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P
EMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) DKI

Jakarta berbeda dengan Pilkada di

daerah lain. Pilkada DKI Jakarta mem-

bawa kegaduhan politik nasional. Bahkan

Pilkada DKI Jakarta telah “membelah” masya-

rakat. Muncul idiom SARA (suku, agama, ras

dan antargolongan), anti Pancasila, anti

kebhinnekaan, anti keragaman, mengiringi

Pilkada DKI Jakarta. Pun ketika Pilkada Jakarta

usai, sisa-sisa kontestasi politik itu masih

terasa.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pun

mengambil inisiatif untuk menurunkan tensi

politik yang mengancam disintegrasi itu. MPR

menggelar Forum Curah Rasa dan Pendapat

bertema “Refleksi Kebangsaan: Merawat

Kebhinnekaan Untuk Menjaga Keutuhan NKRI”

di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen,

Jakarta, pada Selasa, 13 Juni 2017. Forum ini

dihadiri para tokoh nasional, tokoh agama,

budayawan, akademisi, tokoh masyarakat.

Dalam forum ini terungkap bahwa ke-

gaduhan politik terkait Pilkada DKI Jakarta

bukan semata disebabkan persaingan kontes-

tasi pemilihan gubernur DKI melainkan ada

faktor-faktor yang ikut memicu, yaitu kesen-

jangan yang makin lebar, ketidakadilan dalam

penegakan hukum,  dan minimnya sikap

ketauladanan dari para pemimpin bangsa.

Sesungguhnya faktor-faktor itu sudah ada

sejak lama, namun tak pernah ditangani dengan

serius. Faktor laten itu kemudian menjadi bahan

bakar yang memicu kerasnya persaingan dalam

Pilkada DKI Jakarta. Bahkan hingga Pilkada usai,

kegaduhan belum hilang. Media sosial turut

meramaikan dengan berbagai berita hoax, fitnah,

dan adu domba. Situasi ini mengancam

kebhinnekaan dan keragaman Indonesia.

Kini, saatnya bagi pemerintah di seluruh

tingkatan,  mulai dari pusat hingga daerah,

menyadari potensi disintegrasi yang diakibatkan

oleh kesenjangan yang makin lebar, ketidakadilan

dalam   penegakan hukum, serta minimnya sikap

ketauladanan dari para pemimpin.

Pemerintah harus mengambil langkah cepat

untuk mengurangi kesenjangan dengan me-

ningkatkan pemerataan, dan menegakan hukum

tanpa tebang pilih.  Memang untuk menuntaskan

permasalahan membutuhkan waktu lama.   Tetapi

masyarakat harus bisa merasakan adanya

usaha-usaha  pemerintah untuk meningkatkan

pemerataan kesejahteraan dan penegakan

hukum seadil-adilnya.

Membiarkan persoalan kesenjangan dan

ketidakadilan tanpa penanganan, berarti

membiarkan bangsa Indonesia  menuju jurang

kehancuran. Sebab. kesenjangan dan ketidak-

adilan bisa mengundang sikap ketidakpercayaan

masyarakat pada pemerintah yang berujung

pada anarkisme dan disintegrasi. ❏

Merajut

Kembali Kebhinnekaan
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ISTIMEWA

ISTIMEWA

D
ALAM upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung

Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jl. Pejambon,  Jakarta,

Kamis (1/6), Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa

ia telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54

Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi

Pancasila  (UKP-PIP).

“Dalam rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila ini saya telah

menetapkan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2017 tentang Unit

Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila. Lembaga baru

ini adalah kepanjangan tangan saya yang bersama seluruh

komponen bangsa memperkuat pengamalan Pancasila yang menjadi

bagian integral dari pembangunan ekonomi, sosial, politik dan

kebudayaan,” kata Presiden.

Selang seminggu setelah pengumuman Perpres No. 54 Tahun 2017,

Presiden melantik sembilan orang sebagai Dewan Pengarah dan

seorang sebagai Eksekutif UKP-PIP  di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/

6). Dewan Pengarah diisi sembilan tokoh nasional, mulai dari Presiden

ke-5 Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno,

Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin, Ketua Umum PB NU Said Aqil Siradj,

mantan Ketua MK Mahfud MD, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah

Syafii Maarif, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Mayjen

TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, Rohaniawan Andreas Anangguru

Yewangoe, dan seorang pengusaha Sudhamek AWS. Megawati

Soekarnoputri dan Wisnu Bawa Tenaya kemudian ditunjuk sebagai

ketua dan sekretaris Dewan Pengarah UKP-PIP. Presiden juga melantik

Dr. Yudi Latif sebagai Kepala (eksekutif) UKP- PIP.

Berdasarkan Peraturan Presiden, UKP-PIP bertugas membantu

Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi

Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan

pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan

berkelanjutan, serta menyusun garis-garis besar haluan ideologi

Pancasila dan roadmap pembinaan ideologi Pancasila.

UKP-PIP juga berfungsi memantau, mengevaluasi, dan mengusulkan

langkah strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi

Pancasila serta melaksanakan kerja sama dan hubungan

antarlembaga dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.

Karena itu, membumikan Pancasila harus menjadi agenda pertama

dan utama. UKP-PIP harus mampu menjawab tuntas kekhawatiran

pemerintah atas degradasi pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Persoalannya adalah apakah UKP-PIP ini merupakan organ yang

mirip dengan BP-7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dengan

Penataran P-4 yang terkenal indoktrinatif itu? Memang muncul

kekhawatiran keberadaan UKP-PIP ini tidak ubahnya seperti BP-7

dan P-4 pada masa Orde Baru yang dimodifikasi. Pada masa Orde

Baru membumikan Pancasila dilakukan lembaga BP-7. Pada

praktiknya, BP-7 lebih menekankan pengamalan nilai-nilai Pancasila

yang diindoktrinasi melalui penataran P-4.

Karena itu UKP-PIP, khususnya Dr Yudi Latif dan timnya, sebagai

lembaga non-struktural yang bekerja dan berada langsung di bawah

Presiden ini harus mampu meyakinkan publik, khususnya kalangan

generasi muda bangsa, bahwa UKP-PIP tidaklah sama seperti BP-7

dengan P-4 pada masa Orde Baru. UKP-PIP harus berbeda dengan

BP-7, baik dalam konsep, strategi, metode, maupun pengayaan materi

untuk membumikan Pancasila. UKP-PIP diharapkan bisa membangun

citra baru dan menawarkan strategi dan model kekinian untuk

menjawab tantangan generasi milenial. Kita tunggu kiprah UKP-PIP. ❏

BS

P
ADA pertengahan Mei 2017 lalu dunia digegerkan dengan

serangan ransomware yang bernama Wannacry atau

Wannacrypt. Ransomware adalah salah satu dari sekian

banyak jenis malware, program komputer jahat. Ransomware ini

menyandera data atau perangkat sehingga korban tidak bisa

mengakses perangkat komputer dan data yang tersimpan di

dalamnya. Jika ingin terbebas dari penyanderaan itu, korban harus

membayar sejumlah uang tebusan (ransom) ratusan dollar Amerika

Serikat dalam bentuk bitcoins.

Serangan Wannacry memang menimbulkan kekhawatiran

pengguna internet. Wannacry menjadi isu dunia karena skala

serangannya yang sangat luas. Serangan Wannacry menjangkau

10 ribu organisasi, 200 ribu individu di lebih dari 150 negara.

Wannacry juga sempat menyerang sistem komputer di beberapa

instansi di Indonesia. Serangan malware semacam ini sempat

membuat situasi genting di Indonesia.

Menurut lembaga Indonesia Security Incidents Response Team

on Internet Infrastructure (ID-SIRTI), Indonesia masih menjadi negara

yang paling banyak menerima serangan malware, yaitu 26,3% dari

keseluruhan serangan malware di dunia. Dengan kata lain, Indone-

Menunggu Kiprah UKP-PIP

Membangun Benteng Siber Indonesia
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sia menjadi sasaran serangan siber. Sepanjang 2016 lalu ada 135,6

juta serangan siber ke jaringan Indonesia.  Angka tersebut meningkat

dari 2015 yang mencapai 28 juta serangan siber, dan 48,8 juta

serangan siber terjadi pada 2014.

Serangan Wannacry dan penyebaran kabar bohong (hoax) yang

marak sudah cukup menjadi bukti bahwa pertahanan dan keamanan

ranah siber perlu mendapat penanganan yang lebih serius dan

terintegrasi. Itulah yang menjadi salah satu alasan pemerintah

membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Secara resmi

badan ini sudah terbentuk lewat Peraturan Presiden (Perpres) No.

53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara yang

ditandatangani pada 19 Mei 2017.

Dalam pertimbangannya, pemerintah menilai bahwa keamanan

siber telah menjadi bagian penting untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi digital dan mewujudkan keamanan nasional.

Tugas BSSN adalah melaksanakan keamanan siber secara efektif

dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan

mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan

siber. Berada di bawah Presiden, BSSN akan mulai resmi

beroperasi pada September tahun ini.

BSSN diharapkan bisa mengurangi serangan siber yang kian masif

ke Indonesia. Lembaga ini selayaknya mampu mengintegrasikan

berbagai upaya yang telah dilakukan secara sektoral selama ini

menghadapi serangan siber. Selain itu, lembaga ini juga harus bisa

mengantisipasi berbagai dimensi baru terkait pertahanan dan

keamanan di era siber ini. Sebab, kejahatan dan perang siber tidak

melulu soal infrastruktur keamanan, tapi juga terkait dengan

keamanan dan pertahanan informasi, pengetahun, dan ideologi

negara.

Untuk itu, lembaga ini perlu diisi dengan sumber daya manusia

profesional yang memiliki track record dan kompeten di bidang

informasi dan teknologi (IT). Satu hal yang harus dihindari adalah

lembaga ini jangan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Soalnya,

ada kekhawatiran lembaga ini malah sebagai pengawas siber segala

aktivitas warga negara di dunia maya. Jangan sampai keberadaan

BSSN malah menjadi momok bagi kebebasan ekspresi warga negara,

karena kebebasan berekspresi dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.  ❏

BS

M
AJELIS Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa Muamalah

di media sosial. Fatwa MUI ini diberi Nomor 24 Tahun 2017

tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media

Sosial. Fatwa MUI ini memberi pagar aturan kepada umat Islam dalam

menggunakan jejaring sosial di internet. Dalam fatwa MUI tersebut

tercantum beberapa hal yang diharamkan bagi umat Islam dalam

penggunaan media sosial.

Komisi Fatwa MUI menyebutkan bahwa setiap muslim yang

bermuamalah melalui media sosial diharamkan melakukan gibah

(membicarakan keburukan atau aib orang lain), fitnah, namimah

(adu domba), dan menyebarkan permusuhan. MUI juga meng-

haramkan aksi bullying, ujaran kebencian serta permusuhan atas

dasar suku, agama, ras, dan antar-golongan.

Haram pula bagi umat Islam yang menyebarkan hoax serta

informasi bohong meskipun dengan tujuan baik. Umat Islam juga

diharamkan menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan

segala hal yang ter larang secara syar’ i .  Haram pula

menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/

atau waktunya.

MUI juga melarang kegiatan memproduksi, menyebarkan dan/atau

membuat dapat diaksesnya konten maupun informasi yang tidak

benar kepada masyarakat. Selain itu, MUI mengharamkan aktivitas

buzzer di media sosial yang menyediakan informasi berisi hoax,

gibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis

sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan baik ekonomi maupun

non-ekonomi.

Merujuk laporan Reuters Institute dalam Digital News Report 2016

yang digelar di 30 negara ditemukan memang ada kecenderungan

publik mengasup informasi lewat media sosial. Di Indonesia, data

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2016

mencatat jumlah pengakses internet di Indonesia sudah mencapati

132,7 juta dari total penduduk sebesar 256,2 juta orang. Jumlah itu

meningkat drastis dibanding tahun 2014 yang hanya 88,1 juta or-

ang.

Kemudian, mayoritas penggunaan internet tercatat 97,4% adalah

media sosial. Sebanyak 54% atau sekitar 71,6 juta mengakses melalui

facebook, 15% atau 19,9 juta mengakes instagram, 11% atau 14,5

juta mengakses Youtube, 6% atau 7,9 juta Google+, 5,5% atau 7,2

juta mengakses Twitter, dan 0,6% atau 796 ribu mengakses Linkedin.

Tingginya penggunaan media sosial diduga menjadi pemicu mengapa

orang Indonesia begitu reaktif terhadap sejumlah isu yang viral di

media sosial.

Sejauh ini, Fatwa MUI menjadi tambahan filter peraturan bagi publik

saat menggunakan internet. Sebelumnya sudah ada hukum positif

berupa UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE No.

11/2008. Juga ada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014

soal penanganan situs internet bermuatan negatif.

Dengan Fatwa MUI dan aturan yang berlaku maka penggunaan

media sosial harus dilakukan secara bijak. Untuk mengendalikan

media sosial, aparatur penegak hukum agar jangan ragu melakukan

tindakan hukum terhadap penggunaan media sosial yang merugikan.

Itulah sebabnya Fatwa MUI tentang pedoman beraktivitas atau

bermuamalah di media sosial menemukan relevansinya. ❏

BS

Pedoman Bermuamalah di Media Sosial ISTIMEWA
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Baharuddin Aritonang
Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI

hidup dalam kelompok kecil ditengah-tengah

lingkungan masyarakat Minahasa yang amat berbeda.

Tapi kemudian berbaur, menjadi satu dalam bingkai

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana

mungkin kebhinnekaan dijauhkan dari kami, katanya,

mengemukakan pemikirannya.

Tentu saja banyak sekali contoh lain yang dapat

diungkap dengan sejarah keberanekaragaman di

negeri ini. Yang kemudian memiliki perasaan yang

sama, yang dengan mengutip Renan, membentuk

sebuah bangsa bernama Indonesia.  Dari segi pulau

yang ditempati saja amat berbeda, dan itu terangkai

dari Pulau We dengan kota Sabang di ujung Barat

negeri ini sampai ke Pulau Papua yang amat luas

dengan kota Merauke di ujung Timur. Beragam suku

(dengan bahasa dan dialek) yang berbeda, agama

yang tidak sama, warna kulit yang beragam, serta

berbagai macam aliran, tapi memiliki perasaan yang

sama untuk membentuk sebuah bangsa bernama In-

donesia.

Perasaan dan pengalaman itu kemudian terpupuk

tahap demi tahap, dari perjuangan yang semula

bersifat lokal dan kedaerahan di berbagai tempat,

kemudian menyatu secara nasional. Sampai akhirnya

mengikat diri menjadi sebuah bangsa yang merdeka,

dengan landasan yang juga tetap mengakui adanya

kebhinnekaan. Bahkan kebhinnekaan itu disusun

menjadi dasar bernegara yang bersatu  dan

berdaulat. Seluruh nilai-nilai itu dikukuhkan di dalam

sebuah dokumen bernama Undang Undang Dasar.

T
ENTANG kebhinnekaan sesungguhnya

bukanlah hal baru dalam kehidupan

bermasyarakat di negeri ini. Bahkan negeri

ini dibentuk dan disusun dari kebhinnekaan. Artinya,

dari keberanekaragaman. Dilihat dari sisi mana pun.

Dari sudut pandang apapun. Dari segi agama, suku,

ras atau aliran. Bahkan bisa berkembang dengan

tingkat sosial ekonomi, tingkat pendidikan, dan

lainnya.

Lihatlah dari sudut yang amat kecil, seperti apa

yang saya alami sejak kecil, sebagaimana yang saya

tulis di dalam berbagai cerita. Saya masih ingat dikala

mengikuti pertemuan “Persatuan Marga Aritonang

Dohot Boruna”. Di kala bermusyawarah kami semua

berada di dalam ruangan yang sama. Tapi ketika

saatnya rehat untuk makan siang dan beribadah,

kami yang beragama Islam menempati rumah

tersendiri. Karena makanan dan beribadah, tentulah

berbeda antara yang beragama Islam dan Nasrani.

Tapi kami tetap satu dalam keluarga Aritonang.

Begitu juga yang diceritakan teman saya, Ali Hardi

Kiyai Demak, yang menjadi Ketua  masyarakat  “Jawa

Tondano” atau Jaton pada pertemuan Curah Rasa

dan Curah Pendapat Tokoh  bertajuk “Refleksi

Kebangsaan: Merawat Kebhinnekaan untuk

menjaga keutuhan NKRI” yang diselenggarakan oleh

MPR di Jakarta tanggal 13 Juni 2017 lalu. Mereka

adalah kelompok pejuang yang menjadi bagian dari

pasukan Pangeran Diponegoro yang dibuang

Belanda ke Tondano  di Sulawesi Utara. Mereka

Kebhinnekaan
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Rangkaian catatan itu terlihat dengan jelas. Setelah dirumuskan di

Pembukaan, lantas di jabarkan di Pasal-pasal. Semula Bab XV UUD

1945 hanya merumuskan tentang Bendera dan Bahasa. Kemudian

disempurnakan melalui Perubahan UUD 1945 menjadi Bab XV

Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Secara lengkap isinya berikut ini.

Pasal 35 Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Pasal

36 Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.  Pasal 36A Lambang

Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal

Ika.  Pasal 36B Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang

Negara serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang undang.

Dari uraian diatas jelas terlihat bahwa rumusan kebhinnekaan itu

disempurnakan melalui Perubahan UUD 1945, khususnya Pasal 36A.

Setelah Pancasila dirumuskan di alinea 4 Pembukaan UUD 1945

tentang Kebhinnekaan (Bhinneka Tunggal Ika)  dirumuskan secara

tegas di Pasal 36A.  Bhinneka Tunggal Ika  dirumuskan sebagai

semboyan yang menyatu dengan lambang negara Garuda Pancasila.

Seperti yang dicontohkan pada bagian awal tulisan ini, nilai-nilai

yang dirumuskan dalam bentuk Pancasila maupun semboyan

Bhinneka Tunggal Ika dirumuskan dari nilai-nilai yang melekat dan

berkembang ditengah-tengah bangsa Indonesia. Tentang

Kebhinnekaan yang ditulis berupa semboyan Bhinneka Tunggal Ika,

berbeda beda tapi satu, ditulis secara di tegas melalui Perubahan

UUD 1945.

Akan tetapi nilai-nilai ini memang perlu tetap digelorakan, agar

jangan sampai terabaikan. Lebih lebih pertumbuhan masyarakat

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang

begitu pesat, acapkali dapat mengurangi nilai-nilai yang sudah

disepakati sebagai dasar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan perkembangan IT, khususnya melalui media sosial, tampak

kecenderungan pengelompokan yang kian menguat di lingkungan

masyarakat.

Karena itu, nilai-nilai yang mempersatukan itu perlu tetap

dikembangkan.  Dan, jangan sampai tertinggal, apalagi terampas,

dari kehidupan bermasyarakat. Kebhinnekaan tetaplah perlu

dipelihara dan digelorakan. ❏
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Kegaduhan politik

menyertai Pilkada DKI

Jakarta nyaris mencederai

keberagaman di Indonesia.

Agar persoalan tidak

semakin serius, MPR

berusaha mengurainya

melalui Forum Curah Rasa

dan Pendapat.

Merajut Kebhinnekaan Pasca

Forum Curah Rasa dan Pendapat

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

AJELIS UTAMAM

Pilkada DKI Jakarta

K
ETUA MPR RI Zulkifli Hasan didampingi  Wakil Ketua MPR RI

Hidayat Nur Wahid dan E.E. Mangindaan, serta Wakil Presiden

 RI ke-6 Try Sutrisno, Prof. Jimly Asshidiqie, Prof. Mahfud MD,

dan KH Salahuddin Wahid, melakukan pemukulan gong sebagai tanda

dibukanya Forum Curah Rasa dan Pendapat, Refleksi Kebangsaan:

Merawat Kebhinnekaan untuk Menjaga Keutuhan NKRI. Acara yang

dihadiri para tokoh nasional, agama, masyarakat, hingga  tokoh

budaya ini berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR,

DPR dan DPD RI Senayan, Jakarta, Selasa (13/6).

Hadir pada acara tersebut  pendiri Museum Rekor Dunia Indone-

sia (MURI) Jaya Suprana (Phoa Kok Tjiang), Ketua GNPF MUI dan

aktivis 212 ustad Bachtiar Nasir, budayawan dan pimpinan Sanggar

Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi, Ketua Majelis Tinggi Agama

Konghucu Indonesia (Matakin) Uung Sendana, rohaniawan Benny

Susetyo, tokoh katolik dan budyawan Romo Mudji Sutrisno, serta

gurubesar STF Driyarkara Franz Magnis Suseno. Selain itu, acara

ini juga dihadiri  anggota Badan Pengkajian MPR dan Lembaga

Pengkajian MPR, serta tokoh lintas agama, tokoh-tokoh nasional dan

utusan perguruan tinggi.

Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menjelaskan latar belakang

penyelenggaraan Forum Curah Rasa dan Pendapat ini. Situasi politik

nasional belakangan ini tidak lepas dari kasus penistaan agama

oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kemudian digelar Aksi Bela

Islam, mulai aksi 411, aksi 212 yang tercatat sebagai aksi terbesar

dalam sejarah, dan aksi-aksi selanjutnya untuk menuntut penegakan

hukum atas kasus penistaan agama itu. Kasus hukum itu kemudian

dikaitkan dengan politik karena bersamaan dengan pemilihan

Gubernur DKI Jakarta. Lalu berkembanglah idiom-idiom SARA, anti-

Pancasila, anti-kebhinnekaan, anti-keberagaman, anti-pluralisme

yang menyebabkan masyarakat terbelah dan saling curiga. Situasi

ini masih terasa pasca pemilihan Gubernur DKI Jakarta, terutama di

media sosial.

“MPR sebagai rumah rakyat banyak didatangi berbagai kelompok

masyarakat dengan membawa berbagai persoalan. Mereka  yang

mengaku kelompok  Islam yang merasa tersakiti dan dibilang radikal.

Sementara kelompok yang lain pun demikian. Mereka ada yang

mengatasnamakan Kristen, Hindu, Budha juga mengatakan kalau

mereka teraniaya. Jadinya, seperti ‘terbelah’ dan berkubu-kubu.

Sebagai satu bangsa, senasib dan sepenanggungan, seluruh rakyat

seharusnya saling menghormati, saling menyayangi dan saling

menghargai tanpa melihat   perbedaan yang ada.  Tapi, anehnya,

malah   saling menyakiti satu sama lain.  Berbagai pihak merasa

disakiti oleh pihak lain,” papar Zulkifli Hasan.

Untuk mengurai persoalan tersebut dan atas saran  Prof. Jimly

Asshidiqie, Prof. Mahfud MD, serta KH. Salahuddin Wahid, jelas

Zulkifli Hasan, MPR menyelenggarakan Forum Curah Rasa dan

Pendapat. Dengan harapan, forum ini bisa dimanfaatkan sebagai

sarana dialog oleh berbagai pihak untuk mengakhiri kebencian dan
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permusuhan yang terasa belakangan ini.

“Mari di forum ini semua bicara, menyampai-

kan perasaan tidak nyaman, kebencian, dan

nuansa permusuhan di antara anak bangsa.

Lalu sekembalinya dari sini (ke luar)

sampaikan sikap-sikap kedamaian dan

kesejukan kepada masyarakat di seluruh

Indonesia,” pinta Zulkifli.

Kepada peserta Forum Curah Rasa dan

Pendapat, Ketua MPR mengingatkan pesan

Bung Karno yang menyatakan  bahwa intisari

dari Pancasila adalah gotong royong dan

kasih sayang. Karena itu, sudah semestinya

bila rakyat Indonesia, semuanya saling

mengasihi,   menyayangi,   menghargai dan

menghormati.

Ketua MPR berharap, Forum Curah Rasa

dan Pendapat ini bisa  memberikan sum-

bangsih dan solusi bagi persatuan bangsa

Indonesia, serta memberikan dorongan agar

rasa kebencian dan permusuhan yang

terjadi pasca Pilkada Jakarta  menjadi hilang

dan berakhir. “Dengan latar belakang itu,

kami dan tokoh bangsa sepakat bahwa

bangsa ini perlu diwadahi untuk berbicara

terbuka, jujur, tanpa kebencian di antara

sesama elemen bangsa dan stakeholder

lainnya di Republik Indonesia,” ucapnya.

Harapan yang sama disampaikan Wakil

Presiden ke-6 Try Sutrisno. Dalam sambutan-

nya,  Try Sutrisno mengapresiasi upaya MPR

menyelenggarakan Forum Curah Rasa dan

Pendapat,  karena forum ini bisa menjadi

sarana untuk menyalurkan aspirasi dan

gagasan menjaga persatuan.

Menurut Try,   Indonesia tumbuh dengan

sejarah yang panjang dan mantap. Sebelum

merdeka, ada gerakan Budi Utomo, lalu

deklarasi Sumpah Pemuda sampai akhirnya

Proklamasi 17 Agustus. Semua tahapan

tersebut tidak pernah dilakukan secara

perorangan, tetapi senantiasa dengan

kebersamaan.

Tetapi, sejak amandemen UUD 1945

semangat  ke-Indonesiaan   memudar,

sementara nilai-nilai yang  tidak sesuai atau

bahkan bertentangan  dengan Pancasila

makin banyak.

“Kita perlu mengembalikan sejumlah mata

pelajaran yang hilang dari kurikulum.

Pendidikan Moral Pancasila, Sejarah dan Ilmu

Bumi adalah pelajaran yang harus dikembali-

kan agar kita tidak semakin meninggalkan

ke-Indonesiaan kita,” katanya.

Kegaduhan Politik
Dalam forum itu, pakar Hukum Tata Negara

Prof. Mahfud MD berpendapat,  kegaduhan

politik yang timbul belakangan ini karena ada

kelompok minoritas  yang memaksakan

golongannya harus dominan. Kegaduhan

politik semakin besar karena  ada   persoalan

kesenjangan,  ketidakadilan, serta penegak-

an hukum yang transaksional. Kesenjangan

ekonomi menimbulkan kecemburuan yang

sangat besar karena ada orang yang sangat

kaya dan ada pula yang sangat miskin sekali

dengan perbedaan yang nyata.

“Umat Islam tidak memiliki persoalan

dengan Pancasila. Minimal itulah yang

ditunjukkan oleh NU dan Muhammadiyah.

Kedua organisasi massa terbesar di Indo-
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nesia itu menganggap persoalan Pancasila

sudah selesai,” tambah Mahfud.

Menurut mantan Ketua MK itu, muslim di

Indonesia bisa menjalankan agamanya

dengan sangat nyaman. Kegiatan ke-

agamaan bisa dilaksanakan tanpa larangan.

Umat agama lain terbiasa menggunakan

ucapan Islami, seperti Assalamualaikum,

Insya Allah, atau  Alhamdulillah. Fakta ini

didukung lembaga Clinton Center yang

menyatakan bahwa  umat Islam di Indonesia

tidak pernah mempersoalkan  kehidupan

demokrasi. “Situasi yang muncul sekarang,

awalnya  bukan persoalan keyakinan, tapi

masalah kesenjangan sosial,  ketidakadilan

dan penegakan hukum yang transaksional,”

katanya.

Ketegangan yang muncul dalam

kontestasi politik, seperti Pilkada atau Pilpres,

lanjut Mahfud, biasanya selesai dengan

usainya pemilihan. Tapi, Pilkada Jakarta agak

berbeda. Meski pemilihan gubernur sudah

usai, ketegangan tidak berakhir dan malah

melebar kemana-mana hingga menimbulkan

isu SARA. “Banyak rekayasa yang dilakukan

aparatur  penegak hukum. Semua maunya

dibuktikan di pengadilan. Seharusnya

persoalan dibawa ke pengadilan kalau

terpaksa saja. Jika selalu dibawa ke

pengadilan berarti mau mengajak ribut,  bukan

menjadikan hukum sebagai  harmoni di

tengah masyarakat,” kata Mahfud lagi.

Prof. Samsul Bahri, Gurubesar Fakultas

Hukum Universitas Hasanuddin Makassar,

sependapat dengan Mahfud bahwa tidak

semua persoalan harus dibawa ke

pengadilan. “Apalagi jika pengadilannya tidak

lagi dipercaya masyarakat. Akan lebih baik

jika sebagian persoalan dalam masyarakat

diselesaikan melalui pranata sosial dan

kearifan lokal. Menyelesaikan masalah

melalui mekanisme pranata sosial lebih bisa

diterima kedua belah pihak dan tidak

menimbulkan keinginan balas dendam,”

katanya.

Sementara itu Ketua Alumni Sarjana

Nahdlatul Ulama (ASNU) Dr. Ali Masykur

Musa, M.Si, M.Hum., berpendapat lain soal

kegaduhan politik yang terjadi belakangan

ini.  Menurut Ali Masykur, hingga kini

persoalan Pancasila belum sepenuhnya

selesai. Masih ada sebagian masyarakat

yang belum menerima dengan sepenuh hati

Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan

bernegara.

Ali Masykur menyayangkan kenyataan

(masih ada yang menolak Pancasila) itu

selalu ditutup-tutupi sehingga tidak pernah

diselesaikan. Seharusnya realitas dalam

kehidupan berbangsa itu dibuka agar ada

penanganan yang lebih intensif dan tidak

menjadi bom waktu di kemudian hari. “Harus

diselesaikan bukan malah ditutup-tutupi dan

menjadi bahaya laten. Buktinya masih ada

yang menghendaki negara agama. Bagi NU

dan Muhammadiyah, Pancasila itu sudah fi-

nal,” katanya.

Ali Masykur meminta mereka yang sudah

menerima Pancasila tidak perlu merasa pal-

ing Pancasila. Bagi mereka yang masih

berfikir tentang negara agama untuk

menghentikan pemikiran seperti itu, karena

jika sudah menjadi niat akan membahayakan

persatuan dan kesatuan. “Pancasila tidak

bertentangan dengan agama. Tidak ada satu

agama pun yang bertentangan dengan

Pancasila,” ujarnya.

Pembicara lain, Wakil Ketua Lembaga

Pengkajian MPR Dr. Ahmad Farhan Hamid

berpendapat bahwa kebimbangan terhadap

Pancasila dan kebhinnekaan hanya ada di

kalangan anak muda. Sementara para

orangtua sudah bisa menerima Pancasila

dan kebhinnekaan. “Karena itu, refleksi

kebangsaan yang diselenggarakan MPR

harus sering dilakukan, baik wilayah barat

maupun timur Indonesia. “Anak-anak muda

harus menjadi ujung tombak dan sasaran

pelaksanaan refleksi kebangsaan karena

merekalah yang akan memimpin bangsa ini

di masa depan,” katanya.

 Anggota Lembaga pengkajian MPR RI

lainnya, Theo L. Sambuaga bersyukur

karena bangsa Indonesia berada di track

yang benar dalam melaksanakan pem-

bangunan, yaitu sesuai Pancasila dan UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Politisi Partai Golkar ini menyebutkan

kebhinnekaan sebagai energi bangsa yang

tidak habis-habisnya, kecuali bila sudah tidak

ada saling menghormati antarsuku, agama,

RAS, dan antargolongan. “Apalagi dalam hal

keyakinan beragama. Persoalan agama itu

paling sensitif. Kuncinya adalah saling

menghormati, menjaga dan merawat.

Jangan  melecehkan, mendebat, apalagi

menghinakan,” katanya.

Agar tidak terjadi lagi kegaduhan, Theo

Ali Masykur Musa Ahmad Farhan Hamid

Theo L. Sambuaga
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berharap para elit harus menjaga modal

persatuan dan kebhinnekaan yang dimiliki

bangsa Indonesia. Para elit harus  mem-

perkuat kehidupan demokrasi yang bermar-

tabat, penegakan hukum dan penghormatan

terhadap HAM. “Jangan sampai para elit itu

malah melakukan kebijakan yang tidak pro

rakyat. Misalnya, memperjuangkan hal-hal

yang sifatnya pribadi, melemahkan KPK, atau

berusaha memperbanyak fasilitas. Ini akan

membuat rakyat merasakan ketidakadilan,”

ujarnya.

Sementara itu Ketua Lembaga Pengkajian

MPR RI Rully Chairul Azwar mengajak

peserta mengambil hikmah dan pelajaran dari

kegaduhan politik yang menyertai Pilkada

Jakarta. Kegaduhan politik itu menjadi bukti

bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam

Pancasila harus diaktualisasikan dalam

kehidupan sehari-hari. “Nilai-nilai dalam

Pancasila sangat banyak,    tidak  hanya

berjumlah  lima seperti sila-silanya. Bung

Karno misalnya, mengambil istilah gotong

royong.

Sementara Presiden Soeharto memakai

tepo selero untuk mereaktualisasi Pancasila

dalam menghadapi kemiskinan dan

kebodohan,” katanya.

Menahan Diri
Secara umum peserta Forum Curah Rasa

dan Pendapat mengakui ada persoalan laten

yang sudah sejak lama tak terselesaikan.

Persoalan itu meledak seiring Pilkada Jakarta

K
EHADIRAN Ketua GNPF MUI yang juga aktivis 212 Ustad Bachtiar Nasir pada acara

Forum Curah Rasa dan Pendapat, Refleksi Kebangsaan: Merawat Kebhinnekaan

untuk Menjaga Keutuhan NKRI,  mendapat perhatian tersendiri. Banyak peserta

yang mengaku baru pertama kali bertemu Bachtiar Nasir secara langsung. Seperti

pengakuan Jaya Suprana (Phoa Kok Tjiang),  Pendiri Museum Rekor Dunia Indonesia

(MURI). Jaya Suprana mengaku terkagum-kagum dengan gerakan 212 yang dimotori

Bachtiar Nasir. Karena itu ia ingin bertemu dan memberi penghargaan.

Mengenakan kemeja batik kekuningan dipadu dengan celana dan peci hitam, Bachtiar

Nasir menjadi salah satu sosok yang mendapat sorotan dan perhatian peserta. Apalagi

berbagai tuduhan dialamatkan pada Bachtiar Nasir dan Aksi Bela Islam 212 yang dikoordinir

GNPF MUI seperti anti kebhinnekaan, anti keberagaman.

Di luar dugaan, dalam Forum Curah Rasa dan Pendapat itu, Bahtiar Nasir menyampaikan

kecintaan pada Indonesia. Dia menyatakan cinta Indonesia dan berani berkorban demi

bangsa dan negara seperti pernah dilakukan ulama-ulama terdahulu. “Indonesia yang

memiliki kekayaan melimpah ini harus dijaga. Apalagi, seperti kata PBB, dunia tengah

menghadapi ancaman krisis kemanusiaan. Lebih  dari 20 juta orang terancam kelaparan

dan kekurangan pangan   ekstrim. Bencana tersebut antara lain akan terjadi di  Yaman,

Somalia, Sudan Selatan, dan Nigeria,” ungkapnya.

Tetapi bahaya itu,  menurut Bachtiar Nasir, tidak akan terjadi di Indonesia karena

Indonesia memiliki cadangan makanan yang sangat berlimpah. Karena itu, bangsa Indo-

nesia harus bersyukur memiliki alam yang kaya. Salah satu caranya adalah selalu dijaga,

jangan sampai dirusak, apalagi oleh orang asing. “Kami ingin Indonesia utuh. Kalau ada

yang berfikir negatif tentang Aksi Bela Islam 212, mereka itu gagal paham, sehingga

muncul isu radikal dan khilafiah,” katanya.

Menurut Bachtiar, umat Islam mengidamkan adanya  kedamaian. Tetapi karena ada

pihak yang salah paham maka muncul pemikiran yang salah  seolah-olah Islam itu radikal,

anti kebhinekaan dan anti Pancasila. Padahal, agama Islam diturunkan ke bumi bukan bagi

kebaikan umat Islam sendiri, tetapi bagi kebaikan seisi alam (rahmatan lil alamin).

Sebenarnya ungkapan perasaan yang disampaikan Bachtiar Nasir sama seperti seperti

tokoh-tokoh nasional lainnya. Bedanya, cara penyampaian yang tidak sama.  Ada

menyampaian pendapatnya dengan tenang dan bahasa yang halus. Ada juga yang

keras dengan menggunakan bahasa yang terdengar kasar. ❏

Siap  Berjuang Seperti Ulama Terdahulu

sebagai pemicu. Agar persoalan tidak

semakin  besar, tokoh Nahdlatul Ulama KH

Salahuddin Wahid meminta semua pihak

untuk bisa menahan diri dan tidak mem-

provokasi atau melakukan sesuatu yang

membuat pihak lain merasa terganggu.

“Tujuannya agar suhu politik yang terlanjur

tinggi bisa turun secara perlahan. Pokoknya

semua mesti tenang, jangan sampai

mengusik, baik kelompok sendiri maupun

kelompok lain,” pinta Salahuddin Wahid.

Yanto Jaya, perwakilan dari Parisada

Hindu Dharma Indonesia, juga berpendapat

upaya menahan diri, tidak memprovokasi dan

mengusik pihak lain merupakan salah satu

ajaran dalam agama Hindu. Dalam agama

Hindu dikenal garis persamaan bahwa

semua anak bangsa adalah saudara. Karena

itu, tidak tepat  bila ada seseorang yang

membuat orang lain merasa tidak nyaman.

Agar kondisi politik berangsur dingin,

menurut   perwakilan dari Ormas Al Irsyad

Nashihin, semua komponen untuk menahan

diri  dan tidak menggunakan idiom-idiom atau

mengaku paling   Pancasila, Bhineka Tunggal

Ika, serta NKRI karena istilah-istilah itu

dianggap sudah berpihak pada kelompok

tertentu.   “Ada baiknya wacana tentang

politik itu diganti dengan perbincangan

masalah  pembangunan. Langkah ini  bisa

dipelopori presiden, tokoh parpol, atau elit

politik lainnya. Kalau ini tidak dilakukan,

niscaya udara  kita akan bertambah pengab

oleh situasi politik yang tidak menentu,”

ujarnya. ❏

M. Budiono, Derri, AW, dan BS

Rully Chairul Azwar
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aleri Pendapat

KEGADUHAN yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta disebabkan oleh

hasilnya yang tidak sesuai dengan yang diperkirakan. Pihak yang

sebelumnya dianggap kuat dan akan  mendapat dukungan besar,

serta sesuai hasil survei jagonya tidak mungkin terkalahkan, ternyata

mengalami kekalahan. Padahal mereka  didukung para pendukung

yang sangat militan, dan mereka berjuang mati-matian, serta berani

berkorban, baik moril maupun materiil, untuk memenangkan idolanya.

Bahkan, ada pula tudingan, pemerintah juga ikut memberi dukungan

pada si calon gubernur petahana tersebut.

 Karena itu tak salah jika dikatakan dukungan terhadap calon

gubernur petahana tersebut sifatnya masif. Semua komponen,

termasuk politik dan  pemerintahan, dikerahkan untuk membela

petahana. Tapi, calon yang digadang-gadangkan akan memenangkan

“pertarungan” itu ternyata bisa dikalahkan. Karena kekalahan itu di

luar perkiran dan tak pernah terpikirkan di benak mereka maka

akibatnya menimbulkan shock yang mendalam.

Kekalahan petahana dalam Pilkada Jakarta memang mengundang

tanya. Berbagai analisis menyebutkan, salah satu penyebabnya karena

masalah sikap. Si calon petahana ini bicaranya ceplas-ceplos membuat

banyak orang sakit hati. Jadi, dia kalah bukan karena persoalan agama,

bukan pula persoalan SARA.  Malah ada  pengamat sampai mengatakan,

kalaulah Ahok ini menjadi seorang mualaf, dia tetap tak akan memilihnya

dengan alasan tingkah lakunya tidak pas. Bagaimana mungkin, seorang

warga miskin dia  katakan maling,  padahal dia cuma bertanya.

Jadi, kekecewaan terhadap petahana ini cukup besar, ditambah

KH. Amidhan Sabirah (Ulama)

Saling Terbuka di Forum Dialog
lagi ia juga keceplosan bicara soal Surat Al-Maidah di Kepulauan

Seribu, dan itu jadi viral. Sejak itu makin lengkap saja kekecewaan

orang terhadap petahana. Karena itu, tak benar kegaduhan yang

terjadi di Jakarta ini disebabkan soal SARA.

Sesungguhnya,  secara pribadi, Ahok itu orang yang baik hati.

Dia bisa jadi orang kaya hanya dalam beberapa minggu, namun

kesempatan itu tidak dilakukan. Tetapi, memang gaya bicara dan

perilakunya banyak dikritik dan tidak disukai orang, dan itu jadi

masalah tersendiri.

Mengenai kegaduhan tampaknya sebelum Pilkada Jakarta memang

sudah ada benih-benih masalah, seperti kesenjangan dan

ketidakadilan. Tetapi, tetap saja penyulutnya  adalah pemilihan

Gubernur DKI. Karena dalam kontestasi pilkada itu  semua upaya

dilakukan oleh kedua belah pihak. Sampai-sampai ada tuduhan terjadi

intoleran dan anti-Pancasila, serta tuduhan makar.  Bagi umat Islam,

Pancasila itu merupakan salah satu bukti pengorbanan terbesar

dari umat Islam untuk bangsa Indonesia. Karena itu, kalau umat

Islam dituduh anti Pancasila jelas keterlaluan. Apalagi kalau

tuduhannya adalah maker, itu sudah melenceng jauh.

Agar saling tuduh, saling ejek, dan fitnah tidak terjadi maka ke

depan harus ada forum dialog yang melibatkan seluruh komponen

bangsa. Dan, itu tidak hanya dilakukan di Jakarta, tapi juga diberbagai

wilayah Indonesia. Intinya, dialog. Kita perlu mendengar apa yang

dikeluhkan dan diinginkan para pihak. Diskusi dan dialog itu jalan

keluar terbaik bagi keutuhan bangsa dan negara. ❏

CURAH RASA dan pendapat adalah forum yang sangat baik, karena

bertujuan  mencari solusi. Agar ke depan tidak ada lagi pilkada yang

menimbulkan kegaduhan politik, seperti di Jakarta. Salah satu yang

harus dijaga agar pilkada berlangsung damai adalah menghindarkan

politisasi agama. Karena politisasi agama mampu mengekploitasi

emosi masa, dan itu sangat berbahaya.

Bejalar  dari Pilkada Jakarta berarti  belajar tentang bagaimana

bahayanya jika  emosi masa dibangun dengan politisasi agama.

Bukan hanya memecah belah Jakarta, tetapi juga Indonesia. Karena

itu, praktik tersebut harus dicegah untuk selamanya. Tidak boleh

terulang lagi, di manapun pilkada berlangsung.

Selain itu, kontestasi Pilkada Jakarta terasa semakin sengit karena

ada keterlibatan media social (medsos) di dalamnya. Medsos memiliki

kontribusi signifikan membuat berita seputar pilkada menjadi rancu

Romo Benny Susetyo (Rohaniawan)

Stop Politisasi Agama
dan simpang siur. Medsos juga bertanggung jawab atas maraknya

saling hujat, saling caci, menghina, dan menfitnah.

Untuk urusan medsos ini mestinya Indonesia belajar ke Tiongkok.

Di sana, terdapat alat yang bisa dipakai untuk meredam kegaduhan

yang diakibatkan medsos. Kicauan medsos yang mengancam

keutuhan Cina akan langsung diredam sehingga tidak bisa menyebar.

Begitupun seharusnya di Indonesia, jangan sampai medsos

menghancurkan NKRI.

Seiring berjalannya waktu, diharapkan  pendewasaan politik

masyarakat akan bertambah.  Politik yang dewasa, berarti politik

yang  berdasar pada visi misi program kerja, dan tidak lagi menyentuh

agama. Karena menggunakan agama dalam berpolitik itu rawan

dimanipulasi. Sementara yang terjadi selama ini agama dijadikan

komoditas politik, dipakai untuk membunuh lawan-lawan  politik

G
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FORUM curah rasa dan pendapat ini sangat bagus, karena bertujuan

mengonsolidasi berbagai aspirasi masyarakat yang beda pandangan

atas NKRI, terutama saat dan setelah kontestasi Pilkada Jakarta.

Tetapi, satu yang tidak bisa dilupakan, Pilkada Jakarta menjadi gaduh

bukan karena persoalan SARA. Buktinya, hubungan antara umat

agama baik-baik saja. Demikian juga hungan antarsuku bangsa tidak

terganggu.

Pilkada Jakarta menjadi gaduh karena tidak adanya keadilan yang

bisa dirasakan masyarakat. Semestinya yang  dibela adalah nilai-

nilai kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Bukan orang, tokoh

masyarakat, parpol, dan bukan pula agama. Sementara di Jakarta

menjadi kacau karena dicampuraduk antara  membela tokoh,

kelompok, dan nilai-nilai kebenaran.

CURAH RASA dan pendapat sangat baik, sangat relevan dengan

kondisi kehidupan berbangsa pasca Pilkada Jakarta. Forum ini

membuat semua tokoh dari berbagai kelompok mengetahui perasaan,

pemikiran, dan harapan masing-masing. Berbeda kalau semua terdiam

dan tak mau bicara, tentu yang ada adalah mengira-ngira saja. Yang

pasti,  beda pendapat itu boleh tapi untuk urusan bangsa dan negara

semestinya diprioritaskan.

Harus diakui, Pilkada Jakarta memberi dampak yang besar bagi

kehidupan berbangsa.  Bohong kalau dikatakan tidak ada ketegangan

dan tindak ada ancaman. Karena kampanye yang digunakan para

calon menyebabkan ancaman perpecahan. Karena itulah para tokoh

ini berkumpul untuk berbicara, kemudian menyampaikannya kepada

masyarakat, di masing-masing kelompoknya.

Pelajaran besarnya, kita tidak boleh  menggunakan tempat ibadah

dengan porsi yang sembarangan. Apalagi kalau tema-tema agama

yang dipakai itu bertujuan untuk mengeksploitasi perbedaan. Padahal

semua agama menyerukan cinta kasih, kasih sayang, dan saling

menghormati. Tetapi memang, tidak mudah untuk melarang orang

Sandyawan Sumardi (Budayawan)

Tidak Ada Keadilan Dirasakan Masyarakat
Sayangnya, kegaduhan Jakarta tak gampang reda karena ada

segelintir orang melihat politik Jakarta dari sisi lain. Ini tidak seperti

diinginkan, mestinya  politik itu memikirkan bagaimana harga-harga

bagi ibu-ibu di pinggiran. Bagamaina masalah perebutan ruang, tanah,

pembangunan, dan agraria. Itulah masalah yang harus dipikirkan di

dunia politik. Karena kalau arahnya hanya kekuasaan maka akibat

yang muncul adalah kegaduhan seperti ini.

Karena itu, ke depan, harus ada peneguhan kesepakatan, yaitu

keyakinan   pada nilai-nilai.  Harus ada peneguhan pada  ideologi,

jelasnya nilai,  bukan sekedar  membela kelompok. Karena kelompok

manusia  terbatas pada umur, dan suatu saat akan berubah. Tapi

kalau nilai  itu tidak akan berubah.

❏

berkampanye menggunakan sarana agama.

Harus diakui,  gaduh di Jakarta  bukan semata oleh Pilkada. Ada

bibit-bibit pertikaian yang sudah tertanam jauh sebelumnya. Salah

satunya soal kesenjangan ekonomi. Persoalan ini muncul karena

perekonomian kita tidak lagi sesuai dengan konstitusi. Bahkan ada

sejumlah UU yang bertentangan dengan konstitusi.

Ke depan persoalan ini harus dirampungkan. Penguasaan lahan

oleh orang atau perusahaan tidak boleh dibiarkan sebebas-bebasnya.

Harus ada pembatasan, agar bisa lebih bermanfaat bagi orang

banyak. Perekonomian harus dikembalikan kepada jalur konstitusi.

Agar keutuhan kita tidak terusik, kita harus ikhlas menerima

kebhinnekaan sebagai anugerah. Karena kebhinnekaan ini memang

sudah takdir. Karena itu kita harus menerima keberagaman dengan

iman, untuk kemudian merawatnya dengan baik. Karena kalau tidak

dikelola secara baik dan benar maka keberagaman ini selamanya

akan menimbulkan gesekan. Untuk itu, Pancasila harus dibumikan.

Pancasila perlu dikembalikan ke dunia pendidikan, dan tempat-tempat

diskusi. ❏

Uung Sendana (Ketua Umum Matakin)

Pancasila Harus Dibumikan

secara tidak fair.

Untuk itu, Peraturan KPU  dan Bawaslu harus lebih tegas. Misalnya,

r+umah ibadah tidak boleh dipakai sebagai alat politik. Atau, kampanye

tidak boleh ada ujaran kebencian, serta mengaitkan dengan agama,

dan tidak boleh agama dikait-kaitkan dalam politik. Aturan  itu harus

dijalankan, tidak boleh ada pengecualian.

Akhirnya, kita harus menyadari bahwa demokrasi Indonesia baru

menuju proses kematangan. Masih  butuh waktu, baik bagi  elit

politik maupun   rakyat untuk menyiapkan demokrasi yang rasional.

Ke depan dibutuhkan elit yang mampu memberi keteladanan,

menghentikan politik SARA dan tidak lagi menjadikan SARA sebagai

alat agitasi dan propaganda. ❏
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MAJELIS UTAMA

Menghilangkan Tensi Kegundahan Pasca
Pilkada DKI Jakarta

Zulkifli Hasan, Ketua MPR RI

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

K
ONTESTASI Pilkada Jakarta telah

berlalu. Gubernur terpilih yang akan

memimpin Jakarta lima tahun ke

depan juga tinggal menunggu dilantik.

Tetapi, dampak pemilihan gubernur Jakarta

itu belum sepenuhnya sembuh. Masih ada

sejumput kegundahan dan  kegusaran dari

salah satu pihak terhadap pihak lain yang

berseberangan dengannya.

Menyadari kondisi tersebut, MPR meng-

ambil inisiatif melaksanakan ‘Forum Curah

Rasa dan Pendapat’ guna mengurangi tensi

ketegangan yang terlanjur ada. Forum ini

memberi ruang kepada seluruh tokoh

nasional yang hadir untuk berbicara,

mengemukakan perasaan dan pendapatnya

terkait kondisi kebhinekaan dan ke-

Indonesiaan saat ini. Untuk kemudian,

diharapkan, apa yang didengar dan rasakan

itu, mereka sampaikan kepada komunitas-

nya masing-masing sebagai umpan balik.

Seperti apakah urgensi pelaksanaan

acara tersebut? Lalu apa tujuan dilaksana-

kannya curah rasa dan pendapat? Serta

bagaimana menata kebhinnekaan Indo-

nesia di masa akan datang agar kegaduhan

seperti yang terjadi di Jakarta tidak terulang

lagi di masa akan datang? Untuk mencari

jawab atas pertanyaan-pertanyan tersebut,

Derry Irawan dari Majalah Majelis

mewawancarai Ketua MPR RI Zulkifli

Hasan. Petikannya:

Apa urgensi Forum Curah Rasa dan

Pendapat ini, terutama dikaitkan

dengan ancaman disintegrasi pasca

Pilkada Jakarta?

Acara  ini sangat penting. Pertemuan

antartokoh nasional lintas agama, lintas suku,

lintas budaya, dan lintas etnis untuk

membicarakan soal nilai-nilai luhur dan

persatuan bangsa sangatlah penting.

Memang harus diakui fenomena Pilkada DKI

Jakarta, baik pra maupun pasca pelaksanaan

Pilkada DKI Jakarta sangat luar biasa,

membuat kita semua khawatir.  Persoalan-

persoalan lama, soal perbedaan dan

keberagaman agama serta etnis atau SARA

sebenarnya sudah tak perlu dibicarakan lagi,

karena sudah selesai 71 tahun lalu. Dan,

kita sepakat membentuk negara kesatuan

Indonesia atas dasar keberagaman.

Namun, makin lama perdebatan dan

potensi konflik tersebut tak kunjung berhenti

sampai detik ini, dan malah semakin panas.

Kami di MPR banyak menerima rakyat yang

datang mengadukan mengenai berbagai

persoalan bangsa ini. MPR sebagai   rumah

rakyat  kerap menerima kegalauan atas

situasi dan kondisi bangsa yang dirasakan

oleh masyarakat luas dari berbagai kalangan,

ya Islam, Kristen, Budha, Hindu dan lain-lain.

Anehnya, satu sama lainnya merasa

tersakiti. Ini mesti dicarikan solusi terbaiknya.

Tentu kita bertanya, kita sudah 71 tahun

merdeka, ada  Pancasila yang merupakan

value atau nilai-nilai luhur bangsa ini.

Pancasila adalah perilaku yang intinya saling

menyayangi, saling menghargai, dan saling

menghormati.  Loh, kok sudah 71 tahun

merdeka, tapi masih saja saling menyakiti

karena perbedaan.  Ini yang menjadi

perhatian banyak kalangan.

Selain MPR,  banyak tokoh nasional

merasa  miris dengan keadaan dan kondisi

kekinian. Mereka kemudian berinisiatif

menggagas acara pertemuan untuk

membincangkan permasalahan bangsa

tersebut.  MPR sangat mengapresiasi serta

mendukung dan memfasilitasi pertemuan itu.

Curah  rasa dan pendapat para tokoh

nasional tersebut sangatlah penting agar

segala sesuatu yang tidak enak dan tidak

nyaman di bangsa kita diharapkan segera

berakhir, dan semua bersatu kembali seperti

sedia kala.

Setelah acara ini apa yang harus

dilakukan, terutama untuk menjaga ke-

Indonesiaan kita?

Pertemuan curah rasa dan pendapat para

WAWANCARAWAWANCARA
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tokoh bangsa ini banyak mendapat perhatian

rakyat melalui media massa. Jadi, rakyat

mengetahui permasalahan atau sumber

masalahnya. Para tokoh tersebut akan

menjelaskan kepada rakyat permasalahan

tersebut dan mudah-mudahan rakyat

menjadi sadar, sebab para tokoh ini berasal

dari lintas agama, suku, budaya, dan etnis.

Dan, juga rakyat melihat mereka duduk

bersama dan membahas persoalan bangsa.

Menurut saya, persoalan yang dihadapi

bangsa ini jangan dibiarkan berlarut-larut,

sebab jika didiamkan maka akan menjadi liar

dan tak terkendali, serta persoalan akan

menjadi bias. Masyarakat mesti mengetahui

dan memahami bahwa pelaksanaan pilkada

di daerah-daerah lain berlangsung aman-

aman saja, tidak ada kendala. Hanya Pilkada

DKI Jakarta saja yang bermasalah.

Kita berharap, setelah pertemuan ini, para

tokoh kembali ke lingkungannya masing-

masing dan memberikan pemahaman kepada

masyarakat, terutama menyangkut soal

persatuan dan kebhinekaan Indonesia. Lalu,

ke depannya, dalam pelaksanaan pilkada di

manapun yang menjadi parameter dan harus

dijadikan panduan adalah value atau nilai-

nilai luhur berbangsa, yaitu Pancasila, bukan

uang atau materi lainnya.

Kita bersyukur sekarang ada unit kerja di

bawah Presiden yang  akan melaksanakan

pemahaman nilai-nilai luhur bangsa dan

membentuk karakter bangsa.  Kita juga

berharap, agar upaya tersebut fokus dan

juga mengarah kepada para birokrat,

pemerintah atau  eksekutif, dan kepada para

penegak hukum agar mereka bisa menjadi

teladan dalam melaksanakan nilai-nilai luhur

negara kita.

Bukankah ancaman disintegrasi

akibat Pilkada DKI Jakarta mulai

teratasi. Pendapat Bapak?

Upaya MPR dan para tokoh nasional ini

adalah salah satu ikhtiar untuk mengakhiri

permasalahan yang mucul pasca pilkada

tersebut.  Dan, ini akan terus dilakukan

sampai semuanya kembali normal dan

bersatu kembali seperti sedia kala.  Jika

semua konsisten dan tak kenal lelah

melakukan upaya pemahaman nilai-nilai

kebangsaan maka insya Allah semua

masalah bangsa bisa segera teratasi.

Faktor apa saja yang membuat

Pilkada Jakarta terasa begitu heboh?

Itulah, mulai sekarang warga bangsa ini,

seperti yang sudah saya bilang, parameter

atau panduan dalam memilih dan dipilih dalam

pilkada harus merujuk kepada nilai-nilai luhur

kita, yakni Pancasila.  Jangan lagi menilai

sesuatu dengan uang dan materi. Pilkada

memakai uang, jabatan memakai uang, dan

tujuannya juga tentu uang.

Seharusnya, jika menginginkan sebuah

jabatan orientasinya adalah kesejahteraan

rakyat. Apalagi pejabat itu disumpah untuk

sebesar-besarnya demi kesejahteraan dan

kemakmuran rakyat, serta keberpihakan

kepada rakyat. Jangan lagi dalam pilkada

atau untuk menduduki jabatan dengan cara

menang-menangan.  Seluruhnya harus

fokus dan bertujuan untuk rakyat, untuk

kesejahteraan rakyat.

Mengapa efek Pilkada Jakarta terasa

berkepanjangan?

Itulah urgensinya bangsa ini melakukan

berbagai upaya, seperti kegiatan curah rasa

dan pendapat para tokoh nasional agar

masyarakat menjadi paham sumber

masalahnya.  Sumber masalahnya akan

menjadi bias jika tidak segera dibicarakan,

dibahas, dan dicarikan solusinya. Ingat,

penyelenggaraan pilkada di daerah-daerah

lain lancar-lancar saja, hanya di Jakarta yang

bermasalah.

Apa saja yang menjadi ancaman bagi

keberagaman kita?

Pemahaman sempit, radikalisme, egoisme,

sikap mau menang sendiri atau merasa

kebenaran adalah miliknya.  Pancasila

dipersepsikan sendiri-sendiri.  Inilah yang

paling berbahaya. Dampaknya akan sangat

besar, yaitu akan mudah saja mencap orang

lain Pancasilais atau non Pancasilais.

Apa yang harus dilakukan untuk

merawat ke-Indonesiaan kita?

Pertama, pahami dengan benar Pancasila,

terutama implementasikan secara nyata di

lingkungan masing-masing.  Kedua, kita

rakyat Indonesia harus menyadari bahwa

Indonesia dibentuk dari keberagaman.

Keberagaman adalah keniscayaan juga

kekayaan bangsa.

Para pendiri bangsa kita sudah bersepakat

mendirikan negara Indonesia dalam

keberagaman.  Persoalan perbedaan sudah

selesai dibicarakan 71 tahun lalu. Sekarang

saatnya membicarakan dan membahas, serta

mengisi kemerdekaan dengan pembangunan,

tidak lagi bicara soal perbedaan.

Adalah kemunduran yang sangat jauh jika

bangsa ini masih saja mengungkit dan

mempermasalahkan soal perbedaan, terkait

SARA.

Bagaimana menata demokrasi

Indonesia agar kejadian pada Pilkada

Jakarta tidak terulang?

Sekali lagi, orientasi pilkada dan menduduki

jabatan adalah untuk kesejahteraan rakyat.

Untuk itu, panduan dan rujukan dalam pilkada

dan menduduki jabatan adalah nilai-nilai lihur

bangsa, Pancasila, bukan uang dan materi

duniawi lainnya.

Demokrasi adalah bagaimana upaya kita

menyejahterakan dan memakmurkan rakyat

dengan prinsip keadilan yang merata.  Untuk

para pemilih harus pintar-pintar mengetahui

dan memahami seluk beluk calon yang akan

dipilih.  Ketahui dan kenali betul siapa calon

itu, bagaimana kondisi lingkungannya, dan

bagaimana pula latar belakangnya.

Di Indonesia siapapun bisa menjadi

apapun.  Setiap warga negara memiliki hak

untuk ‘nyalon’ di mana saja di wilayah

Indonesia. Tidak boleh ada yang melarang

orang mencalonkan diri.  Bagi pemilih,

haknya adalah memilih sesuai hati nurani.

Umat Islam memilih calon beragama Islam,

boleh dan itu bukan intoleran, bukan pula

radikalisme, dan non Pancasilais. Tapi, itulah

demokrasi yang  berpancasila. Dan, itu juga

berlaku buat umat lain. ❏
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Untuk pertama kali di era reformasi ini,

pemerintah mengadakan upacara peringatan

Hari Lahir Pancasila 1 Juni. Melalui Keppres No.

24 Tahun 2016, pemerintah

telah menetapkan 1 Juni sebagai

Hari Lahir Pancasila.

K
ETUA MPR Zulkifli Hasan bersama Wakil Ketua Hidayat Nur

Wahid dan E.E. Mangindaan menghadiri upacara peringatan

Hari Lahir Pancasila 1 Juni di halaman Gedung Pancasila

Kementerian Luar Negeri, Jl. Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis (1/6/

2017). Peringatan Hari Lahir Pancasila ini adalah yang pertama kali

sejak Keppres No 24 Tahun 2016 yang menetapkan 1 Juni sebagai

Hari Lahir Pancasila.

Ada yang unik dalam peringatan Hari Lahir Pancasila ini, yaitu

para undangan (menteri dan pejabat tinggi) mengenakan pakaian

adat daerah masing-masing. Presiden Joko Widodo sebagai inspektur

upacara dan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengenakan pakaian

adat. Hadir dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 1Juni, antara lain

mantan wakil presiden Try Sutrisno dan Boediono, pimpinan lembaga

negara, perwakilan keluarga proklamator, para menteri kabinet kerja.

Peringatan Hari Lahir Pancasila diawali dengan persembahan

lagu-lagu “Rayuan Pulau Kelapa”, “Shalawat Badar” dan “Bangun

Pemuda Pemudi” oleh paduan suara IPB “Agriya Swara” diiringi

Twillete Orchestra dengan konduktor Addie MS. Setelah lagu

kebangsaan Indonesia Raya, upacara dilanjutkan dengan

mengheningkan cipta yang dipimpin Inspektur Upacara Presiden Joko

Widodo.

Dalam upacara ini Ketua MPR yang mengenakan pakaian adat

Lampung didaulat membacakan Teks Pancasila. Naskah Pembukaan

UUD dibacakan oleh Ketua DPR Setya Novanto, dan surat Keppres

No. 24 Tahun 2016 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.

Dalam amanatnya, Presiden mengatakan, Pancasila merupakan

hasil dari  satu  kesatuan  proses yang  dimulai  dengan  rumusan

Pancasila tanggal l Juni  1945 yang  dipidatokan  lr.  Sukarno,  Piagam

Jakarta tanggal  22  Juni 1945,  dan  rumusan  final  Pancasila

tanggal  18 Agustus 1945.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Peringatan Hari Lahir Pancasila

Kesatuan Proses

Presiden

Pancasila Hasil dari Satu

“Adalah jiwa  besar para founding  fa-

thers, para  ulama,  dan pejuang  kemer-

dekaan  dari  seluruh  pelosok  nusantara

sehingga  kita  bisa  membangun kesepakatan

bangsa yang mempersatukan  kita,” katanya.

Presiden mengungkapkan, pemerintah

berkomitmen untuk penguatan Pancasila.

Upaya yang dilakukan di antaranya menge-

luarkan Peraturan  Presiden  Nomor  54 Tahun

2017 tentang Unit Kerja Presiden  Pembinaan

ldeologi Pancasila.

“Bersama  seluruh  komponen  bangsa,

lembaga baru ini ditugaskan  untuk  memper-

kuat pengamalan  Pancasila dalam kehidupan

sehari-hari, yang  terintegrasi  dengan pro-

gram-program  pembangunan.  Pengentasan

kemiskinan, pemerataan  kesejahteraan  dan

berbagai  program  lainnya, menjadi  bagian

integral  dari  pengamalan  nilai-nilai

Pancasila,” jelasnya.

Memperingati hari lahir Pancasila ini,

Zulkifli Hasan mengajak seluruh elemen

bangsa untuk bersatu mengamalkan seluruh

nilai luhur Pancasila dalam perilaku sehari-

hari . “Semoga dengan momentum 1 Juni ini,

kita bisa menghadirkan Pancasila dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara,”

katanya usai upacara. Dengan momentum 1

Juni ini, Zulkifli Hasan berharap Pancasila

tidak berhenti sebagai nilai, tapi bisa menjadi

tindakan nyata

Zulkifli Hasan juga menyambut baik

Perpres tentang Unit Kerja Presiden Pem-

binaan Ideologi Pancasila. Menurutnya,

sudah sejak dua tahun lalu MPR mengusulkan

kepada pemerintah untuk membentuk

lembaga khusus yang menangani ideologi

Pancasila. “Kalau hanya mengandalkan MPR

tidak akan berhasil. Karena itu, sejak dua

tahun lalu MPR mengusulkan kepada

presiden untuk membentuk lembaga

semacam BP7,” tutupnya.

Jangan Hanya Seremonial
Sementara itu Wakil Ketua MPR Hidayat Nur

Wahid mengapresiasi pelaksanaan upacara

peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni.

Peringatan Hari Lahir Pancasila agar jangan

berhenti pada seremonial saja, melainkan

menumbuhkan semangat melaksanakan

Pancasila dengan baik dan benar.

“Peringatan hari ini bisa menyemangati

warga bangsa untuk kembali pada sejarah

yang baik dan benar tentang Pancasila dan

melaksanakan Pancasila secara baik dan

benar karena tidak mungkin kita berhenti

hanya pada seremonial,” kata Hidayat Nur

Wahid usai upacara peringatan Hari Lahir

Pancasila.

Menurut Hidayat, bila upacara peringatan
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Hari Lahir Pancasila yang pertama di era

reformasi ini berhenti pada seremonial saja

maka akan membuat orang jenuh, antipati,

dan salah paham. “Saya berharap dengan

peringatan hari ini, apalagi sudah dibentuk

satu unit kerja pembinaan ideologi Pancasila

maka harus betul-betul ada upaya yang lebih

konkret, bertanggungjawab, dan lebih

menyentuh pada generasi baru sekarang

yang disebut generasi X dan Y,” katanya.

Hidayat meminta Unit Kerja Presiden

Pembinaan Ideologi Pancasila agar bisa

menjabarkan Pancasila, melakukan

sosialisasi bekerjasama dengan MPR

menggunakan metode dan cara yang

menyentuh generasi muda. “Kalau generasi

muda tercerahkan dengan Pancasila,

komprehensif, secara baik dan benar, maka

hari ini adalah hari yang bersejarah untuk

Indonesia,” imbuhnya.

Untuk sosialisasi itu, lanjut Hidayat,

pendekatannya jangan indoktrinatif dan

represif tapi demokratis, sosiologis, sesuai

dengan generasi X dan Y.

Wakil Ketua MPR E.E. Mangindaan

menyebutkan seluruh masyarakat harus

mengetahui proses lahirnya Pancasila

sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan

mengetahui prosesnya maka tidak akan ada

lagi keraguan terhadap Pancasila.

“Dengan upacara peringatan Hari Lahir

Pancasila ini semakin jelas bahwa proses

lahirnya Pancasila sebagai dasar negara

merupakan satu kesatuan proses sejak

rumusan Pancasila pertamakali disampaikan

Soekarno pada 1 Juni 1945, rumusan Piagam

Jakarta tanggal 22 Juni 1945, hingga

rumusan final 18 Agustus 1945. Ini merupa-

kan rangkaian lahirnya Pancasila,” kata E.E.

Mangindaan usai upacara peringatan Hari

Lahir Pancasila 1 Juni.

“Seluruh masyarakat harus tahu rangkai-

an proses lahirnya Pancasila sehingga tidak

bertanya-tanya lagi. Ini memperjelas jati diri

kita bahwa semua adalah satu rangkaian

sehingga tidak ada lagi keraguan tentang

lahirnya Pancasila,” tambah Mangindaan.

Selain itu, Mangindaan menjelaskan,

tanggal 18 Agustus sudah ditetapkan sebagai

Hari Konstitusi melalui Keppres Nomor 18

Tahun 2008. Untuk melengkapi pada 1 Juni

1945 ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila

melalui Keppres Nomor 24 Tahun 2016.

“Dengan kedua Keppres itu kita bisa

menjelaskan kepada masyarakat ketika

sosialisasi Empat Pilar MPR ke daerah supaya

makin pasti dan tidak ada keraguan. Ini akan

memperat persatuan dan kesatuan bangsa,”

tambahnya.

Menanggapi pembentukan unit kerja

pembinaan ideologi Pancasila, Mangindaan

mengatakan, presiden tentu sudah memper-

timbangkan secara matang pembentukan unit

kerja ini. Sebab, saat ini tidak ada badan

atau lembaga yang menangani ideologi

Pancasila. Unit kerja pembinaan ideologi

Pancasila ini akan bekerjasama dengan MPR

yang mensosialisasikan Pancasila.

“Tentunya unit kerja ini akan bekerjasama

dengan MPR yang telah melakukan

sosialisasi Empat Pilar, termasuk Pancasila

di situ. Dan Pancasila tidak berdiri sendiri,

tapi bersama dengan UUD NRI Tahun 1945,

NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu ada di

MPR,” terang Mangindaan.

“Dengan demikian kita perlu koordinasi,

karena pemerintah juga akan menyo-

sialisasikan Pancasila. Bukan hanya unit

kerja itu saja. Tapi instansi ikut serta, bahkan

tokoh-tokoh agama juga dilibatkan. Saya kira

bagus sekali,” tutupnya. ❏

BS

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Hidayat Nur Wahid

Merdeka di Bulan Ramadan

D
I HADAPAN para veteran pejuang dan

hadirin saat memperingati Tasyakuran

74 Tahun Hijrah Proklamasi Kemer-

dekaan Indonesia, Wakil Ketua MPR Hidayat

Nur Wahid mengucapkan terima kasih

kepada para veteran. “Para veteran adalah

pahlawan bangsa,” ujarnya. Para pahlawan

disebut sebagai sosok yang melakukan

pengorbanan yang luar biasa sehingga

perlu dijadikan tauladanan.

Hidayat Nur Wahid pada 4 Juni 2017 di

Jakarta mengatakan, memperingati

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dalam

Tahun Hijrah bertepatan dengan 9 Ramadan.

Indonesia merdeka pada 9 Ramadan 1364

H. “Meski demikian, setiap 17 Agustus kita

juga memperingati hari kemerdekaan dengan

upacara bendera dan tasyukuran,” ujarnya.

Dengan memperingati Hari Kemerdekaan

pada 9 Ramadhan dan 17 Agustus, menurut

Hidayat Nur Wahid, itu wujud penegasan

cintanya umat Islam kepada Indonesia. “Cinta

kami kepada Indonesia double, dua kali,”

ujarnya.

Lebih lanjut Hidayat Nur Wahid menyata-

kan, kemerdekaan di bulan Ramadan

merupakan karunia Allah kepada bangsa In-

donesia. “Ini rahmat Allah pada bangsa Indo-

nesia,” ucapnya. Sebagai rahmat dari Allah

maka umat Islam tetap semangat dan bangkit

dalam mempertahankan kemerdekaan.

Dalam kesempatan itu, Hidayat Nur Wahid

memaparkan, peran-peran umat Islam dalam

sejarah Indonesia tidak hanya dalam bentuk

perjuangan fisik, ide dan gagasan soal tata

Negara, namun juga soal toleransi.

Dikatakan, hilangnya tujuh kata Piagam

Jakarta dalam penyusunan Pancasila

merupakan bentuk toleransi umat Islam.

Dalam kesempatan itu, Hidayat Nur Wahid

mengajak kepada semua untuk waspada

karena ada pihak-pihak yang ingin mengadu

domba bangsa Indonesia. “Ada yang ingin

mengadu domba agar bangsa ini selalu

gaduh,” ujarnya. “Ada pihak yang tidak ingin

Indonesia kuat,” tambahnya. “Ada yang ingin

negara dan agama berpisah,” tambahnya lagi.

Ditegaskan agar bangsa Indonesia

mensyukuri bangsa ini merdeka pada

Ramadan. Dengan bersyukur maka nikmat

Allah akan dilipatgandakan.

Pada hari selanjutnya, 5 Juni 2017, di

ruang kerjanya Lt.9, Gedung Nusantara III,

Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta,

Hidayat Nur Wahid menerima Delegasi

Pembangunan Rumah Sakit dan Lembaga

Pendidikan. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur

Wahid menyatakan, pesantren sekarang

memiliki beragam model dan kurikulum. Ia

menyebut Pondok Pesantren Modern

Darrusalam Gontor sebagai sebuah

pesantren yang memadukan antara ilmu

umum dan ilmu agama. “Di Gontor, ilmu agama

seratus persen, ilmu umum juga seratus

persen,” ujarnya.

Bagi Hidayat Nur Wahid memadukan ilmu

agama dan umum itu sangat penting.  Ia

mencontohkan beberapa alumni Gontor yang

mampu menjadi pemimpin organisasi Islam

ataupun masuk dalam pemerintahan.

“Merujuk pada alumni Gontor merupakan

figur-figur yang mampu memadukan

keislaman dan keindonesiaan sehingga

mempunyai karakter yang kuat dan bisa

diterima semua golongan,” ujarnya. Figur-

figur itu disebut bukan figur dadakan, namun

merupakan figur yang ditempa pendidikan

yang keras dan berkualitas.

Dalam soal memadukan antara ilmu agama

dan umum, Hidayat Nur Wahid tidak hanya

mencontohkan Gontor, namun juga men-

contohkan MAN Insan Cendekia. Sekolah

yang modelnya diasramakan itu didirikan oleh

B.J. Habibie. “Dari sinilah maka lahir generasi

yang berkualitas,” ujarnya.

Hidayat Nur Wahid menginginkan se-

seorang yang menguasai ilmu-ilmu umum,

seperti teknik, ilmu alam, ilmu ekonomi,

kedokteran, dan lain sebagainya namun or-

ang itu juga mampu menguasai ilmu agama.

Sehingga mereka kelak bisa menjawab

tantangan yang semakin luas. “Kalau ia

seorang dokter, ia juga sosok yang mampu

menguasai agama,” ucapnya.

Disebutkan, sekarang banyak orangtua

yang sukses dan kaya menyekolahkan

anaknya di pesantren-pesantren. Dari sinilah

maka pendidikan pesantren tidak pernah

gulung tikar. Hidayat Nur Wahid gembira para

tamunya itu ikut peduli pada masalah

pendidikan di Jakarta. Dirinya mendorong

agar mereka belajar pada lembaga

pendidikan Islam yang berkualitas. ❏

AW

Dalam Tahun Hijrah, Indonesia merdeka pada 9 Ramadan 1364. Merdeka dalam penanggalan hijrah
hendak ditradisikan. Bangsa ini membutuhkan sosok yang menguasai ilmu dan iman.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



22 EDISI NO.06/TH.XI/JUNI 2017

NASIONAL

PAW

Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Lantik
Pengganti Irman Gusman

W
AKIL Ketua MPR Oesman Sapta

melantik Leonardy Harmainy Datuk

Bandaro Basa sebagai anggota MPR

pengganti antar waktu (PAW). Leonardy

menggantikan Irman Gusman dalam sisa

jabatan 2014 – 2019. Leonardy adalah sena-

tor dari Provinsi Sumatera Barat.

Prosesi pelantikan Leonardy berlangsung

di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen,

Rabu, 24 Mei 2017. Dalam pelantikan itu,

Oesman Sapta didampingi Wakil Ketua DPD

Damayanti Lubis. Turut hadir pimpinan fraksi

Partai Nasdem Fadholi, serta Sesjen MPR

Ma’ruf Cahyono, dan Sesjen DPD

Sudharsono Hardjosukarto.

Oesman Sapta mengucapkan selamat

datang dan selamat melaksanakan tugas di

MPR kepada Leonardy Harmainy Dt. Bandaro

Basa. “Kewajiban kita semua sebagai

anggota MPR, wakil rakyat dan daerah untuk

mencurahkan seluruh perhatiannya

mengawal demokrasi ini berjalan dan bekerja

menuju demokrasi yang sesuai dengan

kehendak hati nurani rakyat,” kata pria yang

akrab disapa OSO ini.

Menurut OSO, tugas dan wewenang MPR

sesuai UUD Nomor 17 Tahun 2014 tentang

MD3 hendaknya perlu ditunaikan bersama

agar MPR benar-benar mencerminkan

hakikat  sebagai sebuah lembaga

permusyawaratan. “Kita harus terus

gelorakan visi MPR untuk menjadi rumah

kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila,

Pimpinan MPR mengajak seluruh anggota MPR untuk berperan aktif mempertahankan dan memelihara
kerukunan nasional dan menjaga keutuhan NKRI.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

dan kedaulatan rakyat,” ujarnya.

“Kami pimpinan MPR mengimbau dan

mengajak kepada seluruh anggota MPR

untuk bersama-sama pimpinan MPR

menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya

dan penuh tanggungjawab, serta dapat

berperan aktif dalam mempertahankan dan

memelihara kerukunan nasional dan menjaga

keutuhan NKRI,” ajak OSO.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo

memberhentikan Irman Gusman melalui

Keputusan Presiden tertanggal 16 Mei 2017.

Irman diberhentikan karena telah menerima

vonis 4,5 tahun penjara pada Februari lalu

terkait dengan kasus korupsi.

Irman terbukti menerima suap Rp 100 juta

dari pasangan suami-istri pengusaha gula,

Xaveriandy Sutanto dan Memi. Suap

diberikan terkait dengan jasa Irman

membantu keduanya mendapatkan kuota

pembelian gula impor dari Perum Bulog untuk

Provinsi Sumatera Barat. ❏

BS
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UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Ketua MPR: Pendidikan Kunci Kemajuan Bangsa

I
NDONESIA didirikan para pendiri bangsa

dengan tujuan mulia, yaitu untuk mencapai

kesejahteraan dan kemakmuran bersama,

dan semua itu tertuang dalam Konstitusi In-

donesia.  Namun, ada beberapa hal yang

mesti dipahami oleh seluruh elemen bangsa

Indonesia dalam mewujudkan cita-cita mulia

tersebut. Kualitas sumber daya manusia

adalah salah satu kunci utama dalam upaya

mewujudkan cita-cita mulia Indonesia

tersebut.  Sebab, dengan sumber daya

manusia yang  berkualitas ditambah dengan

rasa nasionalisme yang tinggi akan mampu

mengelola alam Indonesia yang kaya raya

demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Dalam berbagai kesempatan bertemu

dengan elemen masyarakat kampus di

berbagai daerah, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan

selalu mengingatkan bahwa kunci  kemajuan

satu bangsa bergantung kepada kualitas

sumber daya manusianya. Sumber daya

manusia yang berkualitas didapatkan dari

pendidikan yang baik.  Pendidikan yang baik

akan membuat rakyat menjadi sebuah

bangsa memahami i lmu

pengetahuan dan teknologi.

Dua hal tersebut ditambah

dengan saling percaya

antarelemen bangsa adalah

formula terbaik kemajuan

sebuah bangsa.

Zulkifli Hasan kembalikan

menyampaikan hal ketika hadir

dalam acara tasyakuran dan dzikir sebagai

ungkapan syukur atas peningkatan status

atau perubahan bentuk IAIN Sultan Maulana

Hasanuddin Banten menjadi Universitas Is-

lam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin

(SMH) Banten di aula Masjid UIN  UIN SMH,

Serang, Banten, Selasa (9/5/2017). Acara

itu dihadiri rektor UIN SMH, para dekan, staf

pengajar, dan mahasiswa UIN SMH Banten.

Perubahan bentuk UIN Sultan Maulana

Hasanuddin, menurut Zulkifli Hasan, adalah

salah satu upaya meningkatkan kualitas

pendidikan.  Zulkifli Hasan berpesan kepada

mahasiswa UIN agar perubahan bentuk

kampus menjadi UIN bisa menjadi

Karakter bangsa yang kuat disertai dengan kuantitas dan kualitas pendidikan bangsa yang baik
adalah kunci kemajuan bangsa.

penyemangat belajar kini dan ke depannya,

dengan satu tujuan menjadi manusia Indo-

nesia yang berkualitas demi bangsa dan

negara.

“Saya ucapkan selamat untuk UIN semoga

setelah perubahan bentuk ini kualitas belajar

dan mengajarnya semakin baik.  Saya

dengar juga akan disempurnakan beberapa

disiplin ilmu, itu bagus. Dan, kepada

mahasiswa belajarlah lebih giat, sebab

tantangan bangsa ke depan lebih kompleks.

Jika mahasiswa generasi muda tidak

persiapkan diri maka bersiap-siaplah menjadi

kuli di negeri sendiri,”  pungkasnya. ❏

DER

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Forum Akademisi Indonesia

Kebangkitan Nasional Indonesia Adalah Hasil
Kebersamaan

F
ORUM Akademisi Indonesia (FAI), yang

digagas oleh perguruan tinggi Bina

Sarana Informatika (BSI),  kembali

menyelenggarakan seminar nasional

kebangsaan. Seminar bertema “Pendidikan

Pilar Kekuatan Bangsa” dalam rangka

menyambut Hari Pendidikan Nasional  2 Mei,

Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei, dan Milad

kedua  FAI yang jatuh pada  23 Mei 2017 ini

berlangsung di Aula BSI Kampus

Kalimalang, Jalan  SMA Kapun, Kalimalang,

Jakarta, Sabtu (20/5).

Seminar  dihadiri Direktur Eksekutif Cen-

ter for Islamic Studies in Finance, Econom-

ics, and Development (CISFED)   Dr.  Intan

Syah Ichsan dan Direktur BSI Naba Aji

Notoseputro, serta Wakil Ketua MPR RI Dr.

M.  Hidayat Nur Wahid,  MA., sebagai key-

note speech. Ada dua nara sumber yang

tampil, yakni Dr. Adhyaksa Dault, SH., Msi.,

(Menpora RI  periode 2004-2009) dan Praktisi

Pendidikan sekaligus Ketua STMIK Nusa

Mandiri Jakarta Dr. H. Moch  Wahyudi, MM.,

Mkom., MPd.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid

mengatakan bahwa kebangkitan nasional

Indonesia dimulai dengan kepedulian pada

masalah pendidikan untuk meningkatkan

kualitas sumber daya manusia diiringi dengan

upaya menghidupkan ekonomi yang mandiri.

Kebangkitan nasional ini merupakan hasil

kerja bersama dengan kebersamaan dari

seluruh elemen bangsa. “Kebangkitan

nasional Indonesia adalah hasil dari

kebersamaan,” katanya.

Hidayat Nur Wahid mengungkapkan,

Kebangkitan Nasional Indonesia dengan

lahirnya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 ketika

mahasiswa Stovia menyadari tentang

pentingnya kualitas sumber daya manusia,

sehingga mengubah dari perjuangan fisik

menjadi perjuangan melalui jalur pendidikan.

“Sebelumnya kebangkitan nasional melalui

jalur pendidikan telah dirintis organisasi

Jamiatul Khair pada 1901 dan melalui

kebangkitan ekonomi dengan didirikannya

Serikat Dagang Islam oleh H. Samanhudi

pada 1904,” jelasnya.

Kebangkitan nasional Indonesia, lanjut

Hidayat, merupakan kontribusi berkelanjutan

mulai dari 1908, kemudian Sumpah Pemuda

1928, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17

Agustus 1945, Pancasila, UUD 1945 pada

18 Agustus 1945. “Kebangkitan nasional In-

donesia adalah kebersamaan. Kebersamaan

yang menghasilkan kesepakatan Proklamasi,

Pancasila, UUD 1945. Kebersamaan ini perlu

diapresiasi,” paparnya.

Hidayat menyebutkan peran penting kaum

terdidik dan terpelajar seperti Bung Karno,

Muhammad Natsir, serta anggota BPUPKI

yang telah menyepakati Pancasila, UUD 1945.

Pada masa kini, peran kaum terdidik,

terpelajar, dan masyarakat kampus perlu

dimunculkan kembali seperti pada masa lalu.

“Kita perlu menghadirkan kembali kaum

terdidik, terpelajar, dan masyarakat kampus

untuk kebangkitan kembali Indonesia,”

ujarnya.

Namun, Hidayat mengakui, menghadirkan

kaum terdidik dan terpelajar bukan perkara

mudah. “Pertama, perlu keterlibatan negara.

Contohnya, dalam kepentingan pendidikan,

Pasal 31 ayat 4 UUD NRI Tahun yang

menyebutkan negara memprioritaskan

sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan

APBD, untuk pendidikan nasional,”

imbuhnya.

Kedua, pendidikan yang memperkuat sila

pertama Pancasila, yaitu manusia Indonesia

yang unggul sekaligus memiliki moralitas yang

tinggi, akhlak yang mulia, negarawan

sehingga memberi harapan Indonesia yang

Kebangkitan nasional Indonesia dimulai dengan kepedulian pada
masalah pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia. Lalu diiringi dengan upaya menghidupkan ekonomi yang
mandiri.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Universitas Prof. Dr. Hamka

Hidayat Nur Wahid: Generasi
Muda Wajib Berpolitik

B
ANYAK pertanyaan di benak generasi

muda Indonesia, salah satunya datang

dari generasi muda Islam yang mem-

pertanyakan apakah generasi muda perlu

berkiprah di dunia politik di saat sebagian

besar masyarakat memandang bahwa dunia

politik itu kotor.  Faktanya banyak sekali

pelaku korupsi berasal dari kalangan politik.

Banyak juga generasi muda yang sangat

khawatir akan terjabak arus dan tenggelam

di pusaran kotornya dunia politik.  Namun,

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid

dengan tegas mengatakan bahwa generasi

muda Islam wajib mempelajari politik,

kemudian memahami, dan berkiprah di

dalamnya.

“Politik itu tidak kotor.  Yang mengotori politik

adalah sosok yang memiliki niatan buruk terjun

ke dunia politik.  Politik adalah pintu masuk

untuk kita berkiprah di pemerintahan menjadi

pejabat publik dan mengeluarkan kebijakan-

kebijakan yang menyejahterakan rakyat

dengan prinsip keadilan,” kata Hidayat Nur

Wahid dalam Seminar Nasional bertema

‘Boleh gak sih berpolitik’, yang diselenggara-

kan BEM Universitas Muhammadiyah Prof. Dr.

Hamka (UHAMKA) Jakarta, di aula UHAMKA,

Sabtu (20/5).

Hidayat Nur Wahid mengungkapkan, sejarah

mencatat bahwa kiprah umat Islam dalam

pergerakan perpolitikan Indonesia, bahkan

dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan

Imej masyarakat terpatri bahwa politik itu kotor, padahal
sebenarnya bukan  politiknya yang kotor, namun oknum pelaku
politiklah yang kotor.

Indonesia, sangat besar dan sangat

memengaruhi sejarah perjalanan bangsa.

“Intinya, generasi muda berpolitik itu wajib.

Bisa berpolitik melalui jalur  kampus misalnya,

tergabung dalam kepengurusan BEM atau

lainnya.  Atau bisa juga berpolitik di jalanan

mengungkapkan ekspresi tetkait dengan

kebebasan berekspresi dan berpendapat

atau berpolitik di jalur formal di parlemen,

baik di daerah maupun di pusat,” ujarnya.

Lalu bagaimana opini publik yang menye-

butkan seolah-olah politik itu kotor sehingga

banyak potensi umat Islam yang menjauhi

politik.  Hidayat menegaskan bahwa semesti-

nya generasi Islam dan umat Islam bangkit

dan mengoreksi imej politik itu kotor, dan

menghilangkan begitu banyak kesalah-

pahaman orang soal politik.

“Kalau kita terus beranggapan bahwa

politik itu kotor, maka selamanya kita tidak

akan berpolitik dan politik kotor itu akan terus

memproduksi produk-produk kotor.  Maka

siap-siaplah bangsa ini akan terus terjadi

korupsi, penyelewengan amanah jabatan,

kerusakan lingkungan, dekadensi moral dan

lainnya.  Apakah kita terima itu, ya pasti

tidak,” imbuhnya.

Menurut Hidayat, bangsa ini tidak rela

dunia politik Indonesia kotor dan semakin

kotor. Maka, rakyat Indonesia, terutama

generasi muda bangsa saat ini harus

berupaya membalik keadaan dengan

menjadikan politik itu bersih sehingga akan

menghasilkan yang bersih pula.

“Bagaimana cara membersihkannya,

hadirkan sesuai yang bersih, yakni agama.

Sesuatu yang bersih akan membersihkan

yang kotor.  Agama akan membersihkan

kekotoran politik. Jika itu terjadi maka politik

akan bersih dan akan melahirkan produk

politik yang bersih  Ingat bangsa ini merdeka

karena kebersihan dan ketulusan para

pejuangnya,” pungkasnya. ❏

DER

lebih baik.

Sementara itu, Adyaksa Dault

mengatakan, pendidikan yang berbasis

agama adalah pendidikan yang berbasis

Pancasila. Oleh karena itu pendidikan agama

sangat penting dilakukan di sekolah. Dia

memberi contoh dengan menayangkan video

seputar kegiatan pramuka di Bangkalan

Madura. “Hal ini sebagai dasar penting

pembentukan karakter pemuda penerus

bangsa, di tengah budaya asing yang mulai

digandrungi oleh para pemuda Indonesia,”

katanya.

Sedangkan Wahyudi menjelaskan secara

detail perkembangan pendidikan di Indone-

sia. “Ketika kita bicara sumber daya manusia,

yang utamanya pendidikan, tapi yang lebih

penting lagi adalah akhlak. Hal itu sesuai slo-

gan Bapak Pendidikan Indonesia, yakni Ki

Hajar Dewantara,” tutur Wahyudi. ❏
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Jakarta Selatan

Ketua MPR Serukan Perdamaian

K
ETUA MPR RI Zulkifli Hasan menjadi

tuan rumah pelaksanaan buka puasa

bersama, di rumah dinas Ketua MPR,

Jl. Widya Chandra, Jakarta Selatan, Jumat

(2/6). Ikut hadir pada acara tersebut Presiden

Joko Widodo, para pimpinan lembaga negara,

pimpinan Fraksi dan kelompok DPD MPR,

pimpinan badan di MPR, serta pimpinan

Lembaga Pengkajian MPR. Selain itu, ada juga

sejumlah menteri, Panglima TNI, dan Kapolri,

serta pimpinan partai politik, duta besar, dan 

pimpinan ormas.

Acara buka bersama di kediaman Ketua

MPR ini mendapat perhatian besar dari

berbagai media. Mereka bermaksud

mengonfirmasi berita menyangkut mantan

Ketua MPR Amien Rais. Sebelumnya, Jaksa

KPK mengungkapkan di pengadilan Tipikor

dengan terdakwa Siti Fadilah Supari bahwa

Amien Rais menerima aliran dana dari kasus

korupsi alat kesehatan (alkes).

Dalam sambutannya, Ketua MPR mengajak

seluruh komponen bangsa mengambil

hikmah Ramadan. Menahan diri untuk tidak

saling serang, mengejek, caci maki, dan

menghina, antara satu kelompok dengan 

kelompok lain. Dan, mengedepankan cinta

kasih, kasih sayang, seperti yang diajarkan

Dalam acara buka puasa bersama di rumah dinas Ketua MPR, Zulkifli Hasan mengajak seluruh
komponen bangsa menghentikan saling serang, saling mengejek, caci maki, menghina, dan lainnya.

Pancasila.

“Kita Harus meninggalkan ribut-ribut dan

pertikaian soal suku, bangsa,  ras dan 

agama. Karena persoalan SARA  sudah

selesai sejak 72 tahun lalu”, ujar Zulkifli

Hasan, seraya berharap, seluruh komponen

bangsa saling bahu-membahu, bersatu

mendukung pembangunan. Keberhasilan

pembangunan, menurut Zulkifli Hasan, akan

dapat  menyejahterakan seluruh masya-

rakat. Karena itu, seluruh bangsa Indonesia

harus berkontribusi, sesuai bidangnya

masing-masing.

Pada kesempatan itu,  Ketua MPR me-

nyampaikan hasil Konferensi Nasional Etika

Kehidupan Bernegara. Salah satu hasilnya

menyebutkan bahwa  tidak semua persoalan

harus dibawa ke ranah hokum, karena

sebagian persoalan itu bisa diselesaikan

melalui pranata sosial. “Tidak selamanya

pengadilan bisa menyelesaikan masalah.

Terkadang malah menimbulkan masalah

baru”, kata Zulikifli.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadi-

yah  Dr. H. Haedar Nashir, M.Si., dalam

tausiyahnya memuji sikap negarawan yang

ditunjukkan para pimpinan bangsa. Saling

silaturahim yang dikembangkan para pemimpin

itu akan menjadi contoh dan ditiru oleh

masyarakat. “Khusus kepada Ketua MPR kita

patut memberi apresiasi, karena selalu

mengumandangkan persatuan dan kerukun-

an”, katanya.

Haedar mengajak segenap bangsa Indo-

nesia untuk mengambil contoh perintah

puasa. Karena salah satu fungsi puasa

adalah periasi. yaitu sikap menjaga diri dari

perbuatan tidak baik. Contohnya, kalau ada

yang mengajak ribut maka orang yang

berpuasa disarankan untuk mengucapkan

kata-kata:  Saya sedang berpuasa.

Kalau khikmah puasa tersebut diterap-kan

dalam kehidupan sehari-hari, kata Haedar,

niscaya Indonesia akan terhindar dari sikap

saling menyalahkan, saling menjelekkan,

apalagi menfitnah. Selain itu, kegaduhan politik

yang sering terjadi dapat diminimalisir. ❏
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Duta Besar Chile

Meningkatkan Hubungan dengan Chile

T
ERIMA KASIH kepada Yang Mulia Duta

Besar telah datang ke Gedung MPR,”

ujar Wakil Ketua MPR Mahyudin saat

menerima kehadiran Duta Besar Chile untuk

Indonesia, Gonzalo Mendoza, di Lt.9 Gedung

Nusantara III, Komplek MPR/DPR/DPD,

Jakarta, 16 Juni 2017.

Dalam kesempatan tersebut, Mahyudin

menyatakan perlunya peningkatan

hubungan kedua negara, Indonesia-Chile,

dalam segala bidang, yakni politik, ekonomi,

pertanian, demokrasi, dan lain sebagainya.

Dalam soal politik, kata Mahyudin, saat ini

di Indonesia terjadi hal yang sangat krusial,

yaitu soal pembahasan Rancangan

Undang-Undang Tentang Pemilu, terutama

mengenai president threshold. Menurut

Mahyudin, bila pembahasan mengalami

deadclock maka nantinya akan diambil

jalan lewat voting. “Ketika voting maka

kehadiran anggota DPR wajib ada untuk

memberi suara,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, antara Chile dan In-

donesia perlu memperluas jalinan kerja sama,

terutama antarparlemen. “Kita bisa bertukar

informasi, apalagi Chile negara makmur di

Amerika Selatan,” ujarnya. “Kita bisa melihat

perkembangan demokrasi di sana,”

tambahnya.

Mahyudin menginginkan kedua negara

juga meningkatkan hubungan dagang. “Kita

berharap ada semacam kamar dagang yang

mengurusi masalah perdagangan kedua

negara,” harapnya. “Kerja sama kedua

negara penting untuk meningkatkan per-

ekonomian,” tambahnya. Apalagi ada kerja

sama kawasan Selatan-Selatan.

Kepada Gonzalo, Mahyudin memaparkan

bahwa MPR mempunyai tugas menyosiali-

sasikan Empat Pilar MPR, yaitu Pancasila,

UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka

Tunggal Ika. Keempat pilar tersebut harus

diberikan kepada seluruh warga negara In-

donesia di manapun tempatnya.  “Warga

negara Indonesia yang berada di Chile pun

berhak untuk mendapat sosialisasi,” ujarnya.

Dengan melaksanakan Empat Pilar diharap-

kan masyarakat akan menjadi lebih baik. “Bila

melaksanakan Empat Pilar maka tak akan

membuat masalah, termasuk warga yang

Meski dipisahkan jarak nan jauh, namun hubungan Indonesia-Chile bisa terjalin di berbagai bidang.
Namun MPR ingin hubungan itu lebih ditingkatkan.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

berada di luar negeri,” ujarnya.

Gonzalo mengucapkan terima kasih bisa

bertemu dengan Mahyudin. Dia menghata-

kan, negerinya makmur seperti yang

dikatakan Mahyudin, itu berkat perjuangan

yang sangat panjang, bahkan negaranya

pernah juga dipimpin oleh seorang diktator.

Meningkatkan hubungan dalam segala

bidang disambut baik oleh Ganzalo. Di

negaranya, pada Oktober akan diseleng-

garakan Pemilu. Dia menyatakan, jumlah

anggota parlemen di sana akan ditambah.

Dalam soal perdagangan,  sudah ada kamar

yang mengurusi peningkatan hubungan

dagang. Selama bertugas di Indonesia,

Ganzalo mengatakan, pernah bertemu

dengan Menteri Pertanian. “Kami ingin

menerapkan standard halal,” ungkapnya.

Gonzalo mengharapkan, Indonesia-Chile

bisa saling mengisi dan memenuhi kebutuh-

an. “Kita akan mencari barang dan harga

yang terbaik,” pungkasnya. Selanjutnya

Gonzalo menyatakan, siap membantu

kelancaran hubungan kedua negara.  ❏

AW
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Kemang, Jakarta Selatan

Jadikan Alquran Sebagai Cermin

M
ALAM ini adalah malam Nuzulul

Quran, malam 17 pada bulan

Ramadhan,” ujar Wakil Ketua MPR

Hidayat Nur Wahid saat mengawali tauziah-

nya di hadapan jamaah Masjid Al Ibadah,

Kemang, Jakarta Selatan, 11 Juni 2017.

Dalam acara memperingati Nuzulul Quran itu,

Hidayat Nur Wahid menuturkan, kita diper-

temukan oleh Allah dengan malam yang

sangat luar biasa, mengingatkan kita semua

bahwa Allah memberikan sebuah fakta umat

Islam bisa maju, bisa hebat, bahkan bisa

menghadirkan peradaban yang berke-

unggulan, mengalahkan peradaban-

peradaban apapun.

Hidayat Nur Wahid menguraikan, ketika

Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, ia

menyuruh Rasulullah untuk membaca iqra,

namun Rasulullah mengatakan, saya tidak

bisa membaca. Jibril pun mengatakan kembali

iqra, hingga beberapa kali sampai Rasulullah

mengatakan saya tidak bisa membaca

Alquran.

Menurut alumni Pondok Modern Darus-

salam Gontor itu, peristiwa ini menandakan

bahwa Allah dan Rasulnya memberikan

sebuah contoh kalau kita mau maju, hebat,

sukses, dan menghadirkan Islam yang

rahmatan lil alamin, berke-unggulan, bisa

terjadi ketika kita diberi ajaran Alquran dan

melaksanakan.

“Seadainya Rasulullah saat itu diberi wahyu,

namun tidak mau dan tidak me-laksanakan

perintah mungkin tidak akan ada Islam,”

ujarnya. “Karena Rasulullah me-laksanakan

perintah, jadilah suatu hal yang luar biasa,”

tambahnya. Diterimanya Alquran oleh

Rasulullah membuat masyarakat dari jahiliyah

menuju islamiyah, masyarakat yang tidak

mengenal peradaban menjadi masyarakat

yang mengenal peradaban unggul.

Di hadapan para jamaah, Hidayat Nur

Wahid mengatakan, malam ini kita dikumpulkan

Hidayat Nur Wahid menganjurkan agar menjadikan Alquran sebagai pedoman meningkatkan taqwa.
Dan, dia berharap kehidupan umat Islam akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

untuk memperingati turunnya Nuzulul Quran

untuk mensyukuri karunia dan mengingatkan

kembali Alquran untuk menghadirkan generasi

baru sebagai berkah hadirnya Alquran.

Hidayat Nur Wahid ingat pesan Imam

Ghozali, bila ummat Islam mau menghadirkan

Alquran yang betul-betul berkah dan

bermanfaat, maka jadikan Alquran itu seolah-

olah bisa berbicara dengan Anda, bukan

bicara dengan orang lain. “Jadi, kalau kita

dilarang melakukan tindakan jahat, itu pada

kita bukan pada orang lain,” Hidayat Nur

Wahid mencontohkan. “Perintah sholat,

puasa, yang diperintah itu kita bukan orang

lain,” tambahnya.

Pesan kedua Imam Ghozali tentang

Alquran adalah menjadikan kitab itu sebagai

cermin. “Ketika bercermin, cermin itu akan

menampilkan apa adanya,” ujarnya. Bila kita

bagus ya bagus, kalau awut-awutan ya awut-

awutan. Maka bila cermin itu mengatakan

tidak sebagus yang ada harapkan maka

jangan salahkan cermin. “Inilah wejangan

dari Imam Ghozali agar pada Nuzulul Quran

tahun ini memberi berkah lebih bagi pada

kita,” ujarnya. ❏

AW
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Ketua MPR :

Fokus Pada Substansi Pancasila

M
EMPERINGATI hari ulang tahun ke-96

H.M Soeharto serta hari lahir

Pancasila 1 Juni, Universitas Mercu

Buana mengadakan serangkaian acara.

Salah satunya seminar tentang  Pancasila

dengan keynote speaker Jend TNI  (purn)

Try Sutrisno dan Ketua MPR RI, Dr. Zulkifli

Hasan, SE., MM. Narasumber seminar ini

adalah Dr. Yudi Latief, Ketua UKP-PIP, dan

Brigjen TNI (purn) Dr. Syafroedin Bahar,

peneliti Litbang Persatuan Purnawirawan

TNI AD.

Seminar Nasional bertema “Kepemimpinan

Nasional dalam Perspektif Pancasila” yang

berlangsung di Universitas Mercu Buana,

Jakarta, Jumat (9/6/2017), diikuti sekitar 800

mahasiswa yang memenuhi ruangan. Tampil

sebagai pembicara pertama, Jend TNI  (purn)

Try Sutrisno menyampaikan bahwa acara

ini sungguh sangat bersejarah, karena

memberikan penghormatan yang sangat

tinggi kepada orangtua, pemimpin-pimpinan

yang secara langsung turut mendirikan

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945.

Menurut Try Sutrisno, sejarah dunia telah

mencatat, baik Soekarno maupun Soeharto

adalah contoh nyata pemimpin nasional In-

donesia yang senantiasa dikenang sebagai

tokoh yang mengimplementasikan nilai-nilai

Pancasila dalam kepemimpinan nasional, dan

memberikan aspirasi dan inspirasi bagi

berbagai negara di dunia. Contoh nyata,

yakni ketika Soekarno mengadakan

Konferensi Asia Afrika di Bandung maka

bermunculan lah negara-negara Asia Afrika

yang belum merdeka kemudian menjadi

merdeka.

“Semua yang dilakukan dan yang

dihasilkan oleh kedua tokoh besar bangsa

Indonesia ini (Soekarno dan Soeharto) untuk

bangsa dan negara hingga dikenal di kancah

internasional merupakan implementasi sikap,

arahan, prilaku, yang berpancasila,” kata Try

yang baru saja dilantik sebagai anggota

Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden –

Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Sementara itu, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan

menegaskan, diskursus Pancasila sudah

harus masuk pada substansi, yaitu menjadi

perilaku individu, penyelenggara negara,

para pengambil kebijakan, dan menjadi acuan

dalam pembuatan undang-undang.

“Sehingga semuanya sesuai dengan

Pancasila dan UUD. Senasib sepe-

Diskursus Pancasila sudah harus masuk pada substansi, yaitu
menjadi perilaku individu, penyelenggara negara, para pengambil
kebijakan, dan menjadi acuan dalam pembuatan undang-undang.

nanggungan. Kekayaan alam dikuasai

negara dan digunakan sebesar-besarnya

untuk kemakmuran rakyat,” katanya.

Dengan fokus pada substansi, Zulkifli

Hasan berharap, Pancasila jangan dijadikan

alat untuk memberi stigma satu dengan yang

lain.  “Oleh karena itu, saya minta janganlah

Pancasila dijadikan stigma membeda-

bedakan. Itu akan menimbulkan perpecahan.

Pancasila harusnya jadi pemersatu,”

ucapnya.

Terkait pembentukan UKP-PIP, Zulkifli

Hasan berharap, Yudi Latif dan tim fokus

pada inplementasi Pancasila di kalangan

penyelenggara negara, menteri, gubernur,

bupati dan TNI - Polri. “Kalau penyelenggara

negaranya bagus, tentu rakyat akan

mengikuti. Tapi kalau kita ceramah Pancasila,

praktiknya tidak sesuai, lama-lama rakyat

juga akan bertanya-tanya,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua UKP-PIP Dr. Yudi

Latif mengatakan, cara mengimplemen-

tasikan nilai-nilai Pancasila di dalam

kepemimpinan, yakni harus kembali kepada

pidato Bung Karno pada 1 Juni yang

mengatakan bahwa Pancasila dalam dua

istilah. Yakni, Pancasila sebagai dasar

filsafat yang sering disebut  dasar negara,

dan kedua Pancasila sebagai pandangan

hidup. “Pidato itulah yang seharusnya

menjadi pegangan bagi kita. Karena apa?

Karena dasar filsafat menghendaki penye-

lenggaraan negara itu harus didasarkan

pada Pancasila,” katanya. ❏

BS
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Pergantian Antar Waktu (PAW)

Pelantikan Anggota Baru MPR RI

B
ERTEMPAT di Ruang Delegasi, Gedung

Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD

Senayan, Jakarta, 14 Juni 2017, Ketua

MPR Zulkifli Hasan melantik anggota baru

MPR. Ketiga anggota baru itu adalah Toriq

Hidayat dari Fraksi PKS, Ivan Doly Gultom

dari Fraksi Golkar, dan Chaidir Djafar dari

Kelompok DPD Papua Barat.

Toriq menjadi anggota MPR melalui per-

gantian antarwaktu (PAW) untuk meng-

gantikan Sohibul Iman. Sohibul Iman meng-

undurkan diri setelah menjadi Presiden PKS.

Mereka berasal dari Dapil XI Jawa Barat.

Sedang Ivan menggantikan Tantowi Yahya

yang kini menjadi Duta Besar Selandia Baru.

Ivan berasal dari Dapil Jakarta.

“Selamat datang, selamat bertugas di

MPR,” ujar Zulkifli Hasan diawal sambutan-

nya. “Tugas telah menanti anggota baru.

Tugas yang dimaksud salah satunya adalah

melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR, yaitu

Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan

Bhinneka Tunggal Ika,” katanya.

Sosialiasi, menurut Zulkifli Hasan, sangat

penting mengingat perkembangan yang

terjadi saat ini, seperti memudarnya rasa

kebangsaan, perilaku ingin menang sendiri,

tarung bebas, dan menghalalkan segala cara.

“Masih terasa juga sisa-sisa selepas Pilkada

Jakarta,” ujarnya. Dengan menyosia-

lisasikan Empat Pilar maka hal-hal demikian

bisa dicegah dan ditanggulangi. “Mari kita

sosialisaikan Empat Pilar agar tujuan Indo-

nesia tercapai,” pungkasnya.

Selepas melantik angota baru MPR, Zulkifli

Hasan diwawancarai oleh wartawan soal

rencana penghapusan mata pelajaran

agama di sekolah. Pada kesempatan itu,

Zulkifli Hasan menegaskan, pendidikan

kewarga-negaraan, cinta tanah air,

pendidikan moral Pancasila, dan pendidikan

MPR melantik tiga anggota baru, dan kehadiran mereka sudah ditunggu tugas Sosialisasi Empat
Pilar MPR.

agama itu merupakan hal yang sangat

penting. Pendidikan nilai-nilai pada

pemerintahan masa lalu diberikan di sekolah-

sekolah. Pendidikan seperti itu, menurut

Zulkifli, tetap diperlukan dan penting

diberikan di sekolah. “Kalau perlu ditambah,”

ujarnya.

Di tengah krisis moral, agama, dan

memudarnya nilai-nilai kebangsaan,

pendidikan agama dan Pancasila sangat

dibutuhkan dan diinternalkan pada anak

sekolah. “Pintar saja tidak cukup. Perlu anak

yang pintar dan mempunyai nilai-nilai,”

tambahnya. ❏

AW
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Seminar Nasional UNJ

Ketua MPR: Negara Maju Berbanding Lurus
dengan Kualitas Pendidikan

S
YARAT menjadi sebuah negara.yang

maju adalah bersumber dari kualitas

sumber daya manusianya yang

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,

namun semua itu berkaitan erat kualitas

pendidikan sebuah negara.

Fakta berbicara, negara kecil dan miskin

sumber daya alam, tapi kaya akan kualitas

sumber daya manusia menjadi sebuah

negara yang maju, modern luar biasa.

Sebaliknya, betapapun luasnya negara dan

memiliki kekayaan sumber daya alam, tapi

tidak memiliki sumber daya manusia

berkualitas akan menjadi sebuah ngara yang

jalan di tempat, begitu-begitu saja sampai

sumber daya alamnya habis.

Hal tersebut disampaikan Ketua MPR RI

Zulkif l i  Hasan di hadapan ratusan

mahasiswa dan mahasiswi serta rektor,

para dekan dan dosen Universitas Negeri

Jakarta (UNJ), dalam acara Seminar Nasional

bertema ‘Membangun Identitas Bangsa

Melalui Pendidikan & Riset, dalam rangka Dies

Natalis ke-53 UNJ, di aula Gedung Dewi

Sartika UNJ, Selasa (23/5).

“Berbicara soal ilmu pengetahuan maka

lembaga pendidilan seperti perguruan tinggi

adalah garda terdepan dalam mencetak

manusia Indonesia yang berkualitas.  Selain

ilmu dan teknologi, elemen lainnya adalah

trust atau kepercayaan.  Seluruh elemen

bangsa harus terkait dan saling percaya,”

katanya.

Ketua MPR juga menyampaikan soal arti

penting Pancasila bagi rakyat Indonesia.

Pancasila adalah nilai luhur bangsa yang

sangat luar biasa, tapi kadang bangsa ini

melupakannya.  Generasi muda bangsa

jangan pernah melupakan ideologi bangsa-

nya sendiri.  Pancasila selain menjadi

ideologi bangsa juga sebagai elemen

penguat bersatunya rakyat Indonesia yang

snagat beragam.

“Masalah bangsa ini adalah bukan

Pancasilanya dan pemahamannya, tapi

ditataran implementasinya yang masih sangat

kurang. Impelentasikan Pancasila dalam

kehidupan bermasyarakat maka selesailah

permasalahan bangsa ini,” imbuhnya.

Usai memberikan keynote speech, Ketua

MPR berkesempatan membuka secara resmi

Riset Expo 2017 UNJ dan berkeliling me-

nyaksikan berbagai hasill riset mahasiswa

dari berbagai fakultas.

“Riset expo ini luar biasa.  Riset adalah

kegiatan sangat penting.  Saya teringat anak

Generasi muda bangsa mesti menguasi ilmu pengetahuan dan tenologi serta pemahaman nilai luhur
bangsa dengan baik agar sumber daya manusia Indonesia berkualitas.

saya sekolah jurusan chemistry di London

mengatakan bahwa fasilitas lab dan riset

masih sangat kurang,” cerita Zulkifli Hasan.

Menurut Zulkifli Hasan,  memang harus

diakui fasilitas riset di Indonesia sangat

lemah, padahal riset sangat menentukan

dalam segala bidang.  Riset expo yang

dilakukan UNJ adalah angin segar, mudah-

mudahan riset di Indonesia akan semakin

berkembang dan maju.  ❏

DER
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Haul Bung Karno ke-47

Dr. Ahmad Basarah: Gagasan Bung Karno
Representasi Islam dan Nasionalisme

F
RAKSI PDI Perjuangan MPR RI

menggelar Haul ke-47 Bung Karno dan

peluncuran buku “Bung Karno, Islam,

dan Pancasila” karya Dr. Ahmad Basarah.

Haul dan peluncuran buku ini berlangsung

di Gedung Nusantara IV, Kompleks

Parlemen, Jakarta, Rabu (21/6), bertepatan

dengan hari wafatnya Bung Karno pada 21

Juni 1970.

Hadir sejumlah tokoh dalam acara itu, di

antaranya Ketua Umum PDI Perjuangan yang

juga Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno-

putri, Sekjen PDI Perjuangan Hasto

Kristiyanto, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua

DPD Oesman Sapta, Ketua MK Arief Hidayat,

Menko PMK Puan Maharani, Menteri Dalam

Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menkumham

Yasonna H laoly. Hadir juga Gubernur Jawa

Tengah Ganjar Pranowo dan jajaran

pimpinan Fraksi PDI Perjuangan serta

pimpinan fraksi di MPR RI.

Dalam sambutannya, Ketua Fraksi PDI

Perjuangan MPR RI, Ahmad Basarah,

mengatakan, pada tanggal 21 Juni, tepat 47

tahun lalu, Bung Karno wafat karena

penyakit yang dideritanya sebagai akibat

tekanan psikis dan politik oleh penguasa

pada waktu itu. Bung Karno wafat dalam

status sebagai tahanan politik setelah

diisolasi dari dunia luar di Wisma Yaso

Konstruksi pemikiran awal kenegaraan Bung Karno justru dibentuk oleh pemikiran Islam.

Jakarta.

 “Bung Karno pergi meninggalkan kita

semua dengan membawa beban yang amat

berat bagi diri dan keluarga serta pengikut-

pengikutnya, karena telah dituduh berkhianat

kepada bangsa dan negara yang beliau

dirikan sendiri bersama tokoh-tokoh pendiri

bangsa lainnya,” ujarnya dalam sambutan

yang diberi judul “Pledoi Bung Karno dan

Pemikiran-Pemikirannya”.

Setelah melewati masa yang panjang,

selama 45 tahun, kata Basarah, barulah

pemerintah Republik Indonesia mengakui

kekeliruannya telah menuduh Bung Karno

berkhianat kepada bangsa dan negaranya.

Koreksi terhadap keputusan politik negara

yang keliru melalui TAP MPRS XXXIII tahun

1967 itu, akhirnya dilakukan melalui peng-

anugerahan gelar Pahlawan Nasional

kepada Bung Karno dengan Keputusan

Presiden Nomor 83 tahun 2012 tanggal 7

November 2012.

Sementara terkait dengan buku yang

ditulisnya dengan judul “Bung Karno, Islam

dan Pancasila”, Basarah menjelaskan, buku

tersebut berisi tentang sejarah perkem-

bangan pemikiran kenegaraan Bung Karno,

khususnya pemikiran tentang Islam dan

Nasionalisme, serta keterkaitannya dengan

proses sejarah, eksistensi, dan kedudukan

hukum Pancasila dalam sistem hukum

nasional serta penggunaan Pancasila

sebagai tolok ukur dalam pengujian Undang-

undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI

Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi.

“Pilihan judul buku yang bertajuk ‘Bung
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Karno, Islam dan Pancasila’ juga sengaja

kami pilih untuk menggambarkan secara

umum substansi materi buku tersebut. Uraian

tentang dimensi keislaman Bung Karno kami

ulas dalam rangka meletakkan kembali secara

proporsional tentang jati diri, perkembangan

pemikiran, orientasi, sikap serta warisan-

warisan keislaman Bung Karno yang selama

ini banyak tidak diketahui dengan baik oleh

masyarakat Indonesia,” paparnya.

Lebih lanjut, Basarah menyampaikan,

materi tentang dimensi keislaman Bung Karno

juga sengaja dijadikan judul buku dimaksudkan

sebagai jawaban atas berbagai tuduhan

yang hingga saat ini masih sering dilontarkan

beberapa pihak yang mempropagandakan

Bung Karno sebagai seorang sekuler atau

anti agama, bahkan seorang komunis.

“Pendapat bahwa Bung Karno adalah

seorang santri memang sangat tepat.

Karena terbentuknya konstruksi pemikiran

awal kenegaraan Bung Karno justru dibentuk

oleh pemikiran Islam,” ujarnya.

Momentum itu diperoleh ketika ayah Bung

Karno, Raden Sukemi Sosrodihardjo

menitipkan Soekarno remaja pada usia 16

tahun di rumah seorang tokoh Islam besar pada

masa itu dan pendiri organisasi Sarikat Islam

(SI), HOS Tjokroaminoto, di kelurahan Peneleh,

Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Di

Pondokan HOS Tjokroaminoto itulah Bung

Karno rajin berdiskusi dan membaca buku-

buku tentang Islam dan berdiskusi, bukan

hanya dengan HOS Tjokroaminoto tetapi juga

dengan tokoh-tokoh Islam pejuang

kemerdekaan lainnya yang sering berkunjung

ke rumah HOS Tjokroaminoto.

Kemudian, lanjut Basarah, saat Bung

Karno dibuang pemerintah kolonial Belanda

ke Ende Flores tahun 1934-1938, Bung

Karno melengkapi dahaga keislamannya

dengan membaca buku-buku tentang Islam

serta berkorespondensi dengan Ahmad

Hassan, tokoh Persis dari Bandung. Bahkan,

ketika Belanda mengasingkan Bung Karno

ke Bengkulu, Bung Karno diangkat menjadi

Ketua Majelis Pengajaran Muhammadiyah

Bengkulu tahun1938-1943.

Dengan pisau analisa pemikirannya itulah

kemudian Bung Karno melakukan penggalian

terhadap nilai-nilai luhur yang terkandung

dalam jiwa dan kepribadian bangsa Indone-

sia. Hasil penggalian terhadap nilai-nilai asli

kepribadian bangsa Indonesia itulah yang

kemudian dikonseptualisasikan dan

dipersembahkan sebagai mutiara terpendam

kepada bangsa dan negara Indonesia.

“Mutiara terpendam itu kemudian ia

pidatokan pada saat sidang BPUPK tanggal

1 Juni 1945 yang agendanya sedang

membahas dasar negara Indonesia

merdeka, dan Bung Karno memberi nama

lima dasar falsafah Indonesia merdeka itu

dengan nama Pancasila,” demikian Basarah.

Lebih lanjut, Basarah menyampaikan,

mengacu apa yang menjadi gagasan Bung

Karno, golongan Islam dan golongan

nasionalisme ibarat dua rel kereta api yang

harus berdampingan dengan kokoh dan

seimbang. Jika salah satu relnya patah maka

bukan hanya kereta api yang berada di atasnya

tidak dapat mengantarkan penumpangnya
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sampai ke tujuan. Akibat fatalnya adalah kereta

api itu akan terjungkal dan mencelakakan para

penumpang yang ada di dalamnya. “Kalau Is-

lam dan nasionalisme dipisahkan atau diadu-

domba maka hancurlah Indonesia,” tutur

Wasekjen PDIP ini.

Karenanya, Basarah menambahkan,

bangsa Indonesia patut bersyukur karena

telah diwariskan oleh para pendiri negara

sebuah dasar dan ideologi negara yang

kualitasnya telah melampaui ideologi bangsa-

bangsa lain di dunia.

“Pancasila lebih baik dari manifesto

komunis, karena punya sila Ketuhanan Yang

Maha Esa. Pancasila lebih baik dari paham

liberalisme/kapitalisme karena punya sila

keadilan social, dan Pancasila juga lebih baik

dari sistem khilafah karena punya sila

persatuan Indonesia,” jelasnya.

Buku “Bung Karno, Islam, dan Pancasila”

materi substansinya sebagian besar diambil

dari disertasi doktor Ahmad Basarah pada

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Semarang dengan judul disertasi “Eksistensi

Pancasila Sebagai Tolok Ukur dalam

Pengujian UU terhadap UUD 1945 di

Mahkamah Konstitusi: Kajian Perspektif

Filsafat Hukum dan Ketatanegaraan” yang

dipertahankan dalam sidang terbuka ujian

doktoral pada 10 Desember 2016.

“Semoga hadirnya buku Bung Karno, Is-

lam, dan Pancasila akan memberikan

manfaat dan dapat menjadi jembatan

pemikiran antara pandangan Golongan Is-

lam dan Golongan Nasionalis dalam

menghadapi dan menyikapi perubahan sosial

yang sedang terjadi dalam masyarakat In-

donesia saat ini,” harap Basarah.

Profesor Pancasila

Sementara itu Ketua MPR RI Zulkifli Hasan

menganugrahi Ketua Fraksi PDI Perjuangan

di MPR, Ahmad Basarah, dengan julukan baru,

yaitu Profesor Pancasila. Menurut Zulkifli,

Ahmad Basarah itu cocok mendapat julukan

Profesor Pancasila. Hal itu berkat ketekunan

Basarah meneliti ideologi bangsa Indonesia,

bahkan mengaitkannya dengan Islam.

Zulkifli mengatakan, Basarah sudah

meraih gelar doktor ilmu hukum dari Univer-

sitas Diponegoro (Undip) Semarang, karena

menyusun disertasi tentang Pancasila. “Ini

luar biasa,” ujarnya.

Sedangkan Ketua Mahkamah Konstitusi

(MK) Prof. Dr. Arief Hidayat yang menjadi

promotor bagi Basarah mengaku, awalnya

meragukan kemampuan akademik Basarah

untuk menyelesaikan disertasi doktoral.

“Pada waktu diminta jadi promotor, saya ragu

apakah beliau punya kemampuan akademik,”

tutur Arief.

Namun, Basarah ternyata mampu menepis

keraguan Arief. Ketika masuk program doktor

Basarah berhasil mengemukakan pandangan

akademiknya dengan lugas.  “Saya sangat

apresiasi pandangan akademiknya. Terutama

meluruskan Pancasila sebagai ideologi dan

dasar negara,” tutur Arief.

Guru besar ilmu hukum Undip itu mengaku

sudah menjadi promotor bagi 70 calon doktor.

Dari jumlah sebanyak itu, kata Arief

menegaskan, Basarah merupakan salah

satu yang terbaik.  “Ahmad Basarah doktor

terbaik,” kata Arief.

Sedangkan Megawati menilai, Basarah

sebagai sosok politikus yang punya minat

besar pada hukum dan konstitusi. “Tugasmu

di sana. Tugas Saya ketua umum PDI

Perjuangan,” katanya. ❏

BS
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“Ngobrol Bareng Netizen Jakarta”

Gunakan Medsos Untuk Merangkul Jangan
Memukul

K
ETUA MPR Zulkifli Hasan menghadiri

netizen gathering yang dikemas dalam

acara “Ngobrol Bareng MPR” bersama

netizen Jakarta yang diselenggarakan MPR

RI di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen,

Jakarta, Senin (6/6/2017). Pertemuan ini

dihadiri 100 orang netizen yang diseleksi dari

200 lebih pendaftar.

Kepada para netizen, Zulkifli Hasan

mengajak agar media sosial menjadi ajang

untuk perluas persaudaraan, bukan malah

menambah musuh. “Gunakan media sosial

untuk merangkul bukan memukul. Medsos

itu sarana persaudaraan bukan malah

menambah musuh,” ujarnya.

Zulkifli Hasan meminta netizen berparti-

sipasi dalam mengembalikan nilai-nilai ke-

Indonesiaan. Melalui media sosial, Zulkifli

Hasan meminta netizen menyebarluaskan

nilai-nilai ke-Indonesiaan itu kepada masya-

rakat. “Pancasila harus dikenalkan secara

interaktif pada generasi millenial. Media Sosial

menjadi sarana paling tepat mendekatkan

nilai nilai luhur kita pada generasi muda,”

katanya.

Mengenai perkembangan media sosial,

Zulkifli Hasan menilai, saat ini Medsos telah

menjadi media alternatif rujukan masyarakat.

Karena itu, ia berharap, netizen selalu

menyajikan kebenaran. “Sekarang media

sosial jadi rujukan. Saya minta jangan

sebarkan hoax, tapi beritakan kebenaran

apa adanya, walaupun banyak resiko,”

tuturnya.

Sekretaris Jenderal MPR RI, Ma’ruf

Cahyono juga menjadi pembicara dalam

“Ngobrol Bareng MPR” bersama Netizen

Jakarta. Dalam paparannya, Ma’ruf Cahyono

berharap, para netizen dapat ikut membantu

tugas MPR dalam membumikan dan mem-

bunyikan Pancasila melalui bahasa yang

mudah dicerna pada komunitas blogger

masing-masing. Membumikan dan mem-

bunyikan Pancasila ini tidak hanya pada

tataran pemahaman, tetapi juga pada tataran

penyadaran dan menstimulasi agar

Pancasila menjadi perilaku sehari-hari.

“Kita berharap, bagaimana para netizen

memberi pemahaman kepada masyarakat.

Syukur-syukur bisa menyadarkan dan

menstimulasi menjadi perilaku,” ujarnya.

Menyampaikan pesan dari Ketua MPR,

Ma’ruf Cahyono mengatakan, inti dari

“Ngobrol Bareng MPR” adalah untuk

mendorong para netizen ikut serta dalam

menyebarluaskan tugas MPR, yaitu

internalisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945,

NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. “Agar tugas

MPR itu bisa sampai ke masyarakat dengan

bahasa yang mudah sehingga masyarakat

mempunyai pola pikir yang mendorong

menjadi perilaku sehari-hari,” katanya.

Menurut  Ma’ruf Cahyono, para netizen dan

blogger mempunyai cara-cara yang pas.

Media sosial adalah sarana

persaudaraan di antara

sesama netizen, bukan

malah menimbulkan

permusuhan.

Melalui tulisan di blog masing-masing maka

pesan MPR bisa sampai pada segmentasi

masing-masing blogger. “Jadi para netizen ikut

berpartisipasi menuju pada sasaran sosialisasi

nilai-nilai ke-Indonesiaan,” tambahnya.

Kepada para netizen, Ma’ruf juga meng-

ungkapkan kegiatan-kegiatan penting MPR,

di antaranya Konperensi Etika Kehidupan

Berbangsa dan Bernegara yang berlang-

sung menjelang peringatan Hari Lahir

Pancasila 1 Juni. “Ada banyak kata kunci

dalam Etika Kehidupan Berbangsa dan

Bernegara yang terkandung dalam Tap MPR

No. VI Tahun 2001, seperti gotong royong,

kemandirian, budaya malu. Silakan untuk

diterjemahkan masing-masing menjadi tulisan

dengan bahasa yang sesuai dengan

komunitasnya,” pintanya.

Ma’ruf Cahyono yakin, bila para netizen

ikut bergerak pasti memberikan kontribusi

pada pembangunan karakter bangsa.

“Sebab, pembangunan karakter bangsa

menjadi kewajiban semua pihak tidak hanya

MPR,” ucapnya. ❏

BS
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P
ERPUSTAKAAN MPR turut berpartisipasi dalam memeriahkan

acara Pekan Pancasila 2017. Selama dua hari berturut-turut,

1 dan 2 Juni 2017, Perpustakaan MPR menggelar acara Wakil

Rakyat Bicara Buku dengan tema Literasi Pancasila.

Pada hari kedua, 2 Juni 2017, bertempat di Perpustakaan MPR,

Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, gelaran yang bertema

Sumber Daya Manusia dan Pancasila itu, selain menghadirkan dua

wakil rakyat, yakni: Anggota MPR Fraksi PKS TB Soenmandjaja dan

anggota MPR Fraksi PDI Perjuangan Eddy Kusuma Wijaya, juga

mendatangkan akademisi Azmi Syahputra dari Universitas Bung

Karno, Dedi Kusuma Utama dari STIAMI, Mathilda W. Birowo dari

Akademi Televisi Indosiar, serta Mieke Malaon, seorang praktisi

sumber daya manusia.

Di hadapan ratusan mahasiswa sebagai peserta acara itu,

Soenmandjaja menuturkan pentingnya Pancasila dalam kehidupan

sehari-hari. Pria asal Bogor, Jawa Barat, itu menyampaikan sejarah

bagaimana Pancasila lahir. Dalam kekinian, ia mengapresiasi

dibentuknya Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP

PIP). Dari unit kerja yang dibentuk lewat Peraturan Presiden Nomor

54 tahun 2017 itu, dirinya berharap pemantapan Pancasila ke tengah

masyarakat luas lebih masif. “Karena tidak mungkin MPR menangani

sendiri,” ujarnya. “Harus ada satu badan nasional yang khusus

menangani sosialisasi Pancasila,” tambahnya.

Dalam diskusi yang diliput puluhan wartawan itu, Eddy Kusuma

mengajak generasi muda menjadi sumberdaya yang kritis dan

tangguh. Untuk membentuk hal yang demikian maka diperlukan

keteladanan dari para pemimpin bangsa. “Kalau generasi muda tidak

mendapatkan keteladanan dari pendahulu, kita akan dilecehkan oleh

bangsa lain,” katanya.

Eddy Kusuma mengungkapkan, Pancasila merupakan ideologi

yang bagus dan strategis. Beragam upaya menghayati dan

mengamalkan Pancasila pun dilakukan generasi terdahulu. Pada masa

dulu ada Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

Meski demikian dirinya kecewa sebab penguasa saat itu tidak

menjadikan P4 sebagai perilaku keseharian. “Perilaku pemimpin pada

waktu itu tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan apa

yang diajarkan” ujarnya.

Ia menyebut, banyak perilaku yang bertentangan dengan

Pancasila. Dicontohkan beberapa peristiwa kemanusiaan dan

korupsi. Untuk meluruskan kehidupan berbangsa dan bernegara,

Eddy Kusuma mendukung revolusi mental yang dicanangkan Presiden

Jokowi. Revolusi mental dicetuskan karena melihat perilaku atau

perbuatan abdi negara  tidak sesuai Pancasila. “Untuk itu, Pancasila

harus menjadi kepribadian bangsa kita, perbuatan kita jangan sampai

tidak mencerminkan jiwanya Pancasila,” tegasnya menambahkan.

Ini penting, menurut Edy Kusuma, karena sebentar lagi Indonesia

mendapat bonus demografi. Untuk itu bangsa ini harus menatap ke

depan. “Jangan kalah dengan bangsa lain, apalagi dengan negara

tetangga,” ujarnya.

Sehari sebelumnya, pada 1 Juni 2017, di Perpustakaan MPR,

Wakil Ketua Lembaga Pengkajian MPR Prof. Syamsul Bahri, Psikolog

dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Ninik L Karim, dan dosen

Universitas Pancasila Mohammad Zaenudin hadir untuk mengupas

Pancasila.

Di hadapan puluhan peserta yang mayoritas mahasiswa, Syamsul

Bahri  berpendapat, Pancasila penting untuk dipahami dan menjadi

panduan perilaku kehidupan sehari-hari untuk dipraktikkan.

Sementara dalam pemaparannya, Niniek L Karim menggarisbawahi

substansi positif dan  ideal dari Pancasila. “Generasi muda harus

memiliki semangat positif demi Pancasila dan NKRI,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Mohammad Zaenuddin menjelaskan,

Pancasila mengajarkan banyak hal dalam kehidupan. Nilai-nilainya

yang sudah ditanamkan dari masa kecil, harusnya terimplikasi dengan

baik dalam keberagaman. “Ketika kita bertemu dengan kebudayaan

yang beragam, kita belajar toleransi, menghargai dan tidak menyakiti,”

ujarnya. Ia menegaskan bahwa Pancasila sangat berarti dalam

keberagaman. “Nilai keberagaman dalam Pancasila, dijelaskan dalam

agama apapun,” paparnya. ❏

AW

Pekan Pancasila
di Perpustakaan MPR

Memperingati Hari Lahir Pancasila, Perpustakaan MPR menggelar diskusi dan bedah buku untuk
mengenal lebih jauh tentang Pancasila. Para peserta antusias mengikuti acara itu.
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R
EKTOR Universitas Negeri Surabaya

(Unesa) Prof. Dr. Warsono, MS.,

meluncurkan buku tentang Pancasila

berjudul “Pancasila-isme dalam Dinamika

Pendidikan”. Peluncuran dan bedah buku

berlangsung  di Aula Utama Kampus Unesa

Surabaya, Senin (12/6/2017), dihadiri Wakil

Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf,

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat

(MPR) Zulkifli Hasan, Direktur Jenderal Politik

dan Pemerintahan Umum Kemendagri

Soedarmo, Kepala Bakesbangpol Provinsi

Jawa Timur Jonathan Judianto, serta

Pengamat Komunikasi Politik Universitas

Airlangga (Unair) Surabaya Suko Widodo.

Menjadi pembicara kunci dalam

peluncuran dan bedah buku karya Prof.

Warsono ini, Zulkifli Hasan mengajak semua

warga Indonesia agar tidak lagi menjadikan

Pancasila sebagai stigma untuk mengatakan

seseorang pancasilais atau tidak

pancasilais. Dia mendorong agar semua

kalangan kembali kepada nilai-nilai luhur ke-

Indonesiaan, yakni Pancasila, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik In-

donesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Sudah 71 tahun Indonesia merdeka dan

19 tahun reformasi, jangan lagi Pancasila

dijadikan stigma untuk mengatakan orang

tidak pancasila atau pancasilais. Mari kita

mulai masuk kepada substansi isi dari

Pancasila itu sendiri,” katanya.

Ia menjelaskan, Pancasila merupakan

perilaku. Perilaku masyarakatnya, penye-

lenggara negara, pembuat undang-undang

serta perilaku para pimpinan membuat

kebijakan. “Pancasila itu dasar dan ideologi

negara sebagai filsafat, pikiran, pandangan

hidup. Pancasila ini bisa menjadi pemersatu

apabila Pancasila bisa menjadi perilaku kita.

Perilaku masyarakat, penyelengara negara,

pembuat kebijakan, dan pembuat undang-

undang,” paparnya.

Zulkifli menyayangkan pelajaran-pelajaran

di sekolah, terutama Pendidikan Moral

Pancasila, hilang. Saat ini mulai tampak

hasilnya masyarakat mulai kehilangan nilai-

nilai luhur Pancasila.

Karena itu, Zulkifli Hasan menegaskan

pentingnya Pancasila dipahami dengan

substansi yang menyeluruh. Jangan sampai

Pancasila justru dipakai untuk memisah-

misahkan sesama anak bangsa. “Pancasila

harusnya jadi jembatan yang memersatukan.

Jangan malah menjadi tembok yang memisah

persaudaraan. Kita semua Pancasila,”

ujarnya.

“Perilaku Pancasila dicontohkan pemim-

pinnya. Keteladanan dimulai dari penye-

lenggara negara. Keteladanan ini yang akan

menjadi panutan untuk rakyat,” tambah

Zulkifli.

Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur

Saifullah Yusuf menyebut, kehadiran Zulkifli

Hasan dalam acara bedah buku itu bisa

menjadi inspirasi. “Membahas Pancasila

dalam pendidikan sangat penting karena

dalam pendidikan berkembang paham-

paham di luar Pancasila,” katanya.

Saifullah Yusuf berharap, Pancasila menjadi

ideologi yang bekerja. “Saya berharap

Pancasila menjadi ideologi yang bekerja di

tingkat masyarakat, tidak selesai di wacana

atau perayaan, tetapi dapat diaplikasikan untuk

kehidupan nyata sehari-hari,” kata pria yang

akrab disapa Gus Ipul ini.

Sementara itu, penulis buku Prof Warsono

menyatakan, Pancasila merupakan ideologi

yang paling tepat untuk Indonesia di tengah

isu kebhinnekaan yang berkembang saat ini.

“Sebagai contoh, sila pertama itu datang

karena kebutuhan dasar manusia mengenal

penciptanya. Sila kedua tentang bagaimana

nilai dasar kemanusiaan, serta sila ketiga

tentang kebutuhan manusia sebagai makhluk

sosial, dan seterusnya sampai sila kelima.

Pancasila tepat untuk bangsa Indonesia

karena memang sesuai dengan kebutuhan

hidup bangsa,” katanya. ❏

BS

Bedah Buku Unesa

Ketua MPR: Pancasila Jadi
Jembatan yang Mempersatukan
Pancasila harusnya jadi jembatan yang memersatukan. Jangan
malah menjadi tembok yang memisah persaudaraan. Kita semua
Pancasila.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



38 EDISI NO.06/TH.XI/JUNI 2017

NASIONAL

Pemuda Gimbal Pelopor Seni dan Budaya Daerah

GEMA

PANCASILA

Dwi Nugroho

S
EORANG pemuda dari sebuha desa

di Kabupaten Purbalingga, Jawa

Tengah, Dwi  Nugroho, bukanlah

seorang pemuda yang suka ugal-ugalan dan

berbuat onar.  Meski penampilannya

seronok, berambut gimbal, dan menyukai

musik-musik reggae, namun dia termasuk

sosok pemuda yang punya kreatifitas dan

mampu membangun desanya.

 Oleh sebab itu, si pemuda berambut gim-

bal ini sangat dihormati di daerahya. Pemuda

Dwi Nugroho dinyatakan sebagai pemuda

pelopor Jawa  Tengah sejak 2016.  Dia adalah

salah seorang nominator Pemuda Pelopor

kategori Pemuda Pelopor Pariwisata, Sosial

Budaya, dan Bela Negara tingkat Provinsi

Jawa Tengah pada Juli 2016.

Apa yang memuat pemuda gimbal ini

sangat berprestasi? Di tempat kelahirannya,

Desa Bokol, Kecamatan Kemangkon,  sejak

2012, dia mengelola sanggar seni Darimu

Entertainment Education dan mendekatkan

diri pada remaja putus sekolah dan pelajar

aktif, terutama remaja puteri.

Sanggar yang posisinya di tengah

hamparan sawah dan terpencil ini adalah

sanggar seni dan kerajinan yang fokus

dalam pengembangan  sumber daya ma-

nusia dan alam. Sanggar ini lebih menekan-

kan pada proses belajar non-formal, ber-

proses dan berekspresi. Bentuk kreatifitas-

nya kebanyakan memanfaatkan bahan dari

alam, bambu, serta juga seni tari dan olah

suara.

Sasarannya adalah para remaja putus

sekolah. Pemuda 22 tahun ini punya prinsip

tidak ingin para remaja tersebut berkenalan

dengan kegiatan kriminal, karena tidak

memiliki kegiatan positif.  Kepada para remaja

putus sekolah tersebut, Dwi lalu memper-

kenalkan pengetahuan yang memanfaatkan

bambu menjadi karya-karya seni.

Dwi juga mengajak para remaja tersebut

untuk membuka usaha kecil-kecilan, dalam

bentuk usaha angkringan yang diberi nama

Angkringan Mamake.  Bisnis kecil-kecilan

tersebut disambut baik para remaja. Bangun-

0an angkringan memanfaatkan bambu

wulung yang merupakan kerajinan bambu

yang didalami anak-anak dan remaja di

sanggar seni Darimu Entertainment Educa-

tion.

Bisnis kulinernya tersebut mampu mem-

biayai seluruh kegiatan sanggarnya dan

mampu memberikan sedikit penghasilan

tetap kepada remaja-remaja desanya,

walaupun dengan sederhana. Ternyata,

aktifitas Dwi Nugroho yang mempu memobili-

sasi pemuda, serta menonjol dalam aktivitas

sanggar yang mengangkat budaya lokal dan

bersahabat dengan alam mendapat perhatian

masyarakat luas dan pemerintah setempat.

“Saya  gembira, karena kegiatan kami

memang sangat butuh dukungan dari

berbagai pihak.  Saya juga menjadi sangat

bersemangat untuk terus maju setelah

mendapat pembinaan dari Dinas Kebu-

dayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga,

Dinas Perdagangan Perindustrian dan

Koperasi (Dinperindagkop), dan Yayasan

Pilar Purbalingga,” ungkap Dwi Nugroho.

Dukungan dari pemerintah setempat pun

dalam bentuk terus memberikan pendam-

pingan dan fasilitas. Dan, perkembangannya

sangat membanggakan. Desa Bokol yang

bersebelahan dengan desa wisata Kedung-

benda saat ini disiapkan menjadi desa wisata

rintisan. Kalau Desa Kedungbenda yang

sudah lebih dulu berkembang dikenal

sebagai desa wisata susur Sungai Klawing,

sementara Desa Bokol diarahkan menjadi

desa wisata tematik, dengan mengutamakan

seni dan karya kerajinan bambu yang dijual.

Kalau kedua desa ini nantinya dipadukan

bisa menjadi bagian paket wisata kunjungan

ke desa di wilayah selatan Purbalingga.  ❏

DER
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Rencana Inggris membentuk Federasi

Malaysia, dengan menggabungkanSarawak,

Sabah, Brunai, dan Singapura dengan

Semenanjung Malaya, ditentang keras oleh

Presiden Soekarno. Soekarno menduga pem-

bentukan federasi sebagai upaya Inggris menjadikan

wilayah itu sebagai basis kekuatan imperialisme di Asia

Tenggara.  Semangat perlawanan digelorakan dengan slogan

yang terkenal ‘Ganyang Malaysia,’ mendapat dukungan dari para

pemimpin Asia dan Afrika.
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S
EBAGAI salah satu bangsa pelaut

pada masa itu, Kerajaan Inggris pada

1709 telah menguasai Pulau Penang

(Pinang), sebuah pulau yang luasnya 293

kilometer persegi, terletak di pantai barat

Semenanjung Malaya. Inggris memperoleh

pulau itu berkat jasa yang diberikan kepada

Sultan Abdullah, Sultan Kedah, atas perlin-

dungan dari ancaman Kesultanan Slangor

(Selangor, Malaysia) dan Kerajaan Siam

(Thailand).

Seratus tahun kemudian, tepatnya tahun

1800, wilayah yang dimiliki Inggris bertambah

Provinsi of Wellesley, sekarang disebut

Seberang Perai, juga di sekitar Kedah.

Seiring perjalanan waktu, kekuasaan dan

wilayah Inggris semakin meluas tidak hanya

di Semenanjung Malaya, namun juga di

Thailand, Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa,

dan wilayah lainnya di Asia Tenggara.

Kekuasaan Inggris yang semakin meluas

tersebut diperoleh dengan cara kolonialisme

dan tipu daya, bertempur dengan kesul-

tanan-kesultanan yang ada juga berebut

dengan bangsa Eropa lainnya, seperti

Belanda, Portugis,  dan Spanyol. Bahkan

Inggris dan Belanda tukar guling wilayah

jajahan, Bengkulu yang dicaplok Inggris di

Sumatera, ditukar dengan Singapura yang

dicaplok Belanda di wilayah Semenanjung

Malaya.

Selepas Perang Dunia II dan semakin

menghangatnya Perang Dingin antara Blok

Barat dan Blok Timur, Inggris masih mem-

punyai koloni di Pulau Kalimantan bagian

utara, yakni Sarawak, Sabah, dan Brunai.

Entah karena Inggris sudah tak mampu

mengelola kesultanan-kesultanan itu atau

entah karena untuk memperbesar basis

kepentingan Inggris di Asia Tenggara maka

koloni-koloni tersisa itu, pada 1960, hendak

digabungkan dengan Semenanjung (Malaya)

dalam sebuah negara Federasi Malaysia

(Malaysia).

Apa yang dimaui oleh Inggris juga

didukung oleh Perdana Menteri Malaya,

Tunku Abdul Rahman. Di hadapan peserta

Foreign Correspondent Association yang

digelar di Singapura, 27 Mei 1961, Abdul

Rahman mengungkapkan pembentukan

Malaysia yang terdiri dari wilayah Semenan-

jung Malaya, Singapura, Sarawak, Sabah,

dan Brunai. Apa yang diinginkan oleh Inggris

dan Abdul Rahman ditindaklanjuti di London,

Inggris. Pada 13 Oktober 1961 dibentuklah

Komisi Panitia Penyelidik (Fact Finding

Comission). Badan persiapan pembentukan

negara baru ini diketuai oleh Lord Cobbald.

Cobbald dengan anggota pekerja lainnya

mempersiapkan jajak pendapat “ya” atau

“tidak” dari masyarakat di Sarawak, Sabah,

dan Brunai, mengenai pembentukan

Malaysia.

Bangsa Indonesia yang saat itu telah

berhasil menggagalkan pembentukan negara

boneka Papua, kembali menyebut apa yang

dilakukan Inggris yang hendak menyatukan

Semenanjung Malaya dengan Sarawak,

Sabah, dan Brunai, juga langkah serupa

ketika Belanda hendak memerdekakan

Papua. Presiden Soekarno menyebut

pembentukan Malaysia hanya menghasilkan

sebuah negara boneka.

Penentangan integrasi yang digagas oleh

Inggris dan Abdul Rahman itu tidak hanya

digaungkan oleh Soekarno. Masyarakat

Sarawak, Sabah, dan Brunai pun juga

melakukan  hal serupa, tidak mau bergabung

dengan Semenanjung Malaysia. Penentang-

an yang dilakukan oleh warga di sana tidak

hanya berupa demonstrasi, namun juga

memanggul senjata.
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Masyarakat di sana ada yang mengingin-

kan kemerdekaan sendiri, seperti membentuk

Negara Nasional Kalimantan Utara. Gagasan

itu dilontarkan oleh dua tokoh Brunai, Syekh

A. M. Azahari dan Ahmad Zaidi. Azahari

menyatakan, kemerdekaan Kalimantan Utara

pada 8 Desember 1962. Wilayah Negara

Kalimantan Utara terrdiri dari Sarawak,

Sabah, dan Brunai. Sebenarnya Soekarno

tak masalah bila Malaysia berdiri, namun

ketika terjadi perlawanan dari rakyat

Kalimantan Utara, anti-Malaysia, maka arah

politik Soekarno berubah. Soekarno menjadi

mendukung berdirinya Negara Kalimantan

Utara. Soekarno beralasan, setiap rakyat

berhak menentukan nasibnya sendiri.

Dalam aksinya, gerakan yang dilakukan

Azahari ditempuh dengan berbagai cara.

Salah satunya dengan mengangkat senjata.

Dalam gerakan yang juga dikenal dengan

sebutan Revolusi Brunai itu dilakukan upaya

menguasai kesultanan, merebut ladang

minyak bahkan menyandera orang Eropa.

Ontrang-ontrang itu membuat terjadinya

kekacauan, upaya penangkapan Sultan

Brunai gagal. Ia berhasil lolos dan meminta

bantuan Inggris. Tahu kepentingannya

diganggu maka Inggris segera turun tangan.

Sejumlah pasukan Inggris dengan didukung

oleh tentara Gurkha diterjunkan. Sebab

pasukan Inggris lebih terampil dan senjata

yang disandang lebih canggih maka gerak

Tentara Nasional Kalimantan Utara itu

berhasil digulung dalam waktu hanya 8 hari.

Apa yang terjadi itu, Revolusi Brunai, ada

yang menyebut dipimpin Yassin Affandi.

Gerak pasukan yang dipimpin Affandi

menyasar kota minyak Seria, instalasi minyak

Shell, menyerang pos polisi dan fasilitas

pemerintahan di sekitar protektorat.

Upaya menggagalkan negara Boneka oleh

Soekarno bukan main-main. Pada 20 Januari

1963, Indonesia menyatakan sikap ber-

musuhan dengan Malaysia, alasannya

negara bentukan Inggris itu produk imperalis-

me dan paham ini tidak sesuai dengan jiwa

bangsa Indonesia. Dalam buku sejarah

Kodam XII/Tanjungpura yang berjudul

Tandjungpura Berdjuang, diungkapkan

Indonesia menentang pembentukan

Malaysia karena sikap politik luar negeri

bangsa Indonesia yang dengan tegas

menyatakan antikolonialisme dan imperialis-

me dalam segala bentuknya. Pembentukan

Malaysia dianggap akal bulus Inggris dan

sekutunya agar tetap berkuasa di Asia

Tenggara. Bila ini terjadi maka Inggris dan

sekutunya akan mempertahankan

neokolonialisme. Bila demikian, wilayah

Malaysia akan menjadi hadangan Indonesia

dalam politik luar negeri yang bebas aktif.

Dikatakan oleh sejarawan, M.C. Ricklefs,

para pemimpin Indonesia menganggap

Semenanjung Malaya tidak serius merdeka

karena di sana tidak terjadi suatu revolusi,

seperti di Indonesia atau Filiphina. Selain

alasan itu, ada beberapa perasaan dari para

pemimpin Indonesia terhadap Malaya.

Pemimpin Indonesia disebut iri dengan

keberhasilan Malaya di bidang ekonomi.

Dalam bidang militer, pemimin Indonesia

curiga kehadiran Inggris di Malaysia semakin

kokoh ketika terbangun pangkalan-

pangkalan militer. Tak hanya itu

ketidaksenangan pemimpin Indonesia pada

Malaysia, disebut Malaya dan Singapura

membantu Pemerintahan Revolusioner

Republik Indonesia (PRRI). Pemberontakan

di Sumatera Barat pada 15 Februari 1958

yang dipimpin Letnan Kolonel Ahmad Husein.

Disebutkan pula kehadiran Malaysia

dianggap akan menghambat peran Indonesia

dalam dunia internasional. Hilsman dalam

bukunya To Move a Nation seperti yang

dikutip dari Cold War Shadow  menyebut

“oposisi Indonesia terhadap Malaysia

merupakan bagian dari ekspresi

‘nasionalisme baru’, yaitu Jakarta ingin berdiri

tinggi dalam permasalahan internasional,

terutama yang berkaitan dengan kekuatan

kolonial sebelumnya. Soekarno  menekankan

bahwa Inggris tidak pernah benar-benar

berbicara dengan Indonesia mengenai

rencana pembentukan federasi.”

Untuk menggagalkan negara Malaysia

maka sejak 1962 dilakukan infiltrasi pasukan-

pasukan tidak resmi ke Sarawak. Lebih tegas

pada 20 Januari 1963, Indonesia menyatakan

sikap bermusuhan kepada negara jiran itu.

Apa yang dilakukan oleh Indonesia itu

dianggap oleh Malaysia sebagai sikap

mencampuri urusan dalam negeri. Tak heran

bila di sana muncul demonstrasi anti-

Indonesia. Dalam demonstrasi anti Indonesia,

demonstran menyerbu gedung KBRI,

merobek foto Soekarno, membawa lambang

negara Garuda Pancasila ke hadapan Abdul

Rahman dan memaksanya untuk menginjak
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Masuk Keluar PBB
Indonesia menyatakan keluar dari PBB sebagai bentuk protes diterimanya Malaysia sebagai anggota  tidak tetap Dewan

Keamanan. Langkah itu sebagai kelanjutan penolakan Indonesia atas terbentuknya negara Malaysia. Sebagai ganti PBB

didirikan Conefo. Indonesia kembali masuk PBB setelah kekuasaan Soekarno tumbang.

S
ETELAH lima tahun merdeka, Indonesia

baru menjadi anggota Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB) pada 28

September 1950. Masuknya negara yang

masih muda itu berdasarkan Resolusi Majelis

lambang negara itu. Dalam suasana yang

panas, akhirnya Federasi Malaysia terbentuk

pada 16 September 1963, meski tanpa

Brunai.

Lebih tegas lagi pada 3 Mei 1964 dalam

sebuah rapat akbar di Jakarta, Soekarno

menggelorakan Dwi Komando Rakyat

(Dwikora). Isi Dwikora adalah Pertinggi

ketahanan revolusi Indonesia  dan Bantu

perjuangan revolusioner rakyat Malaya,

Singapura, Sarawak dan Sabah, untuk

menghancurkan Malaysia. Bahasa Dwikora

ini oleh Soekarno pada 27 Juli 1964

dislogankan dalam kalimat Ganyang

Malaysia.

Sama seperti dalam upaya menggagalkan

negara boneka Papua yang dibentuk operasi

militer, maka dalam upaya menggagalkan

pembentukan Malaysia ini juga dibentuk

komando tempur. Pada Mei 1964 dibentuk

Komando Siaga. Komando yang dibentuk

untuk melawan Malaysia ini selanjutnya

dinamakan Komando Mandala Siaga

(Kolaga). Pimpinan puncak dari Kolaga

adalah Laksdya Udara Omar Dani. Komando

ini terbagi dalam tiga gugus. Pertama,

Komando Tempur Satu (Kopurtu) di

Sumatera, terdiri dari 12 Batalyon TNI AD,

tiga Batalyon Para, satu batalyon Marinir.

Kopurtu mempunyai tugas sasaran operasi

Semenanjung Malaya. Kopurtu di bawah

komando Brigjen Kemal Idris. Kedua,

Komando Tempur Dua (Kopurda) di

Bengkayang, Kalimantan Barat. Kopurda

terdiri dari 13 Batalyon yang berasal dari

unsur Marinir, TNI AU, dan Kopassus.

Kopurda dipimpin Brigjen Soepardjo. Ketiga,

Komando Armada Siaga, terdiri dari unsur

TNI AL dan Marinir. Komando ini dilengkapi

dengan Brigade Pendarat dan beroperasi di

perbatasan Riau dan Kalimantan Timur.

Dalam operasi itu disebutkan pada 17

Agustus 1964, pasukan terjun payung

mendarat di pantai barat daya Johor. Setelah

mendarat, pasukan melakukan gerilya.

Penerjunan dilakukan kembali pada 2

September 1964 di Labis, Johor. Dalam

operasinya, disebut pada 29 Oktober 1964,

52 tentara mendarat di Pontian, perbatasan

Johor-Malaka, berhasil membunuh pasukan

Resimen Askar Melayu Di Raja dan

Selandia Baru dan juga berhasil menumpas

Pasukan Gerak Umum Kepolisian Kerajaan

Malaysia di Batu 20, Muar, Johor.

Meski bertempur dengan Malaysia, namun

dalam perlawanan ini bangsa Indonesia lebih

banyak menghadapi tentara dari Inggris dan

Australia, terutama pasukan khusus mereka

yaitu Special Air Service (SAS). Dirasa

pertempuran sangat hebat maka pada

Januari 1965, Australia atas permintaan

Malaysia mengirimkan pasukan ke

Kalimantan. Pasukan yang diturunkan

Australia ke Kalimantan ini terdiri dari 3

Resimen Kerajaan Australia dan Resimen

Australian Special Air Service. Total pasukan

Inggris dan Australia untuk mempertahankan

Malaysia ada sekitar 14.000 prajuirt. ❏

AW/dari berbagai sumber

Umum PBB Nomor A/RES/491 (V) Tentang

Penerimaan Republik Indonesia dalam

keanggotaan di PBB. Dengan resolusi ini

maka Indonesia tercatat sebagai anggota

PBB yang ke-60.

Namun setelah 15 tahun menjadi anggota

PBB, pada 20 Januari 1965, Indonesia

menyatakan keluar dari organisasi dunia itu.

Alasan Soekarno menarik Indonesia dari

badan dunia yang bermarkas di Amerika
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Serikat itu karena masuknya Malaysia

menjadi anggota tidak tetap Dewan

Keamanan PBB. Keluarnya Indonesia dari

PBB sebagai kelanjutan penolakan Indonesia

atas terbentuknya negara boneka Malaysia.

Sebelum secara resmi menarik mundur, pada

31 Desember 1964 Soekarno sudah

mengancam akan keluar dari PBB bila

Malaysia diterima menjadi anggota. Dalam

sebuah sambutan, ia mengatakan, tidak

setuju Malaysia hadir di sana.

Pada hari yang sama, perwakilan tetap

Indonesia di PBB menyampaikan pidato

Soekarno kepada Sekretaris Jenderal PBB

U Thant. Isi pidato itu adalah, agar para

anggota PBB tidak mendukung masuknya

Malaysia ke dalam PBB; Agar anggota PBB

lebih memilih tetap tinggalnya Indonesia

dalam PBB daripada mendukung masuknya

Malaysia ke dalam Dewan Keamanan PBB;

Memperingatkan PBB bahwa Indonesia

bersungguh-sungguh akan melaksanakan

niatnya.

Penolakan itu digaungkan kembali saat

dirinya melakukan rapat raksasa, 7 Januari

1965. Meski sudah berulang Soekarno

mengancam, namun sepertinya PBB tidak

menghiraukan. Malaysia tetap diterima

menjadi anggota PBB. Atas sikap itu maka

secara resmi, 20 Januari 1965, Soekarno

menyatakan Indonesia keluar dari PBB.

Langkah Soekarno itu bisa jadi puncak

dari kekesalan dirinya pada PBB. Ada yang

menyebut beberapa perkara yang membuat

Soekarno jengkel pada lembaga itu.

Diantaranya, PBB hadir diharapkan sebagai

wadah untuk menyelesaikan masalah

secara cepat dan menentukan. Namun

sayangnya, ia bersikap lamban dalam

menyikapi konflik antarnegara. Indonesia

diakui pernah mengalami dua kali masalah

akibat lambannya sikap PBB, yakni dalam

masalah Papua Barat dan Malaysia.

Selain itu, PBB sebagai lembaga dinilai

tidak adil dalam membagi kursi di lembaga-

lembaga di bawah naungannya. Personel

yang menduduki lembaga yang ada

mayoritas adalah orang Amerika atau Inggris.

Misalnya, Ketua UNICEF orang Amerika,

Ketua Dana Khusus orang Amerika, Badan

Bantuan Teknik PBB diketuai orang Inggris.

Dalam persengketaan Asia, contohnya

pembentukan Malaysia, maka plebisit yang

gagal yang diselenggarakan PBB diketuai

orang Amerika.

Untuk menyikapi PBB yang bersikap

lamban dalam menangani masalah yang

dialami negara berkembang serta

ketidakadilan dalam banyak hal, maka

Indonesia bersama dengan China, Korea

Utara, dan Vietnam Utara membentuk

Conference of The New Emerging Forces

(CONEFO), 7 Januari 1965. Organisasi yang

digagas oleh Soekarno itu selain untuk

menyaingi kekuatan blok yang ada, juga

digunakan sebagai protes masuknya

Malaysia menjadi anggota PBB. Tercatat

sebagai pendiri Conefo adalah Indonesia,

China, Korea Utara, dan Vietnam Utara.

Sedang pengamat adalah Uni Soviet, Kuba,

Yugoslavia, dan Republik Arab Bersatu.

Soekarno membentuk Conefo secara

serius. Sebuah gedung yang megah, lebih

megah daripada markas PBB atau lebih

elegan daripada People Palace di Beijing

dibangun. Gedung yang dibangun

mempunyai filosofi bentuk sayap, tentang

bangsa-bangsa CONEFO yang ingin terbang

menuju tatanan dunia baru, bukan sebagai

penonton saja. Gedung itu sekarang menjadi

Gedung MPR/DPR/DPD.

Setelah kekuasaan Soekarno tumbang dan

beralih ke Soeharto, Indonesia kembali

bergabung ke dalam PBB, 28 September 1966.

Nomor urut di lembaga itu tetap yang ke-60. ❏

AW/dari berbagai sumber

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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M
ASALAH wilayah Sarawak, Sabah,

dan Brunai sejatinya bukan hanya

urusan Indonesia dengan Malaysia,

namun juga urusan Malaysia dengan Filipina.

Filipina ikut terlibat dalam masalah ini sebab

menurut kekuasaan Kesultanan Sulu,

kesultanan yang berada di Filipina bagian

selatan, Sabah merupakan bagian dari

wilayah Sulu.

Terkait adanya rencana penyatuan

Sarawak, Sabah, dan Brunai, ke dalam satu

federasi, ketiga negara yakni Indonesia,

Fil ipina, dan Malaysia (Maphilindo)

mengadakan perjanjian kesepakatan yang

disebut dengan The Macapagal Plan. Plan

ini terdiri dari Manila Accord 31 Juli 1963,

Manila Declaration 3 Agustus 1963, dan

Joint Statement 5 Agustus 1963. Inti dari

plan tersebut adalah penggabungan

Sarawak, Sabah, dan Brunai ke dalam

Federasi Malaysia harus mengikutsertakan

pendapat rakyat, jajak pendapat atau

referendum. Namun kesepakatan itu

dimanipulasi dan diingkari oleh Malaysia.

Salah satu rangkaian dari The Macapagal

Plan adalah KTT Maphilindo 30 Juli 1963.

Dalam KTT bertemu Presiden Soekarno,

Presiden Filipina Diosdado Macapagal, dan

Perdana Menteri Semenanjung Malaya

Tungku Abdul Rahman. Dari KTT ini

menghasilkan Deklarasi Manila. Deklarasi ini

dianggap sebagai deklarasi kemerdekaan di

mana ketiga negara (Maphilindo) sepakat

mengadopsi nilai-nilai dan solidaritas Asia

Afrika, saling bekerja sama, dan melawan

bentuk-bentuk  kolonialisme dan imperialisme.

Lebih lanjut dalam buku Dunia Dalam

Genggaman Bung Karno, karya Sigit Aris

Prasetyo, Deklarasi Manila dan konsep

Maphilindo sejalan dengan slogan Asia untuk

Asia yang pernah menjadi mimpi bapak

bangsa Filipina Joze Rizal. Soekarno dan

Macapagal saling dukung saat memanasnya

politik terkait konfrontasi Malaysia. Kedua

tokoh disatukan satu kepentingan yang

sama.

Pembentukan Malaysia dianggap berten-

tangan dengan kesepakatan Maphilindo dan

Deklarasi Manila. Sama seperti sikap

Soekarno, Macapagal menolak pembentukan

Federasi Malaysia. Pada 1963, Macapagal

mengumumkan secara terbuka bahwa

negaranya mendukung sepenuhnya posisi

Indonesia. Disebut Filipina mengirimkan

sejumlah milisi di perbatasan Borneo untuk

membantu militer dan milisi Indonesia yang

bertempur dengan pasukan Inggris dan

Australia yang mendukung pasukan

Malaysia.

Akhirnya, Soekarno dan Macapagal harus

menelan kekecewaan. PBB, Inggris, dan

Amerika Serikat mendukung Tungku Abdul

Rahman. Federasi Malaysia dianggap sah

dan sejalan dengan kepentingan Barat untuk

membendung komunisme. Sebagai bentuk

penolakan, Soekarno menggelorakan

kebijakan “Ganyang Malaysia,” sedangkan

Macapagal menenurunkan level hubungan

bilateral dengan Malaysia setingkat konsulat.

Sebelumnya, dukungan kepada Indonesia

ketika berkonfrontasi dengan Malaya juga

mendapat dukungan dari pemimpin Korea

Utara Kim Il Sung. Pemimpin yang berkuasa

mulai dari 1948 hingga 1994 itu memberikan

dukungan kepada Indonesia tanpa syarat.

Kim Il Sung disebut telah mengirimkan utusan

dari Parlemen Korea Utara ke Jakarta. Utusan

tersebut bertemu dan berdialog dengan

Dari Paman Ho, Kim Il Sung Hingga Macapagal
Masalah Sabah, Sarawak, dan Brunai sebenarnya telah disepakati dalam The Macapagal Plan. Rupanya Malaysia melanggar

pertemuan yang dihadiri oleh Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Pemimpin Vietnam, Korea Utara, dan Filipina mendukung

posisi Indonesia.

FOTO-FOTO: ISTIMEWAKim Il Sung, Ho Chi Minh dan Diosdado Macapagal
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Kisah Usman dan Harun
Tiga marinir disusupkan ke Singapura untuk melakukan sabotase menentang pembentukan Federasi Malaysia. Misi mereka

berhasil, namun sayang dua di antara mereka tertawan, dan dijatuhi hukuman mati.

U
PAYA menentang berdirinya Federasi

Malaysia, perlawanan yang dilakukan

tidak hanya di wilayah perbatasan

Indonesia dengan Sarawak dan Tawau,

namun juga langsung menusuk jantung

wilayah Singapura. Sebuah gedung yang

terletak di Orchard Road, MacDonald

House, dijadikan sasaran sabotase oleh tiga

anggota Marinir. Ketiga prajurit marinir itu

adalah  Usman Bin H. Ali alias Djanatin, Harun

alias Tohir Bin Mahdar, dan Gani Bin Arup.

Dalam operasi sabotase, tengah malam

10 Maret 1965, ketika kota itu mulai sepi,

mereka memasuki gedung yang dulu menjadi

kantor Hongkong and Shanghai Bank.

Gedung yang sekarang berhadapan dengan

salah satu Stasiun MRT di Singapura itu

dipilih, sebab letaknya strategis. Ketika bom

seberat 12,5 kg itu telah dipasang, mereka

selanjutnya meninggalkan gedung itu. Tak

lama kemudian, terdengar suara ledakan

yang keras, “blaaarr.” Akibat ledakan itu, 3

orang yang berada di gedung itu tewas dan

33 orang lainnya cidera. Disebut juga 20 buah

toko dan 24 buah kendaraan sedan rusak

berat dan hancur.

Setelah menjalankan misinya, Usman,

Harun, dan Gani berkumpul. Mereka

selanjutnya bersepakat untuk berpencar

meski nanti bertemu kembali pada satu titik.

Mereka juga bersepakat, siapa yang paling

dulu tiba di pangkalan, dialah yang akan

melaporkan misinya kepada atasan.

Dalam perjalanan kembali ke pangkalan,

Gani bisa lepas dari blokade yang dilakukan

oleh aparatur Singapura yang demikian

ketatnya. Apa yang dialami Gani sayangnya

tidak dirasakan oleh Usman dan Harun. Dalam

sebuah situs disebutkan, dalam perjalanan

Usman dan Harun kembali ke pangkalan di

Pulau Sambu, Riau, untuk menghindari

kecurigaan, dua orang itu berjalan berjauhan

untuk menunjukkan mereka tidak saling kenal.

Dengan perasaan was-was, Usman dan

Harun akhirnya berhasil memasuki

Pelabuhan Singapura. Di pelabuhan itu, ada

Kapal Dagang Begama. Kapal itu mempunyai

tujuan ke Bangkok, Thailand. Lagi-lagi Usman

dan Harun melakukan penyamaran, kali ini

mereka menyamar sebagai pelayan dapur

kapal itu. Selama dua hari mereka berhasil

bersembunyi di Begama. Sayang suatu

ketika, kapten kapal mengetahui dua orang

yang tidak dikenalnya. Daripada menimbulkan

masalah dengan pihak Singapura maka si

kapten mengusir Usman dan Harun dari

Begama.

Usman dan Harun pun keluar dari Begama

dan selanjutnya mencari tempat

persembunyian lain yang bisa membawanya

keluar dari Singapura. Saat itu mereka melihat

motorboat yang dikemudikan oleh seseorang

Singapura. Sebagai prajurit yang mempunyai

prinsip yang tegas dan taktis, motorboat itu

direbut. Motorboat itu dijadikan kendaraan

menuju Pulau Sambu. Sayangnya lagi, di

tengah perjalanan, motorboat mengalami

kerusakan mesin sehingga tak bisa berjalan.

Kondisi yang demikian membuat Usman dan

Harus tak bisa menghindar dari patroli

aparatur Singapura, sehingga pada 13 Maret

1965, mereka ditangkap dan dibawa ke

Singapura sebagai tawanan.

Setelah menjalani proses penahanan

Soekarno. Utusan itu menyatakan anggota

parlemen siap menjadi sukarelawan untuk

mengganyang Malaysia.

Apa yang dilakukan oleh Kim Il Sung juga

dilakukan oleh bapak bangsa Vietnam, Ho Chi

Minh. Pria yang oleh Soekarno dipanggil

dengan sebutan Paman Ho itu mendukung

sepenuhnya posisi Indonesia menghadapi

Inggris ketika berkonfrotasi dengan Malaya.

Upaya Inggris membentuk Federasi Malaysia

dan memberangus Revolusi Brunai dipandang

sebagai bentuk imperialisme baru. Untuk itu

imperialisme harus dilawan dan dihentikan.

Pada Hari Ulang Tahun Indonesia 1964,

Ho Chi Minh mengirim Truong Chinh ke

Jakarta. Truong Chinh adalah sosok

kepercayan Paman Ho. Kedatangan Truong

Chinh adalah bentuk dukungan Vietnam

kepada Indonesia ketika berkonfrotrasi

dengan Malaysia. ❏

AW/dari berbagai sumber

Usman dan Harun FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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selama 8 bulan, pada 4 Oktober 1965, Usman

dan Harun dibawa ke Pengadilan Mahkamah

Tinggi (High Court) Singapura. Oleh

pengadilan, mereka dikenai 3 tuduhan, yakni

menurut ketentuan International Security Act

Usman dan Harun telah melanggar Control

Area, melakukan pembunuhan terhadap

tiga orang, dan menempatkan alat peledak

dan menyalakannya.

Menghadapi tuduhan itu, Usman dan

Harun menolak semua tuduhan. Alasannya,

apa yang ia lakukan bukan kehendak sendiri

karena dalam keadaan perang. Usman dan

Harun meminta kepada sidang supaya

diperlakukan sebagai tawanan perang

(prisoner of war). Alasan itu ditolak oleh

pengadilan sebab sewaktu tertangkap,

Usman dan Harun tidak memakai pakaian

militer. Dengan tuduhan itu maka hakim yang

dipimpin oleh J. Chua memutuskan, Usman

dan Harun dijatuhi hukuman mati.

Tak terima dengan putusan itu, 6 Juni 1966,

Usman dan Harun naik banding ke Federal

Court of Malaysia. Meski naik banding,

pengadilan Malaysia tetap menolaknya

hingga pada 17 Februari 1967 perkara

diajukan lagi ke Privy Council di London.

Dalam bantuan hukum, Indonesia mengaju-

kan empat advokat untuk mendampingi

Usman dan Harun. Keempat pengacara itu

adalah Mr. Barga dari Singapura, Noel

Benyamin dari Malayasia, Prof. Dr. Mochtar

Kusumaatmadja, SH., dari Indonesia, dan

Letkol  (L) Gani Djemat SH.,  Atase ALRI di

Singapura.

Upaya untuk naik banding selalu ditolak

bahkan upaya meminta grasi kepada

Presiden Singapura pun ditolaknya. Sembilan

Oktober 1968, Menteri Luar Negeri Singa-

pura menyatakan, permohonan grasi ditolak

oleh Presiden Singapura. Upaya Perdana

Menteri Malaysia Tengku Abdulrahman yang

juga meminta Singapura mengabulkan

permintaan Indonesia juga ditolaknya.

Singapura tetap pada putusannya,

melaksanakan hukuman mati terhadap

Usman dan Harun yang dilaksanakan pada

17 Oktober1968 pukul 06.00.

Dalam surat terakhirnya, Usman

menyampaikan pesan, Berhubung tuduhan

dinda yang bersangkutan maka perlu

anakanda menghaturkan berita duka

kepangkuan Bunda sekeluarga semua di

sini bahwa pelaksanaan hukuman mati ke

atas anakanda telah diputuskan pada 17

Oktober 1968, hari Kamis 24 Rajab 1388.

Sedang pesan terakhir dalam suratnya,

Harun mengatakan, Bersama ini adindamu

menyampaikan berita yang sangat meng-

harukan seisi kaum keluarga di sana itu

ialah pada 14-10-1968 jam 10.00 pagi waktu

Singapura rayuan adinda tetap akan

menerima hukuman gantungan sampai

mati.

Sebelum hukuman gantung dilaksanakan,

pada 16 Oktober 1968, utusan khusus

Presiden Soeharto yakni Brigjen TNI

Tjokropranolo didampingi oleh Kuasa Usaha

Republik Indonesia di Singapura Kolonel A.

Ramli dan Atase Angkatan Laut Letkol Gani

Djemat, SH., mengunjungi Penjara Changi. Di

penjara itu mereka bertatap muka dengan

Usman dan Harun. Tjokropranolo, Ramli, dan

Gani merasa kagum dan terharu melihat Usman

dan Harun. Meski dua prajurit itu meringkuk

dalam penjara yang menyeramkan, namun dari

wajah mereka masih terlihat kegembiraan.

Disebut tidak ada rasa gelisah dan takut yang

membebani mereka.

Dalam pertemuan itu, Usman dan Harun

mengambil sikap sempurna dan memberikan

hormat saat memberi laporan lengkap ketika

Gani memperkenalkan Tjokropranolo sebagai

utusan Presiden Soeharto. Sikap Usman dan

Harun yang demikian membuat Tjokropranolo

merasa terharu. Tjokropranolo

menyampaikan pesan bahwa Presiden

Soeharto menyatakan mereka sebagai

pahlawan. Sebagai umat beragama,

Tjokropranolo mengingatkan supaya Usman

dan Harun tetap teguh, tawaqal, dan

berdoa, percayalah bahwa Allah selalu

bersama.

Sebelum Tjokropranolo, Gani, dan Ramli

meninggalkan mereka, Usman dan Harun

dengan sikap sempurna menyampaikan

terima kasih kepada Soeharto dan rakyat

Indonesia atas dukungan perjuangan yang

telah dilakukan.

Usman adalah Sersan Dua Marinir yang

lahir di Dukuh Tawangsari, Desa Jatisaba,

Kecamatan Purbalingga, Kabupaten

Purbalingga, Jawa Tengah, 18 Maret 1943.

Ia lulus dari sekolah menengah pada 1962.

Pada 1 Juni 1962, ia menjadi anggota Korps

Marinir Indonesia. Sedang Harun adalah

Kopral Dua Marinir yang lahir di Pulau

Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 14

April 1943. Sebagai tanda kehormatan dan

jasanya maka Pemerintah mengangkat kedua

prajurit itu sebagai Pahlawan Nasional. Nama

kedua pahlawan itu diabadikan pula pada

nama KRI Usman-Harun. ❏

AW/dari berbagai sumber

FOTO-FOTO: ISTIMEWAPemakaman Usman dan Harun
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Perbankan Syariah Yang Murni Harus Masuk
Dalam Sistem

PERBANKAN atau pembiayaan sangat

berpengaruh buat kehidupan rakyat Indo-

nesia.  Bahkan rakyat Indonesia tidak bisa

hidup tanpa berurusan dengan perbankan.

Berbagai bidang kehidupan masyarakat

bersentuhan dengan perbankan atau jasa

keuangan.  Seperti pinjam untuk modal usaha,

kredit rumah atau KPR, kredit barang seperti

motor, mobil dan lain sebagainya.

Perbankan di Indonesia adalah perbankan

konvensional yang menggunakan sistem

bunga dan juga riba.  Banyak kasus dengan

sistem bunga itu malah membuat susah

rakyat, soalnya jika tak mampu membayar

pinjaman dengan bunga tinggi maka akan

berurusan dengan penagih hutang.

Untuk umat Islam semestinya

menggunakan perbankan yang benar-benar

syariah. Untuk itu, seharusnya, sistem

perbankan syariah yang betul-betul syariah

bisa menjadi salah satu sistem perbankan

yang disahkan di negara Indonesia.  Hal ini

untuk mengakomodir umat Islam yang dalam

ajarannya dilarang memakan riba.

Saya yakin jika perbankan syariah ini betul-

betul diterapkan di Indonesia maka akan

menyejahterakan rakyat dan sesuai dengan

Pancasila yakni keadilan untuk semua. ❏

DER

Saskia

Fakultas Agama Islam Uhamka

Kartika Widyawati

Citizen Journalism Interdependen

KEBERAGAMAN di Indonesia,  termasuk keberagaman agama,

sudah tercantum dalam Pancasila dan bahkan dijamin hak kebebasan

memeluk agama dan beribadahnya oleh konstitusi. Masalahnya

adalah, negara Indonesia hanya mengakui 6 agama yang ada,

yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghuchu.

Lalu, bagaimana jika ada warga negara Indobesia menganut

kepercayaan selain 6 agama yang diakui tersebut? Apakah mereka

harus keluar dari Indonesia? Faktanya, banyak sekali rakyat Indo-

nesia yang menganut kepercayaan atau agama di luar agama yang

diakui tersebut. Saya lihat, banyak sekali permasalahan yang

membuat masyarakat menjadi bingung.  Sebab, agama dan

kepercayaan di luar 6 agama yang diakui tersebut sangat banyak.

Saya rasa pemerintah harus memikirkan hal ini secara serius

dan dengan menggunakan nilai-nilai keadilan. ❏

DER

Kebebasan Beragama Dijamin Negara,
Bagaimana Penganut Kepercayaan?

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Penambahan Pimpinan MPR Menjadi 11 Orang

Penambahan unsur pimpinan

dalam pembahasan revisi UU

tentang MPR, DPR, DPD dan

DPRD atau MD3 masih belum

mencapai kesepakatan di

antara fraksi-fraksi. Salah

satu usulan yang dibahas

adalah penambahan

pimpinan MPR, DPR dan DPD.

Sejumlah fraksi mengusulkan

pimpinan DPR yang saat ini

lima orang ditambah dua

orang menjadi tujuh orang,

pimpinan DPD dari tiga orang

ditambah dua orang menjadi

lima orang, dan pimpinan

MPR dari lima orang saat ini

ditambah 6 menjadi 11

orang. Penambahan unsur

pimpinan MPR menjadi 11

orang menimbulkan

perdebatan dan polemik.

S
AYA ingin menjelaskan dari awal

bahwa sesungguhnya proses penam-

bahan pimpinan DPR dan MPR adalah

salah satu konsensus atau ke-putusan politik

pada saat terjadi dualisme di DPR antara

KMP (Koalisi Merah Putih) dan KIH (Koalisi

Indonesia Hebat). Dari proses dan

negosiasi politik kemudian muncul ke-

sepakatan. Salah satunya adalah Fraksi PDI

Perjuangan mendapatkan alokasi atau posisi

untuk menjadi Wakil Ketua DPR dan Wakil

Ketua MPR.

Namun, penambahan pimpinan DPR dan

pimpinan MPR tidak seperti mengangkat

pegawai, misalnya pimpinan langsung

mengeluarkan SK (surat keputusan).

Sebagai lembaga politik harus ada aturan

hokum, yaitu undang-undang. Karena itu, UU

tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3)

perlu direvisi agar menjadi rujukan (payung

hukum) untuk memenuhi komitmen atau

kesepakatan politik di atas.

Dalam perjalanannya kita sudah me-lakukan

pembahasan tingkat harmonisasi di Badan

Legislatif (Baleg). Saya sebagai ketua panitia

kerja (Panja) ketika itu. Dalam rapat sudah

ada kesepakatan, untuk unsur pimpinan DPR

ditambah satu dan unsur pimpinan MPR

ditambah satu. Saat itu tercapai keputusan

secara aklamasi dari seluruh fraksi melalui

pandangan mini fraksi. Tidak ada satu pun

fraksi merasa keberatan.

Setelah itu, perubahan UU MD3 dise-pakati

sebagai inisiatif DPR. Pimpinan DPR mengirim

ke presiden. Pemerintah setuju dan menge-

luarkan Surpres tanpa catatan apapun dan

menyetujui penuh inisiatif DPR itu. Pemerintah

pun tidak mengoreksi DIM (daftar inventaris

masalah). Artinya, revisi UU MD3 yang

menjadi inisiatif DPR disetujui sepenuhnya oleh

pemerintah tanpa ada koreksi.

Jika revisi UU MD3 ini disepakati se-

sungguhnya persoalan sudah selesai.

Namun, faktanya proses politik berjalan

dinamis. Dalam perkembangannya ada

usulan tambahan, yaitu tambahan unsur

pimpinan DPR satu orang dan pimpinan MPR

ditambah satu orang lagi di luar Fraksi PDI

Perjuangan. Sehingga pimpinan DPR menjadi

7 orang dan MPR ditambah 7 orang. Dari

hari ke hari tidak ada penyelesaian. Dinamika

politik terus berkembang. Sampai terakhir,

muncul gagasan agar seluruh fraksi

mempunyai wakil di MPR, karena MPR adalah

lembaga representatif. Fraksi-fraksi menilai

wajar bila ada perwakilan fraksi menjadi

unsur pimpinan MPR, karena MPR adalah

lembaga representatif.

Dinamika politik masih terus berlangsung.

Baleg yang ditugaskan untuk pembahasan

tingkat satu tentu harus minta persetujuan

kepada pemerintah. Pada rapat terakhir yang

dihadiri wakil dari Kemenkumham, saya

mengusulkan agar fraksi-fraksi yang meng-

usulkan penambahan pimpinan MPR itu

mengajukan perubahan DIM. Karena se-

belumnya pemerintah tidak mengkoreksi DIM.

Sesuai aturan, bila ada penambahan dan

penyempurnaan DIM, seharusnya perubahan

DIM itu kembali diserahkan ke pemerintah.

Tetapi, situasi ini adalah dinamika politik.

Kita pun akomodatif. Karena itu, saya meminta

kepada semua fraksi yang mempunyai

gagasan pemikiran menambah unsur

Firman Subagyo

Wakil Ketua Badan Legislasi/Ketua Panja Revisi UU MD3
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Ray Rangkuti

Direktur Eksekutif Lingkar Madani

P
ENAMBAHAN unsur pimpinan bukan

hanya untuk pimpinan MPR saja, tapi

juga penambahan unsur pimpinan DPR

dan DPD. Penambahan unsur pimpinan DPR

sebanyak dua orang dari semula  lima

menjadi tujuh orang. Bahkan unsur pimpinan

DPR bisa menjadi 10 orang. Artinya, semua

fraksi terwakili dalam unsur pimpinan DPR.

Penambahan unsur pimpinan DPD sebanyak

dua orang dari semula tiga menjadi lima or-

ang. Sedangkan penambahan unsur pim-

pinan  MPR sebanyak enam orang dari semula

lima menjadi 11 orang.

Kalau penambahan unsur pimpinan ini

disetujui maka DPR tambah lima orang

(semua fraksi terwakili), DPD tambah dua

orang, dan MPR tambah enam orang. Secara

keseluruhan ada penambahan unsur pim-

pinan sebanyak 13 orang. Saya tidak tahu

dari mana angka 13 itu diperoleh. Saya juga

tidak tahu bagaimana utak-atik penambahan

kursi pimpinan ini. Saya tidak tahu bagaimana

penghitungannya. Dengan menetapkan 11

unsur pimpinan MPR mungkin bayangannya

adalah akan tetap ada 10 partai yang lolos

parliamentary threshold pada pemilu

mendatang.

Bagi saya, secara umum penambahan

kursi pimpinan ini adalah bagi-bagi kekuasa-

an di antara mereka (fraksi-fraksi). Penam-

bahan unsur pimpinan ini, menurut saya,

tidak menyelesaikan pangkal atau pokok

persoalan.  Pokok persoalan yang dihadapi

adalah partai pemenang pemilu tidak menjadi

salah satu unsur pimpinan di DPR dan MPR.

Itulah sebetulnya pokok persoalannya. Tetapi

DPR tidak mau menjawab pokok per-

soalannya itu. Persoalan itu dijawab dengan

menambah unsur pimpinan bukan hanya dari

pemenang pemilu.

Persoalan yang terjadi saat ini dijawab

dengan merevisi UU MD3. Tetapi mereka

melupakan bahwa dengan sistem yang

sekarang melalui perubahan UU MD3 akan

berlaku juga pada unsur pimpinan MPR, DPR,

dan DPD hasil pemilu berikutnya. Misalnya,

sekarang partai yang ada di DPR sebanyak

10 partai. Nanti kalau parliamentary thresh-

old dinaikkan, misalnya menjadi 4% - 5%,

mungkin partainya hanya tujuh atau delapan.

Sementara dalam revisi UU MD3 kursi

pimpinan DPR sudah ditentukan tujuh dan

unsur pimpinan MPR sebanyak 11 orang.

Bagaimana misalnya, kalau partai yang

lolos parliamentary threshold hanya tujuh

partai? Atau mungkin nanti UU MD3 direvisi

kembali menyesuaikan hasil pemilu 2019?

Itulah yang saya tidak paham. Karena revisi

UU MD3 yang sekarang hanya efektif selama

satu setengah tahun sisa periode 2014 –

2019. Revisi UU MD3 ini menjadi upaya yang

sebenarnya tidak menyelesaikan masalah.

Dalam penambahan unsur pimpinan ada

dua persoalan di sini. Pertama, semangat

untuk menambah unsur pimpinan. Kedua

adalah berapa idealnya penambahan unsur

pimpinan itu. Kalau kita lihat memang ada

semangat untuk menambah pimpinan di DPR,

MPR, dan DPD. Tetapi berapa idealnya

penambahan unsur pimpinan itu sampai

sekarang masih menjadi wacana.

Apakah penambahan unsur pimpinan akan

meningkatkan kinerja lembaga? Penambahan

unsur pimpinan tidak ada kaitannya dengan

kepentingan rakyat, efektivitas dan kinerja

lembaga. Bahkan, kalau dikaitkan dengan

efektivitas, mening-katkan kinerja lembaga,

menurut saya, jumlah pimpinan bukan

ditambah malah harus dikurangi. ❏

BS

pimpinan MPR supaya mengajukan secara

tertulis. Dengan pengajuan secara tertulis

maka akan menjadi dokumen negara sebagai

lampiran dalam proses pembahasan. Kita juga

akan menyampaikan kepada pemerintah

bahwa dalam proses perkembangannya ada

keinginan untuk menambah unsur pimpinan

MPR. Kita tidak tahu apakah pemerintah

sependapat karena Surpres sudah kita terima.

Jika pemerintah sependapat maka peme-

rintah harus membuat sikap baru terhadap

Surpres yang lama dan DIM lama yang sudah

dikirimkan ke DPR. Inilah mekanisme dan

prosedur administrasi yang harus dipenuhi.

Jika mekanisme ini tidak diikuti bisa cacat hukum.

Sampai rapat terakhir kita masih deadlock.

Kami sebagai pimpinan Baleg sudah

mengundang Kapoksi untuk membahas

penambahan dua orang pimpinan DPR,

penambahan enam pimpinan MPR sehingga

menjadi 11 orang, dan dua pimpinan DPD.

Tapi, belum ada keputusan final karena masih

perlu lobi-lobi. Kami menugaskan pimpinan

Kapoksi masing-masing fraksi untuk melapor

kepada pimpinan partai masing-masing untuk

melakukan lobi tingkat tinggi guna mencapai

keputusan. Jadi sampai sekarang belum ada

keputusan final sambil menunggu lobi-lobi di

tingkat tinggi. ❏

BS

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Pancasila sebagai ideologi

negara, pandangan hidup

rakyat Indonesia tidak

boleh berhenti menjadi

sistem nilai yang bersifat

filosofis. Tetapi, Pancasila

juga harus diterjemahkan

sebagai sistem etika dan

sistem tindakan.

Pancasila Adalah Sistem Etika
dan Sistem Tindakan

Konferensi Nasional
Etika Kehidupan Berbangsa

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

H
ARI Lahir Pancasila 1 Juni tahun ini (2017) untuk pertama

kalinya diperingati secara nasional sejak ditetapkan oleh

perintah Republik Indonesia pada Juni tahun lalu. Pekan

Pancasila, nama kegiatannya, diisi oleh berbagai instansi pemerintah

dan lembaga negara. Selain puncak peringatan  Hari Lahir Pancasila

yang diselenggarakan oleh pemerintah di Gedung Pancasila,

Kementerian Luar Negeri, Jl. Pejambon,  Jakarta, Kamis  1 Juni 2017,

dan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)  pun Pekan Pancasila

ini diperingati dengan menyelenggarakan Koferensi Nasional Etika

Kehidupan Berbangsa.

Konferensi Nasional Etika Kehidupan Bernegara ini berlangsung

pada 31 Mei 2017 di Gedung Nusantara IV Kompleks MPR/DPR/DPD

RI Senayan, Jakarta. Konferensi ini sebagai  tindak lanjut dari kegiatan

pra-Konferensi Etika Berbangsa dan Bernegara I dan II yang telah

dilaksanakan sebelumnya. Dan, konferensi ini merupakan kerja

bareng tiga lembaga negara, yaitu MPR, Komisi Yudisial (KY), dan

DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Untuk itu, ketua

ketiga lembagan negara ini, masing-masing: Ketua MPR RI DR (HC).

Zulkifli Hasan, SE., MM.; Ketua  KY Prof. Aidul Fitriciada Azhari; dan

Ketua DKPP Prof. Dr. Jimly Asshiddigie hadir dan menyampaikan

sambutan.

Sebelum membuka secara resmi Konferensi Nasional Etika

Kehidupan Bernegara ini, Ketua MPR RI  Zulkifli Hasan menjelaskan,

forum ini digelar sebagai upaya mencari formula kebijakan agar

etika kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diimplementasikan

dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Selama 19 tahun reformasi,

lanjut Zulkifli, bangsa Indonesia merasakan mulai memudarnya nilai-

nilai luhur ke-Indonesiaan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya sungguh-

sungguh menjadikan Pancasila sebagai implementasi dan sistem

tindakan sehari hari. 

“Pancasila sebagai ideologi negara, pandangan hidup rakyat In-

donesia, tidak boleh berhenti menjadi sistem nilai yang bersifat

filosofis, tetapi harus pula diterjemahkan sebagai sistem etika dan

sistem tindakan, serta harus menjadi perilaku manusia Indonesia,”

katanya.

Zulkifli Hasan berharap, lewat konferensi ini banyak mendapatkan

masukan mengenai arah dan kebijakan yang perlu diambil dalam

mengimplementasikan Etika Kehidupan Berbangsa. “Semoga banyak

masukan mengenai kaedah pelaksanaan untuk internalisasi dan

sosialisasi Etika Kehidupan Bernegara, dan langkah-langkah yang
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diperlukan dalam penegakan Etika Kehidupan

Berbangsa,” tandasnya.

Ketua KY Prof. Aidul Fitriciada Azhari

mengatakan, Indoensia adalah bangsa

yang memiliki banyak sumber etika, salah

satunya agama.  Agama merupakan

sumber etika yang penting  tetapi belum

diman-faatkan secara baik. Padahal

banyak nilai bisa digali dari agama, dan

nilai-nilai itu tidak hanya  menjaga per-

satuan, tapi juga penggerak, pendorong,

dan  energi  besar,  yang sanggup

mengarahkan umatnya pada kesejah-

teraan.  Misalnya etika protestan, dan

Tokugawa Jepang yang mengajarkan sikap

kedisiplinan dan  kerja keras. Ajaran

seperti itu terbukti mampu membawa

bangsa Jepang mengalami kemajuan

pesat. Bahkan, mereka menjadi negara

yang tetap memegang etika, sekaligus

negara modern. 

Selain agama, Pancasila juga menjadi

sumber etika. Pancasila bukan hanya

pemersatu, tapi juga tempat  berlindung bagi

semua bangsa. Pancasila harus jadi ideologi

terbuka penggerak pada kemajuan.  “Budaya

daerah yang jumlahnya sangat banyak juga

bisa menjadi sumber etika. Seperti Per-

wakilan di Minang atau Desa Lembang Toraja.

Peradilan di sana mampu mereduksi kasus

ke pengadilan,” tambahnya. 

Intinya, upaya untuk menghidupkan etika

kehidupan berbangsa dan bernegara

tidaklah susah. Ada banyak sumber yang

bisa dipakai untuk merealisasikan amanat Tap

MPR No. VI Tahun 2001 tentang  Etika

Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, dan

merekonstruksi peradilan etik bagi para

pejabat negara.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie

mengungkapkan bahwa di Indonesia bidang

hukum bisa tegak  jika etika berfungsi.  Jimly

berharap, Ramadan bisa dijadikan sebagai

sarana instropeksi oleh  umat Islam.  Bukan

hanya sarana  instropeksi kehidupan pribadi,

tetapi juga kehidupan berbangsa dan

bernegara.  Ini penting, mengingat pelaksana-

an Pilkada Jakarta  melahirkan ancaman

disintegrasi. 

Ancaman perpecahan itu muncul karena

 pendukung masing-masing calon berusaha

memenangkan kontestasi dengan berbagai

cara. Termasuk, cara-cara yang berten-

tangan dengan etika. Seperti, mencaci,

menfitnah hingga menjelekkan. Bahkan

menggunakan unsur-unsur SARA untuk

menyerang satu kelompok dengan kelompok

yang lain. 

Setelah melakukan instropeksi selama
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Ramadan, kata Jimly, selanjutnya umat Islam

bisa menginisiasi persatuan dan kesatuan

melalui kebiasaan melaksanakan silaturrahim

dan halal bi halal pada Idul Fitri.  ”Ini adalah

waktu yang tepat bagi kita melaksanakan

instrospeksi, kemudian mengembalikan

persatuan yang sempat terancam pecah

saat berlangsungnya Pilgub Jakarta,”

P
ADA sesi pertama Konferensi Nasional

Etika Kehidupan Berbangsa meng-

angkat tema: Arah Kebijakan Etika

Kehidupan Berbangsa’. Pada sesi ini tampil

sebagai pembahas adalah mantan Guru

Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof.

Dr. Kaelan, M.S., dan Prof. Dr. Din

Syamsuddin, MA., Ketua Umum Pimpinan

Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010

dan 2010-2015 yang juga Ketua Umum MUI

periode 2014-2015

Prof. Kaelan dalam paparannya menyata-

kan, Pancasila memberikan nilai dasar yang

fundamental dan universal.  Pancasila

sebagai suatu sistem filsafat pada hakikat-

nya merupakan suatu nilai-nilai sehingga

merupakan sumber dari segala penjabaran

norma, baik norma hukum, moral, maupun

kenegaraan. 

Lebih lanjut Prof. Kaelan mengatakan

ujarnya. 

Jimly sangat mengapresiasi  pelaksanaan

Konferensi Nasional Etika Kehidupan

Berbangsa dan Bernegara. Acara ini,

menurut Jimly,  menjadi penting apalagi jika

dikaitkan dengan Ketetapan MPR No. VI

Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan

Berbangsa dan Bernegara. Ini menunjukkan

Arah Kebijakan Etika Kehidupan Berbangsa

ada iktikad bersama untuk membenahi

persoalan etika. Dan, menjadikan fungsi etika

tidak hanya di atas kertas, tapi ditegakkan

melalui infrastruktur resmi. Karena

sesungguhnya hukum hanya bisa tegak jika

etika berfungsi dengan baik dalam kehidupan

sehari-hari. ❏

DER/MBO

bahwa filsafat Pancasila terkandung di

dalamnya suatu pemikiran yang bersifat

kritis, mendasar, rasional, sistematis, dan

komprehensif, serta sistem pemikiran yang

merupakan suatu nilai-nilai. Suatu pemikiran

filsafat tidak secara langsung menyajikan

norma yang merupakan pedoman bertindak

dalam suatu aspek praksis, melainkan suatu

nilai bersifat mendasar.  “Sebagai suatu nilai,

Pancasila memberikan dasar bersifat fun-

damental dan universal bagi kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan ber-

negara,” ujarnya.

Bila hendak dijabarkan dalam tindakan

maka nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam

norma-norma yang jelas, sehingga menjadi

suatu pedoman yang konkret dan operasi-

onal. Kaelan menegaskan, sila-sila Pancasila

pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu

pedoman yang bersifat normatif atau praksis,

melainkan suatu sistem nilai etika yang

merupakan sumber norma moral dan hukum.

“Yang selanjutnya harus dijabarkan dalam

norma etika, moral, dan hukum dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara,”

imbuhnya.

Berbicara soal Pancasila dan kaitannya

dengan etika berbangsa, Prof. Din

Syamsuddin dalam paparannya menyebut-

kan, Pancasila harus disenyawakan dalam

setiap pembangunan bangsa, termasuk

pembangunan perilaku atau karakter

bangsa.  Bangsa ini, kata Din, banyak yang

mengatakan sedang dalam fase gonjang-

ganjing atau karut marut. Hal itu bisa terjadi,

disebabkan tiga hal, yaitu: Pertama, kealfaan

bangsa ini dalam menerapkan nilai-nilai

Pancasila. Kealfaan disebabkan karena di

kalangan masyarakat terjebak pada

romantisme Pancasila, sehingga dari sikap

demikian ada yang menuduh kelompok lain

sebagai kelompok anti-Pancasila.

Kedua, ada elemen masyarakat yang

trauma kepada Pancasila. Kelompok ini

merasakan bagaimana penerapan Pancasila

pada masa lampau yang tak pernah muncul

dalam kehidupan bahkan Pancasila di-

selewengkan pada masa itu.  Ketiga, ada

yang kritis terhadap Pancasila sebagai

ideologi terbuka di satu sisi, di sisi lain muncul

anggapan ada ideologi lain sebagai ideologi

yang lebih baik.

Jadi, ketiga hal tersebut, menurut Din

Syamsuddin, diperburuk oleh kegagalan

pemerintah dalam menerapkan Pancasila,

sehingga sistem kita dirasuki oleh nilai-nilai

lain.  “Untuk itu konferensi Etika ini menjadi

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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sangat penting,” ucapnya.

“Pancasila,  harus diaktualkan,” ungkap

Din Syamsuddin.  Dalam menjalankan

Pancasila bisa dilakukan dengan pendekatan

agama, karena dalam Pancasila ada Sila

Pertama. Untuk itu, kata Din menegaskan,

tak boleh memisahkan agama dengan

negara. Agama bagi Din tak boleh dijadikan

sasaran pembangunan, tetapi harus menjadi

sarana pembangunan. ❏

AW

Kaedah Pelaksanaan Etika Kehidupan

Berbangsa

Pada sesi kedua diskusi tampil dua

pembahas, yaitu Prof. Dr. Bagir Manan, SH.,

MH., (mantan Ketua MA) dan mantan Ketua

Dewan Pers), dan Prof. Dr. Sudjito, SH.,

(Gurubesar Fakultas Hukum UGM Jogja-

karta). Pada sesi ini tema yang dibahas

adalah ‘Kaedah Pelaksanaan Etika

Kehidupan Berbangsa’.

Menurut Prof. Bagir Manan, ada empat

 tolak ukur yang bisa dipakai untuk melihat

apakah tindakan seorang pejabat publik,

beretika atau tidak.  Itu dapat diketahui

apakah dia tunduk pada aturan atau tidak,

 menghasilkan sesuatu yang bermanfaat

atau tidak, tindakannya itu sendiri berdasar-

kan kebajikan atau tidak, serta apakah

 perbuatan itu punya konsekwensi atau

tidak. 

Selain tolak ukur, menurut Bagir Manan,

etika juga memiliki prinsip tidak mementingkan

diri sendiri, integritas, obyektif, pertanggung-

jawaban, dan terbuka. Selain itu,  seseorang

harus menjaga kehormatan,  kepemimpinan,

berfikir dan bekerja untuk kepentingan or-

ang banyak. 

Munculnya persoalan kebangsaan di In-

donesia yang terjadi  saat ini,  karena terjadi

 krisis karakter, dan itu membuat bangsa In-

donesia  sulit keluar dari persoalan.  “Uni

Soviet ambruk dalam seminggu, karena

negara dijalankan dengan prinsip yang tidak

dikehendaki rakyat, makanya begitu ada

peluang, merekapun  langsung ambruk,”

ujarnya. 

Prof. Sudjito dalam penilaiannya

mengatakan, etika bernegara akan jalan kalau

ada sikap  instropeksi dan kendali diri.

Karena  etika merupakan nilai yang melekat

pada sanubari, bukan faktor eksternal. 

“Kebebasan adalah anugerah, silakan

berbuat apapun, kecuali yang dilarang. Jadi,

lingkup etis itu yang dilarang, dan itu harus

dengan  mengendalikan diri,” katanya. 

Tetapi di alam modern, lanjut Sudjito, hati

sanubari saja tak cukup. Butuh kepastian

dan ketepatan masa depan. Karena itu di

era modern dibutuhkan  positif etik.  “Antara

yang tertulis dan tidak harus sejalan, karena

itu yang tak tertulis harus tetap ada dan bisa

berjalan,” tandasnya. ❏

AW

Upaya Penegakan Etika Kehidupan

Berbangsa

Pada sesi ketiga Konferensi Nasional

Etika Berbangsa membahas tema: ‘Upaya

Penegakan Etika Kehidupan Berbangsa’.

Berperan sebagai pembahas adalah Ketua

Fraksi Partai Hanura MPR RI, Sarifuddin

Sudding.

Selaku pembahas, Ketua Fraksi Partai

Hanura MPR RI Sarifudin Sudding meng-

ungkapkan beberapa contoh pelanggarakan

etika, antara lain terjadi di lingkup DPR RI.

Pada DPR periode sekarang (2014-2015)

terdapat 115 laporan yang masuk ke
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Ma’ruf Cahyono:

Pancasila Sarat dengan Tuntunan Etika

E
TIKA harus dimunculkan, sebab sudah

merupakan kesadaran kolektif bahwa

etika adalah hal sangat penting.  Etika

semestinya juga menjadi satu panduan yang

melembaga.

Pada acara puncak Konferensi Nasional

Etika Kehidupan Berbangsa yang digelar

MPR RI bekerjasama dengan KY dan DKPP

sempat disinggung beberapa hal, antara lain

bagaimana etika itu menjadi satu panduan

yang melembaga.  Mengapa etika harus

dimunculkan, sebab sudah merupakan

kesadaran kolektif bahwa etika adalah hal

yang sangat penting.

Etika sangat terkait dengan tugas-tugas

MPR, sesuai amanah UU untuk

memasyarakatkan Ketetapan-ketetapan

MPR RI (TAP MPR RI). Salah satu TAP, yakni

TAP MPR No.VI/MPR/2001 tentang Etika

Kehidupan Berbangsa.  Jelas relevansi

antara etika dan tugas MPR.  Etika sudah

menjadi tugas MPR sesuai UU No.17 Tahun

2014 tentang MD3, terutama Pasal 5 huruf a

secara eksplisit berbunyi, MPR bertugas

memasyarakatkan Ketetapan MPR.

Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf

Cahyono, SH., MH.,  dalam konferensi pers

di sela-sela Konferensi Nasional Etika

Kehidupan  Berbangsa di Ruang Presentasi

Perpustakaan MPR RI, Gedung Nusantara

IV, Kompleks  MPR/DPR/DPD, Senayan,

Jakarta, Rabu (31/5), menjelaskan bahwa

soal etika memang bukan hal baru. Tapi, ke

depan kita harus semakin fokus soal etika,

sebab etika kadang bukan lagi menjadi fokus

perhatian utama kita, terutama akhir-akhir ini.

Perlu diingat, kata Ma’ruf Cahyono, kita

adalah bangsa yang relijius, manusiawi,

bangsa yang ingin bersatu, berdemokrasi

dengan baik, ingin keadilan sosial. “Tentu

sebagai bangsa yang memiliki karakter

seperti itu, etika harus menjadi landasan,

sebab etika merupakan turunan dari nilai-

nilai Pancasila,” katanya.

Menurut Ma’ruf Cahyono, sedikitnya ada

dua hal yang menjadi target dari konferensi

ini. Pertama, dengan mendiskusikan soal etika

diharapkan akan terbentuk satu pemahaman

minimal dalam forum konferensi.  Namun, jika

ditambah publikasi yang luas, tentu

konferensi  nasional ini bisa menjadi ajang

sebagai sumber untuk siapapun memperoleh

informasi.

Kedua, tentu dalam sebuah kegiatan kita

ingin mendapatkan satu sasaran.  Sasaran

dari kegiatan konferensi nasional akan

muncul rekomendasi-rekomendasi yang

berasal dari pemikiran-pemikiran yang main-

stream, dan dari rekomendasi-rekomendasi

itu bisa dijadikan bahan dalam mengambil

kebijakan.

“Dalam perjalanan konferensi nasional,

banyak muncul pemikiran, antara lain bahwa

etika harus betul-betul bisa mengawal Indo-

nesia sebagai negara hukum.  Pemikiran

lainnya, Indonesia berdasar Pancasila.

 Pancasila  sarat dengan tuntunan etika.

 Apapun dimensi kehidupan kita yang

dilakukan dalam bernegara, baik itu hukum,

Mahkamah Kehormatan DPR menyangkut

pelanggaran etika yang dilaku-kan oleh

anggota DPR.  “Pengaduan itu ada yang

datang dari masyarakat, dan ada pula tanpa

aduan,” ucapnya.

Selama menjadi angggota Mahkamah

Kehormatan Dewan (MKD), menurut

Sudding, terdapat beberapa kasus terkait

pelanggaran etika di DPR yang menjadi

sorotan masyarakat. Menurut Sudding,

ketika ada pelanggaran etika maka

Mahkhamah Kehormatan akan memberi

sanksi hukuman berat, sedang, dan ringan.

Bahkan sanksi pecat bila melakukan

pelanggaran berat. Dia menyebutkan,

pernah ada anggota DPR dipecat karena

melakukan pelanggaran berat soal etika.

“Ini dilakukan dalam rangka menegakan

harkat dan martabat DPR, sebab lembaga ini

mendapat sorotan publik.  Inilah bentuk

keseriusan dalam menjalankan etik. Inilah

fungsi mahkamah kehormatan untuk

menegakan etik,” pungkasnya. ❏

MBO

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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politik, sosial, budaya, sampai urusan

lingkungan dan keilmuwan mesti bertuntunan

pada etika. Peran etika luar biasa,” ujar

Ma’ruf.

Rekomendasi

Setelah melalui rangkaian diskusi yang diisi

oleh Prof. Din Syamsuddin, Prof Dr. Kaelan,

Prof. Bagir Manan, Prof. Sudjito, Abdullah

Hemahua, dan Syarifuddin Sudin, dalam

Konferensi Etika Kehidupan Berbangsa dan

Bernegara, Rabu (31/5), yang diseleng-

garakan oleh MPR di Gedung Nusantara IV,

Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta,

di sesi akhir Sekretaris Jenderal MPR RI

Ma’ruf Cahyono membacakan rumusan-

rumusan dan rekomendasi. 

Memerhatikan pelaksanaan Pra-Konferensi

I yang diselenggarakan oleh Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada 5 April

2017 dengan tema: “Prinsip-prinsip Umum dan

Asas-Asas Kode Etik Jabatan Berdasarkan

Ketetapan MPR No.VI/MPR/2001 tentang Etika

Kehidupan Ber-bangsa dan Bernegara”.  Pra

Konferensi II yang diselenggarakan oleh Komisi

Yudisial pada 4 Mei 2017 dengan tema:

“Diskursus Integrasi Sistem Kode Etik dan

Penegakan-nya”. Dan, Konferensi Nasional

diseleng-garakan oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat pada 31 Mei 2017

bertema: “Arah Kebijakan, Kaidah

Pelaksanaan, dan Upaya Penegakan”.

Maka, kami sampaikan pokok-pokok

rekomendasi sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai dasar negara,

falsafah bangsa, serta sebagai jiwa

bangsa dan negara merupakan sumber

nilai dan sumber pembentukan norma

etika (norma moral) dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara. Nilai-nilai Pancasila bagi

bangsa Indonesia menjadi landasan,

dasar, serta motivasi atas segala

perbuatan baik dalam kehidupan sehari-

hari maupun dalam kehidupan kenegara-

an.  Dalam kerangka itu, perlu dilakukan

upaya bersama secara terencana,

terukur, terarah, dan berkesinambungan

untuk mendorong seluruh elemen

bangsa Indonesia agar senantiasa

mengimplementasikan nilai-nilai

Pancasila sebagai landasan etika dan

moral dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara.

2. Bangsa Indonesia saat ini sudah

berhasil merumuskan norma-norma

etika sebagai pedoman dalam bersikap

dan bertingkah laku. Norma-norma etika

tersebut bersumber pada Pancasila

sebagai nilai budaya bangsa. Rumusan

norma etika tersebut tercantum dalam

Ketetapan MPR No.VI/MPR/2001

tentang Etika Kehidupan Berbangsa

yang pada prinsipnya merupakan

penjabaran nilai-nilai Pancasila sebagai

pedoman dalam berpikir, bersikap, dan

bertingah laku yang merupakan cer-

minan dari nilai keagamaan dan ke-

budayaan yang sudah mengakar kuat

dalam kehidupan masyarakat Indone-

sia. Dalam kerangka itu, perlu dirumus-

kan kebijakan strategis yang memuat

aturan dasar regulasi hukum dan

tatanan praksis untuk mendorong

penge-jawantahan amanat Ketetapan

MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika

Kehidupan Ber-bangsa, yakni Etika

Sosial dan Budaya, Etika Politik dan

Pemerintahan, Etika Ekonomi dan Bisnis,

Etika Penegakan Hukum yang Ber-

keadilan, Etika Keilmuan, dan Etika

Lingkungan, serta Ketetapan MPR

lainnya. Serta diperlukan upaya yang

terstruktur dan terorganisir untuk

menyosialisasikan nilai-nilai yang

terkandung dalam Ketetapan MPR

tersebut kepada masyarakat luas.

3. Ketentuan “Negara Indonesia adalah

Negara Hukum” sebagaimana diamanat-

kan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indo-

nesia Tahun 1945 merupakan kese-

pakatan bangsa Indonesia untuk

senantiasa menerapkan seluruh ke-

bijakan dan perilaku negara berdasar-

kan pada ketentuan hukum dan

konstitusi. Kedudukan sistem etika

kehidupan berbangsa dan bernegara

dalam tatanan hukum haruslah ditopang

dengan sistem etika publik yang baik,

serta mengakar kuat dalam pranata-

pranata kenegaraan. Pembenahan

sistem hukum melalui penguatan sistem

etika, etika materiil, dan etika formil

menjadi bagian yang penting dalam

upaya mewujudkan negara Indonesia

sebagai negara hukum. Dalam kerangka

itu, diperlukan upaya-upaya untuk

melakukan integrasi sistem kode etik

dan mengonstruksikan struktur etika

dalam jabatan-jabatan publik, baik di

lingkungan Eksekutif, Legislatif,

Yudikatif, maupun organisasi-organisasi

profesi lainnya dengan berpedoman

pada Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Kesatuan Republik Indo-

nesia Tahun 1945. ❏

DER/AW
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Apel Bela Negara di Subang

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

I
NDONESIA menjadi negeri yang sangat indah karena diwariskan

Pancasila oleh para pendiri bangsa. Kalau seluruh rakyat  mau

memegang dan mengamalkan Pancasila niscaya Indonesia akan

menjadi negara maju, bahkan mengalahkan Amerika Serikat.

Sayangnya, saat ini banyak rakyat Indonesia yang malah

meninggalkan  Pancasila dan mempraktikkan nilai-nilai lain dari luar

yang tidak sesuai dengan Pancasila.

Padahal, kalau bangsa ini mau memegang teguh Pancasila

niscaya Indonesia akan menjadi bangsa yang aman dan damai.

Karena Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang digali dari bumi

Indonesia sendiri. Sehingga setiap silanya sesuai dengan kondisi

Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Ketua MPR Zulkifli Hasan di hadapan

peserta apel Barisan  Patriot Bela Negara. Acara tersebut

berlangsung di alun-alun Kabupaten Subang, Jawa Barat,  pada

Sabtu (29/4).

Kalau masyarakat Indonesia  berseng-keta,  kata Zulkifli Hasan,

Pancasila mengajarkan musyawarah untuk mufakat. Kalau ada rakyat

kesusahan, sakit, kelaparan atau tidak bisa sekolah, maka negara

harus hadir membantu masyarakat sesuai amanat sila ketiga Pancasila.

Pancasila juga mengamanahkan pentingnya keadilan sosial untuk

semua. Menghadapi kesenjangan sosial ekonomi, Pancasila punya

jawabnya di sila ke-5 yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat

Indonesia. Karena itu, Indonesia harus kembali pada Pancasila. Dan,

mengimplementasikan Pancasila dalam  perilaku hidup sehari hari.

“Kalau mau maju, mari jadikan Pancasila sebagai perilaku. Baik

perilaku berbangsa maupun perilaku sosial kita dalam kehidupan

sehari hari. Insya Allah Indonesia akan unggul di antara bangsa-

bangsa di dunia,” kata  Zulkifli.

Di Telkom University Bandung

Sebelumnya, saat berada di tengah-tengah  civitas akademika

Telkom University Bandung, Jawa Barat, Zulkifli Hasan  mengajak

para mahasiswa untuk  bersyukur, bisa  belajar di salah satu kampus

dengan Pancasila

Ketua MPR

Bicara Indahnya Indonesia
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terbaik  Indonesia. Karena kesempatan kuliah

di Telkom University tidak dimiliki seluruh

generasi muda. Masih banyak generasi

muda yang ingin kuliah di Telkom University,

tetapi mereka tidak mendapat kesempatan.

Lebih menyakitkan lagi, kata Ketua MPR,

saat ini tidak semua generasi muda bisa

melanjutkan belajarnya di tingkat perguruan

tinggi. Mereka tidak bisa kuliah karena tidak

memiliki biaya. Padahal,  sebagian generasi

muda itu adalah orang-orang yang cerdas.

Di hadapan civitas akademika Telkom Uni-

versity Bandung, Jawa Barat, tepatnya di

Aula Fakultas Industri Kreatif, lantai 5, Zulkifli

mengajak para mahasiswa untuk menyukuri

karena mendapat kesempatan belajar di

Telkom University. Bersyukur, menurut

Zulkifli, adalah cermin  dari pelaksanaan sila

pertama Pancasila. Selain itu, menjalankan

ibadah sesuai agamanya juga merupakan

cermin sila pertama.

“Ringkasnya, sila pertama itu mencermin-

kan perilaku yang dinaungi cahaya ilahi”, ujar

Zulkifli Hasan.

Kepada mahasiswa Telkom University,

Ketua MPR   mengajak untuk saling bantu-

membantu. Membantu teman atau saudara

dan tetangga yang sakit,  juga membatu

mereka yang kesulitan dan  kelaparan.

Intinya, adalah memanusiakan manusia.

Pada kesempatan itu Zulifli mengajak

mahasiswa agar belajar dengan baik, mengu-

asai ilmu pengetahuan dan teknologi, apalagi

di era milenia sekarang ini. Ini penting agar

generasi muda Indonesia tidak menjadi kuli,

baik di negeri sendiri maupun di negeri orang.

Sebelumnya, Wakil Rektor I Dr. Heroe

Wijanto dalam sambutannya mengatakan,

Telkom University ada sejak 4 tahun silam.

Universitas tersebut merupakan peng-

gabungan 4 perguruan tinggi yang sudah

ada sejak 1990-an. Mahasiswa yang belajar

di Telkom University berasal dari 30 negara.

Sedangkan  jumlah alumninya mencapai 40

ribu orang.

Telkom University berdiri di atas lahan

seluas 50 hektar. Di zaman penjajah, lahan

itu turut mengumandangkan semangat

kemerdekaan, dan   Indonesia akhirnya bisa

benar-benar merdeka. ❏

MBO
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Salatiga

OSO Bicara Pentingnya Empat Pilar MPR

D
I HADAPAN civitas akademica Univer

sitas Kristen Satya Waca (UKSW) 

Salatiga, Jawa Tengah, Wakil Ketua

MPR RI Oesman Sapta (OSO) menyatakan

bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sudah final.

Tidak boleh diotak atik, apalagi mau diganti.

Karena itu, tidak boleh lagi ada anak bangsa

Indonesia yang mempersoalkan tentang asal

usul, warna kulit, maupun agama.

Asal usul, menurut OSO tidak boleh

menjadi penghalang bagi seseorang untuk

mendapatkan haknya sebagai warga

Negara.   Demikian pula dengan warna kulit

dan agama,  semua sama di depan hukum

dan pemerintahan. Tidak dibeda-bedakan

apa warna kulit ataupun agamanya.

Pernyataan itu disampaikan OSO saat

menyampaikan Kuliah Umum bertajuk:

‘Mengukuhkan Empat Pilar MPR RI’ di kalangan

dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum

UKSW. Acara tersebut berlangsung di Audi-

torium Fakultas Teknologi Informasi, UKSW

Salatiga, Senin (22/5).

Ikut hadir dalam acara tersebut, pimpinan

Fraksi PPP MPR Drs. H. Zainut Tauhid, beserta

sejumlah anggota kelompok DPD RI, yakni:

Drs. H. Ahmad Muqowam,  Rafinus, dr. Delis,

Ratu Ayu, serta staf khusus Presiden Gories

Mere. Selain itu, hadir juga Wakil Rektor

UKSW Neil Samuel Rupidara, dan dekan

Fakultas Hukum UKSW Prof. Dr. Teguh

Praseto SH.

Menurut OSO sudah waktunya bagi

bangsa Indonesia untuk menjadikan kekuat-

an pluralisme sebagai modal membangun

Negara. Cara seperti itu, kata OSO  pernah

dicontohkan Nabi Muhammad SAW saat

membangun Madinah yang menyertakan

semua potensi yang ada di Madinah. Tidak

hanya potensi yang dipunyai umat Islam,

tetapi juga umat-umat agama lain. “Tidak

boleh lagi ada menang-menangan soal

mayoritas dan minoritas, ayo kita bangun

bangsa ini dengan potensi yang kita miliki”,

ajak OSO.

Pada kesempatan itu Wakil Ketua MPR

mengingatkan, generasi muda akan

menghadapi tantangan yang sangat besar

di masa depan. Karena banyak negara asing

yang ingin menguasai kekayaan alam Indo-

nesia. Mereka akan memperebutkan kekaya-

an Indonesia untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya. Baik kebutuhan akan pangan,

sandang, papan hingga energi.

Sayangnya untuk mendapatkan apa yang

diinginkan, upaya yang dilakukan tidak

semuanya baik. Beberapa diantaranya

bahkan terbilang sangat jahat. Salah

satunya dengan merusak generasi muda

menggunakan narkoba.

Inilah yang saat ini dihadapi bangsa Indo-

nesia. Di mana-mana ditemukan penyalah-

gunaan narkoba. Setiap hari ratusan orang

meninggal, karena korban narkoba. Dan, itu

akan terus bertambah seiring semakin

banyaknya peredaran narkoba.  “Mereka

yang sudah kecanduan narkoba tidak takut,

tidak malu melakukan kejahatan asal narkoba

yang diinginkannya bisa diperoleh. Akibat-

nya, tindak kriminal juga terus mengalami

peningkatan”, ujar OSO.

 Karena itu, Wakil Ketua MPR mengajak

mahasiswa untuk meningkatkan kewas-

padaan, terutama dalam rangka ikut menjaga

daerahnya masing-masing dari bahaya

narkoba. Di kampus, di rumah, dan di

lingkungan sendiri harus dipastikan tidak ada

narkoba. Kalau ada yang mencoba meng-

edarkan maka mahasiswa harus berani

melaporkannya pada pihak berwenang.

“Cara yang paling gampang turut mencegah

meluasnya narkoba adalah melaporkannya

pada pihak berwenang. Jangan takut, kita

harus lawan narkoba”, kata OSO.

 Selain bertemu civitas akademika UKSW,

kehadiran OSO di Jawa Tengah juga diisi

kegiatan mengunjungi keluarga Keraton

Surakarta. Tetapi, OSO tidak berlama-lama

berada di tempat ini. Ia hanya mampir sejenak,

sebelum akhirnya kembali ke Jakarta. ❏

MBO

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Ketua MPR:

Memperjuangkan Hak Perempuan Itu Pancasilais

K
ONGRES Wanita Indonesia (Kowani)

menggelar Kowani Fair di Gedung

Smesco, Jakarta, Sabtu (3/6). Di

tengah Kowani Fair itu Ketua MPR Zulkifli

Hasan memberikan ceramah empat

konsensus dasar negara.

Dalam ceramahnya, Zulkifli Hasan menye-

butkan, kelompok perempuan seringkali

terpinggirkan hak-haknya karena minim

pembelaan. Pancasila, menurut Zulkifli

Hasan, justru menegaskan keberpihakan

pada perempuan. “Pancasilais itu bukan soal

pilihan dalam Pilkada. Siapapun yang

konsisten berjuang dan membela hak- hak

perempuan berarti dia Pancasilais,” katanya.

Zulkifli Hasan mengapresiasi Kowani dan

jajarannya di daerah yang aktif memberdayakan

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Perempuan.

“Sekarang waktunya UKM Perempuan berdaya

saing dengan pemberdayaan dari KOWANI.

Bentuknya bisa bantuan, pelatihan sampai

pendampingan,” ujarnya.

Ketua Kowani  Giwo Rubianto Wiyogo

menyebut kehadiran Ketua MPR Zulkifli

Hasan sebagai berkah untuk Kowani.

Menurutnya, kehadiran Ketua MPR adalah

bentuk komitmen pada perjuangan

perempuan. “Tidak banyak tokoh yang berani

dan mau memperjuangkan hak perempuan.

Tapi, Pak Zul hadir sebagai bentuk kesediaan

mendampingi Kowani berjuang untuk Ibu-ibu

dan perempuan,” imbuhnya.

Giwo Rubianto juga mengungkapkan baru

pertama kali sosialisasi dilakukan di tengah pasar,

yaitu pasar Kowani (Kowani Fair). Sosialisasi

ini penting diberikan kepada ibu-ibu yang

tergabung dalam Kowani. “Kowani ber-

tanggungjawab sebagai Ibu Bangsa untuk

melahirkan generasi yang memiliki nasionalisme,

patriotisme, unggul, inovatif dan kreatif, yang

berwawasan kebangsaan,” katanya

Sebelumnya, pada Selasa (30/5) Ketua

MPR Zulkif l i  Hasan menyampaikan

sosialisasi sekaligus membuka seminar

kebangsaan sertan pelantikan pengurus baru

Mahasiswa Pancasila (Mapancas). Acara

dihadiri tokoh nasional seperti Haji Lulung

Lunggana, Hj. Airin, dan sekitar lima ratus

orang tamu undangan lainnya.

Para tamu undangan lebih dulu dihibur

budaya tari bentang dari Banten Tangerang,

yang ditampilkan oleh puteri-puteri cantik

SMP Negeri 6 Tangerang Banten, dan acara

dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia

Raya oleh para peserta seminar dan tamu

undangan lainnya.

Dalam sosialisasi ini, Zulkifli Hasan

menyampaikan, pentingnya anak-anak muda

untuk mengenal Pancasila lebih dalam dan

lebih dekat. “Pancasila itu warisan dari

generasi ke generasi. Bukan hanya untuk

orang tua, tapi juga untuk generasi muda,”

katanya.

Menurut Zulkifli, pemahaman Pancasila di

kalangan anak muda penting agar menjadi

perilaku sehari hari. “Jarang anak-anak muda

yang memahami nilai-nilai luhur ke-

Indonesiaan kita dan terhindar dari hoax,

politik kebencian, sikap memecah belah, juga

menyadari bahwa kita adalah keluarga

besar,” ungkapnya.

Dia menyebutkan, ada tiga kunci agar

sebuah negara bisa maju. Pertama, negara

itu menguasai ilmu pengetahuan dan

teknologi. Kedua, mesti ada trust, yaitu

berjuang untuk kepentingan bersama.

Ketiga, mempunyai nilai-nilai.  “Pancasila

adalah alat pemersatu bangsa, bukan

pemecah-belah. Pancasila harus dijadikan

perilaku sehari-hari, agar menjadi bangsa

yang besar, maju dan sejahtera,” imbuhnya.

Sementara itu Ketua Mapancas Medy

dalam sambutannya menegaskan, jika

pemuda Indonesia komit  pada nilai-nilai dasar

Pancasila maka pemuda Indonesia akan

bangkit  percaya diri. “Target ke depan adalah

menyosialisasikan para pemuda Pancasila

untuk bersatu dan mempertahankan keutuhan

NKRI,” tandasnya. ❏

BS

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Kalimantan Selatan

Mahyudin: Tanpa Pancasila Indonesia Bubar

W
AKIL Ketua MPR RI Mahyudin sangat

khawatir, dan merasa miris dengan

munculnya potensi perpecahan

bangsa yang kian marak di Indonesia,

terutama pra dan pasca Pilkada DKI Jakarta.

Malah, potensi perpecahan itu terasa

melebar dan semakin berbahaya dengan

munculnya isu yang menginginkan peng-

gantian ideologi Pancasila ke ideologi lain.

“Jika saya bisa meminta, sudahlah

hentikan semua potensi konflik dan per-

pecahan bangsa, antara lain memfitnah,

menghasut, memanas-memanasi.  Terlalu

mahal harga dan darah yang harus dibayar

bangsa ini jika terjadi perpecahan bangsa,”

kata Mahyudin di sela-sela memberikan

Sosialisasi Empat Pilar MPR dalam acara Dia-

log Kebangsaan DPD KNPI Kota Banjarbaru,

Kalimantan Selatan, di aula Kantor Walikota

Banjarbaru, Kamis (18/5).

Acara tersebut dihadiri anggota MPR RI

dari kelompok DPD RI Mochammad Sofwat

Hadi, Forkompimda Provinsi Kalimantan

Selatan, serta Pemkot Banjarbaru dan para

pemuda gabungan anggota KNPI dan

Himpunan Mahasiswa Islam se Kalimantan

Selatan.

Menurut Mahyudin, banyak sekali ajakan-

ajakan SARA tersebut, terutama di media

sosial. Mahyudin berharap agar masyarakat,

terutama generasi muda pintar dan bijak,

ketika menerima ajakan dan provokasi-

provokasi yang menimbulkan perpecahan.

“Saya sendiri di grup WA banyak sekali

menerima kiriman-kiriman dan posting-post-

ing berbau SARA, saya tegas menegur tidak

boleh mengirim seperti itu.  Saya analisa,

ternyata asal kiriman tersebut tidak bisa

dipertanggung jawabkan, hoax dan akun

palsu,” katanya.

Mahyudin menyatakan, sejarah mencatat

bahwa seluruh elemen yang beragam di In-

donesia sejak era kerajaan-kerajaan

berkuasa di Nusantara bersepakat untuk

bersatu, lepas dari penjajahan Belanda, maka

lahirlah Indonesia dan Pancasila sebagai

perekat seluruh perbedaan yang ada.

Ratusan tahun, sejak era kerajaan-

kerajaan sampai zaman perjuangan

kemerdekaan Indonesia semua berjibaku dan

berdarah-darah merebut kemerdekaan dari

tangan penjajah.  Yang luar biasa adalah

pengorbanan kerajaan-kerjaaan yang rela

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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melepas hirarkis kekuasaan dinastinya demi

bersepakat membentuk sebuah negara yakni

Indonesia. “Itulah, makanya saya tegaskan

terlalu mahal jika bangsa ini mengalami

perpecahan.  Itu sama saja mengkhianati

pengorbanan nenek moyang kita dulu,” tegas

Mahyudin.

Mahyudin mengingatkan, tanpa Pancasila

bubarlah bangsa ini.  Rakyat Indonesia

seluruhnya harus menjaga keutuhan bangsa

dengan menjaga Pancasila di kehidupan

sehari-hari. Pimpinan MPR termuda ini dengan

penuh harap, agar  generasi muda jangan

jauh-jauh berpikir dan bertindak.  Mulailah

dari diri sendiri dengan tetap menjaga

persatuan dan kesatuan bangsa.

“Abaikan semua ajakan yang berbau

SARA.  Dialog ini adalah salah satu ikhtiar

dan upaya meminimalisir potensi

perpecahan bangsa.  Pemahaman soal

Pancasila jangan hanya sebatas teori, tapi

benar-benar diimplementasikan di

kehidupan,” ucapnya.

SARA Jangan Dibawa ke Politik
Usai memberikan Sosialisasi Empat Pilar

MPR kepada DPD KNPI Banjarbaru, Wakil

Ketua MPR RI Mahyudin melanjutkan

lawatannya ke Universitas Muhammadiyah

Banjarmasin. Di sini, Mahyudin juga mem-

berikan Sosialisasi Empat Pilar MPR yang

diselenggarakan oleh MPR bekerjasama

dengan Pimpinan Wilayah Pemuda

Muhammadiyah Kalimantan Selatan.

Kepada para mahasiswa yang memenuhi

Aula Universitas Muhammadiyah Banjar-

masin itu, Mahyudin  mengungkapkan

bahwa Pimpinan MPR RI menangkap

kegelisahan masyarakat akhir-akhir ini

terkait adanya potensi perpecaham bangsa

yang makin meruncing dan kompleks pasca

Pilkada DKI Jakarta.

Awalnya hanya masalah perbedaan

pilihan, tapi lama-kelamaan aroma SARA

makin kentara dan terlihat jelas menjadi

sumber pertikaian dan konflik, terutama di

dunia maya atau media sosial.  Media sosial

adalah sarana efektif dalam menyelipkan

benih-benih permusuhan.

Fenomena yang terjadi sekarang sangat

mengerikan dan mengkhawatirkan.  Rakyat

dipaksa melihat tontonan yang tidak bisa

menjadi tuntunan.  Rakyat dipaksa untuk

memilih satu sisi dengan memusuhi sisi lain

yang berbeda. Tidak ada yang mengetahui

secara pasti siapa yang memulai, kata

Mahyudin,  tapi pasti ada yang mengompori,

terutama  di media sosial.  “Kita tidak tahu

siapa yang membuat dan memulai di media

sosial, apakah di dalam negeri atau asing.

Yang  pasti  penuh hasutan, provokasi,

mengadu domba, dan memecah belah,”

katanya.

Mahyudin menekankan,  fenomena

tersebut tidak bisa dianggap remeh. Banyak

fakta yang terjadi di berbagai negara di mana

peperangan terjadi di negara-negara yang

berkonflik, seperti Irak, Mesir, dan Suriah

yang menyebabkan banyak pertumpahan

darah. Dan, hal itu berawal dari hasutan,

provokasi melawan pemerintah dan ingin

mengganti pemerintah.  Sampai sekarang

tidak pernah selesai dan makin banyak

menimbulkan korban.

Hal tersebut bukan tidak mungkin bisa

terjadi di Indonesia, jika kita tidak antisipasi

dari sekarang.  “Kami pimpinan MPR

merasakan keresahan rakyat tersebut.  Dia-

log kebangsaan dan Pancasila sekarang

makin sering dilakukan dan diinginkan rakyat

guna melawan potensi perpecahan bangsa,”

imbuhnya.

Sebenarnya, lanjut Mahyudin, rakyat In-

donesia sangat mengetahui dan paham soal

Pancasila, tapi kadang-kadang jika tidak

diingatkan akan lupa terus.  Ini yang harus

diingat.  Indonesia adalah negara ber-

Pancasila, bukan negara agama dan bukan

pula negara sekuler. Indonesia adalah negara

yang wajib beragama.

“Dengan agama, rakyat Indonesia harus

saling hormat menghormati sehingga terbina

kerukunan hidup.  Fenomena panas saat ini,

karena agama masuk ke ranah politik dan itu

masalah.  Padahal semestinya politik sangat

dilarang membawa-bawa SARA,”

tandasnya. ❏

DER
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SOSIALISASI

 E.E. Mangindaan

Tantangan Global Harus Diwaspadai

M
ANADO, Kamis sore, 8 Juni 2017.

Sekitar 400 aparatur sipil negara

mulai dari kepala-kepala lingkungan,

para lurah, hingga para pejabat di lingkup Kota

Manado, berbaur dengan para pemuka

agama dan tokoh masyarakat berkumpul di

Gedung Serbaguna Kantor Walikota Manado,

Jl. Balai Kota No. 1 Tikala, Kota Manado,

Sulawesi Utara. Pada sore hari di bulan puasa

itu mereka  hadir di ruangan cukup luas itu

guna mengikuti sosialisasi Empat Pilar MPR.

Kegiatan yang diselenggarakan MPR

bekerjasama dengan Badan Kesatuan

Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masya-

rakat Kota Manado  (Kesbangpol Manado)

ini  mendapat perhatian sangat besar dari

Walikota Manado, DR. GS. Vicky Lumentut,

dan Wakil Walikota, Mor Bastian.  Meski

saat pembukaan acara keduanya sedang

menghadiri acara lain, tapi di tengah kegiatan

sosialisasi berlangsung orang nomor satu

dan dua di Kota Manado itu hadir secara

bersama-sama di tempat acara tersebut.

Sosialisasi Empat Pilar MPR di Kota Nyiur

Melambai ini mendatangkan pimpinan dan

anggota MPR sebagai narasumber. Di antara

narasumber itu terdapat seorang tokoh

nasional yang sangat dikenal oleh masyarakat

Kota Manado khususnya, dan masyarakat

Sulawesi Utara umumnya. Dia adalah Waki

Ketua MPR Letjen TNI  (Purn) Evert  Erenst

(EE) Mangindaan. Dia didampingi Wakil Ketua

Badan Sosialisasi Prof. Dr. Bachtiar Aly,

Anggota MPR Kelompok DPD Marhany Viktor

Poly Pua, MA., dan Anggota MPR Fraksi PAN

Bara Hasibuan.

Sosialisasi Empat Pilar MPR  yang digelar

bertepatan dengan hari ulang tahun Walikota

Manado  Vicky Lumentut ini dibuka secara

resmi oleh Wakil Ketua MPR EE. Mangindaan.

Gubernur Sulawesi Utara periode 1995-

2000 ini menegaskan, pentingnya pe-

mahaman nasionalisme, kecintaan terhadap

Pancasila, dan menjaga keutuhan NKRI.

Menurut Mangindaan, Pancasila tidak

sekedar diketahui dalam tataran pemahaman

semata, tapi harus diaktualisasi dan diimple-

mentasi dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara.

Secara nyata, tandas Mangindaan,

kesadaran anak bangsa tentang pentingnya

aktualisasi nilai-nilai Pancasla,  UUD NRI Tahun

1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sudah

mulai merosot. Ini disebabkan oleh begitu

terbukanya persaingan global serta berbagai

tantangan yang muncul sehingga membawa

generasi muda  kita pada pemikiran yang tidak

lagi relevan, terutama masuknya paham

radikalisme, separatisme, gerakan makar, isu-

isu hoax, dan seterusnya.

Untuk itu, Mangindaan mengingatkan, di

era globalisasi sekarang ini, di mana batas-

batas negara semakin kabur, tantangan yang

dihadapi Indonesia pun semakin serius. Ini

sebagai akibat dari terobosan ilmu dan

teknologi (Iptek). Jadi, “Mau tak mau, suka

tidak suka, ilmu pengetahuan dan teknologi

ini harus kita terima, tapi harus kita

waspadai,” tandas Mangindaan.

Jadi, tantangan global ini tidak bisa kita

atasi, tapi harus kita sikapi dengan baik.

Guna menghadapi tantangan global inilah,

menurut Mangindaan, pimpinan MPR men-

dapat amanah dari UU No. 17 Tahun 2014

tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)

mengadakan sosialisasi Empat Pilar. Melalui

kegiatan Sosialisasi Empat Pilar ini, kata

Mangindaan, kita refresh atau segarkan

kembali ingatan kita mengenai nilai-nilai

Empat Pilar, agar tidak lupa.

Sementara Walikota Manado DR. GS.

Vicky Lumentut dalam sambutan dibacakan

oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum

Frans Mawitjere, SH., M.H., menyatakan

bahwa Pancasila adalah dasar negara

terbaik dalam kerukunan dalam

keberagaman. Walikota menyebut Kota

Manado yang sekarang dia pimpin, sudah

lama menjadi rujukan dalam kerukunan dan

keberagaman. Di atas semua itu, katanya, di

kota multi etnis ini ada keramahan dan

kesetaraan. ❏

SCH
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Hidayat Nur Wahid

Rakyat Bisa Memutus Lingkaran Setan Korupsi

R
AKYAT bisa menjadi bagian untuk

memutus l ingkaran setan per-

masalahan korupsi di Indonesia.

Dengan kedaulatan berada di tangan rakyat

maka rakyat bisa melakukan koreksi dengan

memilih pemimpin di tingkat pusat dan daerah,

wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah,

yang anti-korupsi.

Demikian dikatakan Wakil Ketua MPR

Hidayat Nur Wahid ketika berbicara dalam

Konvensi  Anti Korupsi Jilid II dan Sosialisasi

Empat Pilar MPR dengan tema “Integritas dan

Produktivitas Kaum Muda untuk Keadilan

Sosial” di Auditorium Pusat Dakwah

Muhammadiyah, Jakarta, Sabtu (10/6).

Kegiatan hasil kerjasama MPR dan Pemuda

Muhammadiyah ini menghadirkan pembicara

Mustafa Kamal (Fraksi PKS) dan Ketua

Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar

Simanjuntak.

Dalam konteks Sosialisasi Empat Pilar MPR

RI, Hidayat mengatakan bahwa UUD NRI

Tahun 1945 sudah menegaskan bahwa

kedaulatan ada di tangan rakyat. Karena itu,

rakyatlah yang berdaulat. “Ternyata rakyat

bisa menjadi bagian dari mainstreaming anti-

korupsi kalau rakyat menyadari kedaulatan

mereka,” katanya.

Hidayat lalu memberi contoh pemilihan

kepala daerah di Gunung Kidul dan DKI

Jakarta. Di Gunung Kidul terpilih pemimpin

yang juga tokoh Muhammadiyah yang miskin,

namun terhormat. Begitu juga di DKI Jakarta,

rakyat memenangkan pemimpin yang juga

anti-korupsi. “Padahal dalam kedua pemilihan

kepala daerah itu terjadi teroris Pemilu, yaitu

money polit ics, intimidasi, maupun

manipulasi. Tapi, rakyat bisa mengalahkan

(trilogi terorisme Pemilu) itu,” ujarnya.

Dengan fakta seperti itu, lanjut Hidayat,

rakyat ternyata bisa menjadi bagian untuk

memotong lingkaran permasalahan korupsi

di Indonesia. “Kalau korupsi itu terkait dengan

kekuasaan maka ternyata kekuasaan itu bisa

dikoreksi. Rakyat memenangkan pemimpin

yang anti-korupsi. Pilkada di Gunung Kidul

dan DKI Jakarta sudah membuktikan,”

tambah Hidayat.

Karena itu, Hidayat mengapresiasi pro-

gram Pemuda Muhammadiyah dengan

madrasah anti-korupsi. Jika masyarakat

teredukasi untuk tidak korupsi dan berpihak

pada mereka yang anti-korupsi, maka rakyat

tidak mungkin memilih pemimpin yang korupsi.

“Kaedah dalam politik mengatakan ‘Siapa

Anda adalah siapa yang Anda pilih menjadi

pemimpin’. Kalau Anda anti-korupsi, kalau

mayoritas rakyat Indonesia anti-korupsi,

maka Anda dan rakyat Indonesia tidak

mungkin memilih pemimpin yang korupsi. Dan,

ternyata rakyat bisa,” tuturnya seraya

berharap, program Pemuda Muhamamadiyah

ini diikuti Ormas kepemudaan lainnya.

“Program ini bisa diikuti Ormas kepemudaan

lainnya, supaya rakyat Indonesia berorientasi

anti-korupsi. Supaya mereka nanti memilih

pimpinannya dari pusat sampai tingkat daerah,

wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah, yang

betul-betul berorientasi anti-korupsi supaya

Indonesia bersih dari korupsi,” pungkasnya.

Konvensi Antikorupsi yang digelar Pimpinan

Pusat Pemuda Muhammadiyah  selama dua

hari (Sabtu-Minggu, 10-11/6) diikuti secara aktif

oleh Pimpinan Wilayah Pemuda

Muhammadiyah, Lembaga Kajian Antikorupsi,

Ormas, LBH, Tokoh Agama dan Kepala

Madrasah Antikorupsi dari seluruh Indonesia.

Sejumlah tokoh yang menjadi pembicara,

antara lain Busyro Muqoddas, Hidayat Nur

Wahid, Agus Rahardjo, Mustofa Kamal,

Dahnil Anzar Simanjuntak, David Holfman,

Farid Wajdi, Almas Sjafrina, Arief Budiman,

Pramono U. Tanthowi, Febri Diansyah, dan

Julius Ibrani.

Direktur Madrasah AntiKorupsi Pimpinan

Pusat Pemuda Muhammadiyah, Putra

Batubara, menjelaskan bahwa konvensi

tersebut menghasilkan enam rekomendasi,

di antaranya anti-korupsi harus menjadi

lifestyle (gaya hidup) anak muda milenial,

mendorong penuntasan kasus kekerasan

yang dialami penyidik KPK Novel Baswedan,

mendorong KPK agar t idak takut

mengungkap dan menuntaskan kasus-

kasus besar kejahatan korupsi seperti E-

KTP, Reklamasi Jakarta, Rumah Sakit

Sumber Waras dan Bantuan Likuiditas Bank

Indonesia (BLBI). ❏

BS

Rakyat bisa melakukan koreksi dengan memilih pemimpin di tingkat pusat dan daerah, wakil
rakyat di tingkat pusat dan daerah, yang anti-korupsi.
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SOSIALISASI

UIN Syarief Hidayatullah

Hidayat Nur Wahid: Umat Islam Harus Memahami
Negerinya Sendiri

W
AKIL Ketua MPR RI Hidayat Nur

Wahid mengungkapkan bahwa umat

Islam, terutama generasi muda Is-

lam, harus mengenal dan memahami negeri-

nya sendiri, terutama tentang sejarahnya.

Hal ini penting agar umat Islam, terutama

generasi mudanya, tidak merasa terasing di

negerinya sendiri.  Apalagi saat ini banyak

sekali wacana-wacana, tudingan-tudingan

yang memojokkan umat Islam, terutama

kaitannya dengan Pancasila dan NKRI, serta

kebhinnekaan.

“Fakta sejarah tak terbantahkan, kemer-

dekaan Indonesia diraih juga berkat andil

kalangan Islam terpelajar, terutama mereka

yang terhimpun dalam Panitia 9,” ujar Hidayat

Nur Wahid dalam acara Tabligh Akbar

Ramadan Fest dan Sosialisasi Empat Pilar

MPR di UIN Syarief Hidayatullah, Tangerang

Selatan, Banten, Sabtu malam, 3 Juni 2017.

Kalangan Islam terpelajar ini, lanjut Hidayat

Nur Wahid, berjuang untuk kemerdekaan In-

donesia. Mereka ini berasal dari berbagai

latar belakang, ada lulusan dalam dan luar

negeri,  kalangan nasionalis non-agama,

politik Islam, NU, Muhammadiyah, agama non-

Islam. Lalu, dengan intelektualisme mereka

menghadirkan kebersamaan,

menghadirkan tanggung jawab

sejarah, dan  dengan peran serta

inteletual yang agung bisa

menyepakati semangat Indonesia

merdeka yang mereka simpulkan

dalam Piagam Jakarta, dan

menyepakati Pancasila sebagai

dasar negara.

Warisan para founding father

dan founding mothers ini, menurut

Hidayat, sangat penting untuk dipahami,

dihayati dan dilanjutkan perjuangannya oleh

para generasi muda yang sekarang aktif di

kampus-kampus.

Jika dikaitkan dengan Islam dan umat Is-

lam, kata Hidayat Nur Wahid,  maka ber-

Pancasila, ber-NKRI itu bagi para pendiri

bangsa adalah bagian dari sejarah. Hadirnya

Pancasila, NKRI, mengokohkan UUD,

mengokohkan keberadaan bangsa dalam

konteks Bhinneka Tunggal Ika merupakan

bagian dari realitas sejarah yang tak

terbantahkan, dan itu merupakan sum-

bangsih para tokoh umat Islam.

“Saya ingin menegaskan bahwa sangat

penting untuk rekan-rekan mahasiswa

generasi muda bangsa untuk bisa memahami

betul sejarah Indonesia. Karena ke-

Indonesiaan kita ini hadir justru disebabkan

oleh kalangan terpelajar dan terdidik, tapi

sekaligus (dari keterpelajaran) mereka bisa

menghadirkan tanggung jawab sejarah,

tanggung jawab sosial, tanggung jawab

kemasyarakatan, tanggung jawab kenegara-

an, dan mereka tidak mengedepankan ego

kelompok atau golongan. Mereka meng-

hadirkan sebuah kesepakatan untuk mem-

bentuk masyarakat yang majemuk dan

beragam menjadi satu dalam negara Indo-

nesia,” katanya.

Jadi, melihat fakta tersebut, jika ada pihak-

pihak selalu membuat, melempar stigma

negatif anti Pancasila, anti NKRI, yang

kebanyakan menyasar kepada umat Islam,

Hidayat berharap, agar mereka semakin

dewasa dalam ber-Pancasila dan ber-NKRI

dengan tidak membuat stigma membelah

bangsa Indonesia seperti itu. Mengingat umat

Islam berperan  luar biasa kepada NKRI.

“Jika ada yang menyebut seolah-olah

umat Islam anti kebhinnekaan, mereka harus

memahami sejarah dengan baik. Bahwa

umat Islam dahulu rela mengubah tujuh kata

dalam piagam Jakarta demi kebhinnekaan.

Kedewasaan sangat diperlukan dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara agar

kita semua bisa bersama-sama mengisi

kemerdekaan,” tegasnya. ❏

DER
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Pondok Pesantren Sulaimaniyah

Kita Jangan Mau Diadu-domba

W
AKIL Ketua MPR RI Dr. Oesman Sapta

Oedang meresmikan Pondok

Pesantren Sulaimaniyah dan

Yayasan Amal Rakyat Banten Bersatu (Ya

Rabb) di Kota Serang, Banten, Kamis (25/5/

2017). Pondok pesantren ini didirikan oleh

Ahmad Subadri, Anggota DPD RI dari

Provinsi Banten sekaligus Dewan Pembina

Ya Rabb.

Dalam kesempatan itu, Oesman Sapta

juga menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar

MPR RI kepada masyarakat sekitar. Nara-

sumber sosialisasi adalah Bachtiar Aly

(Fraksi Partai Nasdem) dan  Zulkiflimansyah

(Fraksi PKS MPR RI).

Dalam sambutan sekaligus memberi

pengantar sosialisasi, Oesman Sapta

mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia

sedang mengalami cobaan dan diadu-

domba oleh intervensi asing. Karena itu, rasa

memiliki bangsa ini harus kita pertahankan.

“Kita sekarang sedang diintervensi, diadu

domba, dimasukkan narkoba sehingga anak-

anak muda tidak bisa berpikir,” kata pria yang

akrab disapa OSO ini.

Oesman Sapta menegaskan bahwa Empat

Pilar sudah final. “Pancasila, UUD NRI Tahun

1945, sudah tidak dipersoalkan lagi. NKRI

adalah harga mati. Dan, Bhinneka Tunggal

Ika adalah semboyan negara,” ujarnya.

Bangsa Indonesia sedang mengalami cobaan dan diadu-domba oleh
intervensi asing. Karena itu rasa memiliki bangsa ini harus kita
pertahankan.

Dia hanya menitipkan pesan bahwa

bangsa Indonesia adalah bangsa yang

saling menghormati dan menghargai antar-

umat beragama. Oesman Sapta mengacu

pada teladan Nabi Muhammad ketika hijrah

dari Mekkah ke Madinah. Di Madinah, Nabi

Muhammad mengajak umat agama lain,

seperti Kristen, Hindhu, Budha, bahkan kafir

sekalipun untuk membangun masyarakat

madani. “Ketika ada umat Yahudi meninggal,

Nabi saja mendoakan, beliau menghormati

umat beragama lain, apalagi kita,” kata sena-

tor dari Kalimantan Barat ini.

Oesman mengungkapkan bahwa sekarang

ini bangsa Indonesia sedang diadu domba dan

mengalami cobaan. “Kerukunan umat

beragama di Indonesia diintervensi asing,

diadu-domba,” katanya. Salah satu bentuk

intervensi itu terlihat dari maraknya narkoba.

Karena itu, Oso menegaskan, rasa

memiliki bangsa ini harus dipertahankan.

Jangan karena hal kecil membuat masya-

rakat seperti kerasukan dan kesetanan.

“Umat Islam tidak mudah dirasuki (setan),”

tegasnya.

Sementara Ahmad Subadri dalam sam-

butannya mengatakan bahwa Ya Rabb

merupakan bentuk apresiasi selama dua

periode terpilih menjadi anggota DPD RI.

“Saya ingin membalas budi warga Banten,”

ujarnya.

Pondok Pesantren Sulaimaniyah berdiri di

atas lahan seluas dua hektar. Pondok

pesantren ini bekerjasama dengan Turki,

sehingga fasilitas yang tersedia bertaraf

internasional dan gratis untuk umum. Ahmad

Subadri berharap, melalui pondok pesantren

ini akan muncul banyak penghafal Qur’an.

“Kalau di Banten ada 1550 desa, lewat Ya

Rabb ini akan ada 1550 hafidzoh,” harapnya.

Subadri juga berharap, keberadaan

Yayasan Ya Rabb bisa berguna untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat Banten.

Ia mengungkapkan, selama ini mendapat

bimbingan dan dorongan dari  Oesman Sapta

untuk berani melakukan hal-hal baik.

Sebelum meresmikan Pondok Pesantren

Sulaimaniyah di Serang, Oesman Sapta

berkunjung ke kediaman KH Abuya Muhtadi

Dimyathi, generasi kelima pendiri pondok

pesantren Cidahu di Pandeglang, Banten.

Selain bersilaturahim jelang Ramadan,

Oesman Sapta juga membincangkan soal

keislaman, pendidikan Islam, kondisi politik,

serta keadaan ekonomi. ❏

BS

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Sosialisasi

MPR Sosialisasikan Empat Pilar Pada Warga
Depok dan Bogor

D
I HADAPAN ratusan guru taman

kanak-kanak se-Kota Depok, Jawa

Barat, 20 Juni 2017, yang menjadi

peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR. Ketua

MPR Zulkifli Hasan mengatakan, sebuah

negara kalau ingin maju maka ia harus

menguasai ilmu. “Kalau tak menguasai ilmu,

negara itu akan ketinggalan,” ujar Zulkifli

Hasan.

Lebih lanjut Zulkifli Hasan mengungkapkan

bahwa para pendiri bangsa telah meletakkan

pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat tak

lain adalah Pancasila, UUD NRI Tahun 1945,

NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada masa

dahulu, jumlah penduduk Indonesia hanya

60 juta jiwa, dan saat ini mencapai lebih dari

250 juta jiwa. “Pasti ke depan jumlahnya akan

bertambah, lalu bagaimana kalau bangsa ini

tak menguasai ilmu,” ujarnya.

Di era global, menurut politisi PAN ini,

persaingan begitu dahsyat. Problem seperti

di Indonesia saat ini juga terjadi di negara

lain, termasuk di negara maju. Problem itu

terjadi karena ketimpangan dalam menguasai

ilmu dan teknologi. Kemajuan ilmu dan

teknologi sekarang demikian cepat dan

terbuka. “Kemajuan ilmu dan teknologi

membuat tidak ada yang tertutup lagi, “

ungkapnya.

Untuk itu, Zulkifli Hasan ingin dunia

pendidikan mempunyai peran yang penting.

Pendidikan di kota dan desa diakui timpang.

Dalam soal gizi, kebutuhan konsumsi pun

tak sama. Ia membandingkan konsumsi

daging orang Indonesia 7 kg per tahun,

sedang Malaysia 30 kg per tahun. “Gizi akan

memengaruhi kecerdasan,” tambahnya.

Meski Zulkifli Hasan menekankan

pentingnya pendidikan, namun dalam

mendidik kita juga harus menyertakan nilai-

nilai. “Pendidikan tanpa dibarengi nilai-nilai

akan membawa kerusakan,” ucapnya.

Menurutnya, pendidikan akan melahirkan

kemakmuran. Rakyat harus dimakmurkan.

Tanpa kemakmuran bersama akan

membahayakan.

Maju atau tidak suatu negara itu ditentukan

oleh pembangunan saat ini. “Apa yang

dilakukan oleh pemerintah saat ini

menentukan masa depan,” paparnya.

“Termasuk apa yang dilakukan guru

sekarang menentukan masa depan bangsa,”

tambahnya. “Kita harus mempersiapkan

generasi muda agar mampu menjawab

tantangan masa depan,” pungkasnya.

Setelah melakukan sosialisasi di Depok,

esoknya, 21 Juni 2017, Zulkifli Hasan

melakukan hal yang sama di Cibinong,

Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di hadapan

Bupati Kabupaten Bogor, Nurhayanti, Ketua

DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi, dan

ratusan warga, Ketua MPR Zulkifli Hasan

mengatakan, di saat bulan puasa, dari subuh
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hingga magrib, umat Islam tak boleh makan.

Padahal makan dan minum pada hari biasa

adalah halal dan diperbolehkan. “Kita dilatih

menahan diri dari yang halal apalagi yang

haram,” ujarnya.

Puasa, menurut Zulkifli Hasan, dilakukan

agar kita menjadi manusia yang peka

terhadap masyarakat yang lain. “Kita

merasakan bagaimana menjadi orang

miskin,” ujarnya. “Bagi pemimpin, kepala

daerah, puasa membuat tahu dan merasakan

bagaimana bila rakyatnya menganggur, tak

punya kerja, dan tak punya uang untuk

berobat,” tambahnya.

Puasa bagi Zulkifli Hasan selaras dengan

Pancasila. “Pancasila intinya sama dengan

puasa, saling menyayangi,” ucapnya. Lebih

lanjut, dia mengatakan, Pancasila adalah

perilaku. Pria asal Lampung itu men-

contohkan, berbagi dengan tetangga adalah

Pancasilais. “Sedang memaki-maki orang itu

tak Pancasilais,” ujarnya. Ditegaskan, kalau

kita bisa melaksanakan Pancasila maka

membuat bangsa ini bisa bersatu.

Dalam kesempatan itu dirinya mengajak

semuanya untuk melaksanakan Pancasila

dengan serius. Meski demikian, dia me-

negaskan, agar kita jangan menggunakan

Pancasila untuk menstigma orang lain.

“Jangan menuduh orang lain tak Pancasilais,”

tegasnya. Kita harus melaksanakan

Pancasila dengan konsekuen. Zulkifli Hasan

mencontohkan, kepala daerah bila ingin

memindahkan warganya, lakukan dengan

musyawarah dan mufakat. Jangan asal

gusur. “Bermusyawarah dengan warga

adalah kepala daerah yang Pancasilais,”

ucapnya.

Dalam sosialisasi itu banyak hal yang

disampaikan oleh Zulkifli Hasan. Ia juga

menceritakan dahsyatnya kemajuan dan

pengggunaan teknologi informasi. Dalam

kemajuan teknologi informasi, masyarakat

jadi tahu apa yang dilakukan semua orang.

“Semua menjadi terbuka dan tidak ada

rahasia lagi,” ujarnya. Ia mencontohkan di

media sosial, orang mengunggah status dan

foto baik kabar bagus atau buruk. “Ada or-

ang mengunggah lagi makan-makan, ada

pula yang mengunggah orang kelaparan di

sebuah daerah,” ujarnya.

Ketimpangan berita dalam media sosial

tersebut, menurut Zulkifli Hasan, bisa

menimbulkan kesenjangan sosial. Untuk itu,

tak ada jalan mundur untuk mewujudkan

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indone-

sia. “Kalau yang sejahtera sedikit maka

bangsa ini akan ribut,” paparnya. Keadilan

sosial harus direalisasikan apalagi untuk

menyongsong Indonesia ke depan. “Bila

keadilan sosial tak ada maka NKRI bisa

terancam,” ucapnya.

Dalam hal keadilan sosial, Zulkifli Hasan

mempunyai pengalaman saat di Selandia

Baru, ketika menyaksikan banyak ternak

di lahan hijau dan luas. Dia heran,

mengapa peternakan itu tak ada pagar,

padahal ada ratusan sapi. Ia bertanya

kepada peternak mengapa peternakannya

tak diberi pagar, apakah tidak takut dicuri?

Mendapat pertanyaan itu, peternak

menjawab, sapi tidak diambil orang lain

sebab orang lain merasa tidak punya hak

atas sapi-sapi itu.

Zulkifli Hasan menyebut bahwa keadilan

sosial terjadi di Selandia Baru sehingga tak

ada masyarakat yang melanggar hukum

karena merasa tak sejahtera. “Bayangkan

bila terjadi di negara yang belum sejahtera,

sapi-sapi itu pada hilang di ambil orang,”

ujarnya. ❏

AW

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Majelis Tafsir Alquran Solo

Hentikan Stigmatisasi Pancasila dan
 Anti Pancasila

D
AMPAK Pilkada DKI Jakarta

menyisakan fenemena negatif

menjurus perseteruan beraroma

SARA.  Berbagai kerancuan dan misper-

sepsi karena egoisme kelompok, seperti

vonis intoleran serta cap Pancasilais dan

tidak Pancasilais sangat kentara dan sangat

jelas. Hal tersebut cenderung dapat me-

nimbulkan permusuhan dan konflik.

Kelompok masyarakat muslim yang ber-

keinginan memilih gubernur muslim dianggap

sebagai intoleran dan anti Pancasila atau tidak

Pancasilais.  Stigma tersebut sangat ber-

pengaruh kepada kehidupan bermasyarakat.

Antarkelompok masyarakat menjadi saling

curiga dan berpotensi terjadi permusihan dan

bentrok massa.

“Saya  berharap agar segera dihentikan

stigmatisasi Pancasila, intoleran dan tidak

Pancasilais. Pilkada sudah lewat, ayo

bersatu lagi. Kebebasan pilihan adalah

demokrasi dan itu dilindungi konstitusi dan

Pancasila,” katanya di sela-sela ceramah

Ramadan dan Sosialisasi Empat Pilar MPR,

dalam acara pengajian pagi Majlis Tafsir

Alquran (MTA) di aula gedung MTA Pusat,

Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (28/5).

Acara ini dihadiri oleh Pimpinan MTA Al

Ustadz Ahmad Sukina, serta para anggota

MPR/ DPR Fraksi PAN, yakni: Mohammad

Toha, Yayuk Basuki, Ahmad Hanafi Rais, dan

Laila Istiana.

Lebih lanjut Zulkifli Hasan menegaskan,

masyarakat muslim yang menginginkan

pemimpin muslim sebagai pemimpinnya

adalah menjalankan ajaran agamanya, dan

itu sesuai dengan pengamalan sila pertama

Pancasila.  Demikian juga dengan pemeluk

agama lain bebas menentukan pilihan. “Itulah

Pancasilais.  Yang anti Pancasila, menurut

saya, adalah mereka terutama pejabat yang

tidak amanah, korupsi, dan berperilaku kasar

terhadap rakyat.  Tidak Pancasilais adalah

mereka pemegang jabatan tapi lupa pada

sumpah dan janjinya,” ujarnya.

Hal yang paling berbahaya, menurut

Zulkifli Hasan,  adalah persepsi yang

berkembang bahwa agama harus dipisah-

kan dengan kebangsaan atau negara.  Itu

salah besar.  Yang benar adalah agama dan

kebangsaan atau negara dua hal yang saling

melengkapi dan menguatkan. “Jika memang

ada perbedaan yang menimbulkan masalah

maka solusinya musyawarah untuk men-

capai mufakat, itu sesuai sila keempat

Pancasila.  Bermusyawarahlah, berdiskusi-

lah sehingga ada solusi yang mengun-

tungkan dua belah pihak,” ungkapnya.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan juga mengu-

pas dan membahas soal pentingnya sebuah

kekuasaan yang diraih.  Kekuasaan bisa

menentukan kebijakan publik yang dampak-

nya langsung dirasakan rakyat. Kekuasaan

tersebut diperoleh dari hasil realisasi

kedaulatan rakyat melalui sistem pemilu dan

pilkada.  Rakyat harus menyadari bahwa

rakyatlah pemegang absolut kedaulatan.

Pilihan rakyatlah yang menentukan muncul-

nya penguasa.

“Untuk itulah rakyat harus memahami dan

mengenal seutuhnya calon pemimpinnya.

Pilih pemimpin yang jelas latar belakangnya,

jelas keberpihakannya kepada rakyat atau

bukan, jelas agamanya, serta jelas visi dan

misinya. Implementasi kedaulatan rakyat

disalurkan melalui sistem pemilu,”

pungkasnya. ❏

DER

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Ketua MPR

Himbau Agar  Para Pemimpin Amalkan  Pancasila

K
ETUA MPR RI Zulkifli Hasan memukul

gong  sebagai penanda penutupan

acara Pengkajian Ramadan 1438 H.,

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Acara

penutupan Pengkajian Ramadan 1438 H

tersebut berlangsung di Fakultas

Kedokteran Universitas Muhammadiyah

Jakarta, Rabu (7/6). Ikut mendampingi Ketua

MPR pada acara tersebut adalah Sekretaris

Umum PP Muhammadiyah Dr. Abdul Mu’ti, M.

Ed., dan  Hajriyanto Y. Thohari.

Dalam sambutannya, Ketua MPR antara

lain menyatakan prihatin melihat  kondisi In-

donesia saat ini. Kondisi yang dipenuhi oleh

orang yang saling fitnah, saling mengejek

dan saling menghina. Seolah-olah yang tidak

menjadi kelompoknya adalah musuh. Lalu,

mereka yang bukan tetrmasuk kelompoknya

adalah anti Pancasila.

Pemaknaan seperti itu, menurut Ketua

MPR, adalah salah. Karena persoalan

Pancasila bukan masalah dukung-men-

dukung. Pancasila adalah   perilaku  yang

disinari cahaya ilahi,  jadi bukan soal dukung

mendukung dalam   pilkada.

Karena itu, untuk menghindari gesekan

yang makin keras, Zulkifli Hasan  berharap,

agar masing-masing pemimpin bangsa

memberi contoh kepada masyarakat dengan

cara berperilaku sesuai Pancasila. Pemimpin

harus hadir saat rakyatnya menghadapi

masalah. Pemimpin jangan hanya hadir saat

kampanye dan saat membutuhkan suara dari

rakyatnya.

“Itulah yang diajarkan Pancasila. Para

pemimpin harus mengayomi dan melayani

rakyatnya. Bukan membiarkan rakyatnya

mengalami kesusahan, apalagi membiarkan

rakyatnya  berusaha sendiri menghadapi

persoalannya. Negara harus hadir saat

rakyatnya menderita”, ujar Zukifli.

 Di negeri ini, tegas Zulkfli Hasan, rakyat-

lah yang berkuasa. Rakyat  yang menentu-

kan pemimpinnya. Karena itu, kepada

keluarga besar Muhammadiyah, Zulkifli

berharap, agar berkontribusi dalam mem-

berikan pencerahan kepada masyarakat.

Agar rakyat   memilih pemimpinnya yang baik.

Orang yang  baik perilakunya, teman-

temannya maupun kelompoknya. Bukan

pilihan atas dasar pemberian uang trans-

port, kerudung, mukena atau sembako. Jadi,

“Pilihlah pemimpin yang baik, pemimpin yang

bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat,

dan bisa memajukan pembangunan”, tandas

Zulkifli.

Pemimpin yang hadir disetiap kesulitan

masyarakatnya akan menumbuhkan keper-

cayaan masyarakat kepada pemimpinnya. Ini

sangat penting, karena dalam politik, keper-

cayaan itu sangat dibutuhkan.   “Kepercayaan

bisa menumbuhkan semangat kebersamaan

untuk melakukan pembangunan. Sebaliknya,

ketiadaan saling percaya bisa menimbulkan

perpecahan,” ujar Zulkifli Hasan.

Ketua MPR berharap, praktik politik di

Jakarta bisa dicontoh masyarakat seluruh

Indonesia. Di mana pemilihan pemimpin

Jakarta tidak dipengaruhi oleh pembagian

sembako, uang transport, kerudung, dan

mukena. Tetapi, pemilihan Gubernur Jakarta

didasarkan oleh pertimbangan rasional, untuk

mendapatkan pemimpin yang baik, jujur, bisa

dipercaya, amanah dan bisa membangun

warga Jakarta.

Sementara Sekretaris Umum PP

Muhammadiyah, Dr. Abdul Mu’ti, M. Ed., dalam

sambutannya mengatakan,  Muhammadiyah

tidak berkata-kata lagi soal toleransi. Karena,

Muhammadiyah sudah melewati kata-kata

toleransi.   Bagi  warga Muhammadiyah,

toleransi sudah menjadi bagian dalam

kehidupan sehari-hari. Muhammadiyah,

menurut Abdul Mu’ti,  mementingkan tindakan,

bukan kata-kata.

Kepada warga Muhammadiyah, Abdul

Mu’ti berharap, hasil-hasil yang diperoleh

selama Pengkajian Ramadan 1438 H., bisa

disampaikan kepada masyarakat. Karena

Pengkajian Ramadan  memang melingkupi

berbagai persoalan kemasyarakatan. Itu

artinya, Muhammadiyah tidak hana tadarus

Alquran, tapi juga persoalan-persoalan

kemasyarakatan.

Pada kesempatan itu Abdul Mu’ti tak lupa

menyampaikan terimakasih atas kehadiran

Ketua MPR menutup Pengkajian Ramadan.

Karena undangan yang disampaikan sangat

mendadak. Meski demikian, Ketua MPR

Zulkifli Hasan bersedia meluangkan waktu

untuk hadir dan menutup acara ini. ❏

MBO

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Citizen Journalism Interdependen

Kiat Menghadapi Tantangan Global

T
ANTANGAN bangsa Indonesia ke

depan sangat berat.  Apalagi di era ilmu

pengetahuan dan teknologi modern

yang semakin luar biasa maju.  Seluruh

bangsa-bangsa di dunia dengan metodenya

masing,-masing berupaya menghadapi

tantangan global tersebut demi kemajuan

bangsanya. Indonesiapun harus seperti itu.

Harus dari sekarang merumuskan metode

dan upaya untuk menghadapi tantangan glo-

bal tersebut.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan melihat bahwa

syarat majunya sebuah bangsa bergantung

dari sumber daya manusianya. Sumber daya

manusia harus menguasai ilmu pengetahuan

dan teknologi, serta ditambah dengan trust

atau saling percaya antarelemen

masyarakat, antarrakyat dan pemerintah

serta sebaliknya.

“Generasi muda bangsa adalah harapan

dan agen-agen bangsa ini untuk maju dan

memakmurkan Indonesia dan mampu

bersaing dengan negara-negara lain. Ilmu

pengetahuan,  teknologi,  trust serta

berkarakter yang kuat adalah senjata ampuh

yang harus dipersiapkan generasi muda

dalam menghadapi tantangan global,” kata

Zulkifli Hasan saat menjadi narasumber

utama Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

kerjasama MPR dengan Citizen Journalism

Interdependen (CJI), di Aula Ki Hajar

Dewantara, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa

Barat, Kota Bandung, Kamis (15/6).

Acara yang dihadiri Wakil Gubernur

Provinsi Jawa Barat Dedy Mizwar, Sekjen

PAN Eddy Soeparno, anggota DPRD Jawa

Barat dari PAN Hasbullah Rahmad, CEO CJI

Ahmad Zaki Mubarok, dan sekitar 300

peserta remaja, pelajar dan mahasiswa ini

mengambil tema: ‘Pancasila Satu-Satunya

Ideologi Negara dan NKRI Satu-satunya

Bentuk Negara yang Sah’.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan,

untuk itulah generasi muda harus belajar

dengan sungguh-sungguh agar ilmu

pengetahuan dan teknologi bisa dikuasai.

Selain itu, generasi muda harus berupaya

meningkatkan pemahaman seputar nilai-nilai

luhur bangsa, antara lain Pancasila, agar

tumbuh rasa nasionalisme yang tinggi dalam

hati sanubari masing-masing.

“Pancasila harus dipahami, jangan hanya

tekstual saja namun yang terpenting imple-

mentasinya dalam kehidupan di masyarakat.

Pancasila jangan dipersepsikan seram-

pangan, sebab jika itu terjadi maka Pancasila

akan dijadikan alat untuk menekan pihak lain.

Padahal Pancasila bukan alat pemukul dan

bukan pula pemberi stigma negatif.  Pancasila

adalah milik bersama, ideologi bersama dan

panduan bersama dalam mencapai cita-cita

bersama menuju kesejahteraan,” ujarnya.

Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat,

Dedy Mizwar, sangat mengapresiasi Ketua

MPR RI Zulkifli Hasan yang bersedia

meluangkan waktu memberikan pemamahan

nilai-nilai luhur bangsa kepada generasi muda

Bandung.

“Indonesia adalah negara yang sangat

beragam, perbedaanya sangat banyak, dari

beda agama, suku, dan ras.  Di Bandung

saja keberagaman penduduknya sangat

kentara jelas.  Keberagaman adalah

keniscayaan bagi negara Indonesia.  Indo-

nesia dibentuk karena keberagaman.  Untuk

itu Pancasila memberikan arahan untuk saling

menghormati, menghargai dan menyayangi,

sehingga tercipta persatuan bangsa.  Saya

berharap generasi muda Bandung bisa

mengambil hikmah dan ilmu dari pemaparan

Empat Pilar Ketua MPR,” pungkasnya. ❏

DER

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Setjen MPR Canangkan Bebas Narkoba

SEKRETARIAT Jenderal MPR RI mengundang Badan Narkotika

Nasional (BNN) untuk memberikan penyuluhan seputar narkotika

dan dampaknya.  Menurut Wakil Sekretaris Jenderal MPR RI Selfie

Zaini, penyuluhan dilakukan agar seluruh pegawai di lingkungan

MPR mengetahui dampak buruk narkoba dan dampak negatif

lainnya jika disalahgunakan.

“Kita semua berkomitmen penuh bahwa seluruh pegawai di

lingkungan Setjen MPR RI bebas narkoba.  Ini juga adalam rangka

reformasi birokrasi, Setjen MPR canangkan bebas narkoba,”

katanya.

Dalam penyuluhannya, pihak BNN yang diwakili Kepala

Subdirektorat  Ketenagakerjaan BNN Sudirman mengatakan,

narkoba banyak disalahgunakan karena keinginan untuk ikut tren,

coba-coba, gaul dan melupakan persoalan atau ingin melupakan

masalah dengan instan.

“Penggunaan dan penyalahgunaana narkoba secara terus-

menerus akan menimbulkan kecanduan dan dampak negatif

lainnya, seperti penyakit mematikan,” ungkapnya.

Untuk menaggulangi narkoba, Sudirman menyebut beberapa

langkah, yakni preventif, represif, kuratif, dan rehabilitasi. ❏

DER

Ruang PPID dan Spot Press Conference MPR Siap
D i g u n a k a n

RUANG Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Sekretariat Jenderal MPR RI serta Spot Press Conference MPR RI

yang terletak di lobi Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/

DPD Senayan, Jakarta, Juni 2017 ini siap digunakan. Launching

PPID direncanakan akan digelar Agustus nanti.

PPID MPR RI akan melayani kebutuhan masyarakat akan informasi

seputar MPR RI.  Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang

akan menyampaikan permohonan untuk memperoleh informasi lebih

mudah, karena dilayani lewat satu pintu.

Spot Press Conference MPR RI perdana digunakan Pimpinan

MPR RI  melakukan konferensi pers kepada awak media massa

nasional dalam acara Konferensi Etika Nasional Kehidupan

Bernegara, Rabu (31/5), dan dilanjutkan konferensi pers Pimpinan

MPR RI bersama tokoh-tokoh nasional dalam acara ‘Refleksi

Kebangsaan: Merawat Kebhinnekaan Untuk Menjaga Keutuhan

NKRI’ atau Curahan Rasa: Dialog Kebangsaan Tokoh-Tokoh

Nasional, Selasa (13/6) lalu.

Rapat Koordinasi PPID Sekretariat Jenderal MPR RI

RABU (7/6), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Sekretariat Jenderal MPR RI menggelar Rapat Koordinasi dalam

rangka persiapan kinerja dan realisasi fungsi-fungsi PPID sebagai

pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik

sesuai dengan amanat UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik.

Rakor dihadiri Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono, dan

anggota Tim PPID Setjen MPR RI.  Rapat membahas berbagai hal

terkait fungsi dan tugas yang  dibagi tiga sesi, yaitu sesi pertama,

membahas Persesjen PPID, Lampiran PPID, Daftar Informasi; Sesi

dua,  membahas Alur Informasi PPID, Aplikasi PPID, Ploting Petugas

PPID; Dan, sesi tiga, membahas daftar cetak PPID, leaflet, poster

PPID.

Sesjen MPR RI Ma’ruf Cahyono mengatakan, Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID) bagi Setjen MPR RI bukan hanya

slogan, tapi benar-benar akan terus diimplementasikan dalam kerja-

kerja sekretariat hingga mencapai tingkat kesempurnaan.

“Rakor ini bertujuan untuk membahas, menerima, dan

mendengarkan masukan para anggota Tim PPID. Dengan rakor ini

diharapkan tercipta inovasi dan kreatifitas kerja, serta sosialisasi

beberapa hal terkait program kegiatan,” tandasnya.  ❏

JAS/DER

Menurut Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono, penempatan

Spot Press Conference dirancang di lokasi yang strategis dan

dengan area yang luas untuk memudahkan para awak media

massa nasional mendapatkan informasi dari Pimpinan MPR, anggota

MPR, dan Kesekjenan MPR RI. ❏

DER

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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SOSIALISASI

Content  RUU Terorisme Konstruksinya Harus Diubah

Muhammad Syafii, Ketua Pansus RUU Terorisme

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

S
AAT ini pembahasan soal revisi

Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2003 tentang Pemberantasaan Tindak

Pidana Terorisme masih terus berlang-

sung. Padahal pemerintah sudah mengaju-

kan usulan rancangan revisi UU itu pada

Agustus 2016. Namun, hingga kini revisi

UU yang menjadi payung hukum pem-

berantasan terorisme belum rampung juga.

Dalam revisi itu pemerintah mengajukan

sejumlah perubahan di antaranya ke-

wenangan aparatur untuk melakukan

penahanan terhadap orang-orang yang

diduga terlibat kelompok teroris dengan

masa penahanan yang lebih lama dibanding

UU sebelumnya. Selain itu, ada juga usulan

tentang pelibatan anggota TNI dalam

penanganan terorisme.

Untuk mengetahui lebih jauh pembahas-

an revisi UU Terorisme ini, Majelis me-

wawancarai Ketua Panitia Khusus (Pansus)

RUU Terorisme, Muhammad Syafii. Berikut

wawancara Budi Sucahyo dari Majelis

dengan politisi Partai Gerindra di ruang

kerjanya beberapa waktu lalu. Petikannya.

Pemerintah menginginkan revisi

RUU Terorisme ini dapat segera disah-

kan menjadi UU. Apalagi setelah terjadi

bom di Kampung Melayu, Jakarta

Timur. Apa tanggapan Bapak?

Saya mengapresiasi pernyataan peme-

rintah yang ingin pembahasan RUU

Terorisme ini bisa segera diselesaikan.

Mengapa saya mengapresiasi? Karena

keinginan seperti itu juga menjadi tekad dari

Pansus RUU Terorisme. Akan tetapi perlu

dipahami bahwa membuat UU bukan seperti

membuat sebuah kerajinan tangan yang bisa

dipercepat atau diperlambat.

Kami juga menginginkan hal yang sama.

Tetapi masyarakat banyak yang tidak

mengetahui bahwa dalam RUU yang diajukan

pemerintah ini content-nya melulu berisi soal

penindakan. Dari diskusi yang sudah kita

lakukan, mulai dari RDP, RDPU, mengundang

banyak ahli, juga dari NGO, sampai rapat di

panitia kerja,  akhirnya content RUU itu

konstruksinya harus diubah. Jadi tidak hanya

melulu penindakan, tapi diawali dengan

pencegahan, baru kemudian penindakan. Dan,

ada satu lagi tambahan, yakni penanganan

terhadap korban dari aksi terorisme.

Selama ini, pencegahan aksi terorisme

juga dilakukan dengan penindakan. Jadi,

penangkapan dan penembakan (terhadap

tersangka terorisme) dipahami sebagai

pencegahan. Padahal kita tahu paham teroris

ini merupakan reaksi terhadap kegagalan

pemerintah dalam: pertama, mendistribusikan

kesejahteraan; kedua, menegakan keadilan;

dan ketiga, memastikan tidak adanya

diskriminasi. Kalau diskriminasi masih terjadi,

ketidakadilan terjadi dimana-mana, dan

kesejahteraan menjadi sangat mahal maka

dipastikan reaksi dari masyarakat yang

kemudian menjadi paham radikal dan

berkonstruksi menjadi terorisme pasti terjadi.

Kalau hal-hal seperti itu ditangani dengan

penindakan mungkin akan keliru. Karena itu

di sini perlu keikutsertaan kementerian lain,

seperti Kementerian Tenaga Kerja,

Kementerian Pertanian, Kementerian Agama.

Penanganannya harus komprehensif. Itu

yang saya maksud dengan pencegahan.

Kemudian, ada bab yang baru tentang

penanganan korban. Selama ini korban-

korban aksi terorisme tidak pernah

diperhatikan pemerintah. Para korban ini

tergabung dalam Asosiasi Indonesia Damai

(AIDA). Ada juga Pemintas Nusantara.

Jumlah para korban ini mencapai 1.098 orang,

mulai dari bom Bali, bom Marriot, dan peristiwa

aksi teroris lainnya. Mereka lapor ke Pansus

AWANCARAW
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bahwa negara tidak hadir. Kita ingin dalam

UU Terorisme nanti korban peristiwa teroris

menjadi tanggungjawab negara.

Isu yang paling mengemuka adalah

tentang keterlibatan TNI dalam pem-

berantasan terorisme. Bagaimana

dengan isu ini?

Penindakan juga dilakukan sederhana.

Siapa yang melakukan penindakan? Kita

melibatkan banyak pihak. Kalau zona-zona

di wilayah TNI maka TNI yang bergerak. Tapi

kalau di wilayah kerja polisi maka polisi yang

bergerak. Ketika terjadi di wilayah kerja polisi

namun eskalasinya sudah luar biasa maka

menjadi tanggungjawab gabungan polisi dan

TNI. Misalnya, jika eskalasinya masih green

maka ditangani polisi, kalau yellow berarti

polisi bekerjasama dengan TNI. Jika sudah

red, berarti TNI saja.

TNI memang memiliki kewenangan untuk

memberantas terorisme. Itu termuat dalam

pasal 7 ayat 2 UU No. 34 Tahun 2004 tentang

TNI. Dalam pasal itu disebutkan ada 14

operasi militer selain perang. Salah satunya

adalah memberantas teroris. Zona di bawah

kerja TNI antara lain kepala negara, wakil

kepala negara beserta keluarga, warga

negara kita di negara lain, warga negara

asing di Indonesia, daerah perbatasan,

kedutaan, pesawat udara, kapal laut, ZEE,

objek vital milik internasional. Zona ini tidak

ada irisan dengan kewenangan kepolisian.

Siapa yang menentukan nanti? Kita ingin

BNPT menentukan sesuai dengan zonasi

dan eskalasi yang kita atur dalam UU.

Bukankah ada kekhawatiran jika

melibatkan TNI maka riskan terjadi

pelanggaran HAM?

Ya, kita meributkan apakah kalau TNI

dilibatkan akan terjadi pelanggaran HAM?

Saya protes dengan pernyataan itu. Seolah-

olah kita menghina TNI. Pertanyaannya,

apakah tanpa keterlibatan TNI sudah

dipastikan tidak ada pelanggaran HAM?  Hari

ini polisi an sich, bagaimana penegakan

HAM-nya? Banyak kok yang main tembak

saja. Siyono yang ditangkap sehat sampai

di Jakarta meninggal. Jadi, pernyataan jika

melibatkan TNI akan terjadi pelanggaran HAM

tidak lagi logis. Kenapa? Karena perdebatan

boleh tidaknya TNI memberantas teroris

sudah selesai ketika menyusun UU TNI tadi.

Lalu apa persoalannya? Zonasinya tidak

beririsan dengan kerja polisi. Kemudian

eskalasinya sudah dibuktikan seperti di

Tinombala, daerah hutan, daerah gunung.

Memang itu wilayah polisi, tapi TNI lebih ahli.

Sedangkan penanganan hukumnya tetap di

kepolisian. Jadi, sudah tidak layak lagi

keterlibatan TNI dalam penanganan teroris

diperdebatkan. Kalau masih ada yang

mempersoalkan, menurut saya, orang yang

mempersoalkan itu tidak paham UU.

Melibatkan TNI berarti TNI bisa juga

menangkap dan melakukan tindakan?

Untuk melakukan tindakan bukan hanya

TNI saja, kalau ada teroris, saya juga bisa

bertindak. Kalau teroris masuk ke ruangan

saya bagaimana? Ya, saya tangkap. Tapi

saya tidak berhak menginterogasi. Saya

serahkan ke polisi. Begitu juga TNI. Tetapi

proses hukumnya tetap pada polisi karena

masih dalam ranah criminal justice system.

Dalam UU ini akan dirumuskan

batasan-batasan kewenangan TNI dan

polisi?

Memang begitulah aturan mainnya. TNI

bukan aparatur penegak hukum. TNI

melakukan pengamanan terhadap keutuhan

NKRI. Aparatur penegak hukum adalah

kepolisian, kejaksanaan, kehakiman. Dalam

UU Terorisme ini leading sector-nya adalah

BNPT. TNI menyiapkan pasukan. Polisi

menyiapkan pasukan. Kapan pasukan

bergerak, BNPT yang menentukan. Kita

berikan BNPT sebagai leading sector.

Apa isu krusial lain dalam revisi UU

Terorisme ini?

Isu masa penahanan. Dalam KUHP, total

mulai penangkapan sampai penuntutan

sekitar 500 hari. Tapi, untuk tindak pidana

yang ancaman hukumannya lebih dari 9

tahun maka masa penahanan boleh ditambah

menjadi 701 hari. Nah, dalam RUU yang

diajukan pemerintah, masa penahanan

mencapai 1010 hari. Menahan orang dalam

waktu yang sangat lama bertentangan

dengan hak asasi manusia. Kalau 1010 hari,

artinya tiga tahun. Masak orang diperiksa

selama tiga tahun. Untuk isu ini belum ada

keputusan.

Lalu isu lain lagi. Ini bukan tentang

penahanan, bukan pula penangkapan, tetapi

pengambilan. Jika polisi mencurigai

seseorang, polisi tinggal menciduk. Kemudian

diasingkan ke suatu tempat selama enam

bulan dengan alasan khawatir melakukan aksi

terorisme. Pencidukan ini bukan dilihat sebagai

penangkapan, juga bukan penahanan. Ini

yang dikatakan sebagai pasal Guantanamo.

DPR keberatan dengan isu itu?

Paling tidak kalau pasal itu diterima kita

sepakat melanggar hak asasi manusia. Ini

berarti DPR dan pemerintah sepakat

melanggar hak asasi manusia.

Kapan pembahasan RUU Terorisme

ini selesai?

Seperti sudah saya katakana, membuat

UU bukan seperti membuat kerajinan tangan.

Kita juga ingin cepat selesai.  Kita tidak ingin

revisi UU Terorisme ini seperti UU No. 15

Tahun 2003 sebelumnya. UU itu hanya

merespons peristiwa aksi terorisme. Dengan

revisi ini kita ingin mengantisipasi dalam

jangka panjang. Jangan sampai UU ini begitu

disahkan sudah ketinggalan zaman. ❏
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Pancasila Bendung Pemahaman

Dedy Mizwar

Non NKRI dan Non Pancasila

W
AKIL Gubernur Jawa Barat yang juga dikenal

sebagai aktor film senior, Dedy Mizwar,

mengatakan bahwa Indonesia adalah

negara yang sangat besar dengan keberagamannya

juga sangat besar. “Bayangkan, di Indonesia semua

agama, ras, budaya, adat, bahasa dan lainnya ada.

Indonesia sangat kaya dan itu sudah berlangsung

sangat lama,” kata Dedy. Di Jawa Barat saja, menurut

Dedy,  keberagaman jelas sekali terlihat, ada sejak

lama dan berjalan baik-baik saja, masyarakatnya

sangat harmonis dalam pergaulan sehari-hari,”

katanya dalam pertemuan dengan Ketua MPR RI, di

Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/6).

Sekitar 47,3 juta jiwa penduduk Jawa Barat telah

lama sekali hidup dalam keberagaman dan suasana

kemesraan, tidak ada masalah sama sekali.

Keberagaman bagi Jawa Barat adalah keniscayaan.

Namun, kondisi sekarang permasalahan

keberagaman sangat rentan. Konflik SARA saat ini

sedang ‘tren,’dalam konteks negatif.

Maka dari itu masyarakat sangat perlu me-recharge

kembali pemahaman kita semua pada nilai-nilai luhur

bangsa, seperti Pancasila, NKRI, UUD, dan Bhinneka

Tunggal Ika, melalui segala metode, salah satunya

yang baik adalah Sosialisasi Empat Pilar yang memang

digalakkan MPR RI.  “Itu bisa menjadi benteng agar

isu-isu radikal yang malah bisa menghancurkan

keutuhan bangsa bisa ditangkal,” ujarnya.

Upaya-upaya tersebut merupakan kesempatan

emas buat generasi muda, pelajar dan mahasiswa,

yang merupakan kelompok target utama paham-

paham non-NKRI tersebut. “Kalian generasi muda

Jawa Barat khususnya, dan seluruh bangsa

umumnya agar mendukung segala upaya pemahaman

kembali nilai-nilai luhur bangsa agar bangsa kita

semakin kuat dan berkarakter,” pungkasnya. ❏

DER



75EDISI NO.06/TH.XI/JUNI 2017 75EDISI NO.06/TH.XI/JUNI 2017

Sophia Latjuba

Sophia Viralkan

‘Saya Indonesia
Saya Pancasila’

P
EKAN Pancasila yang jatuh tepat di Hari Pancasila 1 Juni

2017 tiba-tiba ada satu fenomena luar biasa, yakni viral kata-

kata penuh semangat di berbagai media sosial hampir di seluruh

Indonesia yakni, ‘Saya Indonesia Saya Pancasila’.

Artis beken dan cantik Sophia Latjuba pun tak mau kalah ikut

pula memviralkan kata-kata penuh makna dan arti persatuan tersebut

dalam akun-akun media sosialnya, salah satunya di akun

Instagramnya.  Dengan foto elegan, etnik, terkesan retro bersanding

dengan gunungan wayangan, Sophia memosting ‘Saya Indonesia

Saya Pancasila’

Artis blasteran Bugis-Arab-Banyuwangi-Jerman-Austria ini

bangga menyebut kata-kata penuh semangat itu. “Saya sendiri

berdarah macam-macam mengalir di darah saya, tapi saya bangga

menyebut Saya Indonesia Saya Pancasila,” tulis Sophia dalam

cuitannya.

Indonesia adalah negara yang sangat majemuk, lanjut Sophie,

jangan dirusak oleh pemahaman-pemahaman sempit tanpa melihat

keberadaan saudara sebangsanya dari Barat ke Timur.

“Pekan Pancasila ini banyak memberikan pelajaran untuk kita

semua sebagai anak bangsa, Saya harap kata-kata penuh semangat

itu harus pula di praktikkan dalam hidup sehari-hari dan dalam

pergaulan dengan saling menghormati dan saling menghargai,”

pungkasnya.  ❏

DER

Benturan SARA
Ganggu Harmonisasi Rakyat

M Zaki Mubarok

F
OUNDER dan CEO Citizen Journalism Interdependent (CJI),

Muhammad Zaki Mubarok, mewakili masyarakat CJI,

terutama masyarakat Bandung, sangat waspada dengan

berbagai fenomena yang berpotensi menggoyang keutuhan NKRI.

Kejadian di Jakarta, terutama soal benturan konflik, perdebatan

yang mempermasalahkan SARA disikapi sangat hati-hati sekali.

“Kami sangat miris dan menolak segala macam bentuk konflik

yang bermuasal karena perbedaan kita sebagai rakyat, apalagi

beda agama.  Perdebatan dan konflik yang permasalahkan karena

perbedaan itu, menurut kami, sangat tidak jelas dan sangat

menganggu ketenteraman masyarakat dan menganggu

harmonisasi antarmasyarakat,” katanya, usai acara Sosialisasi

Empat Pilar MPR, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/6).

Maka dari itu, menurut Zaki, CJI dengan menggandeng

masyarakat Bandung menolak keras segala potensi pemecah

belah masyarakat. “Masyarakat sudah nyaman, harmoni mengapa

ada segala macam konflik tersebut, itu sangat menganggu sekali,”

ujarnya. Oleh karena itu, menurut Zaki, CJI melakukan berbagai

upaya, salah satunya menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar

MPR,  yang di dalamnya ada nilai-nilai luhur bangsa, akan terus

digalakkan dan dimasifkan untuk membendung pemahaman-

pemahaman yang akan menghancurkan NKRI.

“Kami mengajak anak-anak muda agar selalu waspada dan

menolak dengan tegas jika ada ajakan untuk merongrong NKRI

dan Pancasila,” tegasnya. ❏

DERFOTO-FOTO: ISTIMEWA



76 EDISI NO.06/TH.XI/JUNI 2017

Pantai Kayu Bura
Sejuta Pesona

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

P
ERJALANAN dari Kota Palu, Sulawesi

Tengah, menuju ke Parigi Moutong di

provinsi yang sama sangat meng-

asyikkan. Selepas dari Kota Palu, traveller

akan memasuki jalan yang melintasi pe-

gunungan kopi. Lintasan jalan trans

Sulawesi itu di sebelah kanan tebing-tebing

cadas pegunungan. Sementara di samping

kiri jurang dipenuhi pepohonan.

Saat itu mendung memayungi Sulawesi

Tengah sehingga suasana sejuk terasa.

Bahkan di beberapa titik, sejak keluar dari

Kota Palu, hujan mengguyur. Mengamati jalan

itu, sepertinya lintasan yang menghubung-

kan ke Provinsi Gorontalo itu sedang

dilakukan pelebaran. Traktor dan becko

tampak teronggok di pinggir jalan.

Sebagai jalan yang masih sepi dan penuh

pepohonan, di lintasan itu sering kita dapati

ternak-ternak yang digembalakan secara liar,

dilepaskan begitu saja, sehingga ada

beberapa ternak seperti sapi melenggang di

pinggir atau tengah jalan. Kendaraan yang

kami tumpangi sempat terhadang oleh

segerombolan kawanan sapi. Sebagai

binatang tentu mereka tak peduli kalau tempat

itu merupakan jalan dan berbahaya bila

berada di pinggir, apalagi tengah jalan. “Tin,

Selepas Sail Tomini 2015,

Pantai Kayu Bura pun

digenjot potensinya.

Setiap hari libur, pengunjung

dari Palu dan daerah lainnya

berwisata ke pantai

 yang tepiannya subur

ditumbuhi pohon kelapa itu.

Hamparan laut biru memikat

orang datang ke sana.

tin, tin,” setelah klakson dibunyikan oleh

pengemudi, sapi-sapi yang berjalan

beriringan itu satu persatu minggir dan

akhirnya kendaraan yang terhadang bisa

melaju kembali.

Sebagai jalan yang melintasi pegunungan,

pastinya jalan itu berkelok-kelok dan naik

turun. Bagi kami tentu perjalanan tersebut

ada yang mengakibatkan mual dan pusing.

Untuk mengobati mual dan pusing maka

seluruh penumpang kendaraan sepakat

berhenti di sebuah titik. Di titik itu memang

sering dijadikan tempat pemberhentian bagi

pelintas bila ingin istirahat atau melepas lelah

saat perjalanan.

Di pemberhentian itu ada beberapa

warung atau rumah makan yang menyedia-

kan makanan, snack, dan minuman. Setelah

masuk ke dalam salah satu warung, terlihat

beberapa snack seperti onde-onde, lemper,

cucur, wajik, dan lain sebagainya. Beberapa

makanan kecil itu dipesan ditambah dengan

minuman seperti kopi. Warung-warung yang

ada, tak sekadar sebagai tempat mengisi

perut, namun juga menyediakan ruang di

bagian belakang untuk melihat rerimbunan

jurang. Di bagian belakang itulah, kami

melepas mual dan pusing, menikmati snack

dan kopi, serta melihat hijaunya alam.

Setelah lezatnya makanan kecil dan

manisnya kopi dinikmati dengan seksama,

selanjutnya perjalanan diteruskan. Kami

sepakat untuk menuju ke Pantai Kayu Bura.

Pantai itu berada di Desa Palawa Baru,

Kabupaten Parigi Moutong. Lintasan menuju

ke sana masih sama dengan perjalanan

sebelumnya, yakni naik dan turun, belok

kanan dan kiri. Namun setelah rasa lelah

dilepas maka dalam perjalanan selanjutnya

kita ceria.

Dalam sebuah titik, di samping kanan

tebing terjal dan tinggi, sedang di kiri jurang

yang dalam, terlihat orang-orang ber-
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gerombol. Setelah kendaraan yang kami

tumpangi memperlambat geraknya, ternyata

mereka melihat segerombolan kera ber-

warna hitam. Kera yang berada di pinggir

jalan itu bukan seperti kera-kera yang kita

lihat, namun kera itu berwarna hitam dan

berukuran lebih besar. Kera itu sepertinya

jenis Baboon, keras ganas yang ada di

Afrika dan Arab. Namun, sepertinya ba-

boon-baboon itu jinak, mereka tidak liar dan

beringas. Baboon-baboon yang ‘mejeng’ di

pinggir jalan itu sepertinya satu keluarga, di

mana ada jantan, betina, dan anak-anaknya.

Mereka ada yang bergerombol, ada yang

berjalan-jalan, bahkan di antaranya ada yang

menjamah manusia. Sebab tidak biasa,

beberapa orang lari saat baboon itu

mendekati. Menurut sopir, munculnya ba-

boon itu tak seperti biasanya. Sebelumnya

disebut tak pernah muncul kawanan hewan

itu di pinggir jalan. Bila demikian, bisa jadi

baboon-baboon itu bermigrasi untuk

mencari makanan.

Setelah gerak baboon-baboon itu diabadi-

kan bahkan diajak selfie, kemudian perjalanan

dilanjutkan hingga tibalah di Pantai Kayu

Bura. Menyimak pantai itu kita akan menyak-

sikan hamparan laut biru yang begitu indah.

Pantai ini berada di wilayah Teluk Tomini. Teluk

Tomini yang berada di Sulawesi Tengah

disebut sebagai teluk terbesar di dunia yang

terletak di garis katulistiwa yang memiliki luas

hingga 59,500 kilometer persegi. Di Indone-

sia, teluk ini merupakan teluk terbesar kedua

setelah Teluk Cendrawasih di Papua. Teluk

Tomini merupakan kawasan jantung segitiga

karang dunia (coral triangle). Hal inilah yang

membuat kawasan ini kaya keanekaragaman

hayati yang tinggi dan karakteristik ekosistem

unik. Teluk Tomini memiliki terumbu karang

yang luasnya mencapai 1.031 hektar dan

hutan mangrove seluas 785,10 hektar. Tak

hanya kaya unsur mineral dan kelautan, Teluk

Tomini juga mempunyai potensi besar dalam

dunia wisata kebaharian.

Di Teluk Tomini ada beberapa penggalan

pantai, salah satunya adalah Pantai Kayu

Bura. Pantai ini indah dan strategis sehingga

pada 2015, objek wisata ini dijadikan tempat

Sail Tomini. Acara sail yang dihadiri oleh

Presiden Joko Widodo itu mendongkrak nama

Pantai Kayu Bura. Sail Tomini merupakan

salah satu kegiatan serupa yang juga

dilaksanakan di  Bunaken, Banda, Wakatobi,

Belitong, Morotai, Komodo, dan Raja Ampat.

Dalam acara itu ratusan kapal besar dan

kecil memenuhi tempat acara. Dalam acara

itu biasa diikuti oleh penggemar olahraga

perahu dari dalam dan luar negeri, serta

tentara laut dari berbagai negara.

Selepas acara sail bukan berarti di pantai

yang banyak tumbuh pohon kelapa itu

dibiarkan tak terurus dan membuat pantai itu

sepi. Selepas acara sail, Pemerintah Daerah

Parigi Moutong tetap giat mengadakan

kegiatan di pantai itu sehingga objek wisata

yang popular di Sulawesi Tengah tetap

semarak.

Pada 2016 di tempat itu digelar Festival

Musik Tradisi. Sebagai upaya untuk

memperkenalkan Pantai Kayu Bura ke

seluruh Indonesia dengan mengundang 400

anak dari 34 provinsi di Indonesia.

Dari berbagai acara yang digelar di sana

membuat pantai itu semakin popular. Pada

hari-hari libur, Sabtu, Minggu, dan hari libur

nasional, ratusan orang dari Parigi Moutong

ataupun dari luar datang ke Pantai Kayu Bura.

Di sana mereka menikmati pasir putih, koceh

dengan air laut, bahkan berenang dan

menyelam. Bila ingin melihat pandangan luas

Pantai Kayu Bura, pengunjung bisa mendaki

bukit yang berada di sebelah. Dari bukit itulah

Teluk Tomini bisa dinikmati lebih jauh.

Bila berkunjung ke sana, jangan khawatir

soal makanan dan minuman. Di tepi pantai,

ada beberapa warung yang menyediakan

makanan dan minuman yang  murah. Pun

demikian, bila ingin bermalam di sana,

sepertinya ada penginapan yang menyedia-

kan tempat untuk melihat pesona pantai di

saat malam.

Sebagai pantai yang luas, area ini mampu

menampung puluhan kendaraan roda dua

atau roda empat yang dikendarai pengun-

jung. Jadi, kalau berwisata ke Pantai Kayu

Bura jangan khawatir dengan masalah

tempat parkir. ❏

AW
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Srikandi Parlemen Lintas

Dra. Hj. Popong Otje Djundjunan

Enam Presiden

T
UA TUA kelapa, makin tua makin banyak santannya. Itulah

perumpamaan yang pantas dialamatkan pada Dra. Hj. Popong

Otje Djundjunan, anggota Fraksi Partai Golkar MPR RI.  Diusianya

yang kini mendekati 80 tahun, Popong menjadi salah satu sosok

yang sangat  populer, baik di lingkungan parlemen maupun

masyarakat Jawa Barat — daerah pemilihan yang telah mengantar-

kannya menjadi anggota legislatif sejak 1987.

Kepopuleran Ceu Popong bukan tanpa bukti. Pada awal 2017,

Ceu Popong baru saja mendapat penghargaan dari Museum Rekor

Indonesia (Muri), sebagai anggota DPR dengan penghargaan

terbanyak. Terhitung sejak 1957, perempuan kelahiran Bandung 30

Desember 1938 ini  telah menerima sebanyak 506 penghargaan dari

berbagai lembaga.

Dalam kiprahnya sebagai  anggota DPR/MPR, perempuan bernama

asli Popong Kurniasih ini telah bersinergi dengan  enam presiden

yang berbeda. Dimulai dari era Soeharto hingga Joko Widodo. Karena

itu, pengalamannya sebagai anggota DPR/MPR tak perlu diragukan.

Ibu  empat anak ini sudah banyak mengenyam asam garam di

panggung perpolitikan Indonesia, sebagai  anggota legislatif. Ia juga

sudah menjumpai berbagai peristiwa di pentas politik nasional, baik

yang menyenangkan atau pun tidak.

Salah satu drama yang menempatkan Popong sebagai pemain

utama  terjadi pada 2014. Sebagai anggota DPR/MPR tertua, saat itu

Popong didaulat menjadi pemimpin sementara Sidang Paripurna DPR-

RI periode 2014-2019.  Semula sidang berjalan lancar, namun saat

memasuki akhir, kondisinya berubah menjadi genting dan memanas.

Saat itu puluhan peserta sidang memaksa untuk mendapat

kesempatan berbicara.  Tetapi tuntutan tersebut tidak digubris, dan

itu membuat Ceu Popong terus dihujani interupsi hingga akhirnya

terjadi kericuhan. Akibatnya, istri mantan Walikota Bandung R. Otje

Djundjunan ini terpaksa dievakusi oleh petugas pengamanan dalam

(Pamdal) DPR. Celakanya lagi, palu sidang pun raib, entah siapa

mengambil, sehingga Ceu Popong gagal menskors sidang.

Setelah peristiwa tersebut, Ceu Popong menjadi bahan

perbincangan, termasuk di media sosial.  Sikap polos Ceu Popong

saat memimpin sidang  menjadi topik pembicaraan dan simpati dari

kalangan media sosial hingga akhirnya menjadi trending topic di

Twitter, dengan hashtag #saveceupopong.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA



79EDISI NO.06/TH.XI/JUNI 2017



80 EDISI NO.06/TH.XI/JUNI 2017

profil

“Saya menikmati  setiap peristiwa yang terjadi selama saya

menjadi anggota DPR. Karena saya sudah terbiasa berorganisasi

sejak muda, sehingga saya menganggap semua itu biasa-biasa

saja”, cerita Popong saat disambangi Majalah Majelis di ruang

kerjanya beberapa waktu lalu.

Saat masih kuliah, untuk selanjutnya mendampingi suami yang

bertugas sebagai  perwira di kesatuan Tentara Nasional Indonesia

(TNI),  Popong memang selalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan

organisasi. Saat dia  menjadi first lady Kota Bandung, sebagai istri

dari walikota Bandung R. Otje Djundjunan (1971-1976),  Popong

pun tak lepas dari pernak-pernik pergerakan.

Kesuksesannya bertahan selama 30 tahun menyandang status

anggota DPR/MPR tak lepas dari prinsip hidupnya yang  selalu serius

dalam bekerja, disiplin mengatur waktu, dan memperjuangkan

kepentingan rakyat secara sungguh-sungguh. Ia juga tidak pernah

berpaling dari aturan main, dan selalu mengikuti peraturan yang

berlaku. Baik aturan dalam beragama, bermasyarakat, berorganisasi

maupun dalam rumah tangga.

Kalau semua orang mau mengikuti aturan yang sudah ditetapkan,

kata Popong, maka semua akan berjalan dengan indah. Tidak ada

orang nyerobot di lampu merah, tidak ada korupsi, dan tidak ada

pula main hakim sendiri. Aturan agama membawa keteraturan,

demikian juga dengan aturan dalam masyarakat, keluarga  dan

organisasi.

Derita Narkoba

Tak selalu tampak seindah bintang di langit, begitulah hidup yang

dijalani Ceu Popong. Meski satu persatu keberhasilan dan

penghargaan terus mengalir menjadi penghuni almari keberhasilan

dan kesuksesannya, ternyata Popong juga manusia biasa. Ada masa

di mana ia merasa terpuruk dan penuh penyesalan. Ada kalanya di

mana ia bersedih karena terantuk persoalan. Salah satu contohnya,

ia merasakan saat anak bungsunya terantuk masalah narkoba.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar 1987, atau saat ia pertama kali

menginjakkan kaki sebagai anggota DPR RI.

Ceritanya, saat masih baru menjadi anggota DPR, Popong

percaya anak-anaknya bisa menjaga diri, meskipun tidak didampingi

ibunya  setiap hari.  Maklum, saat itu Popong harus lebih sering

tinggal di Jakarta untuk menunaikan tugasnya sebagai anggota

DPR, dibanding berada di Bandung mendampingi anak-anaknya.

Ternyata, prasangka itu keliru. Belum lama berstatus sebagai

anggota DPR, pada suatu hari Popong mendapati kabar anaknya

berurusan dengan pihak kepolisian. Saat itu, anak bungsu dari

empat bersaudara buah pernikahan dengan R. Otje Djundjunan

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Popong pun merasa,

seolah dunia ini gelap. Hatinya remuk redam memikirkan nasib

menimpa anaknya.

“Saya fikir mereka bisa dipercaya, apalagi saya sudah memberinya

cukup bekal, termasuk masalah keuangan. Ternyata, uang yang

saya berikan malah membuatnya terjerumus pada persoalan narkoba.

Itu kesalahan saya, mestinya saya boyong anak-anak ke Jakarta,

bukan malah meninggalkannya di Bandung dan hanya seminggu

sekali bertemu”, kata Popong mengenang masa pahitnya sebagai

ibu yang politisi.

Beruntung, waktu itu, Popong tidak berlarut dalam duka dan

penyesalan. Ia segera “mendekap” dan memeluknya anaknya erat-

erat. Ia membuka diri memberi maaf kepada anaknya, dan sekaligus

memberi kesempatan lebih banyak untuk selalu tetap bersama. Sejak

itulah Popong menemukan kembali keutuhan keluarganya yang hampir

pecah, karena narkoba.

“Siapapun korban penyalahgunaan narkoba jangan pernah

diasingkan. Mereka harus diajak bicara, dikasihi dan ditemani untuk

menjauhkan diri dari penggunaan obat-obat terlarang. Setelah itu

dia didampingi untuk mengerjakan hal-hal yang lebih bermanfaat”,

begitu resep Popong dalam merawat anak yang sudah terlanjur

menjadi korban narkoba.

Intinya, saling komunikasi, saling memerhatikan dan mengingatkan.

Bukan saling menyalahkan, apalagi mengasingkan. Karena,

mengasingkan korban narkoba akan membuatnya makin terjerumus

dan sulit disembuhkan.

Lebaran

Sebagai seorang muslim, Popong memiliki kebiasaan untuk senantiasa

bersilaturahim, apalagi pada saat Idul Fitri. Meski usianya sudah hampir

80 tahun, Ceu Popong tak sungkan mendatangi orang-orang yang lebih

muda dari usianya, terlebih di kalangan pejabat Jawa Barat.

Kebiasaan Ceu Popong, pada hari pertama Lebaran, ia selalu

menghabiskan waktu dengan berkunjung dan bersilaturahim dengan

keluarga, terutama orang-orang tua. Setelah itu, ia mengunjungi

aparatur pemerintah, mulai dari gubernur, walikota hingga jajaran DPRD.

Sedangkan hari kedua Lebaran, Ceu Popong membuka pintu

rumahnya untuk menerima kunjungan dari berbagai kalangan. Mulai

dari tetangga, sanak saudara, dan handai taulan hingga rekan

sejawat. Inilah salah satu momen yang sering dituggu Ceu Popong,

karena ia yakin akan besarnya manfaat silaturahim. Makna, selain

menjalin komunikasi juga memanjangkan usia.

 “Sejauh ini saya selalu menjaga kesehatan dengan melakukan

silaturahim, dan tak kalah penting menjaga pola makan. Tak bisa

dipungkiri, bentuk tubuh kita tergantung makanan yang kita  akan.

Banyaklah makan buah dan sayur, itu akan sangat bermanfaat bagi

kesehatan”, begitu saran Popong.

Dan, diakhir perbincangan dengan Majelis, Ceu Popong

mengucapkan: “Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1438 H, Minal Aidin wal

Faizin, Mohon Maaf Lahir dan Batin”. ❏

MBO
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Oleh:

Mahyudin
Wakil Ketua MPR RI

T
ERKAIT dengan  perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan

sebanyak sekali dalam empat tahap pada era reformasi,

oleh sebagian pihak dianggap belum mampu menjawab dan

memberi solusi pada permasalahan kebangsaan dan

ketatanegaraan yang kita hadapi. Karena  kenyataannya, justru

yang hadir di tengah-tengah kehidupan berbangsa saat ini adalah

semakin merebaknya sifat individualisme, materialisme, hedonisme,

konsumtifisme, fanatisme sempit, radikalisme, dan bahkan terorisme.

Bangsa Indonesia yang tadinya hidup rukun, damai, penuh

keramahtamahan telah berubah secara drastis dalam waktu relatif

singkat menjadi penuh konflik, anarkhi, tawuran, dan amuk massa.

Tentunya, kondisi tersebut patut menjadi perhatian kita sebagai

anak bangsa  untuk bersama-sama, bahu-membahu

mengonsolidasikan pikiran dan gagasan demi tetap berdiri tegaknya

rumah yang telah kita huni bersama “Negara Kesatuan Republik

Indonesia”.

Untuk itulah maka MPR RI tidak kenal lelah melakukan tatap muka

dengan setiap elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke guna

menyosialisasikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan

Bhinneka Tunggal Ika sekaligus dimaksudkan untuk menyelami

persoalan-persoalan mendasar kebangsaan, serta menyerap

aspirasi dan pemikiran yang berkembang di tengah-tengah

masyarakat.

Belakangan ini santer terdengar keinginan berbagai pihak untuk

melakukan perubahan kelima UUD NRI Tahun 1945, muncul pula

keinginan untuk kembali kepada naskah UUD Tahun 1945 sebelum

perubahan. Hal semacam ini bagi MPR RI adalah merupakan

dinamika dalam kehidupan kebangsaan yang sangat majemuk,

dan harus disikapi dengan penuh kehati-hatian karena tentu saja

dalam pandangan dan suasana kebatinan mereka masih terdapat

kekurangan dan kelemahan dalam perubahan UUD 1945

sebelumnya.

Melakukan perubahan kelima, kembali ke naskah asli UUD Tahun

1945 ataupun tetap dengan hasil perubahan yang sekarang,  tentu

saja kembali kepada suasana kebatinan rakyat, karena rakyatlah

pemegang kedaulatan yang sesungguhnya.

Salah satu contoh yang perlu menjadi perhatian kita untuk dikaji

adalah upaya untuk menghidupkan kembali GBHN (Garis-Garis

Besar Haluan Negara). Kesadaran mengenai perlunya GBHN

ataupun oleh sebagian pihak disebut sebagai pembangunan

nasional semesta berencana dilandasi oleh pikiran bahwa

semenjak reformasi setiap kali terjadi pergantian pemerintahan

maka arah kebijakan pembangunan disesuaikan dengan program

pemerintah yang baru sehingga dipandang tidak

berkesinambungan.

Untuk itu perlu menjadi kajian mendalam agar tidak tumpang

tindih karena kewenangan untuk membuat GBHN pada Pasal 3

UUD 1945 sebelum perubahan berada di tangan MPR, namun

setelah perubahan UUD 1945 kewenangan tersebut dicabut. Selain

itu presiden tidak lagi sebagai mandataris MPR, karena presiden

dipilih langsung oleh rakyat. Keinginan menghidupkan GBHN

tersebut telah menjadi bagian dari butir-buitr kesepakatan dalam

konsultasi pimpinan lembaga negara untuk ditindaklanjuti.

Demikian halnya dengan pemilihan presiden secara langsung.

Apa dampak positif dan negatif terhadap pemilihan langsung?

Apakah pemilihan presiden secara langsung sudah sesuai

keinginan rakyat ataukah sebaliknya? Menurut kami pribadi, pilpres

langsung sudah merupakan pilihan yang tepat karena lebih

demokratis, dan kita sendiri yang akan menentukan siapa yang

akan menjadi pemimpin kita sehingga memberikan rasa keadilan

bagi masyarakat Indonesia. Namun, yang perlu kita ubah adalah

undang-undang turunan untuk melaksanakan pilpres itu sendiri.

Misalnya terkait perubahan electoral votes (bobot suara elektoral

per provinsi di Indonesia) sehingga unsur premodial dapat kita

minimalisir. ❏

MPR Tak Kenal Lelah Menyerap

Aspirasi Rakyat


