi, karena materinya seputar MPR dan kebangsaan, saya jadi harus

mempelajari lagi soal-soal itu dan saya berusaha mengemasnya untuk materi hiburan

saya.

Ke depan saya berharap agar acara komedi semacam ini bisa lebih ditingkatkan dan

dikembangkan lagi, karena talenta anak-anak muda di bidang ini sangat banyak. Sekalian

kritik rakyat kepada MPR DPR bisa tersalurkan dengan cara menghibur. ❏

DER

Bangga Tampil di MPR

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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KEBAKARAN yang melalap  rumah dan
bangunan, apalagi gedung  bertingkat,
selalu  menjadi peristiwa yang mengeri-

kan dan berakibat tak terperikan. Terlebih 
jika diikuti ledakan dan semburan kembang
api, menjadikan suasana semakin seram dan
mencekam. Kebakaran seperti itu pasti akan 
membuat orang-orang  yang ada di lokasi
bencana itu lari tunggang langgang,  menye-
lamatkan diri masing-masing. 

Tetapi, tidak demikian dengan Rezki
Kurniawan (27). Anggota Satuan Pemadam
Kebakaran (Damkar) Jakarta Barat yang
biasa disapa Eki ini sejak tiga tahun terakhir
selalu mendatangi setiap kali ada gedung atau
bangunan yang terbakar. Tidak ada rasa
takut atau gentar, ia terus merangsek ke
dalam kobaran api untuk membuat si jago
merah jinak dan padam. 

“Yang ada dalam hati dan pikiran saya
adalah tugas dan tanggung jawab. Lebih
cepat api bisa dikendalikan itu lebih baik.
Karena setiap detik, api bisa memangsa apa
saja, memakan korban dan menimbulkan
kerugian yang sangat besar,” kata Rezki
Kurniawan kepada Majalah Majelis be-
berapa waktu lalu. 

Padahal,  perjuangan memadamkan api
dan mengevakuasi korban yang terjebak
dalam kobaran api memiliki risiko bagi para
tenaga Damkar. Mereka bisa celaka, atau

GEMA

PANCASILA

Rezki Kurniawan

Terus  Mengabdi Memadamkan

malah kalau lagi apes bisa meregang
nyawa. 

“Pernah ada kecelakaan yang terjadi  di
depan mata saya.  Seorang  kawan  masuk
ke rumah yang sedang terbakar. Ia  menginjak
tumpukan kayu  yang sudah gosong. Ia
kurang waspada, kayu tersebut sudah
rapuh, dan ternyata di bawahnya ada drum
berisi air yang sudah mendidih. Ia tercebur
dan berteriak kencang. Saya langsung
menariknya keluar, tak lama kemudian
badannya langsung melepuh,” kata Rezki
mengisahkan salah satu peristiwa yang
dijumpainya. 

Peristiwa lain terjadi ketika  seorang

Api

kawannya mencoba menerobos masuk
dengan cara membobol tembok. Nahas,
ketika tembok berhasil dijebol, dari dalam
malah keluar lidah api disertai semburan asap
dan hawa yang sangat panas. Seketika,
temannya itu terpental jatuh. Namun ber-
untung masih bisa diselamatkan. 

“Setiap upaya pemadaman kebakaran
selalu ada risiko dan bahaya yang meng-
ancam, termasuk kematian bagi anggota
Damkar sendiri. Butuh sikap kehati-hatian
serta kewaspadaan.  Terkadang faktor fisik
dan kelelahan juga berpengaruh, apalagi jika
proses pemadamannya berlangsung  hingga
berjam-jam lamanya,” kata Rezki lagi. 

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Keluarga Damkar 
Meski berjibaku menolong dan menyelamat-

kan jiwa serta harta benda orang lain, kerja-
kerja yang dilakukan Rezki Kurniawan khusunya 
dan Damkar pada umumnya kerap tidak
mendapat apresiasi. Bahkan, dalam banyak
kasus, mereka juga  dicemooh, dianggap tidak
berguna karena terlambat datang. 

Menghadapi situasi seperti itu, menurut
Eki, dia tidak pernah terusik. Ia paham
masyarakat tidak mau tahu apapun alasan
keterlambatannya. Padahal, kemacetan
misalnya bisa menjadi alasan yang sering

terjadi dan membuat mobil Damkar terlambat
tiba di lokasi kebakaran. 

“Damkar tidak silau dengan  apresiasi dan
ucapan terimakasih. Memadamkan api,
menolong dan menyelamatkan jiwa serta
harta orang lain adalah panggilan hati yang
tidak akan terganggu oleh ada atau tidak
adanya ucapan terima kasih. Bahkan,
setelah puluhan nyawa diselamatkan, kami
masih haus dan merasa kurang untuk
menyelamatkan nyawa-nyawa dan harta
yang lainnya,” kata Rezki lagi. 

Panggilan hatinya untuk selalu menolong

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

orang lain, menurut anak ke-3 dari tiga
bersaudara, ini tumbuh dan terus ber-
kembang sejak ia masih bocah. Karena
sejak kecil Eki sudah tinggal dan bergaul
dengan dengan petugas dan juga peralatan
damkar. Maklumlah, ayahnya bersaudara
pasangan Husen Dahta serta saudara-
saudaranya juga bertugas sebagai anggota
pemadam kebakaran. 

Bahkan  sejak Eki kecil, ia suka berlarian
melepas dan mengikuti kepergian mobil
Damkar untuk memadamkan api. Kemudian,
ia juga bergegas menyambut kedatangan-
nya saat mobil Damkar kembali. Karena itu,
wajar jika  ia juga bercita-cita menjadi
anggota Pemadam Kebakaran. 

Beruntung, setelah menamatkan Pendidik-
an di London School Of Public Relations
Jakarta, tak berselang lama  dibuka lowongan
bagi anggota Damkar. Ia  lolos ujian, kemudian
ikut pelatihan selama satu bulan. 

“Semua keahlian yang dibutuhkan untuk
bisa terampil menjadi anggota pemadam
kebakaran diberikan pada pelatihan tersebut.
Saya sempat merasa berat, terbukti berat
badan saya turun hingga 15 Kg. Beruntung
saya mampu menyelesaikan pelatihan
tersebut, dan diterima sebagai salah satu
anggota Damkar di Jakarta Selatan,” kenang
suami dari Ita dan ayah dari Kierra, ini
menambahkan.  

Kini, Eki makin terampil, ikut serta dalam
memadamkan kebakaran. Pengalaman dan
pengetahuannya semakin banyak. Apalagi,
Jakarta merupakan kota yang hamper tiap hari
tak pernah luput dari peristiwa kebakaran. Ia
bertekad, selama mampu dan dibutuhkan,  pria
kelahiran Jakarta, 28 november 1995, akan
terus mengabdi untuk memadamkan api. ❏

MBO
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Kunjungan Duta Besar Kerajaan Bahrain

Bamsoet Dorong Pembentukan Majelis
Syuro Dunia
Indonesia dan Kerajaan Bahrain sepakat untuk saling meningkatkan kerjasama bilateral di berbagai
bidang. Begitu antara lain hasil pembicaraan Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Dubes Kerajaan
Bahrain, Ahmed Abdulla Alharmasi, di MPR RI, Rabu (2/3/2022).

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo,
bersama Duta Besar (Dubes) Kerajaan
Bahrain untuk Indonesia  Ahmed

Abdulla Alharmasi Alhajeri sepakat untuk
menindaklanjuti dukungan Ketua Dewan
Syuro (Parlemen) Kerajaan Bahrain Ali bin
Saleh Al Saleh terhadap inisiasi MPR RI
membentuk Majelis Syuro Dunia (World Con-
sultative Assembly).

Dukungan serupa juga diberikan Raja Arab
Saudi King Salman bin Abdulaziz al-Saud,
Ketua Parlemen Arab Saudi Mr. Abdullah Bin
Muhammad Al Ash-Sheikh, Ketua Parlemen
Maroko Mr. Hakim Benchamach, dan
Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia
(Rabithah Al Alam Al Islami) Sheikh
Mohammed bin Abdulkarim Al Issa.

“Pembentukan World Consultative As-
sembly yang sempat tertunda karena
pandemi Covid-19, harus mulai dikonsoli-
dasikan kembali. Khususnya, terhadap
negara-negara berpenduduk mayoritas
muslim untuk saling bersinergi memerangi
radikalisme, ekstrimisme serta menjaga
perdamaian dunia,” ungkap Bamsoet usai
menerima Dubes Kerajaan Bahrain untuk
Indonesia Ahmed Abdulla Alharmasi Alhajeri,
di Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta,

Rabu (2/3/22).
Pembentukan World Consultative Assem-

bly, kata Bamsoet, merupakan penge-
jawantahan salah satu tujuan bernegara dan
berbangsa Indonesia sebagaimana tertuang
dalam Pembukaan UUD Negara Republik In-
donesia Tahun 1945, yakni melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan ke-
merdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial.

Ketua DPR RI ke-20 dan Mantan Ketua
Komisi III DPR RI Bidang Hukum, HAM, dan
Keamanan ini menjelaskan, saat ini suasana
geopolitik dunia semakin memanas akibat
gejolak di Eropa Timur, yaitu ketika militer
Rusia akhirnya masuk dan menyerang ke
wilayah Ukraina. Konflik ini menciptakan
ketegangan global yang melibatkan kekuatan
ekonomi dan militer terkuat dunia. Rusia di
satu pihak dengan Amerika Serikat, Uni Eropa,
dan NATO di pihak lain.

“Kehadiran World Consultative Assembly
semakin menemukan urgensinya. World
Consultative Assembly bisa menjadi bagian
dari solusi mewujudkan dunia yang lebih
aman dan damai, yang mengedepankan dia-
log dan musyawarah dalam menanggulangi
berbagai persoalan antar berbagai negara

dunia,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum,
Keamanan dan Pertahanan KADIN Indone-
sia ini menerangkan, Dubes Kerajaan
Bahrain untuk Indonesia Ahmed Abdulla
Alharmasi Alhajeri juga sepakat untuk saling
meningkatkan kerjasama bilateral dengan
Indonesia di berbagai bidang. Pada tahun
2021, volume perdagangan bilateral kedua
negara mencapai US$ 267,24 juta, atau
meningkat sekitar 57%n dibandingkan vol-
ume perdagangan pada tahun 2020 yang
hanya mencapai US$ 170 juta.

“Pada tahun 2019 volume perdagangan
Indonesia dengan Bahrain mencapai US$
225 juta, menggambarkan dinamika dalam
besaran volume perdagangan kedua
negara. Meskipun demikian, secara
akumulatif, trend perdagangan bilateral
kedua negara selama kurun waktu 5 tahun
(2016-2020) menunjukkan kenaikan rata-
rata sebesar 11,9%. Karenanya, kita
sepakat untuk saling mendorong upaya
untuk meningkatkan kerjasama ekonomi,
terutama di bidang perdagangan dan
investasi,” jelas Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia dan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga
Olahraga Tarung Derajat ini menuturkan, in-
vestor Bahrain di Indonesia lebih terfokus
pada sektor jasa keuangan (finance inter-
mediary). Investor yang berkecimpung di
bidang jasa keuangan dari Bahrain yang
telah melakukan operasi di Jakarta saat ini
adalah Al Baraka Banking Group yang
bergerak di bidang perbankan syariah.

“Menurut data Badan Koordinasi Pe-
nanaman Modal (BKPM) RI, total realiasi
investasi Bahrain di Indonesia periode 2014-
2019 mencapai US$ 1,59 juta dengan jumlah
13 proyek, yaitu 8 proyek sektor industri,

kimia dan farmasi, dan 5 proyek sektor
perdagangan dan reparasi,” ujar Bamsoet.

Sebaliknya, lanjut Bamsoet, belum ter-
dapat investasi Indonesia di Bahrain. “Melihat
masih banyaknya peluang investasi di Indo-
nesia, kita meminta bantuan Yang Mulia Duta
Besar untuk mendorong lebih banyak
investasi Bahrain di Indonesia, memanfaat-
kan momentum Omnibus Law Penciptaan
Lapangan Kerja dan pertumbuhan ber-
kelanjutan dari berbagai potensi kawasan,”
terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan
Bela negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum

Pemuda Pancasila ini turut mengapresiasi
jumlah wisatawan dari Bahrain ke Indone-
sia selalu mengalami peningkatan. Dari 2.151
wisatawan pada tahun 2016 menjadi 2.571
pada tahun 2019. Indonesia memiliki begitu
banyak potensi dan destinasi wisata yang
sangat diminati wisatawan asal Bahrain.
Misalnya, wisata alam berupa pemandang-
an alam atau pegunungan dengan vegetasi
hijau; dan wisata air seperti pantai, diving,
snorkling atau para sailing serta wisata
belanja.

“Indonesia juga memiliki banyak destinasi
sport automotive tourism. Pada 18-20 Maret
2022, Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP
di Pertamina Mandalika International Street
Circuit, di Lombok, NTB. Sirkuit Internasional
Mandalika telah diakui sebagai sirkuit yang
memiliki panorama alam paling indah di dunia.
Begitupun dengan Lombok yang terkenal
sebagai salah satu surganya pecinta wisata
pantai,” jelas Bamsoet.

Dalam waktu dekat, kata Bamsoet, Indo-
nesia juga akan melakukan ground break-
ing pembangunan Sirkuit Internasional
Batam, yang kelak bisa digunakan untuk
menyelenggarakan Formula 1. Sama halnya
seperti Bahrain yang telah menjadi tuan
rumah berbagai kejuaraan otomotif dunia
seperti Formula 1 hingga World Endurance
Championship,” pungkas Bamsoet. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Lomba Stand Up Comedy Kritik MPR RI

Dorong Komika Sampaikan Pesan Kebangsaan
Melalui Stand Up Comedy

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo,

mengapresiasi para komika stand up

comedy yang telah ikut serta me-

meriahkan Lomba Stand Up Comedy kritik

MPR RI. Mengusung tema “MPR RI Rumah

Kebangsaan,” Lomba Stand Up Comedy ini

cukup besar peminatnya. Tercatat 135

pendaftar, tapi lolos ke bakak penyisihan 35

peserta stand up comedian. Setelah melalui

seleksinya maka  terpilih 10 komika yang maju

dan bertarung di babak grand final.

Di babak grand final yang berlangsung

Selasa (29/3/2022) terpilih para pemenang

sebagai berikut: Juara 1 dengan nilai 360

poin dimenangkan oleh komika Citra Sari, dan

berhak mendapatkan hadiah uang tunai

sebesar Rp 20 juta. Lalu. juara 2 dengan

nilai 286 poin dimenangkan Rizky Shandi,

mendapatkan hadiah Rp 15 juta. Juara 3

dengan nilai 282 poin dimenangkan oleh

Muklis Milu mendapatkan hadiah Rp 10 juta.

Sementara juara favorit diraih oleh Intan

Latut Tuti, mendapatkan hadiah berupa mo-

tor listrik Bike Smart Elektrik.

“Selain menerima hadiah uang, pemenang

pertama, kedua, dan ketiga ditambah bonus

masing-masing Rp5 juta rupiah,” ujar

Bamsoet usai menyerahkan hadiah kepada

para juara Stand Up Comedy Kritik MPR RI di

Kompleks MPR RI, Jakarta, Selasa (29/3/22).

Turut hadir, antara lain Wakil Ketua MPR

RI Arsul Sani, Pimpinan Fraksi Demokrat MPR

RI Aliyah Mustika Ilham, Sekjen MPR RI Maruf

Cahyono, dan Sekjen DPD RI Rahman Hadi.

Hadir pula para Dewan Juri Stand Up Com-

edy Kritik MPR RI, Effendi Gazali, Iwel Sastra,

Komeng Daud, dan Ridwan Remin.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua

Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan

Keamanan ini menuturkan, lomba stand up

comedy kritik MPR RI merupakan cara kreatif

MPR RI menyerap aspirasi guna menangkap,

mencerna, mengelola, dan merespon berbagai

realitas sosial yang terjadi di tengah masya-

rakat. Sehingga tidak hanya mengandalkan

cara konvensional, seperti ceramah, forum

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

“Format stand up comedy memang ditujukan untuk menghibur, dengan muatan satir yang
mengaktualisasikan kritik sosial. Kebutuhan akan hiburan memang telah menjadi fitrah
kemanusiaan,” ungkap Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.
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diskusi, seminar dan lain-lain, yang kadangkala

terkesan kaku, serta membenturkan pada

beragam formalitas dan hiruk pikuk birokrasi.

“Setelah mengikuti lomba Stand Up Com-

edy Kritik MPR RI kita harapkan para komika

mau membawakan pesan-pesan kebangsa-

an dalam materi stand up komedi. Para komika

pun bisa semakin terasah kemampuan materi

stand up komedinya, sehingga bisa semakin

sukses berkarir di dunia stand up comedy.

Sebagaimana para komika pendahulu

mereka, Marshel Widianto dan Kiky Saputri,

yang masing-masing menjadi Juara 2 dan

Juara 3 lomba Stand Up Comedy Kritik DPR

RI yang diselenggarakan saat saya me-

mimpin DPR RI,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum,

Keamanan dan Pertahanan KADIN Indone-

sia ini menjelaskan, sejak awal kelahirannya

pada sekitar abad ke-18 di Amerika, format

stand up comedy memang ditujukan untuk

menghibur, dengan muatan satir yang

mengaktualisasikan kritik sosial. Kebutuhan

akan hiburan memang telah menjadi fitrah

kemanusiaaan. Namun juga tidak boleh

dilupakan, bahwa satire dan kritik sosial

yang menyertai stand up comedy bukan

sekedar menjadi ‘lampiran’ atau pelengkap

hiburan semata.

“Stand up comedy dikategorikan sebagai

jenis komedi ‘cerdas’, justru karena adanya

kandungan pesan moral dan kritik yang

terbungkus rapi dalam bingkai kelucuan.

Pesan moral dan kritik yang terlontar

kadangkala terasa begitu menohok, bukan

karena disampaikan dalam bahasa vulgar

atau kasar. Tetapi karena terasa nyata,

mencerminkan realita sosial yang dapat kita

jumpai dalam kehidupan sehari-hari di sekitar

kita,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan

Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela

Negara FKPPI ini menerangkan, dalam

konteks kehidupan kebangsaan, stand up

comedy adalah bagian dari kedewasaan

berdemokrasi. Di mana setiap lembaga publik

tidak boleh bersikap anti kritik.

“Kritik adalah vitamin yang menjadi daya

dorong terwujudnya tata kelola pemerintahan

yang akuntabel. Selain, menjadikan setiap

kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang

banyak, benar-benar tegak lurus berorientasi

dan mengabdi pada kepentingan rakyat,

bangsa, dan negara,” pungkas Bamsoet. ❏



54 EDISI NO.04/TH.XVI/APRIL 2022

NASIONAL

Terima Duta Besar Tiongkok

Tiongkok Memiliki Rencana Pembangunan
Jangka Panjang

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo,

menekankan, salah satu kekuatan

Tiongkok bisa menjadi negara besar

dunia tidak lain karena memiliki rencana

pembangunan jangka panjang. Sebagaimana

diungkapkan Duta Besar Tiongkok untuk In-

donesia, Lu Kang, bahwa pada periode tahun

1970-an/1980-an saja Tiongkok telah memiliki

rencana pembangunan hingga tahun 2050,

yakni pada saat kemerdekaan Tiongkok

memasuki usia ke-100 tahun.

“Sasaran pembangunannya terdiri dari

tiga tahap. Tahap pertama, mewujudkan

masyarakat Tiongkok yang sejahtera. Tahap

kedua, Tiongkok menjadi negara maju. Dan,

tahap ketiga, Tiongkok menjadi negara mod-

ern. Tiga tahap tersebut memakan waktu

100 tahun dari mulai kemerdekaan Tiongkok

pada 1 Oktober 1949 hingga perayaan ulang

tahun ke-100 pada 1 Oktober 2050,” ujar

Bamsoet usai menerima Duta Besar Tiongkok

untuk Indonesia Mr. Lu Kang, di Ruang Kerja

Ketua MPR RI, di Jakarta, Senin (28/3/22).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua

Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan

Keamanan ini menjelaskan, dalam fifth ple-

nary session of the 19th CPC Central Com-

mittee yang ditutup pada 29 Oktober 2020,

Tiongkok juga merumuskan Rencana Lima

Tahun ke-14 (2021-2025) serta Tujuan

Jangka Panjang 15 tahun pada 2035. Salah

satu tujuan yang akan dicapai pada tahun

2035 tersebut adalah Tiongkok menjadi

Adanya perencanaan pembangunan jangka panjang menjadikan Tiongkok yang dahulu dikenal negara
miskin dan kelaparan berubah menjadi negara maju yang spektakuler.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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negara dengan kekuatan ekonomi dan militer

terbesar di dunia.

“Pola pembangunan Tiongkok yang

memiliki rencana pembangunan 100 tahun,

15 tahun, serta lima tahun, tidak ubahnya

seperti Indonesia di masa kepemimpinan

Presiden Soeharto. Namun, pola tersebut

justru dihapuskan pada saat Indonesia

memasuki reformasi. Akibatnya, kini kita

seperti kehilangan arah pembangunan.

Karena itu, tidak salah jika kita belajar dari

keberhasilan Tiongkok dengan kembali

memiliki rencana pembangunan yang

terstruktur, sistematis, dan masif. Atas dasar

itulah MPR RI kini sedang menyiapkan Pokok-

Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai

bintang/pedoman penunjuk arah pem-

bangunan bangsa,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum,

Keamanan, dan Pertahanan KADIN Indone-

sia ini menerangkan, konsistensi Tiongkok

dalam merencanakan dan mewujudkan pro-

gram pembangunannya juga terlihat dari

keberhasilannya di masa lampau dalam

membangun Great Wall of China sepanjang

21 kilometer yang dibangun selama lebih

kurang 1.800 tahun. Melampaui begitu

banyak dinasti pemerintahan.

“Adanya perencanaan pembangunan

jangka panjang tersebut menjadikan

Tiongkok yang dahulu dikenal dengan

negara yang miskin dan kelaparan, berubah

menjadi negara maju yang spektakuler. Tidak

heran jika di tahun 2021 lalu, GDP nya

tercatat mencapai US$ 17,7 triliun, GDP per

kapita mencapai US$ 12,551, pertumbuhan

ekonomi mencapai 8,1%, dengan cadangan

devisa mencapai US$ 3,25 triliun,” pungkas

Bamsoet. ❏
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WAKIL Ketua MPR RI yang juga Ketua
Dewan Pert imbangan Pusat
(Wantimpus) GMFKPPI, Ahmad

Basarah memberikan sambutan dalam
acara Rapimda II GM FKPPI Jawa Timur
pada Jumat, 25 Maret 2022, bertempat di
Kota Batu, Jawa Timur.

Dalam acara bertema “Komitmen GM
FKPPI dalam Berfikir, Bergerak Menghadapi
Ancaman Radikalisme dan Separatisme di
Era Digitalisasi dengan Solid, Kuat, Militan
Menjaga Pancasila dan NKRI” itu, Basarah
hadir menggunakan seragam kebesaran
GMFKPPI.

Menurut Basarah, pemilihan tema tersebut
adaptif dengan perubahan zaman yang
semakin cepat dan dinamis. Kemajuan
teknologi informasi telah mengubah berbagai
sendi kehidupan dan menyebabkan terjadi-
nya disrupsi di berbagai lini kehidupan.
Dampak lain yang juga timbul adalah
memudarnya konsep ideologi. Ideologi
dianggap telah usang dan tidak relevan.
Pancasila rentan masuk dalam perangkap
politik endism, suatu konsep tentang akhir
ideologi yang pernah dipopulerkan Daniel Bell
dalam The End of Ideology.

Dalam kaitannya dengan kemajuan teknologi
informasi, hal lain yang disampaikan Basarah
adalah fenomena Metavaverse, yakni suatu
teknologi yang memungkinkan individu untuk

berinteraksi dengan individu lainnya secara
virtual. Dalam Metaverse, pengguna dapat
membuat avatar sesuai keinginannya. Avatar
3D adalah replika atau gambaran pengguna
dalam bentuk animasi 3D. Avatar ini dapat
digunakan sebagai representasi pengguna di
internet.

Di Metaverse, pengguna dapat melakukan
kegiatan apa saja dalam bentuk virtual,
seperti berkumpul atau mengadakan rapat,
bekerja, bermain, mengadakan berbagai
acara, mengikuti konser, berbelanja online,
hingga membeli sebuah properti digital.

Pertanyaannya apakah sebagai sebuah
bangsa, kita sudah siap untuk
mengantisipasi berbagai ekses yang akan
ditimbulkan dari fenomea dunia Metaverse
tersebut?” ujar Basarah yang juga Ketua
DPP PDI Perjuangan itu.

“Pakar terorisme di pusat edukasi,
teknologi dan inovasi anti-terorisme di Na-
tional Omaha, Nebraska, AS, belakangan ini
telah meneliti potensi metaverse menjadi
markas kelompok teroris di masa depan. Hal
ini tidak lain karena metaverse semakin
memuluskan aksi terorisme di dunia virtual.

Rapimda II GM FKPPI Jawa Timur

Basarah Ajak Perkuat Benteng Pancasila Hadapi
Era Metaverse
Agar ketahanan nasional kita kokoh dan kuat maka kita harus memahami dan kembali kepada
jatidiri ideologi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara kita.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Tokoh teroris dapat berupa avatar digital
yang berdiri di pusat keramaian dan
melakukan propaganda sambil berusaha
memikat penonton dengan iming-iming masa
depan sesuai keyakinan ideologisnya.
Apakah kita sudah siap menghadapinya?
Sudahkan kita memiliki perangkat hukum
yang mengatur hal tersebut?,” tanya
Basarah lagi.

Potensi ancaman lain yang juga disampaikan
Basarah adalah liberalisme atau individualisme
yang membawa paham kebebasan, terutama
di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Mereka
juga mempropagandakan paham kosmo-
politanisme. Kosmopolitanisme ini adalah
ancaman terhadap nasionalisme bangsa In-
donesia karena tidak mengenal ada ke-
bangsaan. Berbagai ragam ancaman ke-
bangsaan itulah yang harus disikapi dengan
cermat dan seksama.

“Agar ketahanan nasional kita kokoh dan
kuat, maka kita harus memahami dan kembali
kepada jatidiri ideologi Pancasila sebagai
dasar dan ideologi negara kita. Bagaimana
cara kita memahaminya? Kita harus belajar
sejarah. Dengan belajar sejarah, kita bisa
memahami proses pembentukan, perumusan
dan disepakatinya Pancasila sebagai dasar
negara. Dengan belajar sejarah kita akan
memiliki pedoman agar tidak tergelincir di
masa akan datang,” kata Basarah.

“Oleh karena itulah seluruh kader GM
FKPPI harus menjadi otak, mata dan otot
organisasi yang dapat berfikir, melihat,
memetakan, menganalisis dan bertindak
menjaga Pancasila dan NKRI dari rongrongan
ideologi transnasional saat ini dan di masa
depan,” tutup Basarah yang juga dosen
Univeraitas Islam Malang tersebut.

Di lokasi yang sama Pangdam Brawijaya

Mayjen TNI Nurcahyanto juga menyoroti
dinamika terkini yang terjadi. Terhadap
perkembangan teknologi dan informasi yang
semakin cepat, ia meminta kepada kader GM
FKPPI untuk menguasai teknologi dan
meningkatkan literasi digital. Upaya tersebut
dilakukan untuk memperkuat sekaligus
memperkokoh ketahanan nasional.

“GM FKPPI merupakan kekuatan besar.
Jangan ragu untuk berkreasi dan bertindak.
Manfaatkan media sosial dengan baik dan
bijak. Kerja keras, jangan maunya instan.
Paling penting, kita harus ikuti Pancasila,
ideologi yang sudah teruji,” kata Jenderal
bintang dua menegaskan.

Hadir juga dalam acara tersebut Ketua
Umum dan Waketum GMFKPPI Ryanta
Surbakti dan Agus Soeryanto, beserta
seluruh Pimpinan Daerah dan Cabang
GMFKPPI se Jawa Timur. ❏

RUU Sisdiknas

Penghapusan Istilah Madrasah Tak Sesuai
Konstitusi
Terjadi penolakan terhadap RUU Sisdiknas, karena menghapus istilah madrasah. “Penghapusan
istilah madrasah dalam RUU Sisdiknas tidak sesuai dengan Konstitusi,” tegas Wakil Ketua MPR RI,
Hidayat Nur Wahid.

nyebutan Madrasah.
Stakeholders yang menolak RUU ter-

sebut, antara lain: Aliansi Penyelenggara
Pendidikan Indonesia (APPI) yang terdiri dari
Majelis Dikdasmen PP. Muhammadiyah,
Majelis Pendidikan Kristen (MPK) di Indone-
sia, Majelis Nasional Pendidikan Katolik
(MNPK), Pengurus Besar Persatuan Guru
Republik Indonesia (PGRI), Persatuan
Tamansiswa, serta Himpunan Sekolah dan
Madrasah Islam Nusantara (HISMINU).

Hidayat yang juga Anggota Komisi VIII
DPRRI membidangi masalah Agama itu
mengingatkan, agar Kemendikbud Ristek
memahami konstitusi secara benar. Karena
UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit
menyebutkan tujuan pendidikan nasional
yang sangat terkait dengan agama, dan
terminologi keagamaan. Serta, pentingnya
satuan pendidikan keagamaan, seperti
Madrasah dalam kontribusinya yang panjang

WAKIL Ketua MPR-RI, Dr. H.M. Hidayat
Nur Wahid, MA., mendukung
penolakan terhadap Rancangan

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

(RUU Sisdiknas) yang sudah terlanjur
beredar di masyarakat. Penolakan ter-
hadap RUU Sisdiknas itu disebabkan,
antara lain karena dihilangkannya pe-
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terhadap pendidikan nasional.
“Penghapusan madrasah dalam RUU

Sisdiknas yang beredar tidak sesuai
dengan teks dan spirit UUD NRI Tahun 1945
Pasal 31 ayat 3 dan 5. Sehingga wajar
bila ditolak oleh APPI dan masyarakat luas.
Seharusnya Kemendikbud Ristek melalui
RUU Sisdiknas memayungi, mengakui, dan
mengembangkan seluruh bentuk satuan
pendidikan yang diakui sudah berkembang,
diterima, diakui oleh masyarakat, dan oleh
Negara. Bukan justru menghapuskan
institusi Madrasah dan memperbesar
diskriminasi antarsatuan pendidikan
tersebut,” kata HNW, sapaan Hidayat Nur
Wahid, dalam keterangan tertulisnya di
Jakarta, Senin (28/3/2022).

HNW yang juga Wakil Ketua Majelis Syura
PKS menganggap, tidak disebutkannya
Madrasah dalam RUU Sisdiknas merupakan
langkah mundur ke tahun 1989. Atau kembali
ke masa Orba, di mana dalam UU Sisdiknas
waktu itu (UU No. 2/1989) Madrasah bukan
bagian dari satuan pendidikan Nasional.
Namun, di era Reformasi, masalah tersebut
sudah dikoreksi dengan hadirnya UU
Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Dalam UU
tersebut, madrasah disebutkan sebagai
bagian pendidikan formal. Karenanya HNW
berharap, jika ada revisi UU Sisdiknas maka
itu dalam rangka menghadirkan keadilan dan
posisi yang seimbang antara madrasah dan
sekolah. Bukan justru menghapus Madrasah
sebagai satuan pendidikan formal yang diakui
oleh negara.

HNW menilai, alasan Kemendikbudristek
melalui Kepala Badan Standar Kurikulumnya
(27/3) bahwa penghapusan tersebut agar
penamaan jenjang pendidikan menjadi lebih
fleksibel hanya dibuat-dibuat. Kebijakan itu
menunjukkan Kemendikbudristek tidak
memahami tujuan pendidikan dalam
konstitusi, juga sejarah UU soal Sistim
Pendidikan Nasional.

Sebab, UU Sisdiknas yang digunakan
sekarang (UU No. 20/2003) justru sudah
sesuai dengan Konstitusi. Mengakui eksis-
tensi madrasah, dan karenanya memasuk-
kan unsur “bentuk lain yang sederajat” dalam
tiap pasal mengenai bentuk pendidikan.
Menurut HNW, tidak ada urgensi pengubahan
nama satuan pendidikan di tengah banyak-
nya beragam persoalan pendidikan yang
harus diselesaikan.

“Misalnya, di pasal 28 ayat 3 UU 20/2003
disebutkan bahwa pendidikan usia dini
berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang
sederajat. Artinya, fleksibilitas penamaan
itu sudah dimungkinkan dan tidak bisa
menjadi alasan untuk penghapusan
madrasah. Patut dipertanyakan juga jika
Kemendikbud Ristek hendak mengubah
nama satuan pendidikan seperti madrasah
yang sudah mempunyai jejak sejarah yang
panjang dan sudah sangat melekat di
masyarakat,” lanjutnya.

Insiden penghapusan madrasah dalam
RUU Sisdiknas, kata HNW, juga berakar dari
Kemendikbud Ristek yang tidak mementing-
kan pendidikan keagamaan dan pentingnya
ajaran agama (iman, takwa, dan akhlak mulia)
sebagai tujuan pendidikan nasional. Sekali-
pun disebut sangat jelas di dalam UUD NRI
Tahun 1945.

Pasalnya, kejadian ini mengingatkan kembali
beberapa kontroversi yang se-belumnya
dibuat oleh Kemendikbud. Seperti, hilangnya
frasa agama dalam Peta Jalan Pendidikan
Nasional 2020-2035. Hilangnya frasa iman dan
taqwa kepada Tuhan YME dalam PP tentang
Standar Pendidikan Nasional. Dan, hilangnya
banyak tokoh bangsa dari kalangan umat Is-
lam dalam Jilid I Kamus Sejarah Indonesia.
Sekalipun semuanya kemudian ditarik oleh
Kemendikbud.

“Dengan munculnya RUU Sisdiknas yang
menghapus madrasah mengingatkan publik
terhadap terulangnya masalah di Kemen-
dikbud terkait dengan komunitas agama dan
umat Islam. Banyak pihak khawatir kalau
Kemendikbud Ristek berpandangan bahwa
pendidikan nasional harus dipisahkan dari
pendidikan keagamaan dan nilai-nilai agama,”
ujar HNW.

Pandangan sekuleristik tersebut keliru,
berbahaya, dan tak sesuai dengan UUD NRI
Tahun 1945 dan Pancasila. Maka sudah
seharusnya bila RUU Sisdiknas itu ditolak oleh
APPI, dan oleh DPR tidak dimasukkan ke
Prolegnas. “Seperti sebelumnya, Kemendik-
budristek segera membatalkannya agar
Kemendikbud Ristek kembali fokus me-
rampungkan masalah yang urgent. Yaitu,
mengatasi dampak-dampak negatif dari
Covid-19 terhadap pendidikan dan dunia
pendidikan, yang dikhawatirkan oleh guru,
siswa, orang tua dan masyarakat umumnya,”
pungkasnya. ❏
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Siti Fauziah:
PNS Harus Mampu Menjadi Perekat dan Pemersatu Bangsa

Plt. Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal (Setjen)
MPR RI, Siti Fauziah, SE., MM., membuka secara resmi Orientasi
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Setjen MPR

RI. Acara yang digelar di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V,
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022) ini, diikuti
29 CPNS yang telah lolos berbagai tahapan seleksi.

Dalam sambutannya, Siti Fauziah — yang akrab disapa Ibu Titi
ini— mengungkapkan beberapa hal penting yang harus dipahami
para CPNS, terutama tentang makna dan tugas-tugas sebagai
Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pertama, menjadi seorang PNS artinya menjadi aparatur pemerintah,
abdi negara dan abdi masyarakat yang setia dan taat kepada
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kedua, PNS memiliki tugas memberikan pelayanan publik secara
profesional dan berkualitas.

Selain itu, lanjutnya, PNS dituntut mampu menjadi perpanjangan
tangan pemerintah dalam hal merekatkan dan memersatukan
masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kenapa hal ini sangat ditekankan, sebab negara kita adalah
negara yang sangat majemuk, terdiri dari berbagai macam suku
bangsa, ras, agama, bahasa dan semuanya harus tetap bersatu
agar NKRI selalu tetap terjaga,” tegas Ibu Titi.

Ada satu momen yang unik dilakukan Ibu Titi di tengah-tengah
sambutannya. Untuk mengendurkan suasana tegang yang dialami
para peserta orientasi, ia membuka dialog interaktif dengan
melemparkan pertanyaan kepada peserta tentang Empat Pilar MPR.
Pertanyaan tersebut langsung dijawab secara tepat oleh salah
seorang CPNS.

“Seperti itulah aparatur pemerintah, berani dan menguasai semua
hal tentang kebangsaan. Salah satunya Empat Pilar MPR ini,” puji Ibu
Titi, dibarengi tepuk tangan riuh peserta lain.

Dalam kesempatan itu, Ibu Titi juga mengulas tentang pentingnya

CPNS untuk mencintai, memahami, menguasai, dan meng-
implementasikan budaya serta karakter bangsa Indonesia yang
sangat dikenal dengan kesantunan, kedisplinan, dan keramahannya.

Di sini Ibu Titi kembali melemparkan pertanyaan dadakan untuk
memancing semangat peserta. “Siapa di antara kalian yang
menguasai budaya daerah, seperti tarian dan lagu daerah?”
tanyanya. Ibu Titi langsung mengangkat dua jempol, ketika ada
beberapa peserta yang mengangkat tangan.

“Ketika kaum milenials tidak lupa budaya dan jati dirinya di tengah
gempuran budaya modern, seperti K-pop dan Barat, maka kita bisa
berharap banyak Indonesia maju di masa depan,” tambahnya.

Di sesi akhir, mewakili Pimpinan Sekretariat Jenderal MPR, Ibu Titi
memberikan ucapan selamat kepada para peserta yang lolos menjadi
CPNS Setjen MPR RI. “Semoga kalian menjalaninya dengan baik.
Lalu, ketika lolos dan ditetapkan menjadi PNS, kalian bisa menjaga
serta menjalankan kepercayaan tugas dan jabatan yang akan kalian
emban,” tandasnya. ❏

Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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SOSIALISASISOSIALISASI
Seminar Nasional Tulang Bawang

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Cegah Radikalisme

Kepala Daerah

Proaktif Rangkul Masyarakat

WAKIL Ketua MPR RI Ahmad Basarah hadir sebagai

narasumber dalam seminar nasional bertema “Pengamalan

Pancasila Dalam Upaya Memelihara Wawasan Kebangsaan

dalam Bingkai NKRI” bertempat di Aula Islamic Center, Kabupaten

Tulang Bawang, Lampung, Kamis (10/3/2022).

Pelaksanaan seminar kebangsaan tersebut merupakan salah satu

rangkaian peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-25 Kabupaten Tulang

Bawang. Hadir dalam acara tersebut, Bupati Tulang Bawang Winarti,

Sekda Kabupaten Tulang Bawang Anthoni, serta jajaran Muspida

Kabupaten Tulang Bawang, dan para peserta dari berbagai kelompok

masyarakat.

Mengawali ceramahnya, Basarah mengapresiasi Bupati Tulang

Bawang, Winarti, atas kebijakan 25 program Bersama Melayani

Warga (BMW) yang sudah berjalan selama empat tahun. Hadirnya

progam-program tersebut sangat relevan di masa pandemi Covid

19. Tidak hanya sebagai bentuk nyata meningkatkan daya tahan

perekonomian di masa pandemi, melainkan juga sebagai implementasi

gotong-royong dalam kehidupan nyata. Menurut Basarah, ini adalah

bentuk pengamalan Pancasila dalam praktik.

“Sebagai pedoman pembangunan nasional, nilai-nilai Pancasila

harus hadir dan tercermin dalam kebijakan publik di daerah. Oleh

karena itu, saya mengingatkan kembali bahwa kepala daerah

mempunyai kewajiban untuk memegang teguh dan mengamalkan

Pancasila sebagaimana UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah” ujarnya.

Basarah menjelaskan, ada berbagai ragam dan acara serta

upaya bagaimana membumikan serta memastikan Pancasila

menjadi ideologi yang hidup dan bekerja di tengah tengah denyut

nadi kehidupan masyarakat. Misalnya, melalui pendekatan

kebijakan yang bentuk nyatanya adalah regulasi. Sebagai

contoh, belum lama ini, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

mengesahkan Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan

Wawasan Kebangsaan. Hadirnya Perda tersebut merupakan

bentuk ikhtiar dilakukan Pemerintahan Daerah DIY untuk

menggelorakan kembali semangat kebangsaan dan internalisasi

Pancasila, menjaga kebhinekaan, merawat toleransi, men-

ciptakan kerukunan, serta upaya menanamkan kecintaan

terhadap tanah air.
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Contoh lain adalah kegiatan kolaborasi

antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

(BPIP) dan DPRD Provinsi Lampung, yang

pada intinya adalah bagaimana menerapkan

nilai-nilai Pancasila dalam bentuk kebijakan

di level daerah.

“Dari berbagai contoh di atas. Kabupaten

Tulang Bawang juga bisa melakukan hal

serupa. Baik melalui kebijakan yang bentuk

hukumnya Peraturan Kepala Daerah, atau

Peraturan Daerah dengan melibatkan DPRD

setempat. Upaya ini demikian penting

dilakukan, sekaligus bentuk pro aktif dari

kepala daerah dalam mengimplementasikan

Pancasila dalam kenyataan, serta sebagai

upaya aktif mencegah berkembangnya

paham radikal dan terorisme,” kata Basarah

menegaskan.

Upaya untuk internalisasi wawasan

kebangsaan tidak bisa dilakukan oleh

Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang

Bawang sendiri, diperlukan sinergi,

kolaborasi dengan berbagai pihak, ter-

masuk di dalamnya adalah partisipasi dan

pelibatan aktif dari komponen masyarakat.

Misalnya ada peran pemuka agama yang

bertugas menyampaikan ajaran agama

dengan pesan damai dan moderat. Begitu

masyarakat telah diberikan pemahaman

komprehensif maka masyarakat juga

diberikan saluran baik untuk menyampai-

kan aspirasi maupun melaporkan ragam

bentuk kegiatan yang dinilai bertentangan

dengan Pancasila sebagai dasar dan

ideologi negara.

“Sehingga endingnya adalah terciptanya

kerukunan dan ketentraman, timbulnya

semangat cinta tanah air, terciptanya

toleransi dan terkikisnya pemahaman

keagamaan sempit yang mengusung narasi

tunggal kebenaran,” ungkap Basarah.

Terakhir, Doktor hukum lulusan Universi-

tas Diponegoro tersebut juga menegaskan

pentingnya penyelenggaraan pendidikan

Pancasila dan wawasan kebangsaan yang

dilakukan melalui cara-cara yang bersifat

kekinian. Hal ini sejalan dengan per-

kembangan dan kemajuan teknologi infor-

masi. Generasi milenial saat ini sudah

demikian akrab dengan ragam platform

sosial media.

“Oleh karena itulah diperlukan pe-

manfaatan teknologi informasi dengan

menyebarkan narasi-narasi kebangsaan di

dunia maya. Sehingga ruang digital masif

dan dipenuhi dengan semangat kebangsa-

an,” demikian Basarah. ❏
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SOSIALISASI

Sosialisasi Empat Pilar Bersama PARFI

Bamsoet Dorong Perbanyak Produksi Film
Bertema Kebangsaan

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo,
bersama Persatuan Artis Film Indo-
nesia (PARFI) menyelenggarakan

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI terhadap
para pelaku industri perfilman. Kegiatan ini
merupakan rangkaian peringatan HUT ke-
66 PARFI, yang puncaknya diselenggara-
kan pada 10 Maret 2022 di Gedung
Merdeka, Bandung.

Ketua Dewan Pertimbangan PARFI, Pong
Harjatmo, mengungkapan, pada HUT ke-1
PARFI dihadiri Ibu Negara Fatmawati
Soekarnoputri. Kini di rangkaian HUT ke-66,
dihadiri Bambang Soesatyo yang juga
menjadi Ketua MPR RI pertama yang meng-
ajak artis film dalam menggugah semangat
kebangsaan melalui Sosialisasi Empat Pilar
MPR RI.

“Para artis film dan pelaku industri
perfilman tidak hanya sekadar menjadi
pekerja seni dan ekonomi kreatif. Mereka juga
menjadi role model bagi berbagai kalangan
masyarakat. Apa yang mereka katakan dan
lakukan hampir selalu ditiru oleh masyarakat.
Dari mulai gaya berpakaian, bertutur kata,
hingga bersikap,” ujar Bamsoet dalam
Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama
PARFI, di Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar
Ismail, Jakarta, Selasa (8/3/22).

Jadi, lanjut Bamsoet, tanggungjawab
mereka (artis film dan pelaku industri
perfilman) terhadap lingkungan sosial sangat
besar. Atas dasar itulah MPR RI menye-

lenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI
bersama PARFI. “Untuk itu, saya mengajak
para artis film dan pekerja di industri perfilman
untuk menjadi duta bangsa yang senantiasa
menyampaikan narasi kebangsaan dalam
berbagai tindak dan laku keseharian,” ujar
Bamsoet.

Turut hadir dalam kegiatan itu, jajaran
pengurus PARFI, antara lain Ketua Dewan
Pertimbangan Pong Harjatmo, Ketua Umum
Alicia Djohar, Bendahara Umum Evie Singh,
Wakil Bendahara Umum Yetty Lorent, Ketua
Bidang I Aditya Gumay, Hubungan Masya-
rakat Ozi Syahputra, serta Ketua Panitia HUT

ke-66 PARFI sekaligus Ketua Panitia Sosiali-
sasi Empat Pilar MPR RI Sandra Naholo.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua
Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan
Keamanan ini menjelaskan, pandemi Covid-
19 yang membuat pembatasan sosial di
berbagai kehidupan masyarakat turut
menyebabkan industri perfilman terkena
dampak ekonominya. Namun, di baliknya
juga terdapat peluang yang bisa diambil oleh
para pelaku industri perfilman. Salah
satunya dengan memanfaatkan digitalisasi
melalui layanan streaming berbasis platform
digital dengan video on demand (VOD),

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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seperti Netflix.
“Pendapatan dari video on demand Indo-

nesia diperkirakan bisa mencapai US$ 411
juta di 2021 dengan penetrasi pengguna
sebesar 16% di tahun 2021. Diperkirakan
akan naik menjadi 20% di 2025. Angka
tersebut sangat realistis, mengingat dari
serial ‘Layangan Putus’ yang ditayangkan
melalui layanan VOD WeTv sempat ditonton
lebih dari 15 juta kali dalam satu penayangan.
Ini membuktikan bahwa sebenarnya pelaku
industri perfilman dan juga masyarakat In-
donesia pecinta film nasional sudah mulai
bergerak ke dunia digital. Potensi ini tidak
boleh disia-siakan oleh para pelaku industri
perfilman lainnya,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umun Partai Golkar dan
Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum,
Keamanan dan Pertahanan KADIN Indone-
sia ini menerangkan, di berbagai negara, film
seringkali dijadikan propaganda mem-
besarkan negaranya. Seperti film ‘Rambo’
(Amerika Serikat) maupun ‘Crash Landing
on You’ (Korea Selatan). Begitupun Indone-
sia, yang juga sudah menghasilkan banyak
film sebagai media menumbuhkembangkan
nasionalisme. Antara lain ‘Sang Kyai’, ‘Sang
Pencerah’, ‘3 Srikandi’, serta ‘Garuda di
Dadaku’.

Bamsoet berharap, kerjasama MPR RI
dengan PARFI dalam Sosialisasi Empat Pilar
MPR RI ini bisa menstimulus lahirnya lebih

banyak lagi film-film yang menggugah
kesadaran publik untuk semakin mencintai
Indonesia, serta menumbuhkan nilai-nilai
kebangsaan.

“Terlebih Presiden Joko Widodo telah
memiliki perhatian yang besar terhadap
kemajuan industri perfilman. Itu ditunjukkan
dengan memberikan stimulus bagi ke-
bangkitan industri perfilman nasional, antara
lain melalui skema program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN). Merujuk data
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
dana stimulus PEN untuk sub-sektor per-
filman mencapai Rp 136,5 miliar, yang
didistribusikan untuk skema promosi, skema
pra-produksi, maupun skema produksi,”
terang Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia dan
Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga
Olahraga Tarung Derajat ini menambahkan,
dari total dana PEN sub-sektor perfilman
tersebut, telah terdistribusi sebesar Rp
114,88 miliar. Diperkirakan menyerap
sebanyak 14.671 tenaga kerja pada sektor
ekonomi kreatif.

Selain memastikan industri perfilman tetap
tumbuh dan berkembang, pemberian PEN
tersebut juga dilandasi pemikiran bahwa
industri perfilman adalah sektor ekonomi
potensial yang dapat menopang pemulihan
perekonomian nasional, serta banyak
menyerap tenaga kerja.

“Sebagai gambaran, pada tahun 2017
industri perfilman telah menyumbang devisa
negara sebesar Rp 1,8 triliun. Di samping itu,
industri perfilman juga dipercaya menjadi pilar
penting dalam pembangunan ekonomi ter-
integrasi lintas sektoral, misalnya sebagai
sarana promosi pariwisata,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan
Wakil Ketua Umum FKPPI ini menekankan,
besarnya dukungan dan keberpihakan
pemerintah terhadap industri perfilman
jangan hanya dimaknai dari perspektif
ekonomi semata. Adanya stimulus melalui
skema PEN harus diimbangi dengan hadirnya
film-film berkualitas. Jauh lebih penting lagi,
dukungan dan keberpihakan tersebut dapat
membangun moralitas peradaban dan
ketahanan budaya bangsa.

“Pentingnya menjaga ketahanan budaya
dan memajukan kebudayaan nasional
mempunyai dasar pijakan yang kuat, karena
diatur dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945.
Pada Pasal 32 Ayat (1) dinyatakan, negara
memajukan kebudayaan nasional Indonesia
di tengah peradaban dunia dengan menjamin
kebebasan masyarakat dalam memelihara
dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
Ketentuan tersebut mencerminkan pengaku-
an adanya dua peran penting kebudayaan,
yaitu dalam membentuk jati diri bangsa, dan
dalam menyikapi modernitas dan laju
peradaban zaman,” pungkas Bamsoet. ❏
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SOSIALISASI

Sarasehan Kehumasan MPR RI

Cinta Tanah Air Adalah Bagian daripada Iman

SEKRETARIS Fraksi Partai Kebangkitan

Bangsa ( FPKB) MPR RI, Hj.  Neneng

Eem Marhamah Zulfa Hiz, mengingat-

kan, potensi perpecahan bangsa Indonesia

sangat besar. Ini terjadi karena Indonesia

adalah bangsa yang majemuk. Apalagi,

jumlah  kelompok yang  merongrong persatu-

an semakin banyak. Karena itu Neng Eem

mengajak jajaran pengurus Perempuan

Bangsa Kabupaten Cianjur, Jawa Barat,

meneruskan cita-cita para pendiri bangsa,

dengan menjadi agen persatuan dan

kebangsaan. 

“Bagi bangsa Indonesia, keragaman itu

adalah sunnatullah. Karena itu, kita perlu

menjaga persatuan dan kesatuan, sebagai-

mana perintah Rasulullah yang berbunyi:

hubbul wathan minal iman (cinta tanah air

itu adalah bagian dari iman,” kata Neng Eem. 

Pernyataan itu disampaikan Neng Eem saat

tampil menjadi pembicara pada acara

Sarasehan Kehumasan MPR RI Menyapa

Sabahat Kebangsaan, yang diselenggrakan

oleh MPR bekerjasama dengan Perempuan

Bangsa Kabupaten Cianjur. Acara tersebut

berlangsung di Wisma Kemnaker Cianjur,

Jawa Barat, Ahad (27/3/2022). 

Ikut hadir pada acara tersebut Kepala Biro

Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi

Sekretariat Jendral MPR RI Siti Fauziah, SE.,

MM. Serta Ketua Perempuan Bangsa 

Kabupaten Cianjur Hj. Nyi Mas Enan. Tema

yang dibahas pada sarasehan itu adalah

“Perempuan Merajut Asa untuk Masa

Depan”.  

Hubbul wathan minal iman, kata Neng Eem,

dalam praktiknya terbagi menjadi tiga. Yaitu 

Ukhuwah Basariyah atau persaudaraan

sesama umat manusia. Artinya semua manusia

di muka bumi adalah saudara, yang harus

saling menghormati dan menyayangi.  Tidak

dibatasi wilayah negara manapun. Ukhuwah

Basariyah mengakui bahwa setiap manusia

merupakan makhluk Tuhan ciptaan Allah SWT.

“Kedua adalah Ukhuwah Islamiah. Di

manapun umat Islam berada, dia adalah

saudara, meski di tempat yang jauh maupun

berbeda pilihan politik. Lalu Ukhuwah

Wathaniyah, yaitu saudara sebangsa dan

setanah air. Terlepas apapun suku,  agama,

dan asal-usulnya, mereka  adalah saudara.

Cinta tanah air, adalah kodratnya manusia.

Tidak ada orang yang bisa hidup terlepas

dari tanah dan air,”  katanya.

Sepantasnya, kata Neng Eem,  jika bangsa

Indonesia memiliki keyakinan bahwa NKRI

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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adalah harga mati. Karena bentuk negara

NKRI adalah yang paling cocok buat bangsa

Indonesia. Pelaksanaannya dilakukan sesuai

undang-undang yang berlaku. Tidak di-

praktikkan secara serampangan atau malah

mengadu domba. 

“Jangan lagi ada yang mempertentang-

kan antara Islam dan Pancasila atau  Alqur’an

dan UUD NRI Tahun 1945. Jangan pula 

mengkafirkan pihak lain yang tidak sejalan,

hanya karena  beda pandangan  politik. Kita 

tidak boleh membiarkan  peristiwa  di

Afganistan, pengambil alihan secara paksa

pemerintahan yang sah oleh kelompok

Taliban,” kata Neng Eem. 

Sebelumnya, Kepala Biro Humas dan

Sistem Informasi MPR RI Siti Fauziah

mengatakan, kaum perempuan memiliki

peran besar dalam membangun peradaban.

Karena perempuanlah yang pertama kali

memberikan pendidikan dan kasih sayang

kepada anak-anaknya. 

Karena itu, Siti Fauziah mengingatkan agar

para ibu tetap memerhatikan tugasnya

sebagai orangtua, meski banyak kegiatan

yang harus diikuti. Dan, tetap mengawasi

perkembangan anak-anaknya di setiap

perkembangan. 

“Saya percaya, ibu-ibu bisa melaksana-

kan tugasnya. Terbukti banyak kaum

perempuan yang membawa anaknya, saat

mereka bekerja ataupun melakukan kegiatan

sosial kemasyarakatan. Jangan pernah

menyerah dan tetap bersemangat,” kata Siti

Fauziah lagi. ❏

MBO

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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SOSIALISASI

Sosialisasi Empat Pilar di Palangka Raya

Partai Politik Penting Memahami
Empat Pilar MPR

WAKIL Ketua MPR, Dr. Hidayat Nur

Wahid, MA., mengatakan, sosiali-

sasi Empat Pilar MPR RI (Pancasila,

UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka

Tunggal Ika) penting bagi partai politik. Bila

partai politik memahami Empat Pilar MPR maka

partai politik akan mencalonkan presiden dan

wakil presiden, anggota DPR, serta anggota

DPRD yang memahami Empat Pilar MPR.

“Partai politik yang memahami Empat Pi-

lar MPR tentu tidak mungkin mencalonkan

orang-orang yang anti dengan Empat Pilar

MPR,” kata Hidayat Nur Wahid dalam

Sosialisasi Empat Pilar bersama Dewan

Pengurus Partai Keadilan Sejahtera

Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangka

Raya, Senin (28/3/2022). Hidayat Nur

Wahid menyampaikan Sosialiasi Empat Pi-

lar MPR secara virtual.

HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid.

Menguraikan, partai politik menjadi entitas

penting dalam era reformasi. UUD 1945

yang asli (sebelum diamandemen) sama

sekali tidak menyebut kata “partai politik”

dan juga tidak disebut soal pemilihan

umum, atau pembatasan masa jabatan

presiden. Pun dalam UUD RIS 1949 tidak

disebut-sebut soal partai politik.

Dalam UUDS 1950, lanjut HNW, ada kata

“partai politik” yang disebut terkait dengan

pemilihan anggota DPR. Sedangkan Dekrit 5

Juli 1959, kembali kepada UUD 1945 asli yang

tidak menyebutkan soal partai politik. Barulah

pada era reformasi, amandemen UUD

memunculkan kata partai politik, yaitu Pasal

22E ayat 3 dan Pasal 6A ayat 1 dan 2.

“Karena itu, partai politik sudah menjadi

bagian dalam ketentuan UUD. Begitu juga

soal pemilu, menjadi bab baru dalam UUD

NRI Tahun 1945. Dengan ketentuan seperti

itu, kita berada di era yang berbeda dengan

era Orde Lama dan era Orde Baru,” papar

HNW.

Menurut HNW, di era demokrasi, partai

politik mempunyai peran luar biasa. Partai

politik disebut dalam UUD NRI Tahun 1945

Pasal 22E ayat 3 dan Pasal 6A ayat 1 dan 2.

Pasal 22E ayat (3) menyebutkan, peserta

pemilihan umum untuk memilih anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah

partai politik.

Kemudian Pasal 6A (1) Presiden dan Wakil

Presiden dipilih dalam satu pasangan secara

langsung oleh rakyat, (2) Pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh

partai politik atau gabungan partai politik

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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peserta pemilihan umum sebelum pelaksana-

an pemilihan umum. “Partai politik yang akan

mempersiapkan calon presiden, calon wakil

presiden, calon anggota DPR dan DPRD,”

jelasnya.

HNW melanjutkan, partai politik yang

memahami Empat Pilar MPR tidak mungkin

mencalonkan orang-orang sebagai calon

presiden, calon wakil presiden, dan calon

anggota legislatif, yang anti Pancasila, anti

UUD NRI Tahun 1945, anti NKRI, dan anti

Bhinneka Tunggal Ika. “Partai politik tidak

mungkin mencalonkan orang komunis karena

anti Pancasila, atau separatis karena anti

NKRI,” ujar politisi PKS ini.

“Kalau partai politik tidak memahami

Pancasila mungkin orang yang diajukan

sebagai calon presiden atau calon anggota

DPR atau DPRD tidak sesuai dengan

Pancasila,” imbuhnya. Dia memberi contoh,

jika tidak memahami Pancasila, partai politik

mengajukan calon yang tidak peduli dengan

keadilan karena mengabaikan kemanusiaan

yang adil dan beradab, orang yang tidak

mementingkan NKRI karena tidak paham

dengan Persatuan Indonesia.

“Di sinilah partai politik penting memahami

Empat Pilar MPR. Partai politik semestinya

mengajukan calon predisen atau wakil

presiden, anggota DPR dan DPRD yang

memahami Empat Pilar MPR sehingga bisa

melanjutkan warisan sejarah para pendiri

bangsa,” tambahnya.

Dalam menyosialisasikan Empat Pilar MPR,

HNW mengungkapkan, MPR bekerjasama

dengan seluruh pihak seperti ormas, yayas-

an, sekolah, perguruan tinggi, organisasi

profesi, juga lembaga pemerintah, TNI, Polri,

termasuk juga partai politik. Sosialiasi Empat

Pilar kepada partai politik sangat penting,

karena Indonesia adalah negara demokrasi.

Di negara demokrasi peran partai politik

menjadi penting. “Demokrasi yang benar

menghidupkan semangat berpartai politik,”

tuturnya.

HNW mengapresiasi Partai Keadilan

Sejahtera (PKS) yang menyelenggarakan

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI sampai ke

tingkat bawah. “Ini membuktikan bahwa

partai politik di era reformasi memang

seharusnya berada di garda terdepan untuk

memahami Empat Pilar MPR,” pungkasnya.

Hadir dalam Sosialiasi Empat Pilar MPR ini

antara lain H. Ahmad Syaikhu (anggota Fraksi

PKS MPR RI), Sirajul Rahman (Ketua DPW

PKS Kalimantan Tengah), H. Heru Hidayat

(Ketua MPW PKS Kalteng), Misbahul Munir

(Ketua DSW PKS Kalteng), para ketua DPD,

dan tokoh masyarakat Palangka Raya

Kalimantan Tengah. ❏
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SOSIALISASI

Pelepasan Napak Tilas Rasul Jawa

Siti Fauziah Mendoakan Berjalan Lancar Tanpa
Kekurangan Apapun

SATU PERSATU gunungan wayangan
diserahkan oleh tiga anggota Persatuan
Wartawan Nasrani Indonesia kepada

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang
Administrasi Sekretariat Jenderal MPR, Siti
Fauziah, SE., MM. Prosesi yang berlang-
sung di Ruang GBHN, Kompleks Parlemen,
Senayan, Jakarta, 28 Maret 2022, itu
merupakan rangkaian acara Napak Tilas
Rasul Jawa digelar mulai 28 Maret hingga
4 April 2022.

Acara pelepasan napak tilas itu dimulai
pukul 08.30 WIB, dihadiri oleh Ketua Per-
satuan Wartawan Nasrani Indonesia, Yusuf
Mudjiono; Ketua Panitia Napak Tilas, Djajang
Buntoro; serta puluhan peserta napak tilas.
Para peserta napak tilas ini menempuh
perjalanan darat, menyusuri Kabupaten
Jepara, Jombang, dan Purworejo.

Ketua Panitia Napak Tilas Rasul Jawa,
Djajang, menjelaskan, Napak Tilas Rasul
Jawa bertujuan untuk merevitalisasi budaya
bangsa Indonesia. Sesuai dengan temanya:
Merevitalisasi Nilai-Nilai Luhur Budaya
Bangsa Menyongsong Indonesia Tangguh
Indonesia Tumbu. Dalam kesempatan itu,
Djajang mengucapkan terima kasih kepada
Siti Fauziah dan segenap pihak yang telah
mendukung dan ikut menyukseskan kegiatan
ini.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua
Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia,

Mudjiono, mengaku bahagia, karena acara
Napak Tilas Rasul Jawa bisa dilepas dari
Gedung MPR. Napak tilas yang digelar, lanjut
Madjiono, sebagai upaya untuk merawat
nilai-nilai budaya bangsa.

Sebagai pemeluk agama Kristen, kata
Mudjiono, umatnya juga ingin melestarikan
budaya yang ada. “Kami tak ingin meninggal-
kan budaya yang hidup di tengah masya-
rakat,” tuturnya. “Kegiatan ini juga sebagai
wujud menjunjung tinggi budaya bangsa,”
tambahnya.

Kegiatan tersebut mengandung kalimat
Rasul Jawa, menurut Mudjiono,  hal itu untuk

menunjukan bahwa ada orang asli Jawa
yang menyebarkan agama Kristen. “Ada
kesan agama Kristen adalah agama londo
(Belanda),” ungkapnya. Dengan acara itulah
ditunjukkan bahwa agama Kristen juga
merupakan agama nusantara. “Jadi kami
adalah Kristen Nusantara,” ungkapnya.

Dalam sambutan, Siti Fauziah mengatakan,
MPR merupakan Rumah Kebangsaan penjaga
ideologi bangsa. Sebagai Rumah Kebangsaan
maka lembaga negara ini, menurut perempuan
asal Kota Bandung, Jawa Barat, itu terbuka
bagi semua kalangan. “Ini rumah rakyat, rumah
semua,” ujarnya. Kegiatan yang digelar oleh
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Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia
disanjung sebab untuk memperkuat ke-
bhinnekaan bangsa Indonesia. “Tujuannya
sangat mulia,” tuturnya.

Selain untuk melestarikan budaya bangsa,
perjalanan napak tilas ini juga dalam rangka
menyusuri bukti-bukti  masuknya agama
Kristen ke Jawa. “Saya dengar tadi, nanti
akan berkembang ke pulau-pulau yang lain,”
ungkapnya.

Perempuan yang akrab dipanggil Bu Titi itu

menyatakan. apa yang dilakukan itu senafas
dengan kegiatan MPR. Menurutnya, MPR tak
pernah berhenti untuk menggaungkan
semangat kebangsaan. Selama ini MPR
menyosialisaskan Pancasila, UUD NRI Tahun
1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau
yang lebih popular disebut Empat Pilar MPR
kepada masyarakat secara masif dan dengan
berbagai macam metode. “Jadi, apa yang
dilakukan oleh Persatuan Wartawan Nasrani
Indonesia sudah ikut menyosialisasikan

Empat Pilar,” ujarnya.  
Dalam Sosialisasi Empat Pilar, jelas Siti

Fauziah, MPR juga menggunakan metode
penggunaan budaya daerah.  ”MPR sudah
sering melakukan sosialisasi dengan metode
pagelaran wayang dan budaya daerah
lainnya, seperti drama gong di Bali,”
ungkapnya. Langkah MPR itu, menurutnya,
selain untuk menyosialisasikan Empat Pilar
juga untuk melestarikan budaya bangsa.
“Jadi, MPR ikut merawat dan melestarikan
budaya bangsa,” tegasnya. Sosialisasi
lewat pendekatan budaya disebut akan
terus digunakan oleh MPR, sebab cara
seperti ini mudah mengena dan digemari oleh
masyarakat.

Siti Fauziah dalam kesempatan tersebut
mendoakan agar kegiatan yang ber-
langsung lebih dari seminggu itu bisa
berjalan lancar tanpa kekurangan apapun.
“Mudah-mudahan dalam perjalanan semua
dimudahkan oleh Allah,” tuturnya. Selain
mendoakan agar Napak Tilas Rasul Jawa
berjalan sukses dan lancar, dia juga
berpesan agar tim napak tilas dan rom-
bongannya tetap menerapkan protokol
kesehatan, karena pandemi Covid-19 belum
sepenuhnya usai. ❏
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SOSIALISASIAWANCARAW

Kita Ingin Madrasah Masuk dalam Batang
Tubuh RUU Sisdiknas

Dede Yusuf, Anggota MPR Fraksi Partai Demokrat

RANCANGAN Undang-Undang Sistem
Pendidikan Nasional (RUU Sidiknas)
memunculkan kegaduhan dan gelom-

bang protes dari banyak pihak. RUU
Sisdiknas menjadi polemik. Pangkal
persoalannya adalah hilangnya kata
madrasah dalam RUU Sisdiknas. Ke-
beratan muncul karena hilangnya frasa
madrasah dinilai sebagai itikad tidak baik
pemerintah terhadap keberlangsungan
madrasah. Padahal, madrasah merupakan
satuan pendidikan formal bersejarah.

Dalam klarifikasinya, Mendikbud Nadiem
Makarim mengatakan, madrasah maupun
sekolah umum lainnya secara substansi
tetap menjadi bagian dari jalur pendidikan
yang diatur dalam batang tubuh revisi RUU
Sisdiknas. Namun, penamaan spesifik
seperti  SD dan MI, SMP dan MTS, atau
SMA, SMK, dan MA, dipaparkan di bagian
penjelasan dengan tujuan agar penamaan
bentuk satuan pendidikan lebih fleksibel dan
dinamis.

Untuk membahas polemik ini, berikut
penuturan anggota MPR dari Fraksi Partai
Demokrat yang juga Wakil Ketua Komisi X
DPR RI yang membidangi pendidikan,

Dede Yusuf Macan Effendi, usai sebuah
diskusi di Media Center MPR/DPR/DPD,
Kompleks Parlemen, Jakarta, pada akhir
Maret 2022. Petikannya.

Saat ini sedang marak isu tentang
hilangnya madrasah dalam RUU Sisdik-
nas yang bocor ke masyarakat. Orga-
nisasi masyarakat Islam dan lembaga
pendidikan Islam menyatakan keberat-
an dengan hilangnya madrasah dalam
RUU Sisdiknas. Bagaimana menurut
Bapak?

Komisi X sudah meminta beberapa kali
kepada Kemendikbudristek untuk mengirim-
kan naskah RUU Sidiknas. Sampai saat ini
Komisi X belum menerima naskah RUU
Sisdiknas. Kita akan segera memanggil
Mendikbud. Sebab, naskah RUU ini sudah
beredar di masyarakat. Tapi, DPR sendiri
malah belum mengetahui naskah RUU
Sisdiknas itu. Kami di Komisi X belum pernah
menerima apapun, baik draf RUU Sisdiknas
maupun catatan tentang RUU tersebut.

Berkaitan dengan isu hilangnya madrasah
dalam RUU Sisdiknas itu, maka DPR (Komisi
X) bersama Kemendikbudristek perlu mengkaji

naskah tersebut. Tetapi, Kemendikbudristek
sendiri berjalan lebih dulu dengan uji publik
RUU Sisdiknas itu. Banyak lembaga yang
datang ke Komisi X kemudian mengeluhkan
RUU tersebut. Kepada kami, lembaga-
lembaga itu menyatakan, uji publik RUU
Sisdiknas hanya dalam bentuk presentasi dari
Kemendikbudristek selama lima menit saja dan
tidak ada diskusi sama sekali.

Jadi draf yang beredar saat ini adalah draf
yang masih uji coba karena belum masuk ke
DPR. Jika sudah masuk ke DPR dan ada di
Badan Legislatif maka bisa kita perdebatan.
Kita menganggap hal ini baru semacam testing
on the water. Seharusnya memang dilakukan
uji publik terhadap naskah RUU Sisdiknas.

Kelihatannya itu bukan uji publik. Jika
dilakukan uji publik RUU Sisdiknas itu maka
ada presentasi, ada pembahasan, diskusi,
dan perdebatan terhadap draf RUU ter-
sebut. Padahal, dunia pendidikan ini berisi
guru-guru besar, tokoh-tokoh pendidikan,
yang sudah berkecimpung dalam dunia
pendidikan selama puluhan tahun. Pendidikan
di Indonesia diibaratkan sebuah kapal besar.
Karena itu, tidak bisa diubah sepotong-
sepotong yang kemudian nanti dimasukkan
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dalam undang-undang.
Sebaliknya kita berbicara melalui pendidikan,

Indonesia ke depan seperti apa. Misalnya,
apakah pendidikan kita akan fokus kepada IT
base, infrastruktur base, atau lainnya. Sebab,
semua menyangkut kesiapan sumber daya
manusia hasil dari pendidikan itu. Bila tidak
fokus, maka kita tidak bisa menghasilkan
lulusan yang ahli di bidangnya. Di sinilah perlu
Peta Jalan Pendidikan atau roadmap
pendidikan, atau blue print pendidikan. Peta
Jalan Pendidikan itu diperlukan sebelum kita
berbicara tentang Sisdiknas.

Apa yang membedakan antara peta
jalan pendidikan dengan RUU Sisdiknas
ini?

Peta jalan pendidikan sebenarnya adalah
roadmap, blue print. Perumpamaannya, jika
kita ingin membangun sebuah rumah maka
rumah itu paling sedikit harus bisa bertahan
selama 20 tahun, harus kokoh dan kuat.
Maka perlu pondasi, setelah pondasi, tiang,
atap, dan seterusnya. Nah, RUU Sisdiknas
ingin mengadopsi UU Guru, UU Dosen, UU
Dikti dan lainnya kemudian dimasukkan
menjadi satu, yaitu RUU Sisdiknas.

Sebaiknya kita berpikir dulu soal base-nya.
Pertama, ada perbedaan antara negara
kepulauan dan negara kontinental. Negara
kontinental dihubungkan dengan infrastuktur
yang lebih mudah dibanding negara kepulauan.
Kedua, roadmap. Misalnya, bagaimana
perkembangan infrastruktur seperti internet
dalam kurun waktu 10 tahun ke depan,
bagaimana perkembangan sistem daring dan
luring. Ini harus dipikirkan karena menyangkut
kemampuan dan penguasaan anak didik kita
ke depan, apakah menekankan pendidikan
umum, atau pendidikan advokasi. Itu yang
harus dipikirkan. Inilah peta jalan pendidikan.

Bagaimana kemampuan anak didik kita ke
depan. Bagaimana menghadapi persaingan
atau kompetisi dengan negara tetangga di
masa depan. Apakah para lulusan kita bisa
mengisi kebutuhan lapangan kerja. Atau
malah tenaga kerja asing yang mengisi
posisi-posisi penting pekerjaan di negara
kita. Ini yang harus dipikirkan. Karena itu peta
jalan pendidikan menjadi urgent saat ini.

Bila kata madrasah tetap hilang dalam
RUU Sisdiknas, apa yang dilakukan
Komisi X DPR? Apakah Komisi X me-
minta Kemendikbud untuk merevisi
RUU Sisdiknas?

Kami sudah memberikan teguran kepada
pemerintah. Terkait dengan persoalan ini,
dalam beberapa kali Komisi X sudah
mengadakan RDP dengan para Dirjen di
Kemendikbudristek, tapi belum RDP dengan
Mendikbudristek. Kita katakan, di Indonesia
pendidikan juga dilaksakan oleh masyarakat.
Salah satunya melalui madrasah. Karena itu,
ada Madrasah Tsanawiyah, Madrasah
Aliyah, dan sebagainya. Kita minta madrasah
dimasukkan dalam batang tubuh RUU
Sisdiknas bukan di dalam penjelasan.

Pemerintah beralasan madrasah dimasuk-
kan dalam penjelasan dengan alasan nama
‘madrasah’ bisa berubah. Padahal persoalan-
nya bukan di situ. Indonesia kebetulan adalah
negara dengan mayoritas muslim. Lembaga-
lembaga pendidikan Islam sudah ada sebelum

negara Indonesia lahir.
Saya sendiri belum pernah membaca. Kita

hanya mengetahui kisi-kisi RUU Sisdiknas
tersebut karena pernah diungkapkan dalam
RDP. Kita minta Kemendikbud untuk mengo-
munikasikan (kisi-kisi RUU Sisdiknas) itu
dengan para stakeholder pendidikan.
Mungkin saja sudah dikomunikasikan ke para
stakeholder, namun saya kira komunikasinya
kurang berjalan lancar.

Apa yang membedakan antara di-
masukkan dalam batang tubuh RUU
dengan dimasukan dalam penjelasan?

Kalau diletakkan dalam penjelasan maka
tidak bisa menjadi jurisprudensi atau tidak

menjadi dasar hukum yang kuat. Tetapi, jika
dimasukkan dalam batang tubuh maka sudah
spesifik. Karena itu, dalam konteks ini,
madrasah harus kita tarik ke dalam batang
tubuh RUU Sisdiknas.

Apakah RUU Sisdiknas ini sudah
mendesak sehingga perlu segera di-
bahas dan disahkan, atau perlu di-
lakukan penyempurnaan kembali
naskah RUU ini?

Sebenarnya dalam konsep pembuatan
kebijakan, ada beberapa faktor. Pertama,
melakukan kajian. Kedua, melakukan adoption.
Adoption berarti mendengar berbagai macam
masukan karena belum tentu apa yang telah
dibuat sudah baik dan sempurna. Masukan
dari Muhammadiyah, NU, PGRI, dari lembaga-
lembaga lain atau lembaga swasta, termasuk
lembaga non formal seperti LPK atau lembaga
pendidikan keterampilan, kursus-kursus.
Semua adalah pelaksana pendidikan.

Dalam penyusunan RUU Sisdiknas ini
sepertinya hal itu diabaikan. Karena itu,
sebelum melakukan implementasi kebijakan
maka adoption-adoption itu dijalankan. Kita
dengarkan semua masukan. Pemerintah
bukan satu-satunya yang memiliki ke-
mampuan untuk mengelola kebijakan. Sebab,
ada civil society, ada parlemen, yang harus
dilibatkan secara keseluruhan karena
menyangkut pendidikan.

Bagaimana dengan RUU Sisdiknas
ini, apakah sudah urgen untuk di-
lakukan perubahan?

Undang-undang memang harus kita ubah,
dan undang-undang itu mengikuti per-
kembangan zaman. Kalau diurut-urut waktu-
nya, UU Sisdiknas sudah berlaku sejak 2003.
Jadi, memang sudah waktunya dilakukan
perubahan karena sudah lebih dari 19 tahun.
Tetapi, untuk melakukan perubahan harus
menjalani proses.

Kita sudah menyampaikan ke Kemendik-
budristek untuk proses perubahan UU
Sisdiknas ini. Bila masuk dalam Prolegnas
maka akan memerlukan waktu yang cukup
panjang. Sekarang sudah memasuki tahun
2022, dan tahun depan 2023, saya yakin
semua anggota dewan akan mempersiapkan
Pemilu 2024. Karena itu, kita meminta
Kemendikbud untuk melakukan komunikasi
publik dengan stakeholder pendidikan.
Stakeholder pendidikan bukan hanya Komisi
X, tetapi juga dunia pendidikan. ❏
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Raih Penghargaan Internasional

Laura Basuki

Silver Bear

LAGI aktris Indonesia meraih penghargaan

bergengsi di tingkat internasional di bidang

perfilman. Dia adalah Laura Basuki .

Aktris kelahiran 1988 ini menyabet peng-

hargaan Silver Bear untuk Pemeran Pendukung

Terbaik di Festival Film Internasional Berlinade

2022 yang digelar di Berlinade Palast Berlin,

pertengahan Februari lalu.

Laura berperan sebagai Ino dalam film

Before, Now & Then (Nana) karya sutradara

Kamila Andini. Ia hadir di Berlinade Palast Berlin,

pada saat penayangan perdana film yang

dibintanginya itu. Dia harus segera balik ke

Indonesia, karena ada urusan mendesak.

Ketika namanya diumumkan sebagai pe-

menang pada Rabu (16 Februari), Laura tak

hadir di lokasi festival. Untuk penerimaan

penghargaan, Laura diwakili oleh Kamila Andini,

sang sutradara film Before, Now & Then

(Nana). ❏

DER
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Iwel Sastra

MPR Gelar
     Stand Up Comedy

PELAWAK Iwel Sastra  sangat bangga Stand Up Comedy

diakui dan dipakai sebagai salah satu metode sosialisasi

program yang dilakukan oleh beberapa lembaga Negara,

salah satunya MPR. Lomba Stand Up Comedy berlangsung di MPR,

akhir Maret lalu.

Pemilik nama asli Wenaldi ini mengungkapkan, sebelumnya lomba

Stand Up Comedy dilaksanakan oleh DPR. Kini lomba yang sama

diselenggarakan MPR RI. “Materinya beda. Karena MPR adalah

lembaga Negara yang mengurusi soal kebangsaan maka materinya

tentang kebangsaan dan kebanggaan kita kepada tanah air,” ujarnya.

 “Saya harap kegiatan ini meluas, dan menjadi contoh buat lembaga

negara lainnya,” ungkap anggota Dewan Juri Lomba Stand Up

Comedy Rumah Kebangaan MPR ini, di Jakarta. ❏

DER

Nasi Padang
              My Fav Food....

Agnez Mo

BERKAT celotehan Agnez Mo  di kanal YouTube Recording

Academy/Grammys, yang disiar Selama (8 Maret 2022),

Nasi Padang, makanan asli Indonesia, makin bertambah

moncer di jagad internasional.

“Nasi padang adalah makanan tradisional dari Indonesia. Aku

sangat suka, karena terdiri dari nasi dengan ayam bakar dan

kari,” kata pemilik nama lengkap Agnez Monica ini.

Penyanyi bertarap internasional dari Indonesia ini menyaku,

nasi padang makanan favoritnya sejak kecil hingga saat ini. “Saya

tumbuh dengan makanan itu,” papar Agnes Mo.

Dalam video itu, Agnez Mo menjelaskan arti dari nasi padang

agar dimengerti oleh pemirsa dari luar Indonesia. “Nasi artinya

rice. Padang adalah salah satu kota di Indonesia,” jelas Agnez

Mo. Dan, video wawancara ini juga diunggah di Instagram

pribadinya. ❏

DER
FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Bangga
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Pengasingan Soekarno di Bengkulu
Mengenal Rumah

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

BENGKULU adalah kota yang menyim-

pan potensi pariwisata cukup besar.

Berbagai obyek wisata bisa ditemukan

di sana. Mulai dari pariwisata alam, kuliner

hingga wisata sejarah. Sayang-nya,

sebagian potensi pariwisata itu belum

dieksploitasi dengan baik. Sehingga  obyek-

obyek  wisata itu belum bisa memberikan

keuntungan yang signifikan bagi masyarakat

maupun pemerintah daerah. 

Meski begitu, pemerintah tak lepas tangan,

tidak membiarkan potensi wisata yang ada

di Bengkulu terbengkalai. Karena itu, meski

belum dikembangkan dengan baik, obyek-

obyek wisata tersebut masih bisa dinikmati

oleh masyarakat. Baik masyarakat setempat

maupun pendatang. 

Salah satu dari tempat wisata itu adalah

Rumah Pengasingan Bung Karno. Rumah

Pengasingan Bung Karno itu beralamat di Jalan

Soekarno-Hartta, Kelurahan Anggut Atas,

Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu.

Lokasinya  tak jauh dari Rumah  Fatmawati,

istri dari Presiden pertama RI Ir. Soekarno. Bung

Karno diasingkan di Bengkulu, setelah

sebelumnya ditahan di Pulau  Ende, Flores. 

Pemandangan di Rumah Pengasingan

Bung Karno ini terlihat rapi. Halamannya

ditumbuhi rumput dan tanaman yang terawat

dengan baik. Rumputnya mampu meng-

hijaukan pemandangan di sana, seperti

hamparan permadani nan indah. Sedangkan

berbagai tanaman perdu  yang tumbuh

mampu menimbulkan corak permadaninya

terlihat semakin indah, disertai degradasi

warna yang memukau. 

Di tempat itu terdapat  papan nama, yang

menerangkan eksistensi rumah bercat putih

tersebut. Dalam papan mana tersebut di tulis

Rumah Kediaman Bung Karno pada Waktu

Pengasingan di Bengkulu 1938-1942. Meski

sudah termakan usia, tetapi papan nama

tersebut terlihat masih kokoh. Dan, masih

bisa bertahan hingga beberapa tahun yang

akan datang.

Jalan  menuju ke rumah tersebut juga
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tertata dengan baik. Hampir tidak ditemukan

rumput,  ilalang, apalagi tumbuhan liar. Ruas

jalan  tersebut juga tampak sangat bersih,

tidak ada sejumput sampah pun yang

teronggok. Sedangkan pagar dan pintu

gerbang berbahan stenlis, mampu me-

numbuhkan kesan lux dan kokoh, sangat

layak untuk dipasang di rumah penuh

sejarah tersebut. 

Bentuk Rumah Kediaman Bung Karno 

ini dipengaruhi oleh tiga kebudayaan.

Yaitu,  Indonesia (Bengkulu), Tiongkok dan

Eropa. Rumah ini sudah tiga kali mengalami

renovasi, namun tidak mengubah bentuk

aslinya.  Ruang kerja Bung Karno di rumah

tersebut terawat dengan baik. Di situ

terdapat sejumlah buku  yang dibaca Bung

Karno selama di Bengkulu. Ada yang

berbahasa Inggris, Belanda, ada pula

berbahasa  Mandarin.

Ada dua kamar di rumah tersebut, salah

satunya adalah kamar tempat Bung Karno

beristirahat bersama  istri keduanya, Inggit

Ganarsih. Sedangkan kamar satunya

digunakan  kedua anak angkatnya, yaitu

Ratna Djuami dan Sukarti/Kartika. Inggit

Ganarsih bersama anak-anaknya memang

menemani Soekarno selama diasingkan di

Bengkulu. 

Di rumah tersebut juga masih ter-

simpan kursi tamu kuno yang kondisinya

masih bagus. Juga   sepeda ontel yang

dahulu dipakai bung Karno selama di

Bengkulu.

Pada bagian belakang rumah terdapat

beranda yang terbuka dengan halaman luas.

Di sana juga terdapat kamar pembantu,

gudang, serta  sumur tua. Di kalangan

pengunjung, sumur tua ini  memiliki cerita

mistik tersendiri. Karena dipercaya bisa

membuat orang awet muda setelah mencuci

muka di sumur tersebut. 

Benang-Benang Cinta Soekarno

Rumah kediaman Bung Karno saat

diasingkan di Bengkulu ini menjadi saksi

tumbuhnya benang-benang cinta Ir.

Soekarno terhadap Fatmawati. Mulanya

pertemuan Fatmawati dengan Soekarno

terjadi pada awal-awal pengasingannya

di Bengkulu. Saat itu Soekarno kdatangan 

tamu dari keluarga Hassan Din, tokoh

Muhammadiyah asal Curup, Kabupaten

Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. 

Pada kunjungannya,   Hassan Din mem-

bawa serta anak perempuannya bernama

Fatmawati. Saat itu Fatmawati masih belia.

Dalam pertemuan itu  Hassan Din meng-

utarakan maksudnya meminta Bung Karno

untuk mengajar di sekolah Muhammadiyah, dan

permintaan itu langsung diiyakan oleh

Soekarno. Jodoh tak akan kemana, di belakang

hari,  Fatmawati kemudian menjadi istri ketiga

Bung Karno sekaligus Ibu Negara pertama In-

donesia. 

Tetapi, ketika menikahi Fatmawati,

Soekarno terpaksa menceraikan Inggit

Ganarsih. Waktu itu, Inggit tidak mau

dimadu, demikian juga Fatmawai tidak

berkenan dipoligami. Sementara Soekarno

menghendaki anak kandung yang tidak dia

peroleh dari Inggit Ganarsih. Dari per-

nikahannya dengan Fatmawati, Soekarno 

mendapatkan lima orang anak. Yaitu Guntur

Soekarnoputra, Megawati Soekarnoputri,

Rachmawati Soekarnoputri, Sukmawati

Soekarnoputri, dan Guruh Soekarnoputra.

Rumah pengasingan Bung Karno pertama

kali dibangun pada tahun 1918.   Rumah ini

milik seorang pedagang keturunan Tionghoa

bernama Tjang Tjeng Kwat. Dia adalah

supplier bahan pokok untuk Belanda. Setelah

masa kemerdekaan, bangunan ini pernah

dijadikan sebagai markas perjuangan (Markas

RRI), rumah tinggal AURI, Stasiun RRI, dan

terakhir Kantor Pengurus KNPI Dati I dan II. ❏

MBO
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Ada Jaminan IKN Pindah di Masa

RENCANA Pemerintahan Presiden Joko Widodo memindahkan

ibu kota negara sudah ada di depan mata. Presiden telah

menandatangani UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota

Negara (UU IKN), Selasa (15/2/2022). Secara resmi UU IKN

ini menandai dimulainya pembangunan ibu kota negara di Penajam

Paser Utara, Kalimantan Timur. 

Keseriusan pemerintah memindahkan ibu kota negara dari

Jakarta ke Penajam Paser Utara itu makin dipertegas dengan

kehadiran Jokowi beserta pejabat lembaga negara dan para

menteri untuk berkemah di ibu kota negara Nusantara pada Senin-

Selasa (14-15/3/2022). Pada kesempatan itu, Presiden juga

mengadakan prosesi bercorak adat di Titik Nol Ibu Kota Nusantara

yang terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser

Utara, Kalimantan Timur. 

Pada prosesi bercorak adat yang diikuti 34 kepala daerah atau

perwakilan datang membawa tanah dan air dari daerah asal masing-

masing. Di Titik Nol Ibu Kota Nusantara, tanah dan air itu diserahkan

kepada Presiden Joko Widodo. Selanjutnya, dimasukkan menjadi

satu ke dalam kendi Nusantara. Prosesi ini melambangkan keragaman

dan persatuan untuk selalu melaksanakan pembangunan.

Mengomentari rencana kepindahan ibu kota negara, anggota MPR

H. Ahmad Kanedi SH., MH.

Presiden Jokowi

dari Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, H. Ahmad Kanedi

SH., MH., (60), kepada Majalah Majelis beberapa waktu lalu 

mengatakan, secara hukum, rencana kepindahan IKN itu legal, karena

telah memiliki payung hukum yang jelas. Yaitu UU Nomor 3 Tahun

2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Artinya, wacana kepindahan

ibu kota negara itu sah dan sudah bisa dilaksanakan. 

Tetapi, dengan munculnya dampak pandemi Covid-19 yang belum

seluruhnya teratasi, lebih baik pemerintah menahan diri dan tidak 

terburu-buru. Keputusan untuk memulai proses kepindahan itu harus

dilakukan sesuai kondisi negara dan masyarakatnya.  Apalagi

pemindahan  IKN akan menimbulkan komunitas baru, yaitu ibu kota.

Karena itu, pelaksanaannya harus mencari waktu yang paling sesuai,

dan pas dengan situasi kondisinya. 

“Saya selaku anggota DPD harus sejalan dengan suara lembaga.

Yaitu,  tidak menerima atau menolak, kami berposisi memberikan

pendapat. Menurut saya, amanat yang diberikan oleh UU tentang

IKN itu jangan diaplikasikan  sekarang, menunggu waktu dan kondisi

yang lebih baik. Agar regulasinya bisa dibahas  secara lebih

konprehensif,” kata Ahmad Kanedi. 

 Apalagi, wacana pemindahan ibu kota negara, menurut Ahmad

Kanedi, masih memicu pendapat pro dan kontra di tengah masyarakat.

Tidak

FOTO-FOTO: STIMEWA
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Bahkan rencana pemindahan ibu kota itu memunculkan penolakan

dari masyarakat. Seperti  petisi penolakan IKN dan upaya Judicial

Review ke Mahkamah Konstitusi. 

 Saat ini, petisi penolakan IKN sudah ditandatangani ribuan warga

masyarakat. Pada saat yang sama, beberapa kelompok masyarakat

juga mengajukan judicial review terhadap UU IKN ke Mahkamah

Konstitusi. Berbagai alasan disampaikan untuk menolak kepindahan 

IKN. Alasannya, antasara lain, Jakarta yang  memiliki aspek

kesejarahan sangat panjang. Lalu, persoalan  perimbangan geo

politik,  sehingga Jakarta tidak bisa ditawar  dan  digugat lagi

sebagai ibu kota.

Alasan lainnya mengatakan, kepindahan IKN belum tiba saatnya,
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profilprofil

karena negara masih belum keluar dari imbas Covid-19. Sehingga

lebih baik negara berfokus membenahi efek Covid daripada

memaksakan diri pindah IKN.

Fenomena penolakan kepindahan IKN, menurut Ahmad Kanedi

yang akrab disapa Bang Ken, seharusnya didengar dan tidak

dikesampingkan begitu saja. Tetapi harus diamati dan direspon

secara baik. Karena petisi penolakan IKN  dan upaya judicial review

terhadap UU IKN memperlihatkan kondisi emosional masyarakat,

menyikapi rencana kepindahan ibu kota negara. 

“Saya berharap, silang pendapat ini bisa diselesaikan dengan

baik. Kondisi masyarakat tetap kondusif,  dan MK  benar-benar bisa

memutuskan persoalan ini, memakai kacamata kenegarawanannya,”

ujar Bang Ken.  

Kalau pemerintah bersikeras melaksanakan pembangunan 

IKN, Kanedi mengajak seluruh masyarakat  ikut mengawasi 

jalannya pembangunan. Agar  semua berjalan sesuai  koridor

kebangsaan dan tidak menimbulkan kerugian keuangan, baik

pusat maupun daerah. 

 “Lahirnya UU tentang IKN adalah bukti keberhasilan bagi

Presiden Joko Widodo. Sampai titik ini Presiden Jokowi  sudah

berhasil.  Keputusan memindahkan IKN didukung DPR.  Tetapi 

pelaksanaannya belum tentu. Kami akan terus mengawasi, jangan

sampai  proyek IKN ini mengulang kegagalan pembangunan kereta

cepat dan beberapa ruas  jalan tol yang dulu sempat kami

ributkan,” kata Kanedi lagi. 

Dikeroyok 

Ahmad Kanedi adalah politisi yang sudah banyak mengenyam 

asam garam dunia politik. Makanya, tidak heran jika rencana

pemerintah memindahkan IKN pun menuai sengkarut. Karena dalam

dunia politik, antara pro dan kontra laksana dua kekasih yang selalu

sejalan dan tidak bisa dipisahkan. 

Bang Ken sendiri bukan sekali dua kali berpapasan dengan saling

tarik-menarik di ranah politik. Pria yang memiliki gelar Datuak

Rangkayo Batuah ini  sudah sering terantuk dengan persoalan  tarik-

menarik seputar kasus di wilayah politik. Salah satunya terjadi kala

pria  kelahiran Bengkulu, 24 Desember 1961, ini masih menjabat

sebagai Walikota Bengkulu tahun 2007–2012. 

Di akhir periode kepemimpinannya itu, ia malah ditinggal dan harus

menghadapi  partai yang pernah didirikan dan mendukungnya menjadi

walikota, yaitu Partai Amanat Nasional. Dan, ketika mencalonkan diri

sebagai incumbent pada pemilihan Walikota Bengkulu, pada putaran

kedua Kanedi  harus berhadapan dengan calon dari partainya sendiri. 

“Akhirnya saya memang kalah, meski sempat menang di putaran

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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pertama. Tetapi, saya sudah berusaha maksimal. Apalagi, lawan

saya mendapat dukungan dari beberapa ketua umum partai. Mereka

datang ke Bengkulu untuk “mengeroyok”  saya. Ada Ketua Umum

Golkar, Ketua Umum PAN, dan Gerindra,” cerita Bang Ken. 

Namun, hanya dua tahun setelah gagal pada pemilihan Walikota

Bengkulu, tepatnya pada 2014, putera kelima dari sembilan

bersaudara pasangan H.  Amir  Husein Mangkutosutan dengan Hj.

Ambarwati ini bisa melupakan kekalahannya. Ia ikut dalam pemilihan

anggota DPD, dan berhasil menjadi satu dari empat wakil Bengkulu

di Dewan Perwakilan Daerah. 

Kunci keberhasilan untuk terpilih menjadi anggota DPD, menurut

Bang Ken, karena ia rajin membina  silarurahim dengan seluruh

lapisan masyarakat. Bukan hanya masyarakat Minang di Bengkulu,

tapi semua penduduk Bengkulu tanpa terkecuali. Apalagi sebelum

menjadi Walikota, Kanedi juga pernah menjadi anggota DPRD Bengkulu

pada Pemilu 1999. Dan, itulah yang  membuat jaringannya di akar

rumput sangat kuat. 

“Berbuat baik kepada semua orang dan melakukan pendidikan

politik kepada masyarakat harus berjalan serasi. Itulah investasi

yang harus dilakukan agar kita bisa berhasil di jalur politik,”kata

suami Armelly, S.E., M.Si., ini. 

Kanedi sebenarnya sudah mengenal politik sejak lama, bahkan

sejak masih duduk di bangku kuliah. Karena pada saat itu, ia  aktif di

organisasi kemahasiswaan. Selain itu, sejak kecil dia juga

sudah terbiasa menyaksikan praktik permufakatan dari ayahnya yang

berprofesi sebagai pedagang. 

Karena itu, tak terlalu mengherankan jika Kanedi mengambil jalur

politik untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di sekitarnya.

Apalagi sejak remaja Kanedi  sudah aktif di berbagai bidang kegiatan

kemasyarakatan. Mulai dari seni, olahraga hingga sosial

kemasyarakatan. Kiprahnya di jalur politik juga berarti mewariskan

darah politik dari ayahnya, sebagai kader dan pengurus Masyumi

dan Partai Persatuan Pembangunan. ❏

MBO

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Suksesi Kepemimpinan Nasional dan
Implementasi Empat Pilar MPR RI

KEPEMIMPINAN nasional, bukan hanya presiden sebagai

kepala pemerintahan dan kepala negara, tetapi juga

mencakup ketua-ketua lembaga tinggi negara, kepala

daerah, gubernur, dan bupati/walikota baik yang ada di pusat

maupun daerah.  Kepemimpinan nasional sangat penting dalam

penyelenggaraan administrasi negara, karena  pada hakekatnya

Adminitrasi Negara adalah keseluruhan proses kerja sama

lembaga tinggi negara dalam mencapai tujuan negara.  Untuk  itu

komunikasi pimpinan nasional baik secara formal maupun infor-

mal sangat penting dalam mewujudkan  tujuan negara, seperti

yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.  Dalam

menghasilkan pimpinan nasional ada proses politik yang harus

dilakukan  sesuai dengan UU, yaitu pemilu.

Infrastruktur politik berupa partai politik merupakan wadah

penting  untuk rekruitment kader-kader partai sebagai calon

pimpinan nasional, karena ini adalah amanah Undang-Undang.

Masalahnya, apakah partai sudah punya standard operating

prosedur (SOP) dalam recruitment kader. Fakta  menunjukkan

bahwa dalam recruitment kader partai belum punya SOP yang

jelas, hal ini kita lihat banyaknya kader partai yang kecewa dalam

partainya pindah ke partai lain, atau mendirikan partai baru.

Sehingga kader-kader partai banyak yang berpikiran pragmatis,

dan mengesampingkan kepentingan jangka panjang, idealisme

dan ideologis.  Di samping itu dalam suksesi kepemimpinnan partai

juga banyak yang berakhir dengan kericuhan dan perkelahian/

adu fisik.

Untuk itu parpol harus  mampu menyelenggraan pendidikan

politik yang beretika dengan mengacu  Empat Pilar MPR RI, yaitu

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

Ika.  Dengan prinsip politik yang beretika, kita terbiasa berbeda

pendapat, pemikiran, dan  sikap  tetapi tetap   saling menghargai dan

menghormati serta bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Pada pemilu DPR pada Pemilu 2019, UU No 7/2017 mengatur,

bahwa “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas

(parliamentary threshold) perolehan suara paling sedikit 4% (empat

persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam

penentuan perolehan kursi DPR.   Selanjutnya “Ketentuan itu tertulis



81EDISI NO.04/TH.XVI/APRIL 2022

kembali pada Pasal 222 UU No 7/2017, dasar hukum Pemilu 2019. Di

sana disebutkan, bahwa, “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi

persyaratan perolehan kursi paling sedikit (presidential threshold)

2O% (duapuluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh

25% (duapuluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada

Pemilu anggota DPR sebelumnya.  Dengan adanya parilimentary

dan presidential threshold ini secara otomatis akan menyisihkan

kader-kader partai yang berkualitas, karena tidak memenuhi syarat

ambang batas  untuk maju menjadi calon pimpinan nasional.

Pengalaman  sejarah suksesi kepemimpinan nasional me-

nunjukkan, baik sebelum kemerdekaan  di masa kerajaan

(Singosari,Madjapahit,  Mataram ),  maupun sesudah  kemerdekaan,

masa  orde lama, orde baru,  reformasi, termasuk suksesi

kepemimpinan partai politik , suksesi tidak berjalan mulus dan damai,

serta selalu berakhir ricuh.  Hal ini menimbulkan pertanyaan adakah

pendidikan politik yang beretika dengan mengacu Empat Pilar  dalam

partai politik baik yang berkarakter agama maupun nasionalis?

Sampai sekarang kita meninggalkan sejarah suksesi kepemimpinan

nasional yang kurang cantik. Proses pemilu mengunakan isu primor-

dial, agama, suku, daerah, hal yang wajar, sepanjang punya gagasan

visi yang jelas.  Seharusnya, setelah 70 tahun lebih kita  merdeka

masalah perbedaan suku, ras, agama sudah selesai, karena kita

punya Empat Pilar. Ke depan kita lebih mengedapankan politik yang

beradu ide/gagasan dan narasi serta strategi mewujudkannya dalam

mencapai tujuan negara.

Meskipun pemilu dan pilkada serentak masih 2 tahun lagi, tetapi

hiruk pikuk pilkada dan pemilu serentak sudah mulai ramai, dan ini

pertama kali KPU menyelenggarakannya.  Pemerintah, DPR, dan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyepakati tanggal

pemungutan suara Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak 2024.

Pemilu akan digelar 14 Februari, sedangkan pilkada dihelat 27

November. Keputusan itu diambil pada rapat (RDP) di Kompleks

Parlemen, Jakarta, Senin (24/1). Tiga pihak menyetujui usulan

yang dibawa KPU dalam rapat tersebut.  Penyelenggaraan

pemungutan suara Pemilu serentak untuk memilih presiden dan

wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/

kota, serta anggota DPD RI dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari

2024. Sedangkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati

dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota, dilaksanakan pada

Rabu, 27 November 2024.

Kita berharap, dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 harus berjalan

dengan jujur, adil dan demokratis, agar suksesi kepemimpinan

nasional berjalan mulus, dan ini menyangkut eksistensi NKRI ke

depan.  Ada dua pendulum yang harus kita pertimbangan agar

suksesi kepemimpinan nasional berjalan mulus, yaitu adanya: 1).

luka-luka lama dan baru antaranak bangsa yang belum terobati, dan

2).  Indonesia saat ini sedang menghadapi bahaya besar tanpa

disadari oleh pemerintah, karena berada di tengah pertarungan

supremasi antara Amerika Serikat (AS) dan Cina.

 Untuk itu harus ada skenario suksesi kepemimpinan  Indone-

sia damai, dengan mempertimbangkan kedua pendulum tersebut

di atas agar terjadi keseimbangan baru dan melahirkan

kepemimpinan baru yang punya visi dan mampu mewujudkannya

.  Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab membuat

skenario ini?  Tentunya kita berharap Presiden Jokowi sebagai

leader yang mampu menjadi derigent dalam membuat skenario ini

untuk kepentingan nasional dengan melakukan konsolidasi

nasional melalui komunikasi intensif berbasis hati nurani dengan

semua komponen anak bangsa. ❏

Oleh:
Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad

Wakil Ketua MPR RI
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Membedah Persoalan Bangsa
dari Rumah Dinas

DI ANTARA wakil rakyat yang kerap menjaring aspirasi,

masukan, dan pendapat dari publik adalah Lestari Moerdijat,

SS., MM. Politisi dari Partai Nasdem yang saat ini duduk sebagai

Wakil Ketua MPR itu, membentuk Forum Diskusi Denpasar 12 untuk

menjaring aspirasi publik. Melihat nama demikian, kali pertama dalam

pikiran kita muncul pertanyaan kok namanya Ibu Kota Provinsi Bali.

Pertanyaan selanjutnya, apakah forum tersebut berada di Bali.

Selanjutnya menyusul pertanyaan tam-

bahan, apakah perempuan yang akrab

dipanggil Mbak Ririe ini daerah pemilihan

(dapil)-nya dari Bali.

Pertanyaan tersebut akan terjawab bila

kita membuka dan membaca buku yang

berjudul Membedah Persoalan Bangsa.

Dalam buku tersebut dijelaskan, forum

diskusi yang ada, digelar baik secara dar-

ing maupun luring dari dan di Jl. Denpasar

Raya No 12, Kuningan, Jakarta. Tempat itu

merupakan rumah dinas Lestari Moerdijat

sebagai Wakil Ketua MPR.

Lestari Moerdijat menggunakan rumah

dinasnya untuk menjaring dan mendengar

aspirasi publik sebab baginya rumah itu

tak semata sebuah fasilitas. Rumah dinas

bukan thing tetapi something. Dijelaskan,

menempati rumah dinas sebagai kediaman

privat, ruang domestik, kiranya merupakan

presitise sosial. Sang pejabat ialah some-

body, bukan anybody, apalagi no body.

Jabatan publik berwatak temporer. Ada waktunya masa jabatan

berakhir. Bila saat itu tiba, sang pejabat pun harus meninggalkan

rumah dinas. Akan tetapi yang bernama temporer, betapapun

singkatnya, dapat memberi makna yang jauh di dalam hidup

seseorang. Menjadikan rumah dinas sebagai rumah bersama, rumah

kita, bukan rumah kami itulah membuat Forum Denpasar 12 digelar

dari dan di sana.

Dari diskusi (serap aspirasi publik) dari berbagai kalangan yang

tidak diragukan lagi dari segi kepakaran, pengalaman, dan otoritas

di bidangnya, setiap Rabu, mulai pukul 14.00 hingga 17.00 WIB,

lahirlah buku ini, Membedah Persoalan Bangsa.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menjadikan rumah dinasnya tidak sekadar untuk istirahat dan menerima tamu,

melainkan juga digunakan untuk menjaring aspirasi publik. Dari sanalah terbit buku yang mengupas permasalah bangsa

dan solusinya.

Buku setebal 195 halaman itu dibelah menjadi enam bab. Sesuai

dengan judulnya, bab-bab yang ada menggambarkan permasalahan

bangsa, dari masalah pertahanan dan keamanan hingga masalah

keluarga. Meski demikian, sesuai dengan jiwa ‘keibuannya’ Lestari

Moerdijat, bab-bab yang ada didominasi dengan masalah keluarga,

kesejahteraan masyarakat, perlindungan pekerja rumah tangga, dan

masalah pendidikan.

Dalam Bab III, Memahami Konstelasi

Politik RUU Ketahanan Keluarga, Lestari

Moerdijat memaparkannya dalam tulisan,

perempuan bukan objek. Dituturkan,

entitas keluarga tidak perlu diintervensi

negara. Urusan internal keluarga, pola

asuh anak, dan peran anggota keluarga

bukan wewenang pemerintah. Lebih

lanjut diungkapkan, banyak persoalan

bangsa dan negara yang lebih mendesak

untuk diatur, bukan masalah negara

mengatur hal-hal yang sangat pribadi.

“Persoalan privat tidak perlu diatur oleh

negara”, ujarnya dalam buku itu.

Sebagai perempuan yang peduli pada

masalah pendidikan, pikiran dan gagasan

Lestari Moerdijat tertuang di Bab VI,

Membedah Peta Jalan Pendidikan

Nasional. Dalam buku itu, dia menegas-

kan, UUD NRI Tahun 1945 Pasal 31 ayat 1

dan ayat 2 mengamanatkan bahwa

pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan menjamin biaya

pendidikan untuk setiap warga negara Indonesia.

Peta jalan pendidikan, sesungguhnya memberikan kepada kita

model pendidikan dan diharapkan dapat menyelesaikan berbagai

permasalahan yang ada. Di saat menghadapi pandemi Covid-19,

mau tidak mau membutuhkan pemikiran yang mendalam tentang apa

yang perlu dirumuskan agar dunia pendidikan ke depan dapat

menjawab berbagai permasalahan.

Dari berbagai gelaran diskusi hingga terwujud buku, Lestari

Moerdijat mengatakan, negeri kita menyimpan banyak masalah dan

masalah itu perlu didiskusikan dan dicarikan alternatif solusinya.  ❏

AWG
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