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Budi Muliawan
Koordinator Reportase

PEMILIHAN Umum (Pemilu) serentak, yaitu
Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang
dilaksanakan secara bersamaan dalam

satu hari telah berlangsung pada Rabu, 17 April
2019. Hari “H” Pemilu di seluruh pelosok Tanah
Air berlangsung aman tanpa gangguan ketertib-
an masyarakat. Inilah untuk pertama kali rakyat
Indonesia memilih secara langsung presiden dan
wakil presiden serta anggota legislatif (DPR,
DPRD, DPD) secara bersamaan yang mungkin
tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sebab,
pemilu serentak seperti itu dikenal sebagai
pemilu paling rumit di dunia.

Bayangkan, puluhan ribu calon legislatif
(Caleg) telah terdaftar dari 20 partai politik, yaitu
16 parpol tingkat nasional dan empat parpol lokal
di Provinsi Aceh. Seluruh Caleg bertarung
memperebutkan 17.610 kursi anggota DPRD
tingkat kabupaten/kota, 2.2017 kursi anggota
DPRD tingkat provinsi, 575 anggota DPR RI, dan
136 kursi anggota DPD. Para Caleg itu mem-
perebutkan 192.866.254 pemilih yang sudah
terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil
perbaikan ketiga atau DPThp 3. Untuk memilih
disediakan sebanyak 809.699 Tempat Pe-
mungutan Suara (TPS).

Bukan itu saja. Para pemilih pun secara
langsung memilih pasangan calon presiden dan
calon wakil presiden. Sebanyak dua pasang
calon presiden dan calon wakil presiden ada
dalam lembar surat suara, yakni nomor urut 01
Joko Widodo berduet dengan K.H. Ma’ruf Amin,
dan nomor urut 02 Prabowo Subianto ber-
pasangan dengan Sandiaga Uno. Dengan lima
kotak suara (kecuali DKI Jakarta empat kotak
suara), Pemilu Serentak 2019 menjadi tonggak
sejarah dalam perjalanan pemilu-pemilu di Indo-
nesia.

Pemerintah dan aparatur keamanan meng-
klaim Pemilu Serentak berlangsung dengan aman
dan damai tanpa konflik horizontal yang berarti.

Rakyat pemilih tampak bersuka cita mendatangi
TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Di pagi
yang cerah, sekitar pukul 07.00 WIB, TPS sudah
memulai kegiatan pemungutan suara. Semua
tampak berjalan lancar tanpa gangguan.
Padahal, sebelumnya “suasana panas” sudah
berlangsung hingga akhir masa kampanye
pada Sabtu (13 April 2019) terkait dengan
pemilihan presiden. Masyarakat pun terbelah
dan mengalami polarisasi. Sesungguhnya
polarisasi semacam itu biasa terjadi di sebuah
negara demokrasi.

Namun, polarisasi pada Pemilu Serentak kali
in lebih kuat dari hajatan demokrasi pada 2014
silam. Pada 2014, posisi capres dan cawapres
bukanlah sebagai petahana. Tapi, pada Pilpres
saat ini, terjadi keterbelahan antara petahana
versus non petahana. Karena itu, hajat
demokrasi terbesar di dunia ini masih menyisa-
kan pekerjaan rumah yang tidak sederhana,
yaitu merekatkan kembali polarisasi yang
tercipta selama proses pemilu.

Kita mengharapkan pemerintah dan semua
stakeholders jangan sampai absen untuk
mendamaikan kembali dua kelompok pemilih
yang sebelumnya berseteru dalam Pemilu
Serentak ini. Kebersamaan, kedamaian, dan
persatuan harus kembali dibangun setelah
proses pemilu yang cukup menguras tenaga
dan pikiran masyarakat. Menjadi tanggung-
jawab bersama untuk menjaga keutuhan
negara dan bangsa agar kita tidak terhanyut
dalam perbedaan yang berlangsung pada masa
pemilu ini.

“Pekerjaan rumah” usai gelar Pemilu Serentak
2019 itu menjadi tugas besar kita bersama
untuk menyatukan bangsa yang terpecah
belah, terkotak-kotak dalam dua kubu besar.
Kita harus ingat dan jangan lupa bahwa kita
tetap satu bangsa. Bangsa Indonesia yang
besar. ❏

Merekatkan Kembali
Persatuan Usai Gelar Pemilu
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Kirimkan Jawaban ke Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id
Sepuluh pengirim pertama akan mendapatkan hadiah Tumbler MPR RI.

Pertanyaan:

Sebutkan Lembaga-Lembaga Negara

yang tugas dan kewenangannya diatur oleh

Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945?
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ISTIMEWA

ISTIMEWA

JAGAD media sosial belum lama dihebohkan oleh munculnya tagar
#saveaudreydan # justiceforaudrey. Muncul tagar tersebut
merupakan wujud dari rasa empati masyarakat Indonesia yang

dituangkan melalui media sosial terhadap kasus yang menimpa
Audrey, seorang siswa SMP di Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
Audrey adalah korban bullying yang dilakukan oleh 12 siswa SMA
yang usia mereka tak jauh beda dengan usia korban.

Terlepas dari masalah hukum yang harus dipertanggung jawabkan
oleh para pelaku bully, masyarakat menggalang tagar itu karena
mereka merasa miris dan prihatin atas kasus bully yang tak kunjung
hilang. Selalu saja berulang, walaupun berbagai edukasi dilakukan,
dan memberikan pemahaman tentang dampak buruk dari perlakuan
bullying ini juga selalu diberikan.

Bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan
seseorang atau kelompok yang meresa lebih kuat terhadap korban
yang lebih lemah fisik ataupun mental secara berulang tanpa ada
perlawanan, dengan tujuan membuat korban menderita. Menyakiti
di sini dilakukan baik dalam bentuk fisik maupun verbal atau emosional/
psikologis. Dalam bentuk fisik, seperti memukul, mendorong, dan
sebagainya. Sedangkan bentuk verbal, antara lain: menghina,
membentak, atau mengucapkan kata-kata kasar.

Kasus bully ini bisa terjadi di mana saja dan menimpa siapa saja.
Tapi, yang membuat miris  dan prihatin kasus bullying ini lebih sering

terjadi di lingkungan sekolah. Pelakunya umumnya teman-teman dekat
si korban atau pun teman satu komunitas. Pertanyaan adalah yang
menyebabkan kasus bully ini selalu berulang, dan pelakunya tak
merasa bersalah atau menyesal?

Psikolog remaja Poppy Amalya mengungkapkan bahwa penyebab
munculnya agresifitas remaja sehingga melakukan bullying bisa
disebabkan karena salah didik.  Pelaku dibesarkan dengan pola
asuh otoriter sehingga terbiasa dengan kekerasan.  “Selain pola
asuh permisif, perlakuan memanjakan juga bisa menjadi faktor
penyebab anak melakukan bullying,” katanya.

Ketua Umum Perlindungan Anak (LPAI) Seto Mulyadi atau Kak
Seto mengatakan, khusus untuk kasus Audrey, dari info yang dia
diterima, tidak ada pengeroyokan hanya perkelahian satu lawan
satu karena saling ejek. Untuk fenomena bullying, Kak Seto melihat,
pelaku adalah anak yang kurang komunikasi di keluarga. “Menjaga
komunikasi kepada anak sangat penting,” katanya.

Kuncinya adalah membentuk karakter anak agar sesuai dengan
nilai-nilai luhur bangsa dan negara Indonesia. Untuk itulah maka
MPR secara masif terus-menerus melakukan Sosialisasi Empat Pilar
MPR. Dan, ada keinginan agar Empat Pilar ini kembali dimasukkan
dalam kurikulum pendidikan nasional, mulai dari TK sampai perguruan
tinggi. ❏

DER

AWAL April 2019 publik Indonesia dikejutkan oleh pemberitaan
berbagai media yang mengungkapkan bahwa kapal maritim
negara Malaysia didukung tiga helikopter Malaysia masuk

wilayah laut kedaulatan Indonesia, tepatnya di Perairan Belawan.
Saat itu, kapal maritim Malaysia mengejar dan memaksa Kapal Hiu 08
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI
untuk melepas nelayan Malaysia yang kedapatan menangkap ikan
secara ilegal di perairan Indonesia.

KKP saat itu memang sedang melakukan aksi pengejaran dan
melakukan penangkapan terhadap dua kapal berbendera Malaysia

yang melakukan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan
Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).  Pelaksana tugas Dirjen PSDKP
KKP, Agus Suherman, dalam siaran pers, Rabu (10/4/2019),
mengungkapkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di perairan Selat
Malaka.

Kronologisnya, pukul 08.15 WIB, KP Hiu 08  melakukan deteksi
sekaligus pengejaran. Namun, kapal Malaysia mencoba kabur,
sehingga tim melakukan tindakan hukum berupa penghentian,
pemeriksaan, dan penahanan. Intervensi kapal Malaysia terjadi pukul
12.00 WIB. Ketika KP Hiu 08 sedang menggiring dua kapal ikan
asing, tiba-tiba muncul kapal maritim Malaysia berjenis speedboat

Kapal Malaysia Langgar Wilayah Kedaulatan Indonesia

Kasus Bullying Audrey Sentuh Keprihatinan Rakyat
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dengan nama Penggalang 13. Kapal Malaysia itu bermanuver dan
menghadang laju KP Hiu 08.

Kapal Malaysia itu masuk ke zona perairan Indonesia dan meminta
KP Hiu 08 untuk melepaskan kedua kapal yang ditangkap. “Tim kami
tentu menolak permintaan itu,” jelas Agus Suherman.  Gagal dalam
negosiasi pertama, petugas maritim Malaysia mencoba negosiasi
kedua. Ia meminta KP Hiu melepaskan satu kapal nelayan saja beserta
anak buah kapalnya ke perairan Malaysia. Tim PSDKP kembali menolak
permintaan itu. “Ketika proses negosiasi, muncul lagi tiga unit
helikopter Malaysia terbang mengitari KP Hiu 08 dan kapal tangkapan
kami,” terang Agus.

Dalam sebuah video yang beredar luas di grup WhatsApp tampak
seorang anggota yang berada di atas Kapal Hiu 08 menyebut bahwa
kapal Malaysia mengklaim jika Kapal Hiu telah memasuki wilayah
teritori Malaysia. “Kita telah dikejar di laut kita sendiri oleh kapal
coast guard Malaysia. Mereka ngotot ini wilayah Malaysia. Padahal,

sudah jelas ini wilayah Indonesia. Kita tetap bertahan karena ini
wilayah Indonesia yang harus kita jaga, tapi mereka sampai sekarang
terus mengikuti kita,” ujar seorang petugas kapal patroli Indonesia
dalam video.

Aksi saling kejar pun tak terelakkan.  Kapal Malaysia sempat
meminta kapal patroli RI untuk berhenti dan melepaskan kapal ilegal
asing tangkapan mereka, namun tidak digubris oleh awak Kapal Hiu
08. Sebanyak tiga unit helikopter Malaysia bahkan berputar-putar
untuk mengintimidasi Kapal Patroli Hiu 08.

“Mereka ngotot minta berhenti, tapi kita lanjut dan terus. NKRI
harga mati, demi nusa dan bangsa, ku serahkan jiwa ragaku
untuk melindungi NKRI walaupun Malaysia mengintimidasi,” ujar
petugas. Untungnya, langkah dan patriotisme para petugas
tersebut patut diapresiasi dan didukung serta diteladani, karena
NKRI harga mati. ❏

DER

BANJIR melanda lagi. Untuk kali
Jakarta yang memang sudah menjadi langganan banjir, tapi
hampir serentak terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Di

Bengkulu, banjir terjadi di sejumlah kabupaten kota mengakibatkan
banyak fasilitas umum, seperti jembatan dan jalan rusak. Serta
korban jiwa. Pada saat bersamaan banjir terjadi pula di Tangerang
(Banten), Lampung,  Ogan Komering Ulu (Sumatera Selatan), dan
Sulawesi Tengah.

Tentunya yang menjadi isu menarik untuk “digoreng” adalah banjir
yang terjadi di Jakarta. Banjir di Ibukota Jakarta bisa disebabkan
oleh hujan lokal, dan juga banjir kiriman dari Bogor, Jawa Barat.
Kenapa menarik? Karena banjir di Jakarta ini hampir selalu berulang
setiap musim hujan setiap tahunnya. Setiap periode gubernur yang
memimpin Jakarta selalu dituntut untuk dapat mengatasi banjir. Maka,
tak heran setiap kali banjir, selalu gubernur yang disalahkan.

Begitu pula banjir yang terjadi di Jakarta sekarang ini. Berawal
dari curah hujan yang tinggi terjadi di wilayah Bagor, sejak 24 April
2019.  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta
menjelaskan, tinggi curah hujan di Bogor tercatat mencapai sekitar
134 milimeter per hari dengan kategori sangat lebat. Akibatnya, level
air di Bendungan Katulampa sangat cepat meninggi, dan mencapai
Siaga 1 pada pukul 20:30 WIB pada hari tersebut.

Curah hujan yang tinggi di wilayah Bogor tersebut berdampak ke
wilayah hilir, terutama wilayah DKI Jakarta.  Beberapa wilayah DKI
Jakarta yang memang sejak dulu menjadi langganan banjir lokal dan

banjir kiriman adalah pemukiman penduduk yang berada di bantaran
kali Ciliwung terkena dampak paling besar. Di wilayah ini tinggi air
mencapai 40 hingga 60 cm, atau setinggi dada orang dewasa. Dan,
penduduk agaknya sudah terbiasa menghadapi banjir ini.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tampaknya sudah mengantisipasi
akan datangnya banjir ini. Itulah sebabnya, begitu banjir datang BPBD
sudah bergerak cepat, membangun shelter-shelter pengungsian
dan mengirimkan bantuan logistik untuk para pengungsi. Dengan
demikian para korban banjir dapat tertangani dengan baik. Selama
tinggal  di tenda pengungsian kebutuhan mereka dipenuhi, seperti
air mineral, biskuit, family kit, kidsware, matras dan lainnya.

Dalam hal menangkal bencana banjir di Ibukota  ini, Pemprov DKI
Jakarta yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan sebenarnya telah
melakukan berbagai upaya. Antara lain, pembuatan drainase vertikal,
naturalisasi sungai, membuat waduk, sampai membuat saringan
agar tidak terjadi penyumbatan sebagai akibat masuk sampah dari
luar. Upaya lainnya, pengerukan 14 waduk atau situ, dan embung
dilakukan sejak awal Oktober 2018. Serta pengoptimalisasi petugas
PPSU di 44 wilayah kecamatan, normalisasi aliran air, pembersihan
sampah, dan lainnya.

Petugas Dinas Lingkungan Hidup juga bertugas all out
membersihkan sampah di pintu air Manggarai. “Jakarta menampung
sampah luar biasa banyaknya. Itu bukan sampah warga Jakarta. Itu
sampah yang masuk dari aliran sungai Ciliwung,” kata Anies. ❏

DER

ISTIMEWA

Lagi Bencana Banjir M landa Jakartae

 ini tak hanya terjadi di wilayah DKI
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RABU malam, 6 Maret 2019, mungkin
menjadi malam yang tidak terlupakan
bagi Sekretaris Jenderal MPR RI Dr.

Ma’ruf Cahyono, SH, MH. Pada malam itu,
Ma’ruf Cahyono dinobatkan sebagai birokrat
terbaik. Dia menerima penghargaan kategori
Best Bureacrats pada Malam Anugerah Ob-
session Award 2019 di Puri Agung Ball, Grand
Sahid Jaya Hotel. Namanya di sejajarkan
dengan beberapa tokoh nasional lainnya yang
juga menerima penghargaan dalam kategori
lain, seperti Best Minister, Best Parliamentar-
ians, Best Regional Leader, Best CEOs, Best
Professionals, Best Entrepreneurs.

Bagi seorang birokrat seperti Ma’ruf
Cahyono, penghargaan birokrat terbaik
(Best Bureaucrats) menjadi puncak penga-
kuan atas kerja keras, prestasi, dedikasi,
integritas, dan kapabilitas, selama menjadi
Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab, untuk
mendapatkan penghargaan birokrat terbaik
itu tentu melalui berbagai kriteria dan
penilaian, serta seleksi dengan mem-
bandingkan birokrat-birokrat lainnya yang
masuk nominasi. Karena itu, keberhasilan
terpilih sebagai birokrat terbaik merupakan
sebuah prestasi yang membanggakan.

“Secara pribadi penghargaan Birokrat
Terbaik ini tentu membanggakan karena ada
apresiasi yang mengukur keberhasilan
seorang birokrat,” kata Ma’ruf Cahyono
dalam perbincangan dengan Majelis,
beberapa waktu lalu.

Ma’ruf Cahyono,     Best Bureaucrats

Sosok Inspiratif Mendorong Perubahan

Bukan hanya kebanggaan sebagai pribadi,
penghargaan itu juga menjadi kebanggaan
institusi. Ma’ruf tidak mengesampingkan peran
ASN di lingkungan Setjen MPR. ASN di MPR
telah menghasilkan pekerjaan-pekerjaan
yang baik sehingga memunculkan citra baik
MPR di masyarakat. “Ini juga merupakan
pencapaian luar biasa berkat kerja keras dan
berat di lingkungan Setjen MPR,” tutur pria
kelahiran Banyumas, 52 tahun lalu ini.

Penghargaan birokrat terbaik itu di-
anugerahkan pasti setelah menelusuri track
record Ma’ruf Cahyono sebagai birokrat.
Ma’ruf meniti karir di MPR sejak tahun 1994.
Sepanjang karirnya di MPR, dia pernah
mendapat amanah sebagai Kepala Biro
Pusat Pengkajian MPR selama sekitar 10
tahun. Pada tahun 2015, Ma’ruf menduduki
jabatan sebagai Kepala Biro Humas MPR.
Karirnya terus menanjak.

Pada Februari 2016, Ma’ruf dilantik menjadi
Sekretaris Jenderal (Sesjen) MPR meng-
gantikan Eddy Siregar yang memasuki masa
pensiun sejak Desember 2015. Sekretaris
Jenderal MPR merupakan jabatan strategis
dan mengemban amanah besar, baik moral
maupun konstitusional. Dengan jabatan itu,
Ma’ruf bertanggungjawab untuk menye-
lenggarakan dukungan teknis dan adminis-
tratif kepada Pimpinan dan anggota MPR
dalam pelaksanaan tugas dan wewenang-
nya. Selain itu, Ma’ruf juga harus melakukan
pembinaan terhadap seluruh unsur dalam

lingkungan Sekretariat Jenderal.
Meski dirasakan berat, Ma’ruf dapat

menjalankan tugas menyangkut Sekretariat
Jenderal dan mampu dilaksanakan dengan
baik. Langkah awal yang dilakukan adalah
meningkatkan kapasitas Sekretariat Jenderal
MPR dari berbagai dimensi dengan basis
pemerintahan yang bersih (clean govern-
ment). Artinya, Sekretariat Jenderal sebagai
supporting system berupaya dan berperan
dalam mengimplementasikan langkah-
langkah reformasi birokrasi sesuai kebijakan
pemerintah. Lebih khusus lagi, langkah-
langkah dalam delapan area perubahan
reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat
Jenderal MPR, yaitu Organisasi, Tatalaksana,
Peraturan Perundang-undangan, Sumber
Daya Manusia Aparatur, Pengawasan,
Akuntabilitas, Pelayanan Publik, serta
Mindset dan Cultural Set Aparatur. Selain itu,
Ma’ruf tengah berupaya melakukan pe-
nataan struktural di Sekretariat Jenderal MPR.

Usaha dan kerja keras Ma’ruf mulai
membuahkan hasil. Di bawah kendali
kepemimpinannya, kinerja Sekretariat
Jenderal MPR secara kelembagaan men-
dapat banyak apresiasi dan penghargaan.
Misalnya, nilai maturitas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) MPR sudah
mencapai 3 dari awal 2,028, reformasi
birokrasi berjalan bagus (poin Reformasi
Birokrasi meningkat), serta pengelolaan
anggaran juga bagus. MPR menjadi salah

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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satu lembaga yang mendapatkan peng-
hargaan dari BPK RI karena berhasil
mempertahankan laporan keuangan dengan
opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
selama lima tahun berturut-turut.

Saat ini MPR sedang melakukan inovasi
penguatan e-government dan membuat
aplikasi-aplikasi secara komprehensif. “Guna
menciptakan layanan publik yang lebih
berkualitas, saya turun langsung memimpin
inovasi itu,” ungkap Ma’ruf yang juga pernah
menjabat sebagai pelaksana tugas Sekre-
taris Jenderal DPD selama setahun.

Tidak sekadar menjadi birokrat yang hanya

merencanakan program kerja dan melak-
sanakannya hingga tuntas pada akhir tahun,
Ma’ruf ingin lebih dari sekadar birokrat. Dia
ingin mendarmabaktikan sebagai abdi
masyarakat dan abdi negara, dengan cara
ikut mencerahkan masyarakat, menyumbang
pada kepentingan keilmuan, dan memberikan
pemikiran visioner. “Saya ingin melakukan
perubahan. Ini saya manifestasikan dan
wujudkan dalam bentuk kerja keras dan
mencoba terobosan-terobosan,” ujarnya.

Salah satu contoh adalah gagasannya
membentuk Lembaga Pengkajian MPR
sebagai laboratorium konstitusi yang ber-
tugas memberikan pertimbangan terkait
pengkajian sistem ketatanegaraan dan

implementasi UUD NRI Tahun 1945. Dengan
pembentukan Lembaga Pengkajian MPR ini,
Ma’ruf dianugerahi tanda kehormatan
Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI,
Joko Widodo. Penghargaan itu diberikan
bersamaan dengan Peringatan 72 Tahun In-
donesia Merdeka. Ma’ruf dinilai telah banyak
memberikan kontribusi untuk mendukung
kinerja MPR.

Menjadi Sekretaris Jenderal MPR, bagi
Ma’ruf ibarat hidup dalam rumah politik MPR.
Dia belajar banyak menghadapi stakeholder
dan rakyat. Karena itu, bagi Ma’ruf, menjadi
birokrat tidak berarti harus kaku, diam, dan

administratif. “Saya lebih banyak berdialog
membuka ruang untuk berpikir,” ucapnya.

Menurut Ma’ruf, MPR saat ini berbeda
dengan MPR sebelumnya, baik dalam
pelayanan kepada anggota, pengelolaan
aspirasi, pengkajian, sosialisasi, termasuk
agenda-agenda tahunan. Untuk itu, Ma’ruf
sedang menggagas masukan-masukan
yang mendasar terkait dengan peran MPR
ke depan, misalnya UU MPR, format Sidang
Tahunan, kewenangan MPR ke depan untuk
bisa membuat tafsir UUD, memberi masukan
kaidah konstitusi kepada lembaga MK.

Intinya, Ma’ruf ingin mendarmabaktikan
dirinya untuk mendorong MPR menjadi lembaga
yang bermartabat, lembaga yang memiliki peran

dalam posisi-posisi ketatanegaraan, juga
mampu menjaga sistem nilai yang kita miliki
seperti Pancasila dan hukum dasar konstitusi
UUD NRI Tahun 1945 sampai pada tataran
pelaksanaan dan implementasinya.

Konsep-konsep dan sumbangan pikiran
itu tidak lepas dari sisi akademis Ma’ruf
Cahyono. Termasuk konsep reformulasi
sistem perencanaan pembangunan nasional
model GBHN. Ma’ruf ingin mengembangkan
haluan negara yang menjadi tema disertasi-
nya untuk meraih gelar doktor ilmu hukum
tata negara dari Universitas Jayabaya.

Kegiatan di luar birokrasi, Ma’ruf juga aktif

menyosialisasikan Empat Pilar MPR, yakni
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan
Bhinneka Tunggal Ika. Dia aktif dalam
kegiatan sosial dan bertemu dengan banyak
kalangan, seperti Nahdlatul Ulama (NU),
Muhammadiyah, kalangan profesi, generasi
muda, Menwa, remaja masjid, dan lainnya.
Dia memberi pencerahan dan orasi kepada
masyarakat, mulai dari kalangan pelajar (SMP,
SMA), pemuda, orang tua, kelompok ibu-ibu,
dan lainnya. Dan tak ketinggalan, ayah dari
empat orang putri ini juga suka membuat puisi.

 Di mana pun berada, Ma’ruf ingin memberi
spirit perubahan. Dia ingin menjadi inspiratif
yang mendorong perubahan. ❏

BSC
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CUACA Kota Bogor dan Jakarta pada pagi hari, Rabu 17 April
2019, cukup cerah. Inilah hari yang ditunggu-tunggu rakyat
Indonesia. Pada hari itu rakyat Indonesia berbondong-bondong

datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), untuk menentukan
pilihannya. Sejak pagi hari semua awak media, baik cetak, online,
maupun elektronik, bersiap mengabadikan peristiwa bersejarah itu,
yakni Pemilu Serentak. Inilah untuk  pertama kalinya Indonesia
melaksanakan Pemilu Serentak, yaitu memilih calon presiden dan
wakil presiden, serta calon anggota legislatif secara bersamaan.

Ada empat lokasi yang menjadi pusat perhatian utama kalangan
media. Keempat lokasi itu adalah tempat pemungutan suara bagi
pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden
(Cawapres). Pasangan Capres dan Cawapres memang menjadi
daya tarik dalam pemilu. Pemilu Presiden hanya diikuti dua pasang
Capres dan Cawapres, yaitu pasangan nomor urut 01, Joko Widodo
dan KH Ma’ruf Amin; dan pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto
dan Sandiaga Uno.

Presiden Joko Widodo dan istrinya, Iriana, menggunakan hak
pilihnya di Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.
Capres nomor urut 01 itu terdaftar di TPS 008 untuk wilayah RW 02
Kelurahan Gambir. Lokasi TPS tersebut berada di Gedung Lembaga

AJELIS UTAMAM

Setelah proses pemilu yang menguras tenaga, pikiran, bahkan nyawa, sudah saatnya kita membangun

kembali kebersamaan, kedamaian dan persatuan. Mari kita hilangkan semua perbedaan.

Pasca Pemilu 2019

Jangan Larut dalam Perbedaan

Adminisrasi Negara (LAN), Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Jumlah
pemilih yang terdaftar di TPS 008 ini sebanyak 198 orang, termasuk
Jokowi dan Iriana.

Lokasi gedung ini berada di belakang Kompleks Istana
Kepresidenan, Jakarta Pusat. TPS berada di sebuah tenda berukuran
sekitar 15 x 5 meter. Tenda besar itu ditutup kain berwarna merah
putih. TPS ini sengaja didekorasi dengan nuansa khas Betawi. Para
petugas KPPS juga memakai pakaian khas Betawi. Petugas laki-laki
mengenakan pakain batik berwarna biru dengan motif Monas, andong,
dan hal yang berkaitan dengan kebudayaan Betawi. Sedangkan
petugas perempuan memakai kebaya encim.

Jokowi sendiri berangkat bersama Ibu Negara Iriana dari Istana
Kepresidenan Bogor. Sebelum mencoblos, mantan Gubernur DKI
Jakarta itu sempat bermain dengan sang cucu, Sedah Mirah Nasution.
“(Sebelum nyoblos) Main sama cucu,” ucap dia. Dari DPT di TPS 008
Gambir, Jokowi dan Iriana masing-masing mendapat nomor urut 154
dan 156. Di TPS Jokowi ditemani Sekretariat Kabinet Pramono Anung,
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, dan Ketua Tim
Kampanya Nasional (TKN) Erick Tohir.

Sementara Cawapres nomor urut 01 K.H. Ma’ruf Amin nyoblos di
TPS 051 RW 08 di Jalan Deli Lorong 27, Kelurahan Koja, Jakarta

Rajut Kembali Persatuan

FOTO-FOTO: ISTIMEWAJoko Widodo Prabowo Subianto
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Utara. Lokasi TPS ini persis di samping rumah
pribadi Ma’ruf Amin di Koja. Ma’ruf Amin tiba
di rumahnya, Jalan Lorong 27 Nomor 41,
Kojak, Jakarta Utara, sekitar pukul 09.35 WIB.
Ma’ruf Amin bersama istrinya, Wury Estu
Handayani, berangkat dari kediamannya di
Jl. Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat.

Mereka berdua kompak mengenakan
busana serba putih-putih. Ma’ruf mengena-
kan jas putih dipadu serban dan sarung ber-
warna putih. Sementara istrinya mengena-
kan gamis yang dipadu kerudung putih.
Sebelum mencoblos, Ma’ruf berolahraga
menggunakan sepeda statis di kediaman
pribadinya, Jl. Situbondo. “Saya mengajak
supaya suaranya jangan terbuang. Satu
suara penting,” tutur Ma’ruf

Kampung Curug RT 02/RW 09, Desa
Bojong Koneng, Kecamatan Babakan
Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
dekat dengan rumah Prabowo di Hambalang,

menjadi tempat Capres Prabowo mencoblos.
Sekitar pukul 08.00 WIB Prabowo tiba di TPS
41. Dia langsung menuju TPS untuk melaku-
kan daftar ulang. Prabowo tampak ditemani
Waketum Gerindra Fadli Zon. Usai daftar
ulang, Prabowo dan Fadli Zon menunggu
panggilan petugas.

Tak berapa lama, nama Prabowo di-
panggil. Setelah menerima kertas suara, dia
langsung menuju bilik yang telah disediakan.
Prabowo memilih bilik kedua. Usai men-
coblos, Ketum Gerindra itu kemudian
memasukkan surat suara ke kotak suara dan
mencelupkan jarinya ke tinta tanda sudah
mencoblos. Prabowo dan Fadli kemudian
berpose dua jari usai mencoblos.

Sementara Cawapres Sandiaga Uno
melakukan pencoblosan di TPS yang juga
dekat kediamannnya di sekitar Jalan
Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Tepatnya, di TPS 02, Jl. Sriwijaya II, Selong,

Kebayoran Baru. Lokasi TPS tempat
Sandiaga mencoblos itu hanya berjarak
sekitar 50 meter dengan rumah pribadi calon
presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto
yang berada di Jalan Kertanegara IV, Jakarta
Selatan.

Sandi datang bersama istri, Nur Asiah Uno,
dan tiga anak mereka, Anneesha, Ameera,
dan Sulaiman, serta orangtua Sandi, Henk
Uno dan Mien Uno. Sandi dan istri memakai
busana senada. Sandi mengenakan kemeja
putih yang dipadukan dengan straight pants
berwarga beige, serta menyempurnakan
penampilan dengan kopiah hitam. Istrinya,
Nur Asiah Uno, memakai hijab segi empat
berwarna baby blue. “Luar biasa Indonesia
kita ini, Indonesia yang hebat. Kita menunjuk-
kan demokrasi kita yang sejuk, santun,” kata
Sandi usai pencoblosan.

Selain empat lokasi utama, perhatian me-
dia dan masyarakat juga tertuju pada tokoh
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lainnya. Wakil Presiden Jusuf Kalla men-
coblos di TPS 002 Brawijaya, Jakarta. Lokasi
TPS ini berada persis di depan Hotel
Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Semen-
tara, Presiden kelima sekaligus Ketua Umum
PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri,
memberikan suara di TPS dekat rumahnya
di Kebagusan, Jakarta Selatan.

Presiden Keenam RI yang juga Ketua
Umum Partai Demokrat Susilo Bambang
Yudhoyono dan istrinya, Ani Yudhoyono
telah memberikan suara di rumah sakit di
Singapura. Namun, putra sulung mereka,
Agus Harimurti Yudhoyono, mencoblos di
TPS 013, Petogogan, Kecamatan Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan. Komandan Kogasma
ini menggunakan hak pilihnya ditemani sang
istri, Annisa Pohan.

Sejarah Baru dan Pesan Persatuan

Pemilu ini menjadi sejarah baru bagi Indo-
nesia. Warga Negara Indonesia (WNI) yang
telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap
(DPT) memilih calon presiden dan calon wakil
presiden, serta calon anggota legislatif
(DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota,
DPD) secara bersamaan. Pemilu ini sering
disebut “Pemilu Lima Kotak Suara.”

Dalam Pemilu 2019 ini tercatat jumlah
pemilih hasil rekapitulasi KPU sebanyak
192.866.254 orang. Angka tersebut
merupakan total dari 190.770.329 pemilih
dalam negeri dan 2.058.191 pemilih luar
negeri. Ini merupakan rekapitulasi DPT
hasil perbaikan ketiga yang dilakukan KPU.
KPU juga memutuskan penambahan
Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi

809.699 TPS.
Selain diikuti dua pasang calon presiden

dan calon wakil presiden, Pemilu Serentak
ini diikuti sebanyak 7.968 calon legislatif DPR
yang terdiri dari 4.374 laki-laki dan 3.194
perempuan. Mereka memperebutkan 575
kursi di parlemen. Adapun calon legislatif DPD
pada pemilu kali ini berjumlah 807 orang.
Mereka berlomba mengumpulkan suara
untuk memperebutkan 136 kursi DPD yang
tersedia. Dan, belasan ribu calon legislatif
yang telah terdaftar dari 20 partai politik
memperebutkan 17.610 kursi anggota DPRD
tingkat kabupaten/kota, 2.017 kursi anggota
DPRD tingkat provinsi.

Sebanyak 20 partai politik yang dimaksud
terdiri dari 16 partai tingkat nasional dan 4
partai lokal. Partai-partai itu adalah PDI
Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar,
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai
Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS),

Partai Amanat Nasional (PAN), Partai
Persatuan Pembangunan (PPP), Nasdem,
Partai Hanura, Perindo, Partai Solidaritas In-
donesia (PSI), Partai Berkarya, Partai
Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI),
Partai Garuda, Partai Bulan Bintang, Partai
Aceh, Partai Sira (Aceh), Partai Daerah
Aceh, dan Partai Nangroe Aceh.

Hari pelaksanaan pemungutan suara 17
April 2019 sudah berlangsung. Pemerintah
dan aparatur keamanan mengklaim Pemilu
berlangsung aman dan damai, tanpa konflik
horizontal yang berarti. Sebagai sebuah
sistem baru dengan berbagai dinamika dan
kompleksitas yang ada, penyelenggaraan

Pemilu serentak 2019 patut kita apresiasi,
terutama bagi pemilih yang telah menunjuk-
kan antusiasmenya begitu luar biasa,
khususnya pada saat pemungutan suara
berlangsung.

Meski demikian, terdapat beberapa
catatan yang perlu diperhatikan dalam semua
tahapan, mulai dari DPT hingga penghitungan
suara. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid
menyampaikan catatan kritis, mulai dari
penetapan DPT (sekitar 17,5 juta DPT
dipertanyakan), keamanan kotak kardus
suara yang sangat rawan, kasus puluhan
ribu surat suara yang sudah dicoblos di
Malaysia, pemilih yang tidak menerima
undangan, banyaknya laporan input data
Situng KPU bermasalah, hingga banyaknya
petugas KPPS meninggal dalam menjalankan
amanat menyelenggarakan Pemilu. “Catatan
ini menurut saya serius karena berkaitan
dengan kedaulatan rakyat,” katanya kepada

Megawati Soekarnoputri

FOTO-FOTO: ISTIMEWASusilo Bambang Yudhoyono
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Terlepas dari catatan-catatan kritis, hajat

demokrasi terbesar di dunia ini masih
menyisakan pekerjaan rumah yang tidak
sederhana, yaitu merekatkan kembali
polarisasi yang tercipta selama proses
pemilu. Meskipun polarisasi atau masyarakat
yang terbelah biasa terjadi di sebuah negara
demokrasi, tak urung Ketua MPR Zulkifli
Hasan mengungkapkan kekhawatirannya.
Dalam Press Gathering Pimpinan MPR dan
Wartawan Parlemen di Bandar Lampung,
pada akhir Maret 2019, Zulkifli Hasan meng-
ungkapkan suasana panas pemilu kali ini.

Dia mengibaratkan suasana panas itu
seperti jerami kering yang sedikit saja
tersulut api bisa membakar semuanya.
Kekhawatiran itu bukan pada saat jelang
pemungutan suara 17 April 2019, melainkan
sesudah pemungutan suara. “Kalau masing-
masing pihak merasa menang, terus bagai-
mana?” imbuhnya.

Karena itu dia mengimbau semua pihak
untuk saling menghormati dan menghargai
serta melaksanakan Pemilu dengan Luber
Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur
dan adil). Kemenangan atau kesuksesan
dalam pemilu adalah kalau kita bisa menjahit
kembali persatuan kita. “Itulah menang atau
sukses dalam pemilu,” ujarnya.

Anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan,
Eva Kusuma Sundari, mengapresiasi par-
tisipasi masyarakat yang melonjak pada Pemilu
Serentak 2019 ini. “Pemilihan presiden seperti
memiliki magnet dan partisipasi politik kita terbaik
di dunia,” kata Ketua Kaukus Pancasila DPR

ini kepada Majelis. Namun, Eva tidak me-
mungkiri terjadinya pembelahan di masyarakat
akibat kontestasi dalam pemilu ini.

Untuk itu dia meminta para elit meng-
hentikan perilaku dan tindakan yang me-
mecah-belah, seperti melontarkan hoax atau
hate speech. “Semua harus berperilaku
sebagai negarawan. Perbanyaklah silatu-
rahim. Jangan mau ditunggangi kelompok-
kelompok yang ingin mengadu domba,”
pintanya.

Tidak berbeda, anggota MPR dari Fraksi
Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago,
berpendapat, masyarakat Indonesia yang
terbelah pada masa pemilu ini disebabkan
karena para elit politik. “Justru banyak tokoh

masyarakat yang tidak mementingkan
persatuan dan kesatuan bangsa. Tetapi lebih
mementingkan kelompok,” ujarnya kepada
Majelis.

Lain lagi pendapat anggota MPR dari Fraksi
Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria. Dia
mengaku heran pemilu serentak yang
diharapkan lebih efisien dan mengurangi
kegaduhan justru malah sebaliknya, pemilu
semakin gaduh, masyarakat saling serang
di media sosial. Pemilu seharusnya me-
nyatukan masyarakat dan tidak membelah.
Agar masyarakat kembali normal tanpa
sekat-sekat dan pembelahan, Riza menye-
butkan permasalahan terkait pemilu ini harus
diselesaikan secara transparan dan me-
nyentuh rasa keadilan rakyat.

“Jika rakyat merasa ada keadilan maka
rakyat tidak lagi terbelah. Sebab, keter-
belahan masyarakat salah satunya karena
adanya indikasi kecurangan, pemilu yang
tidak Luber Jurdil, seperti kasus di Malaysia
dan kesalahan entri data di Situng KPU yang
terus berulang,” katanya kepada Majelis.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid pun
meminta semua pihak untuk tidak membesar-
besarkan seolah-olah akan terjadi konflik di
Indonesia. “Kita sudah berkali-kali menye-
lenggarakan pemilu. Dalam pemilu-pemilu
sebelumnya juga ada kekhawatiran adanya
perpecahan di masyarakat. Tapi, sesudah
pemilu, selesai. Kita memang perlu was-
pada, jangan membesar-besarkan seolah-
olah akan terjadi konflik di Indonesia,”
tegasnya.

Hidayat mengingatkan bahwa pemilu
bukan untuk menghadirkan konflik. Pemilu
bukan untuk membelah warga bangsa.
Pemilu adalah untuk mencari pemimpin yang
terbaik. “Legitimasi itu ada di KPU, karena itu
KPU harus membuktikan dengan bekerja
secara baik dan professional. KPU menjadi
bagian penting untuk menghadirkan kedamai-
an dan keamanan,” katanya.

Memang kita harus membangun kembali
kebersamaan, kedamaian dan persatuan
setelah melalui proses pemilihan umum yang
cukup menguras tenaga, fikiran, bahkan
nyawa anggota masyarakat. Seluruh
komponen bangsa harus bertanggungjawab
menjaga keutuhan bangsa dan negara.
Karena itu jangan sampai terhanyut dan larut
dalam perbedaan selama pemilu. ❏

Tim Majelis

Zulkifli Hasan

Eva Kusuma Sundari Ahmad Riza Patria
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Inilah Partai yang Diprediksi Lolos ke Senayan

Dari hasil hitung cepat beberapa lembaga survei dapat disimpulkan hanya sembilan partai politik

berhasil lolos sesuai ketentuan ambang batas parlemen, 4%. Sisanya, tujuh partai politik harus

mengubur impian untuk melenggang ke Senayan.

SEBANYAK 16 partai politik nasional
bertarung dalam Pemilu Serentak 2019
agar bisa masuk Gedung Parlemen di

Kawasan Senayan, Jakarta. Syarat untuk
lolos: partai politik itu harus memenuhi
ambang batas parlemen (parliamentary
threshold) sebesar 4%. Itulah salah satu
poin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
Ambang batas parlemen mengatur syarat
partai politik lolos ke DPR/DPRD, yaitu memiliki
suara 4% di suatu tingkatan wilayah.

Tentu, ambang batas parlemen ini menjadi
tantangan berat bagi partai politik lama
maupun partai politik baru. Apalagi bagi partai
kecil atau partai baru pertama kali ikut pemilu.
Pasalnya, untuk memenuhi target ambang
batas parlemen sebesar 4% bukanlah
perkara mudah. Dari berbagai pengalaman
pemilu sebelumnya, ambang batas parlemen
telah beberapa kali menggagalkan sebuah
partai politik untuk lolos ke Senayan. Ambil
contoh, PBB dan PKPI gagal melaju ke
Senayan gara-gara suara nasional yang
diperoleh partai ini tak mencapai 3,5%
sebagai syarat ambang batas parlemen

pada Pemilu 2014 silam.
Terlebih Pemilu 2019 berbeda dengan

Pemilu 2014. Kali ini, Pemilu diadakan
serentak antara Pemilu Legislatif dan Pemilu
Presiden. Keserentakan ini juga menjadi
salah satu penyumbang rendahnya elektabi-
litas partai-partai politik. Sebab, aura untuk
Pileg kalah dominan dibandingkan dengan
Pilpres. Hanya dua partai politik yang bisa
mengambil keuntungan dari efek ekor jas
(coat-tail effect), yaitu PDI Perjuangan dan
Partai Gerindra. Calon presiden Joko Widodo
berasal dari PDI Perjuangan, sementara
Calon Presiden Prabowo Subianto merupa-
kan Ketua Umum dari partai berlambang
burung Garuda itu.

Hasil hitung cepat (quick count) telah
membuktikan sulitnya partai politik kecil atau
partai-partai baru untuk memenuhi ambang
batas parlemen sebesar 4%. Dari hasil hitung
cepat beberapa lembaga survei dapat
disimpulkan hanya sembilan partai politik
yang berhasil lolos dari ketentuan ambang
batas parlemen sebesar 4%. Sisanya, tujuh
partai politik harus mengubur impian untuk
melenggang ke Senayan. Hasil quick count

ini sebenarnya cukup mengejutkan karena
beberapa lembaga survei sebelumnya
memprediksi hanya lima sampai tujuh partai
politik yang lolos ke Senayan.

Dari beberapa lembaga survei yang
menggelar hitung cepat Pemilu Legislatif
Tahun 2019 ini, seperti Litbang Kompas,
Indikator, Indobarometer, Charta Politika, LSI
Denny JA, terungkap sembilan partai politik
yang diperkirakan melenggang ke Senayan.
Lembaga Indikator Politik Indonesia, misalnya,
mencata dari 99,9% suara masuk, partai
politik yang berhasil melewati ambang batas
4% adalah: PDI Perjuangan 18,89%, Gerindra
(16,8%), Golkar (11,8%), PKB (10,14%),
Nasdem (9,05%), PKS (8,18%), Demokrat
(7,63%), PAN (6,56%), dan PPP (4,4%).
Sementara itu, partai politik yang gagal ke
Senayan adalah Partai Perindo (2,68%),
Berkarya (2,37%), PSI (2,03%), Hanura
(1,74%), PBB (0,93%), Garuda (0,62%), dan
PKPI (0,28%).

Dari hasil hitung cepat itu, dua partai yang
mengusung Capres di Pilpres 2019, yaitu
PDI Perjuangan dan Partai Gerindra unggul
di sejumlah provinsi di Indonesia. PDI

Hasil quick count partai politik lolos ambang batas parlemen sebesar 4%
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Perjuangan unggul di wilayah Sumatera
Utara, Riau, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.
Sedangkan Gerindra unggul di empat
wilayah, antara lain Sumatera Barat,
Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Nusa
Tenggara Barat (NTB). Di sisi lain, tak hanya
partai baru yang sulit menembus ambang

batas parlemen 4%, partai lama seperti
Hanura, PBB, dan PKPI juga sulit lolos ke
DPR. Satu-satunya partai yang mengalami
degragasi (terlempar dari parlemen) adalah
Partai Hanura.

Hitung cepat LSI Denny JA juga memper-
lihatkan hasil yang sama, yaitu sembilan partai
diprediksi lolos ke Senayan. PDI Perjuangan
tetap di posisi teratas dengan raihan 20,05%,
disusul berturut-turut Gerindra (12,43%),
Golkar (12,41%), PKB (10,09%), Nasdem
(8,2%), PKS (7,89%), Demokrat (6,62%),
PAN (6,09%), dan PPP (4,35%). Hasil yang
tak jauh beda juga ditunjukkan hitung cepat
lembaga survei lainnya seperti Charta Politika,
Indobarometer.

Hasil hitung cepat Pileg 2019 ini memper-
lihatkan beberapa kejutan. Sebutlah, Partai
Hanura terdegradasi dari Senayan. Dalam
Pileg 2019 ini suara Hanura tidak bisa
meningkat. Penyebabnya, antara lain karena
konflik internal dan tidak stabil dalam
memperkuat basis konstituennya. Selain itu,
Hanura juga tidak mempunyai basis yang
loyal. Hanura masih bisa unjuk gigi pada Pileg
2014 karena adanya sosok Wiranto pada

saat itu, bukan karena kekuatan infrastruktur
partai.

Kejutan lainnya, suara PDI Perjuangan dan
Partai Gerindra yang diperkirakan akan
melonjak drastis akibat efek ekor jas (coat-
tail effect) ternyata tidak terjadi. Survei-survei
sebelumnya menunjukkan PDI Perjuangan bisa

mencapai 28% suara. Hasil hitung cepat
menunjukkan kenaikan suara PDI Perjuangan
(dan Partai Gerindra) tidak terlalu signifikan
dibandingkan hasil Pileg 2014 silam. Ke-
naikannya berkisar 2 – 3% saja.

Meski mengalami kenaikan yang tidak
terlalu signifikan, Partai Gerindra berhasil
menggeser posisi Partai Golkar. Berdasar-
kan hasil hitung cepat, Golkar turun ke
peringkat ketiga di bawah PDI Perjuangan
dan Gerindra. Ini berarti untuk pertama kali
sepanjang sejarah, Golkar gagal menjadi
runner-up pemilu. Sejak pemilu pertama di
era reformasi, Golkar selalu berada di
peringkat kedua di bawah PDI Perjuangan
(1999, 2014), dan Demokrat (2009). Bahkan
Golkar sempat merasakan di puncak teratas
pada Pemilu 2004 silam.

Sementara itu beberapa partai politik
lainnya, yaitu PKB, PKS, dan Nasdem
mendapat kenaikan suara. Khususnya, PKS
mendapatkan tambahan suara yang cukup
signifikan dibandingkan dengan hasil Pemilu
2014. Menurut hitung cepat Indobarometer,
perolehan suara PKS mencapai angka
9,93%. Sedangkan Litbang Kompas men-

catat, partai Islam itu meraup lebih dari 8,5%.
Tak beda jauh, Charta Politika juga menyebut
perolehan suara PKS sebesar 8,9%. Se-
bagai perbandingan, pada Pemilu 2014,
suara PKS sebesar 6,79%.

Menurut salah seorang petinggi PKS,
Mardani Ali Sera, suara PKS naik signifikan

karena PKS konsisten sebagai oposisi dan
memperjuangkan Islam. “Pilihan kami pada
Pak Prabowo dan Bang Sandi, di mana
branding yang diangkat ke kanan, jadi
limpahan suaranya, persepsi partai kanan
itu khan PKS,” kata Mardani yang mengakui
mendapat limpahan efek ekor jas dari
Prabowo.

Faktor pendongkrak lainnya, lanjut
Mardani, adalah program PKS yang membuat
masyarakat tertarik, yaitu Surat Ijin Menge-
mudi (SIM) dan pajak STNK atau Surat Tanda
Nomor Kendaraan seumur hidup. “Kami buat
riset 105 juta pengendara motor, 89%
memiliki motor 150 CC ke bawah, dan
mayoritas motornya bukan untuk hiburan,
tapi penghidupan,” katanya.

Prediksi lembaga survei bahwa Pileg
2019 akan menjadi kuburan bagi partai-partai
Islam tidak terbukti. Partai Islam seperti PKS,
PAN, PKB, dan PPP tetap lolos ke Senayan.
Jika ditotal, suara partai Islam (PKB, PKS,
PAN, dan PPP) dalam Pemilu Legislatif 2019
tak berubah banyak dari kisaran angka 30%
seperti perolehan suara di Pemilu 2014. ❏

BSC

Hasil quick count partai politik yang gagal ke Senayan
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MAJELIS UTAMA

PELAKSANAAN pemungutan suara
Pemilu Serentak 17 April 2019 telah
usai. Untuk pertama kalinya, bangsa

Indonesia melaksanakan Pemilu Serentak
meliputi Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden (Pilpres), dan Pemilu Legislatif
DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota (Pileg). Sebagai sebuah
sistem baru (Pemilu Serentak) maka ada
berbagai dinamika dan kompleksitas.
Namun, masyarakat pemilih telah menun-
jukkan antusiasme luar biasa, khususnya
pada saat pemungutan suara.

Meski demikian, sebagai sesuatu yang
baru dalam iklim demokrasi elektoral di
Indonesia, tentu terdapat beberapa catatan
yang perlu diperhatikan selama proses
pemilu ini berlangsung. Untuk mengetahui
lebih jauh catatan itu, Majelis mewawan-
carai Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.
Berikut petikan wawancara M. Budiono dari
Majelis dengan politisi PKS itu.

Apa saja catatan kritis yang bisa
Bapak sampaikan selama proses
Pemilu Serentak hingga pemungutan

suara pada Rabu, 17 April 2019?
UUD NRI Tahun 1945 memberikan ke-

daulatan tertinggi kepada rakyat untuk
memilih dan menyukseskan Pemilu. Karena
itu, catatan ini serius karena berkaitan
dengan kedaulatan rakyat. Pertama, tentang
penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). E-KTP
seharusnya menjadi basis untuk penetapan
DPT. Hingga menjelang pemungutan suara,
DPT masih bermasalah. Pihak Badan Peme-
nangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandi
masih mempermasalahkan 17,5 juta DPT. Tapi
tidak ada penyelesaiannya.

Kemudian, soal kotak kardus suara. Kita
sudah mengkritisi kotak kardus ini. Ternyata
memang terbukti keamanan kotak kardus
suara sangat rawan. Indonesia adalah
negara tropis. Kelembaban bisa menjadi
masalah. Karena lembab, kotak kardus bisa
basah dan terkena rayap. Ini semua terbukti.
Ada yang terkena banjir dan rusak. Be-
lakangan lebih parah lagi. Ternyata kotak
kardus suara dengan mudah bisa dibuka,
digunting, dicuri, dan dibakar. Jadi, memang
luar biasa rawan. Ini bisa membuat legitimasi
hasil pemilu menjadi rendah.

Lalu, kasus sebelum pencoblosan. Di
Malaysia sudah heboh lebih dulu. Lebih dari
50 ribu surat suara yang dikirim melalui Korps
Diplomatik ternyata sudah dicoblos untuk
pasangan capres dan cawapres nomor urut
01, dan calon legislatif dari Nasdem.
Bawaslu memutuskan surat suara yang
sudah dicoblos itu tidak dihitung. Kasus itu
bisa ketahuan. Bagaimana kalau tidak
ketahuan? Atau barangkali yang ketahuan
hanya sepersepuluh dari yang tidak ke-
tahuan? Ini akan menjadi masalah baru.

Catatatan lainnya, Bawaslu juga meng-
umumkan ada sekitar 17 juta pemilih yang
tidak menerima undangan untuk mengguna-
kan hak pilihnya. Ini juga masalah serius.
Kok bisa pemilih tidak mendapat undangan?
Belum lagi, pada waktu pencoblosan, KPU
menyampaikan ada sekitar 2.550 TPS tidak
bisa melaksanakan pemungutan suara pada
17 April 2019. Pihak Bawaslu juga menyam-
paikan tidak kurang dari 5.500 KPPS yang
ditengarai melakukan tindakan melawan
hukum, yaitu mengarahkan untuk memilih
calon tertentu.

Tidak berhenti sampai di situ. Kegiatan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Hidayat Nur Wahid Wakil Ketua MPR RI

Pemilu Bukan Untuk Membelah Rakyat,

Tapi Memilih Pemimpin Terbaik

WAWANCARAWAWANCARA
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quick count kemudian dijadikan rujukan
seolah-olah sudah ada pemenang Pilpres.
Padahal, sampling lembaga survei itu sekitar
2.000 TPS atau paling banyak 3.000 TPS.
Pada saat yang sama ada 2.550 TPS yang
belum melaksanakan pencoblosan. Bagai-
mana kita bisa percaya pada quick count?
Anehnya, dengan quick count itu dibangun
opini Pilpres sudah selesai dan yang lain
harus menjadi negarawan dan mau meng-
akui kekalahan.

Ini bukan soal kalah menang, tetapi
prosesnya penuh dengan masalah. Se-
andainya demokrasi kita sudah sangat
bagus, tidak ada masalah dengan KPU dan
lembaga survey karena memang profesi-
onal, maka orang dengan mudah akan

melakukan deklarasi kemenangan. Tetapi
semua bermasalah maka sangat layak untuk
dikritisi. KPU harus dikritisi. Belakangan
banyak laporan input data Situng KPU yang
bermasalah. KPU tidak cukup hanya bicara
soal human error, sebab human error-nya
terjadi berulang-ulang dan sebagian besar
merugikan salah satu pasangan calon.

Itulah beberapa catatan yang sangat
serius, termasuk banyaknya petugas KPPS
yang meninggal dalam menjalankan amanat
menyelenggarakan pemilu. Ini menjadi
catatan kelam. Saya setuju negara memberi
santunan kepada keluarga yang anggotanya
menjadi pahlawan demokrasi. Semua ini
harus dicatat dan tak boleh terulang lagi.

Bagaimana dengan kekhawatiran
terjadinya perpecahan di masyarakat
usai pelaksanaan pemilu, seperti ter-
lihat dalam pembelahan dukungan ke-
pada pasangan capres dan cawapres?

Kita sudah berkali-kali menyelenggarakan
pemilu. Dalam pemilu-pemilu sebelumnya

juga ada kekhawatiran adanya perpecahan
di masyarakat. Tapi, sesudah pemilu, selesai.
Kekhawatiran itu juga selesai. Dulu, dalam
Pilkada DKI Jakarta juga ada kekhawatiran
karena polarisasi dan segala macam.
Kenyataannya, semua aman dan damai saja.
Kita memang perlu waspada, tapi jangan
membesar-besarkan seolah-olah akan
terjadi konflik di Indonesia. Justru kalau
dibesar-besarkan, tadinya tidak ada konflik
malah terjadi konflik.

Lebih penting lagi, semua pihak bisa
diyakinkan bahwa pemilu ini betul-betul
Luber Jurdil dengan bukti KPU yang profes-
sional mengkoreksi seluruh kesalahan yang
terjadi, dan membuka sistem tabulasi kepada
publik sebagai sistem yang terbaik. Serta

tidak melakukan kesalahan berulang-ulang.
Kalau masyarakat bisa diyakinkan maka
publik akan nyaman. Jika publik nyaman tentu
tidak akan ada masalah. Sebaliknya, jika KPU
dan Bawaslu terus memproduksi masalah,
lalu bagaimana publik bisa nyaman dan
damai?

Kemudian, kawan-kawan lembaga survei
jangan memperkeruh suasana dengan
mengatakan produknya (surveinya) pasti
benar lalu memengaruhi publik dengan opini
yang tidak benar. Juga, kepada seluruh
pimpinan di semua tingkatan, mulai di daerah
hingga nasional, agar mengajak masyarakat
terus mengawasi dan mengoreksi seluruh
penyimpangan yang ada demi kemaslahatan
yang lebih besar. Harus diingat pemilu bukan
untuk menghadirkan konflik. Pemilu bukan
untuk membelah warga bangsa. Pemilu
adalah untuk mencari pemimpin yang terbaik.
Legitimasi itu ada di KPU, karena itu KPU
harus membuktikan dengan bekerja secara
baik dan profesional. KPU menjadi bagian

penting untuk menghadirkan kedamaian dan
keamanan.

KPU harus betul-betul memperbaiki
kinerjanya, membuktikan benar-benar netral,
mengkoreksi semua kesalahan. KPU perlu
membuka sistem tabulasi penghitungan
suara, sistem IT, kepada para ahli sehingga
masyarakat yakin bahwa kesalahan input
data bukan karena sistem tabulasi yang
bermasalah. Kita tidak rela dengan pemilu
yang berbiaya Rp 25 triliun ini justru
memecah belah bangsa. Karena itu KPU,
kepolisian, Kemendagri, harus bertanggung-
jawab untuk menyelamatkan Indonesia dari
kemungkinan perpecahan akibat penye-
lenggara pemilu yang tidak profesional.

Melihat hiruk pikuk seperti se-
karang ini, apakah Pemilu Serentak ini
dipertahankan dan dilanjutkan?

Kalau kondisinya seperti ini saya cen-
derung Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden
tidak diserentakan. Jika diserentakkan maka
akan timbul banyak masalah. Pertama,
konsentrasi hanya pada Pilpres. Praktis tidak
ada yang memerhatikan Pileg. Padahal
demokrasi tidak hanya eksekutif, tapi juga
legislatif. Kalau rakyat tidak mencermati
legislatif, nanti orang memilih hanya karena
siapa capresnya. Padahal belum tentu ada
korelasi antara capres dan caleg. Kalau ini
berlanjut, kita khawatir yang terpilih hanya
caleg yang berafiliasi pada capresnya
sehingga tanpa kualitas memadai terpilih
menjadi anggota DPR.

Kedua, jika diserentakkan maka partai yang
tidak memiliki capres cenderung pasif. Tidak
ada upaya menaikkan kinerja partai lalu
menggerakkan kader-kadernya. Sedangkan
dalam pelaksanaan tahun ini, semua bekerja
untuk kepentingan Pilpres. Padahal selain
Capres dan Cawapres, juga ada parpol. Partai
harus tumbuh dan berkembang.

Ketiga, Pemilu serentak ini katanya untuk
menghemat biaya. Ternyata tidak terbukti.
Pemilu serentak tidak menghemat biaya,
penuh skandal. Kita sepakat dengan
demokrasi, dan demokrasi membutuhkan
biaya. Tapi kalau hasil demokrasi itu semakin
baik maka biaya tidak menjadi masalah. Saya
cenderung meminta DPR segera memanggil
KPU, Bawaslu, dan Mendagri untuk meng-
evaluasi Pemilu Serentak 2019 ini. Pemilu
2019 ini adalah pemilu yang terburuk
sepanjang sejarah reformasi. ❏
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Press Gathering Provinsi Lampung

Pererat Silaturahim

Dengan Wartawan Parlemen

Wartawan parlemen biasa meliput kegiatan MPR

dengan menyampaikan pemberitaan yang utuh,

menyeluruh, dan bisa dipertanggungjawabkan.

DI BULAN Maret, MPR menggelar press gathering bersama
Koordinatoriat Wartawan DPR/MPR/DPD. Kali ini, press gath
ering digelar di Provinsi Lampung, daerah asal “kampung

halaman” Ketua MPR Zulkifli Hasan. Dan, Zulkifli Hasan hadir
membuka press gathering  yang diikuti lebih dari 90 wartawan cetak,
elektronik, dan online ini. Pembukaan berlangsung di Hotel Swiss
Bell, Lampung, Jumat malam (23/3/2019).

Pembukaan press gathering ini diundur dari jadwal semula pada
sore hari. Padahal Ketua MPR dan Gubernur Lampung M. Ridho
Ficardo sudah hadir di Hotel Swiss Bell. Masalahnya, para wartawan
peserta press gathering terlambut tiba di Lampung. Penyebabnya,
pesawat yang ditumpangi rombongan wartawan peserta press gath-
ering mengalami keterlambatan terbang (delay). Belum lagi, kondisi
cuaca buruk di Bandara Raden Inten Lampung memaksa pesawat

harus berputar beberapa kali di udara. Akhirnya pesawat bisa land-
ing di tengah hujan gerimis.

Pembukaan pun dimulai sekitar pukul 19.00 WIB. Tapi karena
Gubernur Lampung sudah memiliki agenda lain sehingga tidak bisa
menghadiri pembukaan press gathering tersebut. Gubernur Lampung
diwakili Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Lampung, Irwan Sihar
Marpaung. Selain Ketua MPR, hadir anggota MPR dari Fraksi PKS
Almuzammil Yusuf dan anggota MPR dari Fraksi PAN Alimin Abdullah
yang keduanya putera daerah Lampung, serta Kepala Biro Humas
MPR Siti Fauziah dan Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan
Antarlembaga, dan Layanan Informasi, Biro Humas MPR, Muhamad
Jaya.

“Tadi berapa kali pesawatnya berputar di udara?” tanya Zulkifli
Hasan kepada wartawan. “11 kali pak,” jawab wartawan.
“Wah…lama betul. Kalau pesawat berputar di udara, kita bisa
pusing,” kata Zulkifli Hasan lagi.

Sebagai tuan rumah, Ketua MPR mengucapkan selamat datang
kepada para wartawan parlemen ini. Tak lupa, Zulkifli Hasan juga
memperkenalkan beberapa destinasi wisata yang bisa dikunjungi,
salah satunya adalah wisata pantai Pulau Mutun dan Tangkil. “Nanti
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silakan disaksikan dan dilihat,” ujarnya.
Bang Zulhasan, panggilan akrab Zulkifli

Hasan, mengingatkan untuk berhati-hati
dalam wisata laut ini. “Karena saya punya
pengalaman terombang-ambing di laut. Saya

naik jetsky tiba-tiba mesin mati di tengah laut.
Saya terombang-ambing sebelum diselamat-
kan kapal nelayan yang lewat,” cerita
Zulhasan. Selain destinasi wisata, Zulhasan
juga bercerita tentang kuliner di Lampung,

salah satunya ikan bakar.
Sebelumnya, Kepala Biro Humas MPR Siti

Fauziah menjelaskan bahwa press gather-
ing ini adalah untuk mempererat silaturahim
dengan wartawan parlemen yang sehari-
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hari meliput kegiatan di MPR. Dalam ke-
sempatan itu, Siti Fauziah berharap,
wartawan parlemen bisa meliput kegiatan
MPR dengan menyampaikan pemberitaan
yang utuh, menyeluruh, dan bisa diper-
tanggungjawabkan. “Karena MPR adalah
rumah kebangsaan dan lembaga pengawal
konstitusi,” ujarnya.

Kegiatan press gathering di Lampung ini,
lanjut Siti Fauziah, mengajak wartawan
parlemen ke beberapa lokasi wisata, yaitu
wisata pantai Pulau Mutun dan Pulau Tangkil.
“Tujuannya agar teman-teman bisa meng-
eksplorasi tempat wisata di Lampung,” tutur
wanita yang akrab disapa Ibu Titi ini.

Ibu Titi berharap, wartawan yang meng-
ikuti press gathering ini bisa mengangkat
potensi daerah, khususnya pariwisata dan
juga kuliner serta permasalahan yang
dihadapi. “Wartawan bisa mengangkat
potensi dan permasalahan itu ke forum
nasional dan bisa menjadi bahan bagi

pemangku kepentingan untuk mengambil
kebijakan,” ujarnya.

Usai pembukaan press gathering digelar
diskusi dengan tema “Etika Politik dalam

Pemilu” menghadirkan narasumber anggota
MPR Fraksi PKS Almuzammil Yusuf dan
Ketua Fraksi PAN MPR Alimin Abdullah. ❏

BSC
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MAJELIS Permusyawaratan Rakyat
(MPR) menggelar Media Expert Meet
ing di Gili Trawangan, Nusa Tenggara

Barat, pada 12 – 14 April 2019. Media Ex-
pert Meeting ini diikuti sebanyak 27 praktisi
media cetak, online, dan elektronik. Pembuka-
an Media Expert Meeting berlangsung di Vila
Ombak, Gili Trawangan, pada Jumat sore
(12/4/2019). Hadir dalam pembukaan ini
Kepala Biro Humas MPR RI Siti Fauziah,
Kabag Media Visual MPR Supriyanto, dan
Kasubag Pemberitaan MPR Budi Muliawan.

Dalam pembukaan Media Expert Meeting,
Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah
menjelaskan bahwa pertemuan dengan
praktisi media ini dimaksudkan untuk
mengevaluasi kerjasama antara MPR
dengan media selama ini. Selain itu, Media
Expert Meeting ini juga membahas per-
soalan-persoalan berkaitan dengan kerja-
sama dengan media. “Sebelumnya kami
mengucapkan terimakasih kepada media
yang telah melakukan kerjasama yang baik

Evaluasi Kerjasama MPR dengan Media

Media Expert Meeting

Kerjasama MPR dengan media massa selama ini sudah berjalan dengan baik. Namun, kerjasama

dengan media massa pada tahun ini akan lebih ditingkatkan lagi.

dengan MPR,” ujarnya.
Siti Fauziah mengapresiasi kerjasama

dengan media massa selama ini. Kerjasama
dengan media selama ini, katanya, sudah
berjalan dengan baik. Namun, dia berharap,
kerjasama dengan media massa pada tahun
ini akan lebih baik lagi. “Komunikasi yang
sudah terjalin bisa ditingkatkan lagi,” ucap
wanita yang akrab disapa Ibu Titi ini.

Media Expert Meeting di Gili Trawangan ini
juga mendiskusikan persoalan peningkatan
partisipasi publik dalam Pemilu 2019. Pers atau
media juga punya tanggungjawab moral untuk
menyuarakan agar masyarakat menggunakan
hak pilih yang sudah diatur dan dijamin dalam
konstitusi. MPR mengajak media untuk
bersama-sama mendorong masyarakat agar
datang ke TPS menggunakan hak pilihnya
sesuai asas Pemilu yaitu Luber dan Jurdil.

“Lima menit di Tempat Pemungutan Suara
(TPS) sangat menentukan perjalanan bangsa
ke depan. Media bisa membangkitkan dan
mengajak masyarakat untuk datang ke TPS

melalui pemberitaan-pemberitaan positif yang
berkaitan dengan pemilu,” katanya.

Ibu Titi mengungkapkan, visi MPR adalah
sebagai ‘Rumah Kebangsaan Pengawal
Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat.’
Sebagai lembaga politik MPR memiliki tugas
mengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan
rakyat. Implementasi kedaulatan rakyat
adalah pemilihan langsung oleh rakyat pada
Pemilu 17 April 2019.

Pemilu 2019 ini adalah best practice dan
best experience untuk bangsa Indonesia
karena untuk pertamakali dalam sejarah In-
donesia, pemilu legislatif dan pemilu presiden
dilaksanakan secara serentak. Ini merupa-
kan implemementasi perubahan UUD bahwa
kedaulatan berada di tangan rakyat.

“Bersama dengan kami, media menyuara-
kan pemberitaan yang positif untuk pesta
demokrasi dengan mengajak masyarakat
menggunakan hak pilih yang sudah diatur
dan dijamin dalam konstitusi,” tuturnya. ❏

BSC
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KEBHINNEKAAN adalah sebuah
keniscayaan. Kita memang bhinneka
dan berbeda. Tapi dengan kebhinneka-

an itu Indonesia semakin kuat. Karena itu
penting bagi semua pihak untuk menjaga dan
merawat kebhinnekaan apalagi menjelang
Pemilu 2019 ini.

Demikian rangkuman dari Diskusi Empat
Pilar MPR bertema: “Merawat Kebhinnekaan
Indonesia” di Media Center Gedung Nusan-
tara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin
(4/3/2019). Diskusi kerjasama MPR dan
Pengurus Koordinatoriat Wartawan Par-
lemen ini menghadirkan narasumber anggota
Fraksi PDIP MPR, Masinton Pasaribu, juru
bicara PBNU, Nabil Haroen, dan pengamat
politik Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago.

Masinton Pasaribu mengungkapkan bah-
wa bangsa Indonesia lahir dari konsensus
bersama. “Sejak awal negara kita dirancang
untuk semua, untuk berbagai suku, adat
istiadat, agama dan keyakinan yang ber-
beda. Karena itu sesungguhnya kita tidak
mengenal warga negara kelas dua. Semua-
nya sama karena negara ini didirikan untuk
semua,” katanya.

Merawat Kebhinnekaan Indonesia

Semua Pihak Harus Menjaga dan Merawat

Kebhinnekaan

Kita memang bhinneka dan berbeda. Tapi dengan kebhinnekaan itu, Indonesia malah semakin

kuat.

Dalam sejarah bangsa Indonesia, baik NU
dan Muhammadiyah menjadi bagian dari
pemilik saham terbesar bangsa ini. “Karena
itu NU dan Muhammadiyah punya kewajiban
menjaga bangsa dan negara ini agar
langgeng dengan prinsip kebangsaan, yaitu
negara untuk semua meskipun memiliki
latarbelakang yang berbeda,” ujarnya.

Masinton mengingatkan dalam merawat
kebhinnekaan itu ada upaya dari sekelom-
pok kecil yang melakukan gerakan-gerakan
seperti apa yang terjadi di Timur Tengah.
“Gerakan itu bukan tidak ada, tapi gerakan
itu ada meski kecil. Misalnya, kasus bom
bunuh diri,” ucapnya. Karena itu dia
menegaskan lagi bahwa Indonesia didirikan
untuk semua dengan konsepsi Pancasila.

Hal ini harus dijaga dan dirawat.
Sementara itu juru bicara PBNU, Nabil

Haroen, juga mensinyalir akhir-akhir ini ada
upaya yang dilakukan segelintir orang untuk
membuat polarisasi di negeri ini. “Tidak hanya
saat Pemilu Presiden (Pilpres). Tapi sudah
ada sebelumnya. Mereka ingin
memecahbelah dan mengkotak-kotakkan
sehingga terjadi benturan-benturan di
masyarakat,” ungkapnya.

Juru bicara NU itu menegaskan bahwa
Nahdlatul Ulama (NU) akan selalu dan terus
berjuang dalam menjaga NKRI. Dari sejarah
NU, mulai dari pra kemerdekaan sampai
sekarang, terlihat komitmen terhadap Indo-
nesia. “Sampai kapan pun NU dan badan-
badan di bawahnya akan selalu menjaga

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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kebhinnekaan Indonesia,” tuturnya.
Dia juga menyinggung keputusan Munas

NU di Banjar soal kafir. “Dalam berbangsa
tidak dikenal kafir, tetapi sebagai sesama
anak bangsa. Ini sesuai dengan ajaran NU,
ukhuwah wathoniah, yaitu persaudaraan
sesama anak bangsa. Keputusan ini adalah
salah satu upaya dan komitmen NU terhadap
kebangsaan. Urusan teologi ada di kamar
masing-masing, tetapi sebagai anak bangsa
kita menyebutnya sesama warga negara,”
jelasnya.

Tak jauh berbeda pengamat politik Pangi
Syarwi Pangi mengatakan, kebhinnekaan itu
adalah sebuah keniscayaan. “Kita memang
bhinneka dan berbeda. Tapi dengan ke-

Narkoba dan Kedaulatan MPR RI

Generasi Muda Korban Terbesar  Narkoba
Negara yang besar tergantung dari generasi mudanya.  Jika generasi muda suatu negara hancur

karena narkoba maka suramlah masa depan negara tersebut.

NARKOTIKA dan obat/bahan ber-
bahaya (Narkoba) sudah menjadi
momok mengkhawatirkan di Indone-

sia, sebab efek buruk penyalahgunaan
narkoba sangat menghancurkan pribadi,
masa depan, dan lingkungan.  Yang paling
mengerikan adalah sebagian besar korban
narkoba adalah generasi muda bangsa
dengan masa depan cerah.

Di berbagai ranah diskusi, termasuk
obrolan di warung kopi, narkoba selalu
menjadi pembahasan seru dan dijadikan

stempel ‘horor’, serta kengerian yang selalu
membayangi generasi muda bangsa yang
tak kunjung bisa dipadamkan. Bahkan
kengerian narkoba tidak hanya dialami Indo-
nesia , negara-negara di belahan dunia
lainnyapun mengalami hal yang sama.

Walaupun aparatur penegak hukum sering
melibas pengguna, distributor serta bandar
narkoba, sepertinya licin seperti belut.
Sudah tak terhitung masyarakat umum,
anak-anak muda, oknum artis, oknum pejabat
yang menjadi pesakitan karena kasus

narkoba.  Yang teranyar dan menjadi viral
adalah terciduknya seorang politisi, petinggi
parpol, karena kasus narkoba.

Sedemikian mengkhawatirkannya per-
masalahan narkoba di Indonesia, sampai ada
pihak yang menyebutkan, narkoba adalah
the real radicalism, narkoba adalah salah
satu elemen radikalisme yang harus
diperangi.  Bahkan Presiden RI Joko Widodo
pada 2015 menegaskan, Indonesia saat ini
berada dalam status darurat narkoba.
Dampak negatif narkoba, katanya, sudah
merasuk ke lingkungan anak-anak muda.
Oleh karena itu tidak ada maaf bagi pelaku
narkoba di Indonesia.

Wacana tersebut menjadi pembahasan
seru dengan tema sentral ‘Narkoba dan
Kehancuran Kedaulatan NKRI’ dalam ‘Diskusi
Empat Pilar MPR RI’, yang diselenggarakan
Biro Humas Setjen MPR RI bekerjasama
dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen.
Diskusi yang berlangsung di Media Centre
Parlemen, Gedung Nusantara III, Kompleks
Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta,
Jumat (8/3/2019), menampilkan tiga
narasumber, yaitu: anggota Fraksi Nasdem
MPR RI Taufiqulhadi, anggota Fraksi PDI
Perjuangan MPR RI Henry Yosodiningrat, dan
mantan Kabag Humas BNN Kombes Pol.

bhinnekaan itu, Indonesia malah semakin
kuat,” katanya.

Dalam hal kebhinnekaan, lanjut Pangi,
kita tidak perlu mengajarkan orang Indo-
nesia tentang toleransi. “Bahkan NU dan
Muhammadiyah tidak mau lagi diajarkan
soal toleransi. Karena kedua organisasi
besar itu sudah clear tentang pluarisme,
kebhinnekaan, dan ke-Indonesiaan. Kalau
kita ajarkan ormas itu tentang toleransi
keberagamaan, kita jadi mundur lagi,”
ujarnya.

Namun, Pangi menyebutkan saat ini ada
fenomena yang membenturkan antara
nasionalisme dan Islam. Juga dihadap-
hadapkan antara “Saya Pancasila” dan

“Tidak Pancasila”, “Toleran” dan “Intoleran”,
Nasionalisme dan Islam (Radikal). “Antara
yang paling Pancasila dan tidak Pancasila.
Antara yang paling toleran dan tidak toleran.
Antara yang nasionalis dan Islam. Ini
dibenturkan terus-menerus. Ini sangat
berbahaya. Sampai kapan ini bisa selesai?”
tanyanya.

“Biasanya kalau sudah dibelah-belah
seperti ini agak susah direkatkan lagi.
Recoverinya agak lama. Kita tidak selesai
ber-Pancasila, bertoleransi. Marilah kita
bernarasi tentang keadilan, kesejahteraan,
kebangsaan, merawat ke-Indonesiaan,
kebhinnekaan itu penting,” imbuhnya. ❏

BSC
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Sulistiandriatmoko.
Dalam pemaparannya awalnya, Henry

Yosodiningrat mengungkapkan rasa gun-
dahnya akan makin luasnya pelaku-pelaku
kejahatan narkoba, bahkan lebih miris lagi
dilakukan oleh oknum politisi dan petinggi
parpol.  Apapun alasannya, Henry menegas-
kan bahwa penyalahgunaan narkoba
adalah pelaku criminal, karena melanggar
Pasal 127 ayat (1) UU Tentang Narkotika.

Di masyarakat, lanjut Henry, berseliweran
pemahaman bahwa dalam kasus narkoba
muncul dua hal yang selalu menjadi
pertanyaan besar public, yakni pelaku
kejahatan dan korban narkoba. “Dua hal ini
harus dipahami dengan benar,” ungkap

Henry.
Lebih lanjut Henry menyatakan, kalau

pelakunya seorang dewasa, sehat, sadar,
bahkan berintelektual lalu menyalahgunaan
narkoba maka itulah pelaku kejahatan yang
harus dihukum berat.  “Tapi, kalau pelaku itu
masih anak-anak atau remaja, bisa dipaksa,
dirayu untuk mengonsumsi narkoba sampai
mengalami ketergantungan itulah korban
narkoba, dan itulah yang harus direhab,”
terangnya.

Intinya, Henry menegaskan, kejahatan
narkoba adalah kejahatan kemanusian yang
dilakukan oleh sindikat teror nisir dengan
tujuan untuk menghancurkan bangsa Indo-
nesia secara sistematis, yakni dengan cara
pembusukan kepada generasi muda bangsa.
Seluruh elemen bangsa harus secara
proaktif dan sistematis melawan bahaya
narkoba ini untuk menyelamatkan generasi
milenial Indonesia dari kehancuran akibat

narkoba.
Sulistiandriatmoko yang pernah masuk

dalam lingkaran elit BNN mengatakan,
kejahatan narkoba memang diakui sangat
merusak, bahkan dalam tataran tinggi yakni
merusak bangsa melalui kerusakan generasi
muda.  Menurut survei BNN, pada 2017 lebih
dari 3 juta orang potensi pengguna narkoba
di Indonesia.

Jumlah tersebut sangat besar.  Potensi
yang besar tersebut akan semakin me-
mancing para penyuplai narkoba dengan
segala cara untuk memasukkan barang
haram tersebut ke Indonesia.  Untuk itulah,
berbagai pernyataan soal perlunya mem-
berantas narkoba, menurut Sulis, jangan

hanya di tataran retorika, tapi harus masuk
pada tataran konkretisasi serius.

“Kita tahu bahwa kondisi darurat adalah
kondisi emergency harus segera ditangani,
Darurat narkoba juga sama, harus segera
diselesaikan dengan tepat dan cepat.  Tentu
didukung anggaran khusus serta satgas
khusus yang mampu menyelesaikan itu, dan
juga diberikan tenggang waktu khusus untuk
merampungkan itu semua dengan cara dan
metoda yang khusus pula.  Hal ini sama
seperti kasus darurat bencana alam, semua
penanganannya khusus. Untuk menghadapi
darurat narkoba harus seperti itu.  Dan,
upaya tersebut akan berhasil gemilang kalau
ada sinergitas pihak-pihak terkait dan
seluruh elemen bangsa,” ungkapnya.

Berbicara soal narkoba, Taufiqulhadi
mengutarakan bahwa penanganan kasus
narkoba, baik itu penegakan hukum yang
keras maupun rehabilitasi sama-sama

penting.  Hal ini berkaitan erat dengan
klasifikasi kasus narkoba, yakni pengguna
narkoba dan pengedar narkoba.  Pengguna
juga diklasifikasikan menjadi dua, yakni:
pengguna dengan kesengajaan, dan peng-
guna karena menjadi korban.

“Namun di mata hukum semua adalah
kejahatan dan harus dihukum masuk pen-
jara. Nah, ini yang penting, ketika dipenjara
jangan sampai penyalahgunaan narkoba
kembali terjadi.  Lingkaran kejahatan tersebut
mesti dihentikan.  Tapi, karena baik pengguna,
korban, dan bandar dijadikan satu, baik
secara hukum dan penempatan di penjara,
upaya penanganan kasus narkoba menjadi
lebih berat,” ujarnya.

Taufiq berharap agar ada pemisahan atau
perbedaan antara pengguna, korban dan
bandar.  Hukuman keras untuk bandar-
bandar dan hukum rehabilitasi baik untuk
pengguna sengaja atau korban narkoba.  Hal
ini tentu berkaitan erat dengan UU Narkotika.

“Saat ini hukum positif dan sosial di
masyarakat sangat menyudutkan pengguna
narkoba terutama korban narkoba.  Ke-
luarga yang ingin melaporkan anaknya
untuk direhab karena korban narkoba
menjadi takut ancaman hukuman keras dan
hukuman sosial di masyarakat.  Untuk itu,
kita himbau masyarakat untuk menempatkan
kasus narkoba secara tepat dan bijak.
Intinya, kalau memang pengedar harus
disikapi dengan hukum sekeras-kerasnya,
tapi kalau pengguna, apalagi korban, harus
disikapi berbeda yakni dengan rehabilitasi,”
tandasnya. ❏
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Diskusi Legitimasi DPT

Kisruh DPT Akibat Mismanajemen Sistem

Kependudukan
Untuk mengakhiri kisruh DPT perlu perbaikan dalam sistem kependudukan, yaitu dengan membuat

single identity number.

MPR angkat bicara soal kisruh Daftar
Pemilih Tetap (DPT). Bekerjasama
dengan Kordinatoriat Wartawan

Parlemen, MPR menggelar diskusi Empat Pi-
lar MPR dengan tema “Mengawal Legitimasi
DPT Pemilu 2019,” di Media Center, Gedung
Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta,
Jumat (15/3/2019). Sebagai narasumber
dalam diskusi ini adalah anggota MPR Fraksi
PAN Viva Yoga Mauladi, anggota MPR dari
Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima, dan Direktur
Para Syndicate, Ari Nurcahyo.

Dalam diskusi itu,  Viva Yoga Mauladi
menyebutkan, kisruh DPT sudah terjadi sejak
penyelenggaraan Pemilu 1999 hingga saat
ini. Kisruh DPT itu terjadi akibat mismana-

jemen kependudukan. Persoalan ini bisa
diatasi dengan single identity number.
“Kalau kita sudah punya single identity num-
ber maka sebagian besar persoalan DPT
akan selesai, misalnya NIK ganda, NIK
kosong, pemilih fiktif. Persoalan DPT seperti
itu bisa selesai dengan single identity num-
ber,” katanya.

Viva mengungkapkan bahwa kisruh DPT
yang terjadi belakangan ini bukanlah yang
pertama kali. Kisruh DPT sudah terjadi sejak
Pemilu 1999 hingga saat ini. “Artinya, DPT
merupakan masalah besar bagi pemerintah,
siapapun yang berkuasa. Bayangkan sejak
pemilu 1999 sampai pemilu 2019 ini selalu
ada masalah DPT. Misalnya, dalam Pemilu

2014, PDI Perjuangan mempersoalkan 10, 8
juta DPT bermasalah,” katanya.

Menurut Viva, ada beberapa alasan
mengapa DPT sangat penting untuk diper-
soalkan. “Kita mempersoalkan DPT bukan
dalam rangka mendelegitimasi pemilu dan
bukan dalam rangka mencurigai ada ke-
curangan dan manipulasi data pemilu,”
ujarnya.

Ada tiga alasan mengapa DPT perlu
dipersoalkan. Pertama, untuk menyelamat-
kan hak konstitusional warga negara Indo-
nesia, yaitu hak memilih dan dipilih. “Negara
harus menjamin hak warga negara itu. Itulah
pentingnya DPT,” ucapnya.

Kedua, untuk peningkatan partisipasi
politik rakyat. “Jika partisipasi politik rakyat
naik maka semakin tinggi legitimasi pemilu.
Maka DPT menjadi basis data yang penting
untuk peningkatan partisipasi politik rakyat,”
jelasnya.

Ketiga, DPT penting dikritik dan dibahas
karena untuk peningkatan demokrasi elec-
toral. “Karena proses kompetisi dalam pemilu
berbasis data DPT,” tuturnya.

Viva Yoga berpendapat, kisruh DPT terjadi
adalah karena karena mismanajemen sistem
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kependudukan. “Untuk mengakhiri kisruh DPT
ini adalah dengan cara memperbaiki sistem
kependudukan single identity number, yang
lebih bagus,” pungkasnya.

Sementara itu anggota MPR dari Fraksi
PDI Perjuangan, Aria Bima mengatakan,
polemik DPT yang terjadi belakangan ini bisa
diatasi dengan transparansi. KPU sudah
menyediakan data untuk divalidasi. “Di era
reformasi ini semua sangat transparan. KPU
menyediakan data untuk divalidasi. Tidak
mungkin ada DPT ganda. Semua sudah ada
datanya,” katanya.

Dengan transparansi, lanjut Aria Bima,

maka sangat mudah untuk men-trace data
DPT. Aria mengajak semua pihak untuk buka-
bukaan soal DPT secara transparan.
“Karena sekarang semua data bisa diakses.
Lewat gadget kita bisa buka DPT. Masing-
masing parpol juga sudah mendapat
softcopy DPT. Validasi tidak hanya dilakukan
parpol dan penyelenggara pemilu, tapi
seluruh peserta pemilu juga melakukan
validasi,” katanya.

Dalam soal kisruh DPT ini, Direktur Para
Syndicate Ari Nurcahyo memberi dua solusi.
Pertama, solusi taktis atau jangka pendek
untuk mengantisipasi Pemilu 17April 2019.

Solusi taktis ini adalah untuk menjamin warga
negara bisa menggunakan hak pilihnya
secara konstitusional. Mereka yang sudah
masuk DPT, atau non-DPT, atau pemilik e-
KTP bisa menggunakan hak pilihnya.

Kedua, solusi strategis. Ini menyangkut
kebijakan politik jangka panjang. “Kita harus
memutus aktor atau pemain dalam mata rantai
data kependudukan. Negara atau pemerintah
harus membuat single identity number
kependudukan. “Proyek e-KTP adalah proyek
gagal. Negara harus membuat program KTP
yang single number,” ujarnya. ❏

BSC

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat
(MPR) meluncurkan prangko 4 Pilar
MPR sebagai salah satu metode

untuk menyosialisasikan Empat Pilar MPR.
Empat desain prangko yang di-launching
melambangkan Empat Pilar MPR, yaitu
prangko bergambar sila-sila Pancasila (pilar
Pancasila sebagai dasar dan ideologi
negara), prangko bergambar Pembukaan

UUD (pilar UUD NRI Tahun 1945 sebagai
konstitusi negara), prangko bergambar peta
Indonesia (pilar NKRI sebagai bentuk
negara) dan perangko bergambar lambang
Garuda Pancasila (pilar Bhinneka Tunggal
Ika sebagai semboyan negara).

Peluncuran prangko 4 Pilar MPR merupa-
kan kerjasama MPR RI dengan Kementerian
Kominfo, PT Pos Indonesia, dan Peruri,

berlangsung di Ruang Delegasi Gedung
Nusantara V, Kompleks Parlemen Jakarta,
Jumat (29/3/2019). Hadir dalam peluncuran
ini Sekretaris Jenderal MPR Dr. Ma’ruf
Cahyono, Direktur Pos Kominfo Ikhsan
Baidirus, Kepala SBU Non Uang Peruri
Fadel, Kepala Regional IV Jakarta PT Pos
Indonesia, Onni Hadiyono. Juga hadir
sejumlah blogger dan kalangan filatelis.

Peluncuran Prangko 4 Pilar MPR RI

Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Jakarta

Prangko 4 Pilar MPR merupakan metode baru untuk menyosialisasikan Empat Pilar MPR.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Sesjen MPR RI, Ma’ruf Cahyono, menyam-
paikan apresiasi atas peluncuran prangko 4
Pilar MPR. Baru pertama kali Empat Pilar MPR
dimasukkan dalam prangko. Peluncuran
prangko 4 Pilar MPR ini juga merupakan
upaya MPR untuk memasyarakatkan Empat
Pilar MPR.

“Segala daya upaya dan cara serta
metode kita lakukan untuk terus membumikan
dan membunyikan nilai-nilai Empat Pilar MPR.
Karena itu, menempatkan Empat Pilar MPR
dalam prangko merupakan sebuah terobos-
an. Saya bangga sekali dengan prangko 4
Pilar MPR,” katanya.

“Prangko 4 Pilar MPR memiliki makna yang
luar biasa. Prangko ini isinya ideologi.
Prangko isinya pembukaan UUD, NKRI dan
Bhinneka Tunggal Ika. Prangko yang di
dalamnya ada Empat Pilar MPR. Ini sesuai

dengan misi MPR mewujudkan metode Empat
Pilar MPR agar bisa sampai ke seluruh
lapisan masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu Direktur Pos Kominfo,
Ikhsan Baidirus, mengatakan, Empat Pilar
MPR adalah platform Indonesia berbangsa.
“Empat Pilar MPR adalah filosofi berbangsa
dan bernegara. Karena itu sangat tepat dan
patut diangkat dalam bentuk apa saja untuk
memuliakan platform bernegara ini. Salah
satunya dalam bentuk prangko,” katanya.

Menurut Ikhsan, prangko menjadi duta
bagi bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Jadi,
prangko sangat bermakna dan memiliki
kekuatan strategis. Karena itu proses
(usulan) untuk masuk dalam prangko tidak
mudah. “Kita sangat selektif baik dalam
gambar maupun citra yang hendak disampai-
kan dalam prangko. Pesan yang disampai-

kan dalam prangko harus bisa mewakili In-
donesia. Karena itu, sangat tepat untuk
memberikan tempat yang sangat baik, mulia
dan terhormat bagi Empat Pilar MPR dalam
prangko,” ujarnya.

Dalam laporannya, Kepala Biro Humas
MPR RI Siti Fauziah mengatakan, selama ini
MPR menyosialisasikan Empat Pilar MPR
melalui berbagai metode, di antaranya lomba
mewarnai untuk siswa SD – SMP, Lomba
Cerdas Cermat Empat Pilar MPR untuk siswa
SMA, debat konstitusi, Kemah Empat Pilar,
Outbound, Bela Negara untuk kalangan
mahasiswa, Training of Trainers untuk dosen
perguruan tinggi, dan metode seni budaya.
“Prangko 4 Pilar MPR ini merupakan metode
baru untuk menyosialisasikan Empat Pilar
MPR,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu Siti Fauziah
menyampaikan ucapan terima kasih atas
dukungan berbagai pihak, terutama Sesjen
MPR RI, Kominfo, PT Pos Indonesia, dan
Peruri. “Sehingga Empat Pilar MPR masuk
dalam prangko reguler dan diluncurkan hari
ini,” tuturnya.

Ibu Titi, panggilan Siti Fauziah, meng-
ungkapkan, prangko 4 Pilar MPR dicetak oleh
Peruri dengan teknologi tinggi. Prangko 4 Pilar
MPR dicetak dengan bahan kertas uang. Juga
dengan pengamanan seperti uang. Dengan
sinar UV pada prangko 4 Pilar MPR akan tam-
pak hologram dengan gambar burung garuda
dan tulisan Empat Pilar dengan teknologi micro
text. Ini membedakan prangko 4 Pilar MPR
dengan prangko-prangko biasa lainnya. ❏

BSC

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Deklarasi Bulan NKRI

Mosi Integral Indonesia Kembali Menjadi NKRI

WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid
ikut menandatangani pernyataan
Deklarasi Pencanangan 3 April

sebagai Hari NKRI dan Bulan April sebagai
Bulan NKRI. Penandatanganan Deklarasi
Bulan NKRI itu dilakukan di Gedung Nusantara
III Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat 5 April
2019. Deklarasi dilakukan bersamaan Diskusi
Kebangsaan yang digelar Himpunan Maha-
siswa (Hima) Persis (Persatuan Islam)
dengan tema “Deklarasi Pencanangan Bulan
April sebagai Bulan Mosi Integral Menjadi

Hari NKRI ini sangat penting untuk diperingati agar menyegarkan ingatan bahwa kita pernah

menyelamatkan NKRI.

NKRI Kembali”.
Usai diskusi kebangsaan, Solidaritas

Ormas dan Pemuda Islam Peduli NKRI
menyampaikan Deklarasi Bulan NKRI.
Deklarasi berisi delapan butir pernyataan,
antara lain: Umat Islam memiliki saham yang
sangat besar untuk menyelamatkan NKRI,
Pidato Mohammad Natsir mengenai Mosi In-
tegral pada 3 April 1950 merupakan bentuk
kontribusi yang sangat besar umat Islam bagi
kembalinya NKRI, Bulan NKRI penting
diadakan agar menjiwai anak bangsa dalam

menjaga keutuhan NKRI, mengusulkan
kepada pemerintah RI menjadikan 3 April
sebagai Hari Nasional yaitu Hari Mosi Inte-
gral. Deklarasi ini untuk menegaskan bahwa
NKRI adalah wujud kontribusi umat Islam
untuk Indonesia karena Islam adalah
rahmatan lil alamin.

Usai deklarasi, Wakil Ketua MPR Hidayat
Nur Wahid mengatakan peristiwa pidato
Mohammad Natsir di depan DPR-RIS yang
dikenal dengan Mosi Integral penting
diperingati dan disegarkan kembali. “Kalau

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Diskusi Empat Pilar

Fatwa MUI Tentang Wajib Memilih dalam Pemilu

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat
(MPR) merespons fatwa MUI tentang
Golput haram. Anggota MPR dari

Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria,
berpendapat, Fatwa MUI mempunyai maksud
dan tujuan yang baik, yaitu untuk mening-
katkan partisipasi politik. Fatwa MUI bisa
mendorong partisipasi politik masyarakat.

“Saya semula kaget karena MUI masuk
dalam ranah politik. Tapi kita berpikir positif.
Fatwa MUI tentu punya maksud dan tujuan
yang baik karena masyarakat harus peduli
dan terlibat aktif dalam pemilu,” ujar Riza
dalam diskusi Empat Pilar MPR bertema
“Efektivitas Fatwa Haram Golput Tingkatkan
Partisipasi Pemilih?” di Media Center Gedung
Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta,
Senin (1/4/2019). Turut berbicara dalam
diskusi ini anggota MPR Fraksi Partai Golkar
Rambe Kamarul Zaman dan Ketua MUI Pusat
Bidang Fatwa Prof. Huzaemah Tahido
Yanggo.

Namun Riza menjelaskan bahwa dalam
UU disebutkan warga negara memiliki hak
memilih dan dipilih. Tidak ada kata haram
untuk tidak memilih dan Golput tidak bisa
diperkarakan, disalahkan, bahkan dipidana.
“Karena ini menyangkut hak, bukan

kewajiban. Fatwa ini bisa mendorong
partisipasi masyarakat,” jelasnya.

Riza menjelaskan, salah satu indikator
pemilu yang berkualitas adalah partisipasi
pemilih yang meningkat. Di banyak negara
partaisipasi pemilih dalam pemilu menurun.
Karakteristik masyarakat Indonesia sangat
peduli dan antusias meskipun sosialisasi
pemilu belum maksimal.

Riza berpendapat, partisipasi pada pemilu

Fatwa MUI tentu punya maksud dan tujuan yang baik karena masyarakat harus peduli dan terlibat

aktif dalam pemilu.

kali ini akan meningkat. Alasannya, pemilu
dilaksanakan secara serentak. “Secara
rasional partisipasi pemilih akan meningkat
karena dalam pemilu ini semua timses
capres dan cawapres, timses caleg, dan
partai politik ikut bekerja secara bersamaan.
Apalagi ada coattail effect,” ujarnya.

Anggota MPR Rambe Kamarul Zaman
mengatakan, dalam UUD dan UU disebutkan
tentang pemilu yang jujur, adil, langsung,

sekarang sudah ada Hari Ibu, Hari Anak, Hari
Bela Negara, Hari Sumpah Pemuda, maka
perlu juga Hari NKRI. Hari NKRI ini sangat
penting untuk diperingati agar menyegarkan
ingatan bahwa kita pernah menyelamatkan
NKRI,” katanya.

Hidayat menceritakan ketika Indonesia
merdeka pada 1945 belum disebut tentang
negara Indonesia. Barulah pada tanggal 18
Agustus 1945 Negara Republik Indonesia
disebutkan dalam UUD 1945. Namun,
pemerintah Belanda tidak mengakui negara
Republik Indonesia. Bahkan pada 27
Desember 1949, Belanda membentuk
Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri
dari 16 negara federal di bawah ke-

pemimpinan Ratu Juliana di Belanda. Indo-
nesia dalam posisi terjajah kembali.

“Pada 3 April 1950 tampil Muhammad Natsir,
tokoh dari Partai Masjumi yang juga Ketua
Umum Ormas Persis. Muhammad Natsir
menyampaikan pidato Mosi Integral. Intinya
adalah menuntut kembali integralitas Indone-
sia menjadi NKRI dan mengokohkan Indone-
sia sebagai bangsa merdeka,” jelas Hidayat.

Pidato Mosi Integral Mohammad Natsir
diterima semua pihak. Karena Natsir me-
lakukan lobi ke semua pihak baik kalangan
Kristen, katolik, juga PKI, untuk mengembalikan
Indonesia pada NKRI. Lalu, pada 7 April 1950,
negara Indonesia kembali diproklamasikan.
Bung Hatta mengatakan 7 April itu sebagai

proklamasi Indonesia yang kedua setelah
proklamasi pertama pada 17 Agustus 1945.

“Peristiwa ini penting untuk disegarkan
kembali. Mengingat tantangan yang dihadapi
NKRI, seperti separatis OPM, otonomi
daerah yang menguatkan fanatisme ke-
daerahan (kepentingan daerah), juga
tantangan dari luar yang ingin membuat In-
donesia lemah,” ujar Hidayat.

“Saya setuju dengan dicanangkannya Bulan
NKRI. Selama satu bulan April bisa diadakan
kegiatan untuk memperkuat NKRI, seperti dia-
log lintas agama, lintas suku, dialog ke-
bangsaan. Hari NKRI penting supaya NKRI kita
bisa kokoh dan kuat,” tutupnya. ❏

BSC
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Silaknas BEM PTMI

Peran Tokoh Muhammadiyah dalam Perumusan

Pancasila

umum, bebas, dan rahasia. Sekarang
dimasukkan lagi dengan pemilu yang
berintegritas. “Untuk memahami substansi
pemilu ini maka sebenarnya diperlukan
keterlibatan warga negara yang mempunyai
hak untuk memilih,” katanya.

Jika pemilu ini ingin berhasil dan berinte-
gritas, lanjut Rambe, perlu sosialisasi kepada
masyarakat untuk memilih secara benar.
“Sistemnya harus berintegritas, penye-
lenggara dan aturannya juga berintegritas.
Para pemilih juga harus punya integritas,”
ujarnya.

Sementara itu Prof. Dr. Huzaimah T.
Yanggo dari MUI meluruskan tentang fatwa
Golput haram. Menurut Huzaimah, MUI tidak
mengeluarkan fatwa bahwa Golput haram.
“Fatwa Golput haram adalah bahasa dari
wartawan saja. Fatwa yang dikeluarkan MUI
merupakan fatwa tentang wajib memilih,”
jelasnya.

Ketika ada pemimpin yang memenuhi

syarat sesuai ajaran Islam maka seorang
diwajibkan untuk memilih. Persyaratan
pemimpin adalah seorang yang beriman dan
bertakwa, jujur (siddiq), amanah (bisa
dipercaya), tabligh (aktif dan aspiratif),
fathonah (mempunyai kemampuan), dan
memperjuangkan kepentingan umat Islam.

“Jadi fatwa MUI itu adalah kewajiban
memilih pemimpin dengan syarat-syarat itu.
Tidak harus semua syarat, sebagian syarat
saja kita wajib memilih. Fatwa itu tidak
menyebutkan soal Golput, tetapi kewajiban
untuk memilih,” ucapnya. ❏

BSC

PADA 8 hingga 13 April 2019 Badan
Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi
Muhammadiyah se-Indonesia (BEM

PTMI) menggelar Silaturahim Kerja Nasional

Badan eksekutif mahasiswa di bawah naungan perguruan tinggi Muhammadiyah menggelar Silaknas

di Surabaya. Acara itu dihadiri Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.

(Silaknas) di Surabaya, Jawa Timur. Dalam
kegiatan yang akan diikuti oleh sekitar 120
BEM PTMI itu dengan agenda merumuskan
masalah-masalah ke-Islaman, ke-Indonesiaan

dan keummatan. Untuk merumuskan dan
mendapat masukan mengenai masalah yang
ada, panitia acara selain menghadirkan
pengurus Muhammadiyah juga mengundang
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tokoh-tokoh nasional.
Pada 5 April 2019, panitia acara, yang

terdiri dari Rahmat Syarief (Koordinator BEM
PTMI), Sigit Hartono (Pengurus Pusat BEM
PTMI), Firdaus Su’udi (mahasiswa Universi-
tas Muhammadiyah Surabaya), dan Arif
Hakim (mahasiswa Univeristas Prof. Dr.
Hamka), menemui Wakil Ketua MPR Hidayat
Nur Wahid, (HNW) di ruang kerjanya, Lt. 9,
Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/
DPD Senayan, Jakarta.

“Kedatangan kami mengundang Bapak
hadir dalam acara Silaknas BEM PTMI”, ujar
Rahmat. “Kami ingin mendapat masukan dari
Bapak”, tambahnya. Ia menjelaskan, acara
ini dihadiri pengurus Muhammadiyah, tokoh-
tokoh nasional, dan para akademisi.

Undangan dari generasi muda

Muhammadiyah ini mendapat respon dari
HNW. Pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu
menyanggupi hadir dalam acara yang digelar
di Kota Pahlawan itu. Kepada mereka,
Hidayat berpesan agar generasi muda yang
masih mempunyai semangat tinggi dan tidak
kenal lelah untuk berdisplin dalam kehidupan.
“Kita dalam setiap kegiatan harus selalu on
time”, tegasnya. Sikap disiplin dan tepat
waktu, kata Hidayat, membentuk jiwa yang
tangguh. “Kedisiplinan berpengaruh dan
terkait dengan banyak hal”, ungkapnya.

Sebagai organisasi yang besar, Wakil
Ketua Badan Wakaf Pondok Pesantren
Gontor itu menginginkan agar Muhammadi-
yah bahu membahu dengan organisasi lain
demi kebaikan bangsa dan negara. Sebagai
organisasi yang mempunyai puluhan juta

anggota, Muhammadiyah diharapkan dapat
membimbing ummatnya dalam menentukan
pilihan saat pemilu. Dia mengingatkan, dalam
pemilu soal kalah dan menang itu hal biasa.
Semua pilihan ada resikonya. “Setelah pemilu
semua kembali seperti semula”, ujarnya.

Semua mengakui peran organisasi yang
didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan sangat
besar dalam perjalanan sejarah bangsa.
Kepada pengurus BEM PTMI, Hidayat
menjelaskan  bagaimana sejarah perumus-
an Pancasila. Saat merumuskan Pancasila
ada tokoh-tokoh dari Muhammadiyah,
seperti Kasman Singodimedjo, Ki Bagus
Hadikusumo, dan KH. Kahar Muzakir. Maka,
dari 22 Juni hingga 17 Agustus 1945,
bangsa Indonesia memiliki ideologi Panca-
sila, seperti yang tertuang dalam Piagam
Jakarta.

Lalu pada 18 Agustus 1945, ada tokoh
dari Indonesia Timur yang keberatan dengan
tujuh kata dalam Sila I Pancasila. Mereka
melobi Wakil Presiden Mohammad Hatta agar
tujuh kata dalam Sila I dihilangkan. “Ke-
beratan itu akhirnya diterima oleh Panitia
Sembilan dari kalangan ummat Islam”,
ujarnya. Dari sikap tersebut, Hidayat
menyebut, tokoh-tokoh Muhammadiyah ikut
menyelesaikan masalah dari sesuatu yang
sudah disepakati. Untuk itu, Hidayat ber-
harap, generasi muda dari organisasi
berlambang matahari itu para pendahulunya
itu. “Mereka menyelamatkan bangsa”,
ucapnya. ❏

AWG
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Ketua MPR Zulkifli Hasan:

Mari Ciptakan Pemilu Damai dan Menggembirakan

GERBANG utama menuju kompleks
MPR, DPR, dan DPD RI, pada Senin
(18/3)  pagi tertutup rapat. Beberapa

tamu yang hendak masuk ke kompleks
parlemen dari arah Jl. Gatot Soebroto dialih-
kan ke pintu belakang. Pemandangan ini tentu
saja terasa ganjil, apalagi hari itu bukan  hari
libur, tapi hari masuk kerja setelah libur akhir
pekan, Sabtu dan Ahad.

 Teka teki apa yang terjadi hari itu terjawab
sudah setelah pada pukul 08.00 WIB datang

ratusan orang mengenakan kostum, baju dan
kaos, serba hitam bertuliskan Yen Ora Mas
Tuntas Ora... bergerombol di depan pintu
gerbang. Mereka  menamakan diri Komunitas
Tikus Piti Anati Baris bermaksud me-
nyampaikan aspirasi dan menuntut adanya
Presiden Independen pada Pemilu serentak
17 April 2019.

 Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang hari itu
memiliki  agenda  di luar kota menyempatkan
diri menerima ratusan massa aksi di depan

Jelang pemilu serentak 17 April 2019, ratusan massa Komunitas Tikus Piti Anati Baris mendatangi

gedung MPR. Mereka menuntut adanya calon Presiden, DPR, dan DPD dari jalur independen.

pintu gerbang kompleks Parlemen Jl. Gatot
Soebroto Jakarta Pusat. Dalam orasinya,
para pendemo menuntut agar Ketua MPR
melaksanakan Sidang Istimewa MPR untuk
membuka jalan bagi lahirnya calon Presiden
Independen.

Pada kesempatan itu massa aksi meng-
ajukan Tiga Tuntutan Nusantara (Tritura)
meliputi: Pertama, kembalinya tatanan
kehidupan berbangsa dan bernegara
berdasarkan UUD 45 secara murni dan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Diskusi ‘Konsolidasi Nasional Untuk Pemilu Damai’

MPR Optimistis Pemilu 2019 Berlangsung Damai

DI HADAPAN puluhan wartawan yang
memenuhi Press Room, Gedung
Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD

Senayan, Jakarta, 25 Maret 2019, Wakil
Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW)
memaparkan, bangsa Indonesia memiliki
pengalaman panjang dalam berdemokrasi.
Dulu ada anggapan kalau Presiden Soeharto
jatuh, bangsa ini akan bubar. Kekhawatiran
serupa juga terjadi pada Pemilu 1999 dan
saat peralihan kekuasaan dari Presiden
Abdurrahman Wahid ke Megawati. Namun,
ketakutan akan terjadinya perpecahan pada
peristiswa-peristiwa besar semua tak ter-
jadi. “Jadi tak benar bila peralihan kekuasaan
akan menyebabkan perpecahan”, ujarnya.

Dalam Diskusi Empat Pilar dengan tema
Konsolidasi Nasional Untuk Pemilu Damai
itu, pria asal Klaten, Jawa Tengah, ini
meminta semua pihak tidak memperbesar
ketakutan bila dalam Pemilu 2019 akan terjadi
hal-hal yang tidak diinginkan. Bagi HNW,
Pemilu adalah peristiwa rutin terjadi setiap
lima tahun serta merupakan hal yang biasa.
“Untuk itu kita harus berkontestasi dengan
baik”, harapnya. Pada Pemilu 2019 diharap-
kan semua tak pesimistis. Kontestasi yang
terjadi pada tahun ini disebut akan men-
dewasakan  rakyat Indonesia. “Sudah sekian
Pemilu seharusnya akan menjadikan kita
semakin baik”, ucapnya.

HNW menuturkan, Pemilu mempunyai

rujukan yang kuat, dan ada dalam UUD NRI
Tahun 1945. Dengan dasar hukum yang
kokoh seharusnya masalah-masalah yang
ada sudah selesai. Dia sepakat bahwa pada
Pemilu 2019 harus tercipta suasana damai.
Meski demikian ditegaskan, untuk mencipta-
kan suasana yang damai, tidak hanya
ditekankan pada kontestan pemilu, partai
politik dan Capres-Cawapres, namun pihak-
pihak lain juga diharap untuk melakukan hal
yang sama. “Bisa jadi yang menghadirkan
suasana tak damai bukan kontestan pemilu,

namun pihak ketiga”, ungkapnya.
Untuk menciptakan suasana damai, Wakil

Badan Wakaf Pondok Pesantren Gontor itu
mengharap agar media massa jangan
menjadi tim sukses salah satu pihak peserta
pemilu. Bila ini terjadi dikhawatirkan media
massa akan menulis berita tak sesuai
dengan fakta. Dia tak hanya meminta media
massa berlaku adil, aparatur keamanan yang
menjadi bagian dari pemerintahan diharap-
kan melakukan hal serupa, adil. Bila adil,
salah satu asas pemilu, yakni luber jurdil,

konsekuen; kedua, kembalinya kedaulatan
di tangan rakyat yang sebenarnya melalui
dibukanya jalur independen dalam pencalon-
an dalam Pilpres dan Pileg; dan, ketiga,
terwujudnya masyarakat gemah ripah loh
jinawi, tata titi tentram kerta raharja,
tercukupinya sandang pangan papan
secara riil.

Menanggapi tuntutan massa aksi itu,
Zulkifli Hasan menyatakan terima kasih,
karena para pendemo telah datang ke
kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta,
dengan penuh kedamaian. Kedatangan
massa aksi ini, lanjut Zulkifli Hasan, patut

dihargai karena mereka rela meninggalkan
pekerjaan, keluarga, dan menggunakan
ongkos sendiri.

Selanjutnya Zulkifli menjelaskan bahwa
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
hanya membolehkan calon presiden yang
diusulkan partai politik atau gabungan partai
politik. Berbeda dengan bupati dan gubernur
yang membolehkan calon independen.

“Tetapi bukan tidak mungkin ada capres
independen, namun harus dibicarakan lebih
lanjut. Caranya, harus mengubah UUD NRI
Tahun 1945 terlebih dahulu”, jelas Zulkifli
Hasan.

Pada kesempatan itu, Zulkifli juga meng-
ingatkan bahwa sekarang kita berada di
tahun politik, karenanya semua pihak harus
menjaga perdamaian dan persatuan. Demo-
krasi, kata Zulkifli,  merupakan pemilihan biasa
yang diselenggarakan setiap lima tahun.
Karena itu tidak boleh ada keributan.

“Kita memilih di antara teman sendiri. Kita
bukan menghadapi Belanda, tapi kita ber-
hadapan dengan sesama anak bangsa.
Karena itu mari ciptakan pemilu yang meng-
gembirakan, damai, dan menyenangkan”,
katanya. ❏

MBO
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Generation Z Peduli Politik

Kepada Generasi Milenial HNW Tekankan Bahwa

Politik Bagian dari Bela Negara

Generasi milenial adalah generasi harapan bangsa. Apatisme generasi milenial terhadap politik akan

sangat berbahaya untuk kelangsungan demokrasi bangsa.

JIKA bicara soal politik, masih banyak
rakyat Indonesia yang menilai apatis
bahkan negatif, terutama dari kalangan

milenial.  Hal tersebut bisa dimaklumi, sebab
generasi milenial saat ini banyak disuguhkan
informasi, baik dari media massa maupun
media sosial, tentang begitu banyaknya para
politikus dan pejabat publik, anggota parpol,
yang melakukan kejahatan korupsi.

Karena terlalu seringnya kasus tersebut
terjadi menyebabkan image serta persepsi
buruk dunia politik, sehingga banyak yang
menjauhinya.  Wakil Ketua MPR RI Hidayat
Nur Wahid (HNW) mengungkapkan bahwa
edukasi serta pemahaman politik yang baik,

tercipta maka pemilu damai yang diinginkan
terwujud. “Bila pemilu luber jurdil maka
kedamaian akan tercipta”, tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, HNW me-
minta agar kritik yang dilontarkan masyarakat
kepada pemerintah,jangan diartikan sebagai
menyebar kebencian atau hoax. Bila ada
kritik, disarankan kritikan yang ada dibalas
dengan argumen yang lebih kuat. “Bila kritik
dianggap hoax, itu justru yang akan membikin
resah”, ungkapnya.

Anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar, Ace
Hasan Sadzily, dalam diskusi mengatakan,
pemilu adalah mekanisme yang biasa dalam
demokrasi. “Mekanismenya diatur dalam
konstitusi”, tuturnya. Lebih lanjut dikatakan,
pemilu untuk mengatur sirkulasi kekuasaan
setiap 5 tahun sekali. “Cara ini disebut sebagai
cara yang paling beradab”, ungkapnya. Untuk
itulah dalam sirkulasi kekuasaan lewat pemilu,
kita dituntut berpikir jernih dalam memilih
pemimpin. Sebagai sarana untuk memilih
pemimpin maka mantan aktivis HMI Cabang
Ciputat itu mengharap kepada semua agar
memanfaatkan pemilu dengan sebaik-baiknya.

Sebagai peralihan kekuasaan yang

beradab maka dalam kampanye diharapkan
peserta pemilu, partai politik dan Capres-
Cawapres, menyampaikan visi dan misi. Bila
petahana harus menyampaikan apa yang
sudah dilakukan dan akan dilakukan 5 tahun
ke depan. “Dalam kampanye tentu harus
menyampaikan harapan baru”, ujarnya. Dari
sinilah alumni UIN Syarif Hidayatullah itu
menyebut, pemilu sebagai sarana untuk
berlomba-lomba dalam kebaikan. “Sarana
untuk ‘fastabiqul khairat’ “, ucapnya. Bila ini
terjadi maka kekhawatiran yang ditakutkan,
yakni perpecahan, tak akan terjadi.

Sama seperti HNW, bangsa ini sudah
memiliki pengalaman berdemokrasi yang
panjang. Disebut Pemilu 1999, 2004, 2009,
dan 2014, semua berlangsung dengan
lancar. Pada 2019, pemilu yang ada berbeda
dengan pemilu sebelumnya. Pada tahun ini,
Pemilu Presiden dan Legislatif dilakukan
serentak. “Ini bukan sesuatu yang mudah,
namun menjadi tantangan baru”, sebutnya.
Kali pertama pemilu serentak diharapkan
dimanfaatkan sebaik-baiknya. “Jangan gara-
gara pemilu kita terpecah”, harapnya.

Pakar Politik UIN Syarif Hidayatullah, Ady

Prayitno, dalam kesempatan yang sama
dengan tegas menyebutkan, pemilu bukan
perang antaragama, suku, dan golongan. Dia
meminta pemilu sebagai pesta demokrasi
yang disambut dengan baik. “Jangan sampai
adanya pemilu membuat kita tak produktif”,
paparnya.

Dalam pemilu, menurut Ady Prayitno,
rakyatlah sebagai penentu yang menjadikan
atau menggagalkan seseorang pemimpin.
Dari sinilah maka peserta pemilu selalu
mendekati rakyat dan membentuk asosiasi
yang mewadahi mereka. “Agar disebut
dekat dengan rakyat maka caleg dan capres
melakukan blusukan”, ucapnya.

Diungkapkan, demokrasi pasca reformasi
membawa berkah bagi seluruh rakyat. Pada
masa lalu, untuk menjadi presiden biasanya
berasal dari garis keturunan orang yang
pernah menjadi presiden. “Sekarang siapa
saja bisa menjadi pemimpin”, paparnya.
Sama seperti HNW dan Ace, Ady optimistis
Pemilu 2019 berlangsung damai, sebab
bangsa ini mempunyai pengalaman dalam
berdemokrasi sejak masa lalu. ❏

AWG

terutama untuk kaum milenial, harus terus
disuarakan.

HNW menyampaikan hal itu di hadapan
sekitar 560 pelajar SMA dan SMK se Jakarta
Selatan, student care, forum OSIS dan
Pemuda Jakarta Anti Narkoba dalam acara
‘Generation Z Peduli Politik, bertema:
‘Pentingnya Pemahaman Politik Yang Baik,
Benar dan Berakhlak Untuk Kalangan Pelajar
SMA’ yang digelar Forum Pelajar Bela Negara
Se-Indonesia, di Ruang Rapat Gedung
Nusantara V, Kompleks Gedung MPR/DPR/
DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Selanjutnya HNW menyatakan, yang
harus dipahami generasi milenial bahwa
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politik itu tidak hanya diartikan perebutan
jabatan atau hanya ramai setiap lima tahun
sekali karena pemilu. Tapi politik adalah
sebuah kegiatan yang berorientasi untuk
menghadirkan kebijakan yang membawa
manfaat  sebesar-besarnya dan sebanyak-
banyaknya untuk warga bangsa, di mana
kegiatan politik itu dilaksanakan.  “Jadi, politik
merupakan pelaksanaan demokrasi yang
sebenar-benarnya, bukan pelaksanaan
democrazy,” terang HNW.

Berpolitik, lanjut HNW, adalah juga menjadi
bagian dari implementasi bela negara.
Sebuah keputusan politik terkait bela negara
yang menyebabkan munculnya Keppres No.

28  pada masa Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) yang menetapkan tanggal
19 Desember sebagai Hari Bela Negara
(HBN). Terekam dalam sejarah negara Indo-
nesia, yakni peristiwa Deklarasi Peme-
rintahan Darurat Republik Indonesia oleh
Mr. Sjafruddin Prawiranegara di Sumatra
Barat pada 19 Desember 1948 ketika
pemerintahan Republik Indonesia di Yogya-
karta jatuh ke tangan  Belanda dalam Agresi
Militer ke-II.

Keluarnya keputusan politik (deklarasi)
tersebut, ungkap HNW, menghilangkan klaim
penjajah bahwa Indonesia sudah hilang atau
habis. Berita masih eksisnya Indonesia itu

kemudian menyebar ke seantero dunia, dan
dunia pun masih mengakui negara Indone-
sia eksis.  Itulah pentingnya politik buat
eksistensi bangsa dan perkembangan
bangsa.

“Melihat hal-hal tersebut, saat ini menjadi
sangat penting peran dan kiprah aktif
generasi milenial, generasi terpelajar Indo-
nesia, di era kekinian untuk menyukseskan
demokrasi, menghadirkan keberanian kaum
terpelajar Indonesia untuk maju ke depan
guna menyelamatkan dan membela Indone-
sia, seperti dilakukan para pendiri bangsa
kita dahulu,” tandasnya. ❏

DER

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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G
EMA

PANCASILA

Ki Hadjar Dewantara

Lepas Gelar Bangsawan Berbaur Bersama Rakyat

Ing ngarso sang tulodo, Ing madyo
mangun karso, Tut wuri handayani (di
depan memberi contoh, di tengah mem-

bangun karya, di belakang memberi dorong-
an). Itulah tiga jargon yang melekat pada
sosok seorang Raden Mas Soewardi
Soerjaningrat atau lebih dikenal dengan
sebutan Ki Hadjar Dewantara. Dia adalah
Pahlawan Nasional, Bapak Pendidikan
Nasional, dan pendiri Perguruan Taman
Siswa sebuah  lembaga pendidikan yang
diperuntukkan bagi kaum pribumi Indonesia
di zaman penjajahan Belanda.

Raden Mas Soewardi Soerjaningrat lahir
di Kadipaten Pakualaman, Yogyakarta, 2 Mei
1889, dan wafat dalam usia 69 tahun di kota
yang sama pada 26 April 1959. Berkat jasa-
jasanya membangun pendidikan bagi kaum
pribumi itulah maka tanggal lahir  Ki Hajar
Dewantara ditetapkan dan  diperingati
sebagai Hari   Pendidikan Nasional.

Raden Mas Soewardi merupakan Menteri
Pengajaran Indonesia ke-1  yang memegang
jabatannya selama kurang lebih tiga bulan,
dari 2 September 1945 hingga 14 November
1945. Ia dikukuhkan  sebagai Pahlawan
Nasional  oleh Presiden  Soekarno, berdasar
Surat Keputusan Presiden Republik Indone-

sia No. 305 Tahun 1959, tanggal 28 Novem-
ber 1959.

Sebagai keturunan bangsawan, Soe-
wardi berkesempatan mengenyam pendidik-
an jauh lebih baik dibanding kalangan rakyat
biasa. Soewardi  kecil menamatkan pendidik-
an dasar di ELS (Sekolah Dasar Eropa/
Belanda). Selanjutnya ia meneruskan
studinya  di STOVIA (Sekolah Dokter

Bumiputera), tetapi berhenti  di tengah jalan
lantaran sakit. Selanjutnya ia bekerja sebagai
penulis dan wartawan.

Sembari menggeluti dunia kewartawanan,
Soewardi Soerjaningrat aktif dalam organi-
sasi sosial dan politik. Di organisasi Boedi
Oetomo (BO) yang berdiri pada  1908,
misalnya, ia  aktif di bagian propaganda,
mengampanyekan pentingnya persatuan.
Selain di Boedi Oetomo, Soewardi juga
menjadi anggota  Insulinde, sebuah  organi-
sasi multietnik yang didominasi kaum Indo.
Organisasi ini berdiri untuk  memperjuangkan
pemerintahan sendiri di Hindia Belanda.

Selama menjadi wartawan, Soewardi
menghasilkan beberapa karya tulis yang
sangat terkenal, antara lain: Een voor Allen
maar Ook Allen voor Een atau Satu untuk
Semua, tetapi Semua untuk Satu Juga; dan
Seandainya Aku Seorang Belanda atau Als
ik een Nederlander was.

Artikel Seandainya Aku Seorang Belanda
berisi kritik terhadap arogansi perilaku
penjajah  Belanda. Mereka  melakukan pesta
perayaan hari kemerdekaan Belanda dari
Perancis di  negara yang sudah dirampas
kebebasannya. Perilaku seperti itu tidaklah
adil dan tidak pantas, terlebih jika dana pesta

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Tiga Serangkai
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itu mintakan  kepada bangsa yang dijajahnya.
Akibat artikel tersebut, Soewardi  di-

tangkap  dan  diasingkan ke Pulau Bangka
bersama dua temannya yang dikenal
sebagai tiga serangkai, yaitu: Ernest Douwes
Dekker  dan Tjipto Mangoenkoesoemo. Tak
cukup sampai disitu, ketiganya kemudian
diasingkan ke Belanda.

Gelar Kebangsawanan

Di  Negeri Kincir Angin itu, selain aktif
dalam organisasi pelajar asal Indonesia,
Soewardi juga sempat  mendirikan  Kantor
Berita Indonesia. Dari sini Soewardi  merintis
cita-cita  memajukan kaum pribumi. Ia
kemudian belajar  ilmu pendidikan hingga
memperoleh Europeesche Akta, berupa
ijasah pendidikan yang  kelak menjadi pijakan
mendirikan Taman Siswa.

Soewardi kembali ke Indonesia pada

September 1919. Sesaat kemudian ia
bergabung di sekolah binaan saudaranya.
Pengalaman ini kemudian digunakan untuk
mengembangkan konsep belajar mengajar
bagi sekolah yang ia dirikan pada 3 Juli
1922, yaitu:  National Onderwijs Institut
Tamansiswa atau Perguruan Nasional
Tamansiswa.

Soewardi adalah sosok yang selalu
bersungguh-sungguh dalam berjuang. Ia rela

mengorbankan apa saja yang dia miliki demi
untuk mencapai apa yang dicita-citakan.
Termasuk mengorbankan kehidupannya
yang nyaman dan berbagai fasilitas yang
lazim dimiliki sebagai keturunan  bangsawan.

Salah satu buktinya, ketika Soewardi
mengganti namanya menjadi Ki Hadjar
Dewantara pada saat usianya menginjak 40
tahun.

Dengan sadar Soewardi menanggalkan
gelar kebangsawanan di depan namanya.
Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas
dekat dengan rakyat, baik secara fisik
maupun jiwa. Hal ini sekaligus menunjukkan
bahwa Soewardi benar-benar meleburkan
dirinya ke dalam komunitas masyarakat.
Sesuai dengan jorgan yang dia ciptakan: Ing
ngarso sang tulodo, Ing madyo mangun
karso,  Tut wuri handayani. ❏

MBO
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DI TENGAH kesibukan sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di
MPR dan menyosialisasikan Empat Pilar MPR, Agun Gunandjar
Sudarsa meluncurkan buku karyanya. Buku ke delapan dari

buah pikir dan tangannya itu dilepas ke publik di Ruang GBHN, Gedung
Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, 1 April 2019.

Menjadi saksi diluncurkan buku berjudul Pemilu Damai,
Berintegritas, dan Menyejahterakan itu adalah Sekjen Partai Golkar
Lodewijk Freidrich Paulus; mantan Menteri Hukum dan HAM, Andi
Matalatta; mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad;
anggota MPR dari Fraksi Golkar Rambe Kamarulzaman; dan
Hardisoesilo; dan ketua Lemkaji Rully Chairul
Azwar; serta para politisi Golkar lainnya,
mahasiswa, dan pengamat politik.

Buku yang tebalnya 218 halaman plus XI itu
diberi kata pengantar oleh Ketua Partai Golkar
Airlangga Hartarto dan Ketua MK Anwar Usman,
serta catatan akhir oleh mantan Sekjen Golkar
di masa Orde Baru, Sarwono Kusumaatmadja.
Buku yang dicetak oleh PT. Semesta Rakyat
Merdeka itu dibagi dalam V bab yang semuanya
secara berkesinambungan menguraikan ke-
daulatan rakyat, sejarah pemilu, perangkat
hukum, dan keinginan menciptakan pemilu yang
damai, berintegritas, dan menyejahterakan.

Kepada wartawan, Agun Gunandjar me-
ngatakan, Partai Golkar mengajak masyarakat
untuk bisa memilih dan memilah kontestan mana
yang mampu menghadirkan pemilu yang tidak
hanya damai, namun juga berintegritas dan
menyejahterakan. “Juga harga menghargai,
saling menghormati, fair, jujur, tidak melakukan money politic, dan
serangan fajar”, ungkapnya. “Hal demikian perlu benar-benar
terjaga”, tambahnya.

Apa yang diharapkan Partai Golkar, menurut pria asal Kota Bandung,
Jawa Barat, itu tak hanya seperti yang dipaparkan. Dia juga mengajak
masyarakat untuk memilih dan memilah calon dari kontestan mana
yang bisa memberi gagasan baru dalam masalah kebangsaan dan
kedaulatan rakyat. “Memberi gambaran dan gagasan baru ini sangat
penting untuk wajah Indonesia lima tahun ke depan”, ucapnya.
Tantangan yang ada di masyarakat, kata Agun Gunandjar, adalah
lapangan pekerjaan, kemajuan teknologi informasi, dan budaya glo-
bal. “Kebijakan pembangunan yang ada diharap tak meluluhlantakan

budaya lokal yang sebenarnya menjadi karakter bangsa”, tuturnya.
Untuk itu, dia berharap, kontestan yang ada mampu menyodorkan

solusi bagi masyarakat. Dia mencontohkan bagaimana masalah yang
dihadapi kaum milineal bisa diatasi. “Jadi Partai Golkar tidak hanya
hadir di TPS, tetapi juga memberi jaminan 5 tahun ke depan yang
menyejahterakan”, ucapnya.

Bagi Agun Gunandjar ini penting, sebab kedaulatan rakyat tidak
hanya saat berada di TPS namun untuk 5 tahun  selanjutnya, di
mana rakyat juga berhak atas kedaulatan di bidang ekonomi,
pendidikan, dan kesejahteraan lainnya. Pentingnya kontestan pemilu

untuk menghadirkan gagasan, sebab harus
diakui menjelang Pemilu tahun ini masih
banyak muncul caci maki, hoax, dan beragam
fitnah. Dia dengan tegas mengajak semua
untuk menjadikan pemilu sebagai sarana
menciptakan masa depan yang lebih baik.

Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Freidrich
Paulus, yang hadir mewakili Ketua Partai
Golkar Airlangga Hartarto, menuturkan
bahwa dia memberi apresiasi pada acara itu.
Partai Golkar, kata Lodewijk, ingin pemilu
seperti apa yang ada di buku Agun Gunan-
djar, yakni damai, berintegritas, dan menye-
jahterakan. Lebih lanjut, Lodewijk menuturkan,
pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan
nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan
kedaulatan rakyat. “Ini harus menjadi
pemahaman bersama”, tuturnya.

Pemilu damai, kata Lodewijk, sebagai modal
dasar bagi keberadaan pemerintahan yang

terbentuk pasca pemilu. Untuk itulah hajatan lima tahun sekali itu
perlu diselenggarakan secara transparan dan akuntabel. Ada tiga
faktor, menurut pria berpangkat terakhir letnan jenderal itu, adalah
mampu membuat pemilu menjadi damai. Tiga faktor itu tingkat
kecerdasan masyarakat dalam memahami kondisi bangsa, kesiapan
partai politik  mempersiapkan kader yang kredible, dan kesiapan
penyelenggara pemilu yang Luber Jurdil.

Dalam kesempatan itu, buku yang bersampul foto diri Agun
Gunandjar itu dibedah oleh Direktur Akbar Tanjung Institute, M. Alfan
Alfian, M; dosen Fisip UI Valina Singka Subekti, dan Direktur Perludem
Titi Anggraini. ❏

AWG

Agun Gunandjar Sudarsa  Luncurkan

Buku Ke-8

Pemilu diharapkan tidak hanya damai namun juga berintegritas, menyenangkan, dan memberi

gagasan baru. Buku kedelapan karya Agun Gunandjar mengupas masalah pemilu tersebut.
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Proyek pembangunan MRT (Moda Raya

Terpadu) telah digagas sejak 1980-an.

Pembangunan sarana transportasi seperti ini

dirasa penting untuk mengurangi kepadatan lalu

lintas di ibukota Jakarta. Meski pembangunannya

tersendat-sendat, selain karena krisis ekonomi,

masalah pendanaan, juga karena siklus pergantian

gubernur namun pembangunan MRT terus dilanjutkan

hingga menjangkau titik-titik penting di Jakarta. Beroperasinya

kereta yang bernama Ratangga itu membuat kota ini selevel dengan

Singapura, Malaysia, dan Bangkok.
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SELINGAN

DI LAMAN www.jakartamrt.co.id, pada
awal Maret 2019 termuat pem-
beritahuan yang ditujukan kepada

umum bahwa PT. MRT (Mass Rapid Transit)
Jakarta mengajak masyarakat ikut dalam uji
coba MRT. Untuk bisa menikmati kereta yang
berlalu lalang di jalan layang dan bawah
tanah, yang bergerak dari Stasiun Lebak
Bulus hingga Stasiun Bundaran HI pulang
pergi, calon penumpang diwajibkan men-
daftarkan diri lewat www.ayocobamrtj.com
dan selanjutnya dialihkan ke bukalapak.
com.

Rupanya pendaftaran yang dimulai 5
hingga 23 Maret 2019 itu mendapat respon
yang luar biasa. Fasilitas elektronik untuk
pendaftaran mengalami perlambatan bahkan
error. Bisa jadi hal itu disebabkan masyarakat
berebut untuk mendapat e-ticket uji coba.

Begitu masa uji coba diperlakukan pada
12 hingga 24 Maret 2019 masyarakat yang
namanya sudah terdaftar dalam catatan
petugas, mulai pagi sudah mendatangi
stasiun-stasiun yang ada. Di Stasiun Dukuh
Atas dan Stasiun Bundaran HI, pada jam
kerja, terlihat ratusan calon penumpang
memadati pintu elektronik. Mereka berdiri di
sana untuk menunggu arahan dari petugas.

Sebagai transportasi yang baru memulai
operasionalnya, petugas terkadang masih
menunggu koordinasi dengan petugas
lainnya untuk mengatur calon penumpang.

Begitu siap maka calon penumpang tadi
dipersilahkan menuju ke tempat pem-
berangkatan. Sebagai transportasi yang
mengedepankan ketepatan waktu, ke-
datangan kereta sesuai dengan jadwal yang
telah disusun, sehingga penumpang hanya
sekejap berdiri menunggu. Begitu kereta
yang bernama Ratangga datang dan
membuka pintunya para calon penumpang
berebutan masuk ke gerbong-gerbong yang
terangkai satu dengan lainnya itu.

Dalam perjalanan dari Stasiun Bundara HI
ke Stasiun Lebak Bulus, kereta melewati
lorong gelap, bawah tanah, sepanjang
Stasiun Bundaran HI hingga Stasiun Senayan.
Tapi, para penumpang tak perlu takut, karena
di dalam gerbong kereta tersedia lampu
penerangan. Selepas dari Stasiun Senayan
menuju ke Stasiun Sisingamaraja, suasana
berubah menjadi terang benderang di siang
hari, karena perjalanan kereta selanjutnya
menyusuri jalur layang.

Sebagai sarana transportasi paling
modern dan pertama kali terdapat di

Indonesia membuat uji coba MRT diminati
masyarakat. Saat jam kerja bisa dikatakan
hanya ratusan penumpang, namun ketika hari
Sabtu dan Minggu, dan hari-hari libur
nasional, ribuan orang memadati stasiun-
stasiun pemberhentian. Bahkan, di Stasiun
Bundaran HI antrian memanjang hingga luar
pintu masuk stasiun yang berada di tepi Jl.
Thamrin. Padahal jarak dari pintu masuk
hingga garis kuning, ruang berdiri sebelum
masuk kereta cukup jauh, sekitar 150 meter.

Masyarakat yang ingin menjajal wahana
itu tidak hanya warga Jakarta, namun juga
ada yang datang dari luar Kota Jakarta,
seperti dari Bogor, Bekasi, Tangerang,
Depok, Serang, dan kota lainnya. Sebuah
web berita menyebutkan, salah satu dari
ribuan bahkan puluhan ribu orang yang ingin
mencoba MRT itu adalah Tini. Perempuan
asal Purwokerto, Jawa Tengah, ini ke
Jakarta dengan tujuan berbelanjda di Pusat
Grosir Tanah Abang. Dia tertarik mencoba
naik MRT ini karena Tini ingin tahu bagaimana
rasanya naik kereta yang mengutamakan
kecepatan dan ketepatan waktu. Kebetulan
ia tiba di Jakarta bertepatan dengan hari libur
Isra Mi’raj, 3 April 2019. Jadi, dia harus ikut
mengantri di antara ribuan orang yang punya

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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tujan sama, yakni menjajal MRT. “Saya antri
selama 15 menit”, cerita Tini seraya
menceritakan bahwa dia hari bergerak pelan
untuk sampai di loket. Meskipun harus
bersusah payah untuk mendapat tiket, Tani
mengaku, dia tetap semangat. “Soalnya
penasaran, jadi tak masalah harus antri,”
ujar Tini.

Selesainya proses pembangunan MRT
dan telah diresmikan penggunaannya oleh
Presiden Joko Widodo pada 24 Maret 2019
merupakan akhir dari perjalanan panjang
Kota Jakarta meningkatkan statusnya
sehingga selevel dengan Singapura, Kuala
Lumpur (Malaysia), dan Bangkok (Thailand)
dalam masalah penyediaan transportasi
publik. Dibanding dengan ketiga kota itu,
Jakarta terbilang ketinggalan dalam hal
membangun MRT dan LRT.

Peletakan batu pertama atau ground
breaking pembangunan MRT di Jakarta baru
dilakukan pada 10 Oktober 2013. Sebagai
Gubernur Jakarta, saat itu, Joko Widodo
mencanangkan pembangunan di kawasan
yang sekarang menjadi Stasiun Dukuh Atas.
Dalam sambutan, pria asal Solo, Jawa
Tengah, waktu itu mengatakan, pem-
bangunan MRT merupakan perwujudan
mimpi warga Jakarta selama puluhan tahun.
“Alhamdulillah hari ini dimulai, ground
breaking, fisik pembangunan MRT,” ujarnya
seperti dikutip sebuah web berita.

Meski pembangunan dilakukan semasa
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, yang
kemudian dilanjutkan Basuki Tjahaja Pur-

nama, Djarot Saiful Hidayat, dan sekarang
Anies Baswedan, namun rencana pem-
bangunan MRT itu telah disusun sejak lama.
Persisnya pada masa BJ. Habibie yang kala
itu menjabat sebagai Kepala Badan Peng-
kajian dan Penerapan Teknologi/Menteri
Negara Riset dan Teknologi. Pada kurun
waktu 29 Maret 1978 hingga 11 Maret 1998,
BJ. Habibie telah merancang sistem trans-
portasi terpadu. Dalam rancangan yang
dilakukan 1985 - 1995 itu dikaji empat moda
transportasi, yaitu:  Jakarta Urban Transport
Program, Integrated Transport System
Improvement by Railway and Feeder
Service, Transport Network Planning and
Regulation, dan Jakarta Mass Transit
System Study.

Dalam rancangan itu, pembangunan MRT
dimulai dari kawasan Blok M hingga kawasan

Kota Tua, berjarak sekitar 14 km. Jalur yang
ada dalam rancangan itu semuanya berada
di bawah tanah. Namun sayang rancangan
itu tidak terlaksana, karena krisis moneter
melanda Asia pada 1997 dengan korban
paling menderita adalah Indonesia.

Ketika Sutiyoso menjabat Gubernur
Jakarta, 1997-2007, dia berupaya mewujud-
kan apa yang sudah digagas oleh BJ Habibie
tersebut. Jalur MRT yang hendak dibangun
oleh mantan Pangdam Jaya itu tidak dimulai
dari Blok M, namun dari Jl. Fatmawati.
Bedanya lagi, jalur yang hendak dibangun
pada masa ini semua di bawah tanah,
subway. Biaya yang diperlukan untuk
membangun jalur Fatmawati-Kota, US$ 1,75

miliar, dengan jumlah tenaga kerja yang
diserap mencapai 60.000 orang. Di sela
rencana itu, Sutiyoso juga membangun LRT,
kereta ringan, dengan jalur di antaranya
melintasi kawasan GBK, Kompleks Gedung
MPR/DPR/DPD, Palmerah, Kementerian
Kehutanan,  yang kesemuanya berada di
kawasan Senayan.

Di sela-sela itu, pada 2005, Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono mengambil langkah
dengan memasukkan proyek MRT Jakarta
menjadi proyek nasional. Dari langkah ini
membuat Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta saling berbagi tugas dan
tanggung jawab. Karena ini merupakan
proyek besar, Jepang pun tertarik untuk
membiayainya. Dan, kemudian pada 28
November 2006 terjadi kesepakatan pem-
biayaan proyek MRT antara Gubernur Japan

Bank for International Cooperation (JBIC)
Kyosuke Shinozawa dan Duta Besar
Indonesia untuk Jepang, Yusuf Anwar.

Ketika upaya pembangunan dimulai, di
Jakarta terjadi peralihan gubernur, dari
Sutiyoso ke Fauzi Bowo. Pada era gubernur
yang akrab disapa Foke (2007-2012) terjadi
pertemuan antara penggagas pertama, BJ.
Habibie, dengan Fauzi Bowo. Waktu itu, Foke
berkunjung ke kediaman Presiden ketiga itu
di Kuningan, Jakarta. Waktu itu, BJ Habibie
menyatakan prihatin dengan kondisi lalu lintas
dan transportasi di Jakarta, sehingga dia
mengundang Foke ke kediamannya. BJ
Habibie mengingatkan bahwa dia telah
merangcang   sebuah konsep untuk meng-

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

19993504_MAJALAH MAJELIS MEI 2019_T-41_R1.pdf   1 5/7/2019   9:53:14 AM



42 EDISI NO.05/TH.XIII/MEI 2019

SELINGAN

Setelah Lama Dinanti, Jakarta Akhirnya Memiliki MRT
Untuk merasakan MRT, wisatawan Indonesia tak perlu lagi pergi ke Singapura dan Kuala Lumpur. Proyek Moda Raya

Terpadu ini telah digagas sejak 1967. Penggagasnya adalah BJ. Habibie, yang kemudian melibatkan beberapa Gubernur

DKI Jakarta, dan menjadi kenyataan di era Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

KETIKA bebas visa diberlakukan di
wilayah yang terhimpun dalam
negara-negara ASEAN, serta merta

ratusan bahkan ribuan wisatawan dari
Indonesia setiap minggu mengalir dan
membanjiri Singapura dan Kuala Lumpur.
Mereka masuk ke Singapura bisa lewat
Bandar Udara Changi atau pelabuhan
Harbour Front dari Batam. Pun demikian,
untuk ke Malaysia mereka bisa melalui Kuala
Lumpur International Airport (KLIA) atau
pelabuhan Pasir Gudang via Batam. Wisata-
wan Indonesia berkunjung ke negeri-negeri

urai kemacetan di ibukota.
Di masa Foke, titik terang pembangunan

MRT mulai terlihat. Untuk pembangunan tahap
I membutuhkan biaya Rp 17 triliun dari Jepang
lewat Japan International Cooperation
Agency (JICA), yang kemudian disebut
sebagai pihak penyandang dana. Untuk itulah
pada 26 April 2012, Foke meresmikan
persiapan pembangunan MRT dengan jalur
Lebak Bulus-Bundaran HI. Dalam sambutan,
ia menuturkan agar MRT menjadi transportasi
yang nyaman, efisien, dan ramah lingkungan.
“Pada hari ini, saya bernafas lega karena
proyek ini bukan lagi mimpi, karena sudah
kita canangkan pekerjaan persiapan pem-
bangunan MRT”, ujarnya. Dalam masa Foke
yang sudah dikerjakan adalah pemindahan
Terminal Angkutan Umum Lebak Bulus,
pemindahan Stadion Olahraga Lebak Bulus,
pelebaran Jalan Fatmawati, dan pembangun-
an kantor proyek.

Pada 2012, di Jakarta kembali terjadi
peralihan gubernur, dari Fauzi Bowo ke Joko
Widodo. Selanjutnya proyek tetap dilanjutkan
dengan bukti peletakan batu pertama atau
ground breaking pada 10 Oktober 2013.
Pada 2014, di Indonesia digelar Pemilu
Presiden di mana Joko Widodo yang saat itu
menjadi Gubernur Jakarta ikut maju sebagai

Capres berpasangan dengan Jusuf Kalla.
Kemenangan yang diraih Joko Widodo
membuat dirinya tidak lagi menjadi Gubernur
DKI Jakarta. Basuki Tjahaja Purnama yang
sebelumnya menjadi Wakil Gubernur
selanjutnya menggantikan posisi Joko
Widodo. Proyek pembangunan MRT yang
sudah mulai berjalan pun dilanjutkan oleh pria
yang akrab dipanggil Ahok itu.

Pada 2017 di Jakarta digelar Pilkada.
Pemilihan Gubernur DKI Jakarta ini dimenang-
kan oleh pasangan Anies Baswedan-
Sandiaga Uno mengalahkan Basuki Tjahaja

Purnama (Ahok) yang berpasangan dengan
Djarot Saiful Hidayat lewat dua putaran, 15
Februari dan 19 April.  Di sisa masa
jabatannya, Basuki Tjahaja Purnama ter-
sangkut masalah hukum dan divonis 2 tahun
penjara. Sisa masa jabatannya itu diteruskan
oleh Djarot Saiful Hidayat. Dalam sisa masa
kepemimpinan Djarot, pembangunan MRT
terus berjalan.

Setelah Anies Baswedan-Sandiaga Uno
resmi dilantik, kendali pembangunan MRT
berada di tangan Anies. Dalam proses
penyelesaian pembangunan, alumni UGM itu
sering memantau penyelesaian proyek.
Contohnya, pada 6 November 2018 bersama
Presiden Joko Widodo meninjau Stasiun
Bundaran HI hingga Stasiun Lebak Bulus. Pada
20 Februari 2019, dia melakukan hal yang sama
bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Saat acara peresmian MRT, 24 Maret
2019, Anies dalam sambutan mengatakan,
pengerjaan MRT melalui proses waktu yang
lama. Untuk itu dia mengucapkan terima
kasih kepada para gubernur terdahulu,
Gubernur Sutiyoso, Gubernur Fauzi Bowo,
Gubernur Joko Widodo, Gubernur Basuki
Tjahaja Purnama, Gubernur Djarot Saiful
Hidayat.” ❏

AWG/dari berbagai sumber

itu, selain untuk menikmati tujuan wisata yang
mendunia seperti Merlion di Singapura dan
Menara Kembar Petronas di Kuala Lumpur;
juga untuk merasakan sarana transportasi
publik yang nyaman, cepat, efisien, dan
terintegrasi dengan moda transportasi
lainnya.

Di Singapura, transportasi publik dibangun
benar-benar mengagumkan dan perlu ditiru.
Antarmoda transportasi terintegrasi se-
hingga memudahkan pengguna bila hendak
berpergian dari satu tempat ke tempat lainnya.
Sebab, di negeri Singa itu jumlah mobil

pribadi dibatasi maka jaring-jaring
transportasi publik yang dibangun menjulur
ke segala sudut negeri.

Pastinya transportasi publik, MRT, di
Singapura tidak dibangun dalam waktu
semalam. Mereka membangun sarana
transportasi berbasis kereta yang mayoritas
jalurnya di bawah tanah dirancang dalam
waktu lama. Begitu Singapura melepaskan
diri dari Malaysia, pada 1967, Perdana
Menteri Lee Kuan Yew menggagas sistem
perencanaan tata kota. Perdana menteri
pertama Singapura itu menyakini negerinya
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yang kecil tidak cukup hanya dilayani dengan
sarana transportasi bus.

Keterbatasan lahan akan menyebabkan
kepadatan bila tidak dipikirkan cara yang lain.
Untuk itulah perlu dibangun MRT. Dengan
biaya pembangunan sebesar 5 Miliar dolar
Singapura, pada 22 Oktober 1983, mereka
melakukan ground breaking di Jalan Shan.
Jalur ini seperti jalur Lebak Bulus ke
Bundaran HI, dari selatan ke utara, dengan
lintasan tengah kota. Pembangunan dari
Stasiun Yio Chu Kang ke Stasiun Toa Payoh,
sepanjang 6 km, itu memerlukan waktu
sekitar 4 tahun. Enam kilometer dibangun
dalam waktu 4 tahun sebab pada masanya,
teknologi konstruktsi yang ada belum
secanggih saat ini.

Seperti warga Jakarta yang mulai April
2019 sudah bisa menikmati MRT Ratangga,
pada 7 November 1987 warga Singapura
juga sudah bisa menikmati MRT yang
melintasi 5 stasiun itu. Pembangunan MRT
tahap pertama rupanya tidak hanya membuat
pemerintah dan warga di sana merasakan
efisiensinya perjalanan. Kebanggaan
terhadap sarana transportasi yang canggih
dan menghemat lahan itu rupanya membuat
mereka ‘ketagihan’ memasuki tahap
selanjutnya. Mereka sepertinya memilih
transportasi MRT sebagai solusi terbaik
untuk berpergian dari satu tempat ke tempat
yang lain.

Dari sinilah pembangunan MRT dan jalur
kereta lainnya terus berkembang di Singa-

pura. Empat bulan kemudian, 12 Maret 1988,
jalur tahap I bertambah panjang dengan 15
stasiun baru. Tahap I, jalur utara-selatan
dirasa mampu menjawab kebutuhan masya-
rakat. Selanjutnya tahap II, jalur barat-timur,
dibangun. Pembukaan jalur ini ditandai
dengan diresmikannya Stasiun Boon Lay, Juli
1990. Jalur ini memiliki 21 stasiun.

Pada 2010, Singapura tercatat memiliki
jalur MRT sepanjang 152,9 km dengan 113
stasiun. Bandingkan dengan Jakarta yang
baru memiliki jalur sepanjang 16 kilometer
dan baru berencana mengembangkan
menjadi 231 kilometer. Jalur sepanjang 152,9
km di Singapura itu terbagi dalam 4 jalur, yakni
utara-selatan 25 stasiun, timur-barat  32
stasiun, timur laut 16 stasiun, dan jalur lingkar
31 stasiun. Pada Februari 2008, Singapura
membangun jalur pusat kota. Jalur se-
panjang 42 km dengan 34 stasiun itu menjadi
jalur kelima.

Pembangunan sarana transportasi yang
berbasis kereta juga dibangun oleh peme-
rintah Malaysia. Di negerinya Siti Nurhaliza
itu ada beragam moda transportasi kereta,
seperti LRT, KTM Komuter (KRL), KL
Monorail, Express Rail Link. Beragam moda
transportasi kereta ini diurus oleh Rapid KL
(Rangkaian Pengangkutan Integrasi Deras
Kuala Lumpur), badan usaha milik peme-
rintah untuk mengurus transportasi umum.

Pembangunan sarana transportasi ber-
basis kereta di Kuala Lumpur juga dibangun
secara bertahap. Pada November 1992
mereka membentuk badan yang mengurus
pembangunan LRT. Selama dua tahun,
proses perencanaan pembangunan dilaku-
kan dan baru pada Agustus 1994 pem-
bangunan dilakukan. Dalam proyek ini
dibangun jalur Ampang-Sentul Timur dan
Sentul Timur-Sri Petaling dengan titik temu,
transit, di Stasiun Chan Sow Lin. Jalur
keduanya memiliki 25 stasiun. Tahap demi
tahap akhirnya pembangunan yang me-
nyambungkan dari stasiun ke stasiun itu
terjalin dan beroperasi pada 1998.

Pada tahun yang sama, pemerintah di sana
juga membangun jalur Kelana Jaya. Rute ini
berawal dari Kelana Jaya hingga Terminal
Putra yang juga menjangkau area Petaling
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Penumpang MRT “Ratangga” Membludag

Kehadiran MRT di Jakarta diharap mampu mengurai kemacetan di ibukota. Saat uji coba dan tiket separuh harga, jumlah

penumpang membludag. Bila masyarakat tetap antusias menggunakan angkutan ini, kemacetan yang terjadi akan terurai.

SELEPAS kampanye Pemilu Presiden
(Pilpres) 2019 oleh salah satu
pasangan Capres/Cawapres di Sta-

dion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta,
Stasiun Istora Mandiri yang lokasinya tak jauh
dari Stadion GBK disesaki ribuan calon

Jaya di wilayah selatan, kawasan Kota Kuala
Lumpur dan wilayah barat daya, serta
wilayah yang berada di bagian utara.

Di 1990-an, mereka tidak hanya mem-
bangun LRT. Pemerintah di sana juga
membangun KRL yang disebut dengan KTM
Komuter. Kereta yang beroperasi pada

Agustus 1995 itu mempunyai rel sepanjang
150 km dengan tujuan Rawang ke Seremban
dan Batu Caves ke Pelabuhan Klang. Untuk
melayani publik yang hendak bepergian dari
Titi Wangsa ke KL Sentral, pemerintah di sana
pada 2000-an membangun monorel.

Dari beragam moda transportasi kereta,

semuanya mengalir dan bersentuhan
dengan Kuala Lumpur Sentral atau lebih
popular disebut KL Sentral. Terhubung
dengan beragam moda transportasi kereta
yang tidak hanya melayani berbagai tujuan
di Kuala Lumpur, tetapi juga di negeri lain di
Malaysia, bahkan hingga Singapura dan
Thailand. Karena itu, KL Sentral disebut
sebagai stasiun terbesar di Asia Tenggara.
Istimewa dari KL Sentral adalah tempat ini
tak sekadar wahana lalu lalang orang, naik
dan turun kereta, namun juga berhimpit
dengan pusat perbelanjaan, apartemen,
hotel, serta fasilitas bisnis lainnya. Dengan
demikian, hadirnya ragam moda transportasi
kereta di Kuala Lumpur di satu sisi mampu
menumbuhkan perekonomian di negeri, di sisi
lain mampu memanjakan warga lokal dan
wisatawan yang hendak menyusuri Kuala
Lumpur, Melaka, Johor, Singapura, bahkan
Bangkok. ❏

AWG/dari berbagai sumber

penumpang MRT yang hendak menuju arah
Stasiun Lebak Bulus atau Stasiun Bundaran
HI. Akibat daya tampung stasiun yang tidak
terbatas membuat petugas memberlakukan
sistem buka tutup pada stasiun itu.

Menyiasati buka tutup stasiun yang

dilakukan oleh petugas membuat calon
penumpang yang masih berada di luar
mencari alternatif keberangkatan. Agar tetap
dapat naik MRT, di antara mereka bergegas
menuju ke stasiun berikutnya, Stasiun
Senayan atau Bendungan Hilir.

Dari gambaran di atas menunjukkan
bahwa stasiun dan MRT memiliki kapasitas
yang terukur. Menurut Direktur Operasional
dan Pemeliharaan MRT, Agung Wicaksono,
Ratangga dalam sehari mampu melayani
hingga 200.000 penumpang. Perinciannya,
dalam sehari, jam operasionalnya selama 19
jam, satu rangkaian MRT ada 6 gerbong,
satu gerbong penuh, baik berdiri maupun
duduk, berkapasitas 350 orang, dengan
jumlah perjalanan MRT sebanyak 130-an hilir
mudik Lebak Bulus- Bunderan HI. “Jam sibuk
dari pukul 06.00 WIB sampai pukul 09.00 WIB,
kereta tiba di stasiun setiap lima menit. Jam

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Perbandingan dan Perbedaan KRL, MRT, dan LRT

Kereta Rel Listrik (KRL) Mass Rapid Transit (MRT) Light Rail Transit (LRT)

Rangkaian/gerbong 8-9 6 2-4

Kapasitas Gerbong (orang) 2000 1.950 600

Target Penumpang Perhari 1.200.000 1.734.000 360.000

Jalan/Jalur Layang, atas tanah Layang, bawah tanah Layang

sibuk sore juga. Kalau tidak waktu sibuk
kereta tiba sekali dalam 10 menit,” ujar Agung
kepada sebuah berita online.

Dari hitung-hitungan tadi pantas saja
selepas kampanye Pilpres di GBK, MRT
kewalahan menampung calon penumpang.
Bagaimana tidak, dengan kapasitas sehari
hanya mampu mengangkut 200.000 orang,
maka dalam beberapa jam kedatangan
puluhan ribu calon penumpang.

Lalu bagaimana antusias masyarakat
dalam menyambut kehadiran MRT? Sebuah
berita online mengabarkan, dalam masa
pengoperasian dari 25 hingga 28 Maret 2019,
jumlah penumpang MRT mencapai 332.184
orang, atau rata-rata 83.046 orang sehari.
Jumlah rata-rata per hari itu disebut melebihi
target yang dipatok pada angka 65.000 orang.
Rincian lebih detailnya, pada 25 Maret jumlah
penumpang 44.407 orang, 26 Maret tercatat
95.466 orang, 27 Maret ada 92.711 orang,
dan 28 Maret sebanyak 99.600 orang.

Namun, pada hari-hari itu penumpang tidak
dipungut biaya alias gratis.

Ketika April mulai diberlakukan tarif bagi
penumpang, meski separuh harga, 50% dari
harga tiket normal, jumlah penumpang
Ratangga terbilang tinggi. Direktur Utama PT.
MRT Jakarta, William Subandar, mengatakan,
rata-rata penumpang harian dari  2 hingga

10 April 2019 mencapai 78.000 orang. Pada
1 April, jumlah penumpang mencapai 62.000
orang hingga meningkat mencapai 93.000
orang. “Paling ramai saat jam berangkat
kantor, pukul 08.00 WIB, dan jam pulang
kantor, pukul 17.00 hingga 20.00”, ujarnya
seperti dikutip sebuah harian. ❏

AWG/dari berbagai sumber

Penumpang MRT Perlu Diedukasi

Saat ini stasiun dan kereta yang ada terbilang baru dan mewah. Sebagai wahana transportasi baru, ada di antara masyarakat

yang belum terbiasà menggunakan fasilitas layanan. Perlu sosialisasi penggunaan MRT agar masyarakat bisa menjaga

kebersihan, kenyamanan, dan ketertiban.

HARI-HARI pertama MRT melakukan uji
coba, terjadi kehebohan  di tengah
masyarakat. Bukan karena masyarakat

menunggu-nunggu kereta berwarna biru
yang sudah puluhan tahun dinanti, namun
kehebohan terjadi karena perilaku calon
penumpang. Beberapa hari MRT melayani

masyarakat, viral di media sosial foto calon
penumpang dan penumpang yang tidak
semestinya. Terlihat ada penumpang ber-
gelantungan di dalam gerbong sambil diambil
gambarnya oleh rekannya. Foto yang lain,
terlihat sàlah satu keluarga tengah duduk di
stasiun sàmbil makan nasi bungkus.

Gambar lain menunjukkan bagaimana calon
penumpang berjejal tepat di pintu rangkaian
sehingga menyusahkan penumpang lain
yang hendak keluar dari gerbong, padahal
ruang antri masuk telah disediakan di garis
kuning.

Foto-foto yang beredar tersebut me-
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nimbulkan pem-bully-an dari sebagian
masyarakat kepada mereka. Mereka yang
ada di foto itu disebut orang kampungan,
tidak bisa menjaga ketertiban dan ke-
bersihan, dan umpatan-umpatan lainnya.
Meski demikian ada juga masyarakat yang
memaklumi perilaku yang tidak pantas
tersebut, sebab calon penumpang belum
terbiasa menggunakan MRT dan stasiunnya
yang baru dan canggih.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan,
pun memaklumi perilaku calon penumpang
seperti di atas. Anies menyikapi calon
penumpang yang demikian dengan bijak.
Alumni UGM itu mengatakan, semua itu
merupakan proses pembelajaran. Dia
membandingkan dulu waktu pertama kali naik
pesawat dan kereta  juga lucu. “Ini pertama
kali ada stasiun bawah tanah, jadi saya
merasa itu suatu proses yang normal,”
ujarnya. Untuk itu, dia mengajak masyarakat
untuk menjaga kebersamaan tanpa me-
rendahkan, menghina, ataupun mengejek

tingkah penumpang lain yang dinilai kontro-
versial. “Semua mengalami proses pem-
belajaran”, tuturnya.

Syukur setelah viral foto tersebut, ulah
yang aneh-aneh dari calon penumpang tak
terjadi lagi. Mungkin takut diviralkan. Kalau
kita amati, di stasiun-stasiun yang ada, calon
penumpang sekarang sudah berlaku tertib.
Mereka tidak lagi berjejal ketika hendak masuk
rangkaian. Mereka sudah antri di garis kuning
dengan tertib. Tak ada lagi penumpang yang
bergelantungan di gerbong, serta perilaku
yang aneh-aneh lainnya.

Meski masyarakat sudah terbilang tertib
saat berada di dalam stasiun dan kereta,
namun pihak pengelola MRT tetap perlu
mengedukasi masyarakat saat menggunakan
sarana itu. Sebagai proyek yang bernilai
triliunan rupiah, keberadaan sarana transpor-
tasi yang menghubungkan Lebak Bulus -
Bundaran HI itu perlu dijaga bersama.
Menjaganya tentu tidak seperti petugas
keamanan menjaga rumah atau gudang,

namun bagaimana saat kita menggunakan
fasilitas itu mematuhi anjuran dan larangan
yang ada. Bila di dalam stasiun dilarang
merokok, ya jangan merokok. Pun demikian,
saat berada di dalam gerbong ada larangan
tak boleh makan, minum, dan berisik, maka
ya jangan melakukan larangan itu.

Larangan dan anjuran di stasiun dan
gerbong pastinya sudah ada. Tinggal
bagaimana petugas dan aparatur hukum
menegakkan aturan itu. Bila melihat stasiun
MRT, LRT, dan KRL di Singapura dan Kuala
Lumpur terbilang bersih, rapi, dan nyaman
karena masyarakat di sana mematuhi aturan.
Masyarakat benar-benar mematuhi aturan
itu selain karena kesadaran menjaga fasilitas
umum, juga karena aparatur bersikap tegas
kepada pelanggar.

Nah, untuk itu pengelola MRT perlu melakukan
sosialisasi penggunaan stasiun dan MRT, juga
melakukan penindakan tanpa pandang bulu
kepada para pelanggar aturan. ❏

AWG/dari berbagai sumber
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Edukasi Politik Sangat Penting

BANGSA Indonesia menghadapi Pemilu serentak 2019.  Momen
tersebut sangat penting untuk kita semua.  Namun, sangat
disayangkan masih banyak rakyat kita yang masih minim bahkan

buta sama sekali soal demokrasi sehingga gampang sekali dibodoh-
bodohi.

Edukasi atau pembelajaran soal politik, terutama dari para pelaku
politik, sangat penting. Mereka harus turun ke bawah untuk setidaknya
menyadarkan atau merefresh kembali apa tujuan dari politik, 
manfaat serta dampak-dampak negatifnya.

Saya sangat mengapresiasi ada tokoh nasional dan parpol yang
mau turun ke bawah memberikan edukasi tersebut, seperti Bapak
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.  Mestinya, makin banyak lagi
pejabat, tokoh nasional yang merengkuh rakyat kebanyakan dalam
memahami politik dan demokrasi agar tak salah langkah. ❏

DER

Muhammad Mikdad Amin
Ketua Yayasan Bina Ukhuwah Umat

Nurdin
Kades Kutai Lama

SEKARANG ini pasca reformasi banyak sekali generasi muda yang sangat
aktif melakukan kegiatan yang bertemakan kebangsaan.  Menurut saya,
itu sangat bagus, patut mendapatkan dukungan dan apresiasi. Malah

harus pula mendapatkan fasilitas untuk menambah semangat.
Kenapa sangat penting, sebab generasi muda adalah masa depan bangsa,

harapan bangsa.  Generasi muda sekarang inilah yang akan mewarnai
perjalanan bangsa Indoenesia ke depannya.  Saya sendiri di desa Kutai Lama
sangat mendukung berbagai kegiatan yang positif dan berdampak kepada
masyarakat. Seperti dilakukan oleh generasi muda yang tergabung dalam
ormas-ormas pemuda.

Dampak positif  bagi generasi muda sendiri. Sebagai wadah pembelajaran
dan pelatihan dalam berorganisasi.  Dalam ormas-ormas kepemudaan yang
mereka bentuk, dengan demikian mereka menjadi memahami demokrasi secara
baik.

Tentu saja bukan hanya di Kutai Lama, tapi di desa-desa lain banyak sekali
generasi mudanya yang memiliki gairah berorganisasi, serta melakukan
keg atan-kegiatan kebangsaan yang sangat baik. Saya kira di mana saja
generasi muda berkiprah untuk bangsa harus didukung. ❏

DER

Aktivitas Pemuda Yang Positif Mesti Didukung

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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SELINGAN

Bersatu Usai Pemilu

Setelah berproses secara resmi selama delapan bulan, pelaksanaan Pemilu serentak, terutama Pemilu Presiden, telah

berlangsung pada 17 April 2019. Sebelum pemilu digelar pada Rabu, dinamika rakyat Indonesia demikian tingginya, tidak

hanya mereka yang tinggal di desa-desa, di luar negeri juga demikian. Untuk pemilu di luar negeri memang  digelar lebih

dahulu, di laksanakan di kantor-kantor Kedutaan Besar Indonesia.

Antusiasme masyarakat tinggi, ratusan hingga ribuan warga negara Indonesia mengantri panjang untuk menggunakan

hak pilihnya. Bahkan situasinya riuh rendah, masing pemegang hak pilih menjagokan pilihannya masing-masing. Rakyat dari

beragam profesi seolah terbelah menjadi dua, sehingga ada kekhawatiran rusaknya persatuan dan kesatuan. Nah, usai

pemilu semua berharap dua kubu yang berbeda pilihan untuk menyatu kembali. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh

bangsa ini selepas pemilu? Berikut pendapat  dua anggota MPR:

Jazuli Juwaini Anggota MPR dari Fraksi PKS

Harus Jadi Presiden Buat Semua

SAYA berharap Pemilu serentak 2019
bisa menghasilkan pemimpin, Presiden,
Wakil Presiden, dan anggota Legislatif

yang terbaik, berintegritas, dan mempunyai
komitmen menyejahterakan seluruh rakyat.
Fragmentasi yang mungkin terjadi selama
pemilu bisa disatukan kembali dan hal itu
dimulai dari pemimpin terpilih. Siapapun
pemenangnya harus mempunyai komitmen
dan tanggung jawab menyatukan per-
bedaan dan menyinergikan seluruh potensi
bangsa. Caranya dengan menghadirkan
kebijakan yang berkeadilan dan pro rakyat.
Demikian juga kepada masyarakat, usai
Pemilu harus kembali bersatu, rukun, damai
untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu
kepentingan nasional Indonesia.

Bagaimana menghilangkan sisa-sisa
rivalitas, persaingan, selepas pemilu? Harus
dimulai dari para pemimpin dan elit politik.
Kontestasi wajar saja menghasilkan rivalitas,
tapi itu semua harus berakhir setelah pemilu
usai.  Siapapun yang terpilih harus mampu
menjadi perekat persatuan, jangan mem-
peruncing perbedaan, bersikap bijak, dan

adil dalam sikap dan kebijakan yang diambil.
Pemimpin terpilih harus menyadari bahwa
mereka menjadi pemimpin dari seluruh
rakyat, baik yang memilihnya maupun yang
tidak memilihnya. Oleh karena itu, jangan
berlebihan (euforia) dalam merayakan
kemenangan dan fokus menyatukan seluruh

rakyat.
Apa agenda yang perlu dilakukan bagi

pemenang Pemilu Presiden adalah re-
konsiliasi nasional. Pemenang harus men-
deklarasikan diri sebagai pemimpin/presiden
untuk seluruh rakyat, bukan hanya presiden
bagi pemilihnya. Hadirkan kebijakan yang adil

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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PEMILU serentak yang diselenggarakan
pada 17 April 2019 merupakan sarana
untuk memilih Presiden, Wakil Pre-

siden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,
DPRD Kabupaten/Kota, secara demmokratis.
Jadi, kalau hasilnya sudah ada, ya harus
diterima. Jika di antara kontestan pemilu ada
yang belum merasa puas agar disalurkan
pada kesempatan pemilu berikutnya.

Pemilu merupakan sarana dan sebagai
sistem untuk menjamin hak warga negara
dalam ikut mengelola negara, juga mem-
butuhkan budaya. Budaya politik yang
sinergis dengan  sistem politik yang sudah
disepakati harus dibangun secara ber-
sama bahkan harus didorong lewat
regulasi. Seperti teori Roscoe Pound, law
as a tool of social engineering. Pound
menyatakan bahwa fungsi hukum ada-
lah social engineering atau rekayasa
sosial. Ia menyatakan, putusan hukum
yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan
mampu mengubah perilaku manusia.

Untuk itu, pemenang pemilu selain harus
mewujudkan janji-janji kampanyenya, juga
harus merawat kebersamaan seluruh
bangsa agar kompak dalam mencapai misi
bersama,  mencapai masyarakat adil dan
makmur, serta keadilan bagi seluruh rakyat

Indonesia.
Dalam membangun bangsa harus mem-

pertimbangkan  nilai-nilai Pancasila, UUD NRI
Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal
Ika.  Ingat sila ke-tiga Pancasila, yaitu:
Persatuan Indonesia, dan sila ke-empat
Pancasila, yakni: Kerakyatan yang Dipimpin
oleh Hikmat Permusyawaratan Perwakilan.
Juga misi bernegara, seperti tercantum
dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945,

Bambang Sadono Anggota MPR dari Kelompok DPD

Wujudkan Janji dan Merawat Kebersamaan

terhadap seluruh rakyat. Jangan melakukan
segregasi politik dengan kebijakan yang
hanya menguntungkan kelompoknya. Rang-
kul semua pihak termasuk yang selama ini
berseberangan secara politik.

Indonesia tidak bisa dan tidak mungkin
dibangun sendirian. Butuh kerjasama
dengan semua pihak, termasuk  dengan
mereka yang berbeda secara politik. Jadi
semua harus diajak berkolaborasi untuk

memajukan dan menyejahterakan rakyat.
Optimiskah Indonesia akan tetap berdiri

kokoh dan kuat, tidak mengalami dis-
integrasi bangsa? Sangat optimistis.
Masyarakat kita sudah dewasa dan teruji
dari pemilu ke pemilu. Kita mempunyai gen
atau DNA persatuan yang kuat di bawah 4
platform bernegara Pancasila, UUD NRI
Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal
Ika. Kita semua mempunyai tanggung

jawab untuk mempertahankan konsensus
bernegara tersebut, dan kita sudah teruji
untuk itu pada setiap momen kritis sejak
Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde
Reformasi saat ini. Kuncinya adalah
kesadaran pemimpin dan elit politik untuk
mengutamakan kepentingan rakyat,
bangsa, dan negara di atas kepentingan
pribadi dan (kelompok) politiknya. ❏

AWG

yakni melindungi seluruh bangsa dan
segenap tumpah  darah, memajukan ke-
sejahteraan umum, dan mencerdaskan
kehidupan bangsa.

Jika semua hal yang saya sampaikan
tersebut dipegang oleh semua penye-
lenggara negara, insya Allah, Indonesia akan
tetap kuat dan menjadi negara yang adil dan
makmur di masa depan. ❏

AWG
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SOSIALISASI

Temu Tokoh Nasional

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Hidayat Nur Wahid

Jadikan 3 April Sebagai Hari NKRI

BENTUK negara Indonesia hingga 3 April 1950 bukan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun Republik Indone
sia Serikat (RIS). Bentuk negara serikat itu sebagai akibat

ketidakrelaan Belanda akan kuatnya persatuan Indonesia. Untuk itu,
Belanda dengan berbagai cara ingin bangsa ini lemah dan dapat
dijajah kembali. Bentuk RIS membuat Mohammad Natsir gundah. Natsir
adalah ketua Fraksi Partai Masyumi di parlemen. Agar Indonesia
kembali ke bentuk negara sesuai dengan cita-cita proklamasi maka
Natsir di depan anggota parlemen pada 3 April 1950 menyampaikan
pidato Mosi Integral.

Melalui Mosi Integral, Natsir menuntut agar Republik Indonesia
Serikat  dikembalikan ke bentuk NKRI. Mosi ini mendapat dukungan
dari Soekarno, Hatta, dan politisi parlemen lainnya. Dengan mosi itu
akhirnya Indonesia kembali ke bentuk NKRI.

Paparan di atas disampaikan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid
(HNW) saat acara Temu Tokoh Nasional/Kebangsaan dengan ratusan
warga Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, 4 April 2019. Apa yang
diperankan oleh Natsir yang juga seorang ulama, oleh HNW disebut
sebagai peristiwa luar biasa. “Ini bukti umat Islam menyelamatkan

bangsa dan negara”, paparnya. Karena itu, dia heran bila umat
Islam dituduh anti-NKRI.

Peran Natsir dalam menyelamatkan bangsa, menurut HNW, tidak
ada dalam kurikulum pendidikan. Untuk itulah dalam acara Sosialisasi
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,
HNW mengingatkan dan menyegarkan pemahaman sejarah
masyarakat. “Jadi, tidak cukup hanya mengenal istilah jangan sekali-
kali melupakan sejarah (Jasmerah), namun juga perlu dimasya-
rakatkan jangan sekali-kali hilangkan jasa ualam (Jashijau),” papar
alumni Pondok Pesantren Gontor itu.

Kembali ke bentuk NKRI, yang disebut oleh HNW sebagai sesuatu
yang sangat penting, sebab merupakan langkah mewujudkan cita-
cita Indonesia merdeka. Dari sinilah dia mengusulkan agar 3 April
sebagai hari dan bulan NKRI. “Kita usulkan 3 April sebagai hari dan
bulan NKRI”, ujar pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu.

Peran ulama dalam menyelamatkan Indonesia juga ditunjukkan dalam
peristiwa 22 Juni 1945 hingga 17 Agustus 1945. Pancasila yang
dijadikan dasar negara Indonesia adalah Pancasila seperti yang
tercantum dalam Piagam Jakarta. Namun, pada 18 Agustus 1945, ada
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sebagian tokoh yang menginginkan agar tujuh
kata dalam Sila I Pancasila dihilangkan.

Setelah lobi-lobi dilakukan dengan anggota
Panitia Sembilan yang berasal dari kalangan
umat Islam, usulan itu diterima. Tujuh kata

akhirnya dihilangkan, sehingga rumusan Sila
I Pancasila menjadi Ketuhanan Yang Maha
Esa. Bertolak dari peristiwa tersebut, HNW
mengatakan, ulama yang menjadi anggota
Panitia Sembilan telah menyelamatkan

Pancasila. “Ulama kita mendahulukan
persatuan bangsa”, tuturnya.

Dari peran-peran kebangsaan yang
dilakukan oleh ulama, HNW mengajak warga
Kebon Baru untuk menjadi garda terdepan
menjaga Pancasila. Saat ini, kata HNW, ada
upaya untuk mengadu domba antara umat
Islam dengan kelompok lain. Adu domba ini
dilakukan agar bangsa ini lemah dan
bermusuhan. “Mengadudomba antara umat
Islam dan kelompok yang mengaku paling
Pancasilais itu tidak tepat”, ujarnya. “Lha
wong yang menyelamatkan Pancasila umat
Islam”, tambahnya. Menurut HNW, saat ini
ada orang-orang yang mengaku paling
Pancasila, namun apa yang dilakukan malah
tidak Pancasilais. “Korupsi bertentangan
dengan Pancasila”, tegasnya. ❏

AWG

19993504_MAJALAH MAJELIS MEI 2019_T-51_R1.pdf   1 5/7/2019   10:11:07 AM



52 EDISI NO.05/TH.XIII/MEI 2019

SOSIALISASI

DI TENGAH tingginya tensi politik jelang
pemilu dan keprihatinan masayarakat
Internasional terhadap teror pe-

nembakan terhadap jamaah di dua masjid
Christchurch, Selandia Baru, pada  Jumat
(15/3/2019), Wakil Ketua MPR Dr. H.
Mahyudin, ST., MM., mengajak masyarakat
untuk meningkatkan rasa nasionalisme,
persatuan kesatuan, dan selalu berbuat baik
kepada sesama.

Mahyudin menyampaikan hal itu ketika
memberi pengarahan dalam acara Sosialisasi
Empat Pilar MPR di beberapa tempat di
Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan
Timur, Rabu dan Kamis (20 dan 21 Maret
2019).

Di hadapan  Kerukunan Keluarga Besar
Makasar (KKBM) di Kabupaten Kutai Kartan-
egara, misalnya, Mahyudin  mengingatkan
tidak ada yang bisa menjamin bangsa Indo-
nesia akan bertahan hingga 100 tahun lagi.
Faktanya, banyak  negara yang sebelumnya
dinilai kuat, berpengaruh, dan bahkan memiliki
banyak negara jajahan tetapi kini sudah tidak
ada lagi.

Dua di antara negara yang dulunya kuat

Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur

Mahyudin:   Jaga Indonesia, Agar Tak Hancur

Seperti Uni Soviet

dan kini tidak ada lagi adalah Andalusia dan
Uni Soviet. Pada zamannya, Andalusia
adalah negara yang sangat kuat  dan
disegani  baik oleh kawan maupun lawan-
lawannya. Sedang Uni Soviet dikenal
sebagai negara super power, yang hanya
bisa ditandingi oleh Amerika beserta sekutu-
nya. Tetapi kini baik Andalusia maupun Uni
Soviet sudah hancur lebur, dan tidak ada
lagi di peta dunia.

“Jadi,  tidak ada yang bisa menjamin
bahwa bangsa Indonesia akan  bertahan
selamanya. Bisa saja suatu saat Indonesia
akan sirna jika kita tidak bagus dalam menjaga
dan merawatnya”, kata Mahyudin.

Pernyataan itu dikemukakan Mahyudin
saat membuka kegiatan Sosialisasi Empat
Pilar MPR, yang diselenggarakan MPR
bekerjasama dengan KKM Kukar. Acara
tersebut berlangsung di Gedung Putri
Karang Melennu Tenggarong, Kutai Karta-
negara, Kaltim, Kamis (21/3).

Untuk menjaga agar kemungkinan Indo-
nesia lenyap dari muka bumi tidak terjadi,
kata Mahyudin, maka seluruh masyarakat
harus memiliki kepedulian terhadap ke-

selamatan NKRI. Masyarakat tidak boleh
terpengaruh oleh politik pecah belah, seperti
yang pernah terjadi pada zaman penjajahan
Belanda. Masyarakat juga harus meng-
utamakan persatuan dan kesatuan di atas
kepentingan pribadi dan golongan.

“Kita harus bangkit dari kebodohan.
Pendidikan harus diutamakan, karena hanya
dengan pendidikan generasi muda kita bisa
bersaing dengan pemuda lain dari berbagai
belahan dunia”, katanya.

Sebelumnya, saat menyampaikan sosiali-
sasi di hadapan pengurus dan anggota
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite
Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabu-
paten  Kutai Kartanegara (Kukar),  bertempat
di Pendopo Kabupaten Kukar, Kamis (21/3),
Mahyudin mengajak generasi muda untuk
belajar berbuat baik dan mempelajari
kebaikan orang lain.  Berbuat baik dan
mempelajari kebaikan orang lain, kata
Mahyudin, adalah  cara untuk mengaplikasi-
kan Empat Pilar MPR.

Bukan malah sebaliknya, mencari-cari
kesalahan orang lain, sehingga mengakibat-
kan kuman di seberang lautan tampak, gajah

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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di pelupuk mata tak tampak. Selain itu, jangan
sombong karena itu tidak ada faedahnya.
Bahkan orang yang  sombong  tidak suka
dengan kesombongan  orang lain. Sedang
orang baik akan diterima oleh semua orang.

Begitu pula orang Islam, jadilah orang Is-
lam yang baik. Ikuti saja apa yang ketentuan
rukun Islam yang lima, yaitu: syahadat, salat,
puasa, zakat, dan naik haji. Kalau semua
rukun itu dilakukan dengan baik, ikhlas
karena Allah semata, insya Allah akan
selamat dunia akhirat.

“Empat Pilar itu sudah ada dalam diri kita,
tinggal mau atau tidak kita laksanakan, jangan
sampai kita  kalah sama keburukan. Kalau
kita bisa mengalahkan kejahatan, itulah
sebagian nilai-nilai Empat Pilar”, katanya.

Pancasila sebagai salah satu dari Empat
Pilar MPR, kata Mahyudin, mencakup semua
tingkah laku dan sopan santun yang dimiliki
bangsa Indonesia. Karena itu, asal ber-
perilaku baik, sesuai tata krama dan sopan
santun bangsa Indonesia, berarti kita sudah
mengaplikasikan empat pilar dalam kehidup-
an sehari-hari.

Pada kesempatan itu, Mahyudin  menyam-
paikan kritiknya terhadap demokrasi Indo-
nesia yang dinilai sangat mahal. Akibat
mahalnya pelaksanaan demokrasi di Indo-
nesia, kata Mahyudin,  banyak pejabat yang
sengaja mencari pengusaha yang mau
membiayai ongkos politik. Sebagai kom-
pensasi adalah proyek atau atau lahan.

“Pejabat  seperti ini tidak akan banyak
memikirkan rakyatnya. Karena dia lebih
memikirkan cara bagaimana mengembalikan
modal politik kepada pengusaha yang telah
membantunya. Dan, itu menjadi salah satu
penyebab banyaknya pejabat korupsi”, kata
Mahyudin.

Korupsi Merusak Negara

Sehari sebelumnya, Rabu (20/3/2019), Dr.
H. Mahyudin ST. MM, berharap pemerintah
segera meningkatkan kualitas pendidikan di
Indonesia. Salah satunya meningkatkan
pendidikan dasar yang ditanggung peme-
rintah dari 9 tahun menjadi 15 tahun.
Alasannya, kalau pendidikan yang ditang-
gung pemerintah terus berkutat pada

pendidikan dasar 9 tahun maka generasi
muda Indonesia akan semakin jauh tertinggal
dibanding negara lain.

“Kita membutuhkan generasi muda yang
dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi, 12-
15 tahun, agar bisa bersaing dengan bangsa-
bangsa lain di dunia. Pokoknya harus
meningkat, jangan hanya pendidikan dasar 9
tahun. Sekalipun,   UU memberikan amanat
kepada pemerintah untuk menanggung
pendidikan dasar 9 tahun”, ujar Mahyudin.

Menjawab pertanyaan pers usai mem-
buka acara Sosialisasi Empat Pilar MPR yang
diselenggarakan MPR bekerjasama dengan
Forum Sangasanga Dalam di GOR Bulu-
tangkis Kecamatan Sangasanga, Kabupaten
Kukar, Kaltim, Wakil Ketua MPR  Hidayat Nur
Wahid menyayangkan terjadinya praktik
korupsi dalam bentuk jual beli jabatan.

Praktik jual beli jabatan, kata Mahyudin,
menyebabkan Indonesia mengalami
kerusakan parah. Karena praktik tersebut
menyebabkan orang yang tidak bertanggung
jawab memegang jabatan yang tidak
seharusnya.

“Kita butuh orang yang the right man on
the right place. Sedang jual beli jabatan
memberi jalan bagi yang tidak kredibel
menempati posisi strategis. Inilah praktik
yang menyebabkan Indonesia rusak”, tegas
Mahyudin.

Karena itu, Mahyudin berharap, KPK bisa
menangani kasus dugaan jual beli jabatan itu
secara maksimal. Sehingga mampu membuka
praktik jual beli jabatan yang pernah terjadi.
Agar, kedepan, jabatan-jabatan pemerintah
dari pusat hingga daerah hanya diisi orang-
orang berkualitas. ❏

MBO
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SOSIALISASI

Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim

Mahyudin Ungkap Alasan MPR

Mensosialisasikan Empat Pilar

WAKIL Ketua MPR Mahyudin
melaksanakan roadshow sosialisasi
Empat Pilar MPR di Kabupaten

Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser,
Kalimantan Timur, pada Senin dan Selasa
(11 – 12 Maret 2019). Ada tiga titik sosialisasi
Empat Pilar MPR, yaitu di Kecamantan
Sepaku, Kecamatan Waru, dan Kelurahan
Grogot.

Dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR kerja-
sama MPR dengan Forum Pemuda Lintas
Desa (FPLD) di Kecamatan Sepaku, Kabu-
paten Penajam Paser Utara, Kalimantan
Timur, Senin (11/3/2019), Mahyudin meng-
ungkap sejumlah alasan MPR mensosiali-
sasikan Empat Pilar MPR. Alasan-alasan itu
didasarkan pada kondisi (tantangan) yang
dihadapi masyarakat Indonesia.

Mahyudin menjelaskan Sosialisasi Empat
Pilar MPR merupakan perintah dari UU No 17
Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD (MD3). Dalam UU itu MPR mendapat
tugas mensosialisasikan Empat Pilar MPR
(Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan
Bhinneka Tunggal Ika). Ada lima  alasan

mengapa MPR mensosialisasikan Empat Pi-
lar MPR.

Pertama, karena masih lemahnya peng-
hayatan dan pengamalan agama serta
munculnya pemahaman agama yang keliru
dan sempit. “Seperti munculnya radikalisme
yang melahirkan terorisme. Ini harus
diantisipasi agar jangan sampai ada anggota
masyarakat yang terpapar radikalisme dan
terorisme,” jelasnya.

Kedua, masih adanya pengabaian ter-
hadap kepentingan daerah dan timbulnya
fanatisme kedaerahan. Masih terjadi di-
sparitas pembangunan pusat dan daerah.
“Ini menimbulkan fanatisme kedaerahan.
Sehingga sempat muncul daerah yang ingin
memisahkan diri dari NKRI,” ujar Mahyudin.

Ketiga, kurang berkembangnya peng-
hargaan terhadap kebhinnekaan dan ke-
majemukan. Ini bisa melahirkan politik sara.
“Kita menghindari politik SARA yang mem-
bawa-bawa suku, agama, ras, antar
golongan. Dalam Pilkada DKI Jakarta lalu
politik SARA ini sangat kencang. Dalam
Pilpres kali ini pun politik SARA juga

digunakan. Tapi saya percaya politik sara
tidak digunakan kedua calon presiden,”
paparnya.

“Tapi kita harus waspadai mungkin saja
yang melakukan hoax, fitnah, dan adu domba
bukan dari calon presiden kita. Bisa jadi ada

pihak ketiga yang mengadu domba kita
sesama anak bangsa,” sambungnya.

Alasan keempat, karena kurangnya
keteladanan sebagian pemimpin kita sebagai
tokoh bangsa. “Ini terkait dengan korupsi.
Banyak pejabat negara dan aparat penegak
hukum terlibat korupsi,” ungkapnya.

Alasan kelima adalah tidak berjalannya
penegakan hukum secara optimal. Hukum
tajam ke atas dan tumpul ke bawah. “Tapi
sekarang lebih baik. Mereka yang di atas
juga ditangkap,” katanya.

Selain kelima alasan itu, lanjut Mahyudin,
MPR mensosialisasikan Empat Pilar MPR
karena adanya pengaruh globalisasi dan
kapitalisme terhadap masyarakat Indonesia.

“Seperti pengaruh internet dan gadget.
Ini bisa mempengaruhi jati diri bangsa. Dulu
kita punya nilai gotong royong tapi sekarang
sudah mulai individualistik,” ucapnya.

Di samping itu, Mahyudin menambahkan
kekuatan global telah mempengaruhi pe-
rumusan kebijakan nasional. “Kapitalisme
dunia sudah bermain dalam seluruh sendi
kehidupan masyarakat,” pungkasnya.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Pada hari yang sama, setelah menempuh
perjalanan sekitar dua jam lebih, Mahyudin
melanjutkan sosialiasi Empat Pilar MPR di
Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Ka-
bupaten Penajam Paser Utara. Dalam
sosialisasi yang diikuti sekitar 200 ibu-ibu
yang tergabung dalam Majelis Taklim
Kelurahan Waru, dia mengingatkan masya-
rakat untuk menggunakan hak pilih dalam
Pemilu serentak 2019. Datang ke Tempat

Pemungutan Suara (TPS) untuk memilih
pemimpin Indonesia dan wakil di legislatif.

“Menjelang Pemilu 17 April 2019, hati-hati
menggunakan hak pilihnya. Pilihlah dengan
melihat bibit, bebet, dan bobotnya,” kata
Mahyudin. Ikut sebagai narasumber sosiali-
sasi ini anggota MPR Fraksi Partai Golkar,
Hetifah Sjafudian.

Kepada ibu-ibu majelis taklim, Mahyudin
meminta untuk memilih pemimpin dan anggota

legislatif berdasarkan bibit, bebet, dan bobot.
Jangan memilih karena berdasarkan “ber-
juang” yaitu beras, baju, dan uang. “Harga
diri kita murah betul kalau hanya dibayar
dengan sembako saja. Ini tidak boleh terjadi,”
tegas Mahyudin.

Mahyudin juga mengingatkan agar masya-
rakat jangan berkelahi karena pilihan yang
berbeda. “Kita pilih pemimpin yang baik.
Jangan berkelahi karena pilihan berbeda.

PADA hari kedua roadshow
sosialisasi Empat Pilar MPR, Wakil
Ketua MPR Mahyudin bertemu

dengan masyarakat kelurahan Tanah
Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabu-
paten Paser, Kalimantan Timur, Selasa (12/
3/2019). Dalam sosialisasi ini Mahyudin
mengatakan Indonesia mengalami krisis
tokoh bangsa yang bisa memberi tuntunan.
Kita punya banyak tokoh tapi tidak bisa
menjadi contoh atau teladan.

Sebagai masyarakat patrimonial,
Mahyudin meyebutkan rakyat Indonesia
membutuhkan tokoh panutan. Tokoh
panutan itulah yang memberi tuntunan.
Sedangkan tuntunan diperoleh dari
tontonan atau proses meniru. “Hari ini kita
tidak lagi memiliki figur-figur yang bisa
menjadi panutan dan memberi tuntunan
dalam berbangsa dan bernegara,”
katanya.

Mahyudin menyebut Indonesia tidak
punya lagi tokoh seperti Bung Karno atau
Bung Hatta dan para pendiri bangsa

lainnya. “Bung Karno membakar nasionalis-
me rakyat. Banyak orang pada waktu itu
kagum dengan pidato-pidato Bung Karno,”
katanya memberi contoh.

“Kita tidak punya lagi tokoh seperti Bung
Karno. Kita rindu pada figur Bung Karno dan
tokoh pendiri bangsa lainnya,” imbuh
Mahyudin.

Ketiadaan tokoh-tokoh seperti itu mem-
buat bangsa ini mengalami krisis tokoh
bangsa yang menjadi panutan dan memberi
tuntunan. “Sekarang kita juga banyak tokoh,
tapi tidak menjadi panutan dan memberi
tuntunan,” tutur Mahyudin.

Tokoh sepert i  pimpinan lembaga
negara, lanjut Mahyudin, justru ter-
sangkut kasus hukum (korupsi). Contoh-
nya Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua
Mahkamah Konstitusi (MK) terjerat kasus
korupsi. Belum lagi banyak menteri,
gubernur, bupati, anggota legislatif
terjerat kasus korupsi. “Tokoh para
pejabat kita banyak tersangkut kasus
korupsi. Ini masalah kita,” ujarnya.

Mahyudin menambahkan krisis tokoh
bangsa ini membuat masyarakat ke-
hilangan kepercayaan terhadap tokoh-
tokoh publik sekarang ini. Hal ini bisa
dilihat dari partisipasi politik dalam
Pemilukada yang hanya berkisar 60
persen. “Karena masyarakat tidak
percaya. Jangan-jangan mereka ber-
anggapan hanya memilih calon koruptor
saja,” ucapnya.

Krisis ketiadaan tokoh bangsa ini masih
ditambah dengan kemajuan teknologi
informasi. Mereka bisa mencaci maki tokoh
berlindung di balik teknologi informasi. “Or-
ang bisa memaki lewat twitter, instagram,
facebook, whatsapp. Individualistik makin
kuat,” jelasnya.

Mahyudin mengajak peserta sosialisasi
untuk menjaga jati diri bangsa. “Inilah
pentingnya Sosialisasi Empat Pilar MPR.
Empat Pilar adalah pemersatu bangsa.
Karena itu penting sekali penerapan Empat
Pilar ini untuk mempertahankan jati diri
bangsa,” katanya. ❏

Krisis Tokoh Bangsa yang Memberi Tuntunan
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SOSIALISASI

Yayasan Mata Air Bangsa

Umat Islam Ikut Menyelamatkan Pancasila

dan NKRI

Apalagi sampai pisah ranjang,” candanya.
Padahal, menurut Mahyudin, calon

presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto
menunjukkan keakraban. Kalau keduanya
bertemu selalu berpelukan dan cipika cipiki.
Karena itu dia heran masyarakat di akar

rumput justru berkelahi di lapangan. “Jokowi
bertemu dengan Prabowo di istana peluk-
pelukan, cipika cipiki. Bapak ibu yang
berkelahi di lapangan. Bodoh namanya itu,”
ujar Mahyudin.

Jika masyarakat akar rumput berkelahi

maka semua akan rugi. Untuk itu Mahyudin
meminta meski pilihan berbeda tapi tidak
menimbulkan permusuhan. “Karena kalau
bapak ibu tidak punya duit, pinjamnya sama
tetangga. Jangan gara-gara beda pilihan
dalam Pilpres kita bermusuhan,” imbuhnya.

“Yang senang Jokowi pilih Jokowi. Yang
senang Prabowo pilih Prabowo,” sambung-
nya. Bagi Mahyudin, terpenting adalah warga
menggunakan hak pilihnya dan tidak golput.

“Usahakan jangan Golput. Kita datang ke
TPS memilih pemimpin kita. Siapa pun yang
terpilih mudah-mudahan membawa Indone-
sia lebih baik di masa yang akan datang,”
ujarnya.

Indonesia yang lebih baik di masa depan
adalah Indonesia yang sejahtera dan
warganya cerdas. “Memberantas kemiskin-
an dan kebodohan. Itulah yang harus kita
selesaikan. Kita ingin semua orang Indone-
sia sejahtera dan pintar. Jadi kita butuh alat
pemersatu. Empat Pilar MPR adalah alat
pemersatu bangsa,” tutupnya. ❏

BSC

WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid
menegaskan bahwa Pancasila dan
Negara Kesatuan Republik Indone-

sia (NKRI) merupakan dua karya yang tidak
lepas dari peran serta umat Islam. Umat Is-

lam mempunyai peran yang sangat luar
biasa menyelamatkan Pancasila dan NKRI.
Karena itu tidak benar tuduhan bahwa umat
Islam membahayakan Pancasila dan NKRI.

“Jadi mereka yang menuduh umat Islam

membahayakan Pancasila dan membahaya-
kan NKRI, saya sebut sebagai kelompok
mualaf Pancasila dan NKRI. Karena mereka
mengaku Pancasila tapi tidak Pancasila,
mengaku NKRI tapi tidak mengerti NKRI,” kata
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Hidayat dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR
RI kerjasama dengan Yayasan Mata Air
Bangsa di Aula Masjid As’Syifa RSCM,
Jakarta Pusat, Rabu malam (3/4/2019).

Dalam penyelamatan Pancasila, Hidayat
menjelaskan peran dari tokoh umat Islam,
yaitu KH. Wahid Hasjim, Ki Bagus Hadi-
kusumo, Kasman Singodimedjo, dan Mr.
Teuku Mohammad Hasan ketika peng-
hapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta
menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.
“Ketuhanan Yang Maha Esa adalah kalimat
tauhid yang juga akidah umat Islam. Dengan
peran mereka akhirnya Pancasila bisa
terselamatkan. Indonesia selamat dari
perpecahan,” paparnya.

Dalam hal penyelamatan NKRI, Hidayat
mengungkapkan peran tokoh Masyumi,
Mohammad Natsir, yang mengembalikan dari
Republik Indonesia Serikat (RIS) menjadi
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
melalui Mosi Integral. “Hari ini kita mem-
peringati 69 tahun, Mosi Integral dari
Mohammad Natsir pada 3 April 1950,”
katanya.

Selain itu, Hidayat juga menyebutkan
peran Ketua MPR periode 1999 – 2004, Prof.
Amien Rais dalam amandemen UUD 1945.
Perubahan atau amandemen UUD pada 1999
– 2002 atau ketika masa kepemimpinan
Amien Rais tidak mengubah dua hal paling

mendasar, yaitu Pembukaan UUD dan bentuk
negara NKRI. Ini pun, menurut Hidayat,
merupakan bentuk penyelamatan Pancasila
dan NKRI.

Karena itu Hidayat heran ketika ada yang
menuduh umat Islam membahayakan
Pancasila dan NKRI. Gerakan 212 dianggap
membahayakan Pancasila dan NKRI, karena
itu dibuat gerakan tandingan 412. “Padahal,
jangankan menyelamatkan Pancasila dan
NKRI, peserta gerakan 212 tidak menginjak
rumput di kawasan Monas. Rumput saja tidak

ada yang rusak, apalagi NKRI,” ucapnya.
Kondisi saat ini, lanjut Hidayat, dibuat

seolah-olah meniadakan peran umat Islam
dalam sejarah kebangsaan Indonesia.
Belakangan ada yang mencoba meng-
hadap-hadapkan umat Islam dengan NKRI.
Padahal, umat Islam berperan menye-
lamatkan NKRI. “Di sisi lain, ada yang
mengaku Pancasila tapi perilakunya kemudi-
an justru menginginkan LGBT mendapatkan
legitimasi dan legalitas di Indonesia. Bisakah
LGBT disahkan di Indonesia? Tidak.
Mengapa tidak boleh? Karena bertentangan
dengan sila Pertama Pancasila. Semua
agama pasti tidak membolehkan LGBT,”
urainya.

“Ada juga yang mengaku Pancasila tapi
tidak nyaman dengan sweeping buku-buku
PKI. Malah ada yang minta agar Tap MPRS
yang melarang PKI itu dicabut. Bolehkan PKI
legal dan hidup kembali di Indonesia? Tidak.
Mengapa tidak boleh? Karena bertentangan
dengan sila pertama Pancasila,” imbuhnya.

Karena itu Hidayat menegaskan penting-
nya untuk tidak melupakan sejarah bangsa
atau Jas Merah (Jangan Sekali-kali Melupa-
kan Sejarah). Tapi, juga penting Jas Hijau
(Jangan Sekali-kali Hilangkan Jasa Ulama).
“Jas Merah penting, tapi tidak kalah penting
adalah Jas Hijau,” pungkasnya. ❏

BSC

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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SOSIALISASI

PERISTIWA teror penembakan jamaah
Salat Jumat yang terjadi  di
Christchurch, Selandia Baru, pada

Jumat (15/3), menjadi keprihatinan masya-
rakat dunia internasional, tak terkecuali di
Indonesia. Bahkan Indonesia sebagai negara
berpenduduk muslim terbesar di dunia ikut
mengutuk aksi keji tersebut. Tak hanya
mengutuk, Indonesia juga menyampaikan
bela sungkawa atas tewasnya puluhan
jamaah tersebut.

Kutukan terhadap aksi biadab, sekaligus
ucapan belasungkawa kepada keluarga
para korban, salah satunya disampaikan oleh

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur
Wahid, MA. Bahkan Hidayat mengajak
masyarakat Indonesia ikut mendoakan para
korban meninggal agar diampuni segala
dosanya, dan mendapat tempat yang terbaik
di sisi Allah. Sedangkan kepada keluarga
korban yang ditinggal, Hidayat mendoakan
agar tabah menjalani cobaan.

Pernyataan itu disampaikan Hidayat
setelah menyampaikan sosialisasi Empat Pi-
lar MPR di hadapan masyarakat Jagakarsa,
Jakarta Selatan. Acara tersebut ber-
langsung di  RM. APG (Glenmore), Jln.
Jagakarsa Raya (Pertigaan Ubin), Jakarta

Jagakarsa, Jakarta Selatan

Hidayat Nur Wahid Ajak Masyarakat Doakan

Korban Teroris di Selandia Baru

Selatan, Sabtu (16/3). Sekitar enam ratus
peserta sosialisasi tersebut.

Sebelumnya saat hendak menyampaikan
materi sosialisasi, Hidayat   mengajak para
peserta sosialisasi untuk mendoakan para
korban penembakan di Selandia Baru.
Khususnya, kepada satu korban asal Indo-
nesia yang meninggal, dan satu lagi yang
masih dirawat di rumah sakit. Doa
dipanjatkan dengan  membacakan Ummul
Kitab, surat Al-Fatihah yang dilafalkan oleh
seluruh peserta sosialisasi.

Penembakan yang terjadi di Selandia Baru,
kata Hidayat, adalah peristiwa yang sangat
mengenaskan. Penyerangan itu dilakukan
secara membabi buta. Aksi tersebut
merupakan tindak terorisme yang pertama
dilakukan kepada kaum muslimin yang
sedang melaksanakan salat Jumat.

Karena itu, dunia harus mengutuk dan
juga melakukan upaya menghilangkan
Islamphobia. Karena terorisme bisa dilakukan
oleh siapa saja, termasuk oleh para  imigran
yang sebenarnya sudah diterima oleh
masyarakat di negara tujuannya dengan baik.
Terorisme juga bisa menimpa siapa saja,
termasuk mereka yang tengah beribadah.

“Baru kali ini ada teroris membunuh orang
sedang salat Jumat, dilakukan dengan
perencanaan dan disiarkan secara langsung
melalui streaming. Ini adalah kejahatan yang
membabi-buta dan gila”, kata Hidayat.

Sedangkan saat menyampaikan materi
sosialisasi,  Hidayat mengajak masyarakat
untuk menggunakan haknya sebagai warga
negara untuk ikut memberikan  suara pada
17 April 2019. Jangan sampai kesempatan
menentukan  pemimpin itu tidak digunakan
atau golput. Karena sesungguhnya setiap
suara akan menentukan kepemimpinan In-
donesia lima tahun yang akan datang.

“Pilih dan kenali para calon yang mampu
bekerja dengan baik. Jangan asal memilih,
karena pilihan kita akan menentukan arah
Indonesia lima tahun yang akan datang”,
katanya. ❏

MBO
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WAKIL Ketua MPR Oesman Sapta
mengajak seluruh rakyat Indonesia
untuk menggunakan hak pilihnya

pada Pemilu 2019. “Satu suara menentukan
masa depan bangsa”, ujar Oesman Sapta
(OSO) kepada para wartawan saat melaku-
kan kunjungan ke Kabupaten Kayong Utara,
Kalimantan Barat, 7 April 2019. Lebih lanjut,
OSO mengatakan, karena satu suara sangat
menentukan maka warga masyarakat jangan
Golput. “Masyarakat harus hadir ke TPS
untuk memilih”, paparnya.

OSO yang juga menjabat Ketua DPD RI itu
menegaskan, Pemilu 2019 berbeda dengan
pemilu sebelumnya. Pemilu tahun ini dilakukan
secara serentak. Di mana masyarakat
secara bersamaan memilih Presiden,
anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/kota, dan anggota DPD. “Cara
seperti ini suka atau tak suka harus
dilaksanakan”, ujarnya. Meski demikian,

Wakil Ketua MPR Oesman Sapta

“Satu Suara Menentukan Masa Depan Bangsa”

OSO mengatakan, pemilu serentak perlu
dievaluasi. “Dievaluasi untuk mengetahui,
mana yang lebih baik, pemilu serentak atau
pemilu sebelumnya”, tutur OSO.

Bagi pria asal Kayong Utara itu, pemilu
tahun ini harus bermartabat. Untuk itu dia
mengharapkan agar partai politik jangan ugal-
ugalan dalam berkampanye. “Harus bersikap
baik dan sopan”, ucapnya. Peserta yang ikut
kontestasi ini diharap membuktikan kinerja
yang peduli dan berpihak pada daerah.
“Dengan cara-cara intelektual”, ucapnya.
Dengan demikian bisa membangun daerah.

Lebih lanjut, OSO meminta agar jangan
menyebar dan mempercayai hoaks. “Hoaks
itu fitnah”, tegasnya. Hoaks itu membodohi.
“Hoaks ngibuli yang membuat seolah-olah
berita benar. Akibat mengibuli bisa membuat
orang salah pilih”, tambahnya.

OSO juga berharap, aparatur penyel-
enggara pemilu dan aparatur hukum harus

melaksanakan UU Pemilu. “Aturan hukum
yang ada harus dipatuhi”, tegasnya. Negara
ini adalah negara hukum, hukum berdiri di
atas segala-galanya sehingga wajib dipatuhi.

Untuk menghilangkan hoaks, menurut
Oesman Sapta, media massa harus melurus-
kan berita yang ada. Meluruskan berita yang
tidak tepat, kata OSO, merupakan bentuk
kepedulian pada bangsa dan negara. “Kita
harus memberi keterangan yang benar”,
ujarnya.

Sebagai pimpinan MPR, dia berharap
agar bangsa ini tetap menjaga persatuan
dan kesatuan. Untuk itu, Sosialisasi Panca-
sila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan
Bhinneka Tunggal Ika harus dilaksanakan
secara terus-menerus. “Tak boleh ber-
henti”, ujarnya. Sosialisasi penting dilaku-
kan agar masyarakat bisa selalu memahami
Empat Pilar MPR. ❏

AWG
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60 EDISI NO.05/TH.XIII/MEI 2019

SOSIALISASI

Yayasan Munashoroh

Hidayat Nur Wahid: Jangan Hilangkan Jasa Ulama

PERJALANAN sejarah bangsa Indone
sia tidak lepas dari peran para ulama
dan habib. Jejak peran ulama dan habib

itu bisa dilihat dari upaya menyelamatkan
Pancasila dan NKRI serta dalam penciptaan lagu,
bendera Merah Putih, dan lambang Burung
Garuda. Dari jejak sejarah itu terlihat peran ulama
dan habib memperjuangkan Indonesia.

“Karena itu saya ingin mengatakan, tidak
hanya penting Jas Merah, yaitu Jangan
Sekali-kali Melupakan Sejarah, tapi penting
pula Jas Hijau, yaitu Jangan Sekali-kali
Hilangkan Jasa Ulama,” kata Wakil Ketua
MPR Hidayat Nur Wahid dalam Sosialisasi
Empat Pilar MPR kepada ibu-ibu PKK Jakarta
Selatan dan Yayasan Munashoroh di Ruang
Pola Kantor Walikota Jakarta Selatan, Kamis
(28/3/2019). Sosialisasi dihadiri Ketua PKK
Jakarta Selatan Komariah Marullah.

Dalam sosialisasi itu, Hidayat Nur Wahid
mengungkapkan peran para ulama dan para
habib dalam perjuangan Indonesia. Dia
memberi contoh lagu Mars Hari Merdeka dan
Hymne Syukur. Kedua lagu itu diciptakan oleh
seorang ulama dan habib, yaitu H. Mutahar
yang nama lengkapnya adalah Habib
Muhammad Bin Husein Al-Mutahar. Wakil
Ketua MPR kemudian mengajak peserta
Sosialisasi Empat Pilar MPR untuk menyanyi-
kan kedua lagu itu.

“Kedua lagu itu memperlihatkan hubungan

ke-Islaman dan ke-Indonesiaan. Misalnya lagu
Syukur yang diciptakan pada tahun 1946
dimaksudkan agar umat Islam mensyukuri
karunia Allah yang luar biasa. Kedua lagu
yang diciptakan Habib Mutahar dalam rangka
mensikapi negara Indonesia,” kata Hidayat.

Contoh lainnya adalah usul warna
bendera nasional Merah Putih. Menurut
Hidayat, salah satu yang mengusulkan
warna bendera Indonesia adalah seorang
habib, yaitu Habib Sayid Idrus Salim Al Jufri.
Nama pahlawan nasional ini menjadi nama
Bandara Internasional di Palu, Sulawesi
Tengah. Habib Sayid Idrus Salim Al Jufri
adalah kakek dari Habib Salim Segaf Al Jufri,

mantan Mensos dan Duta Besar di Saudi
Arabia. “Habib Sayid Idrus Salim Al Jufri
bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad.
Dalam mimpi itu dikatakan jika Indonesia
merdeka, benderanya Merah Putih. Mimpi
itulah disampaikan kepada Bung Karno,”
ungkap Hidayat.

Lambang Burung Garuda juga diciptakan
oleh seorang habib yang juga Sultan
Kesultanan Pontianak, yaitu Al Habib Syarif
Abdul Hamid Alkadrie. Ketika itu Bung Karno
membuat sayembara tentang lambang
negara. Habib Syarif Abdul Hamid Alkadrie
memenangkan sayembara itu.

“Dari semua itu bisa disimpulkan bahwa

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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JELANG pemilu serentak 17 April 2019,
Sekretaris Jenderal MPR RI, Dr. Ma’ruf
Cahyono, SH., MH., mengajak masya-

rakat untuk tetap tenang. Saling menjaga
suasana kondusif dan mempererat persatu-
an kesatuan sesama bangsa. Salah satu
cara yang bisa dilakukan adalah tidak saling
menghasut atau terhasut oleh isu yang
dilemparkan orang lain, baik sebelum
maupun setelah pencoblosan.

Pemilu, menurut Ma’ruf, adalah proses
demokrasi biasa. Bangsa Indonesia juga
sudah berpengalaman dalam pelaksanaan
pemilu-pemilu yang sudah berlalu. Karena
itu, pemilu kali ini pun harus berlangsung
kondusif, damai seperti sebelumnya, dan
tidak perlu diikuti dengan perpecahan di
antara bangsa Indonesia sendiri.

 Pernyataan itu dikemukakan Sesjen MPR
saat menyampaikan Pidato Kebangsaan di
hadapan peserta Musyawarah Kerja Nasional
(Mukernas) I, dan Seminar Kebangsaan
Mahasiswa Pancasila (Mapancas). Acara
tersebut berlangsung di Gedung Nusantara
V, Kompleks MPR, DPR, dan DPD Senayan
Jakarta, Senin (1/4/2019). Pada kesempatan
itu, mewakili Ketua MPR Zulkifli Hasan, Sesjen
MPR membuka dengan resmi pelaksanaan
Mukernas I Mapancas, yang   berlangsung di
Jakarta pada 1-3 April 2019.

Kepada peserta Mukernas Ma’ruf Cahyono
meminta agar tidak berhenti dalam mencari
dan menggali nilai-nilai luhur yang ada dalam
Pancasila. Bukan untuk sekedar dihafal tetapi
harus dipahami dan dipraktikkan dalam

Seminar Mapancas

Sesjen MPR Ajak Masyarakat Tenang Hadapi Pemilu

kehidupan sehari-hari. Dimulai dari lingkungan
terkecil, keluarga, organisasi hingga ke
masyarakat yang ada di sekitarnya.

“Para mahasiswa khususnya dan pe-
muda pada umumnya harus berani me-
lakukan introspeksi, apakah Pancasila sudah
menjadi bagian dari  kehidupan  kita sehari-
hari atau belum”, ujar Ma’ruf.

Mengenal dan memahami Pancasila
secara mendalam, menurut Ma’ruf, akan
membuat mahasiswa semakin mencintai
NKRI. Karena di dalam Pancasila ter-
kandung nilai-nilai kebaikan yang di-
inginkan, serta  dicitakan para pendiri
Bangsa Indonesia. Karena itu, menurut
Ma’ruf, memahami Pancasila dengan baik
dan benar dapat meningkat rasa cinta

terhadap bangsa Indonesia sekaligus
menjaga persatuan.

Ma’ruf berharap, Mapancas  mampu
memberi kontribusi bagi penguatan ideologi
Pancasila, baik bagi anggotanya maupun
bagi bangsa Indonesia. Karena sebagai
mahasiswa, Mapancas memiliki posisi
strategis sebagai agen perubahan bagi
seluruh masyarakat.

“Mapancas harus ikut serta mengenalkan dan
menyebarluaskan nilai-nilai yang terkandung  di
dalam Pancasila kepada masyarakat luas,
terutama melalui suri tauladan dalam berbicara
dan bertindak, maka saya yakin ke depan Indo-
nesia akan semakin damai, terhindar dari
pertikaian dan perpecahan”, katanya. ❏

MBO

para habib dan ulama memperjuangkan In-
donesia dengan cara menciptakan lagu,
bendera, dan lambang negara. Namun,
sekarang kadang-kadang ke-Islaman kita
seolah-olah ada barrier dengan Indonesia.
Banyak orang yang tidak tahu bahwa Indo-
nesia adalah juga warisan perjuangan para
habib,” tegas Hidayat.

Karena itu dia mengingatkan agar jangan
hanya ada Jas Merah atau Jangan Sekali-
kali Melupakan Sejarah. “Sejarah diingat
tapi sejarah ulama dan habib dilupakan.

Padahal para ulama berperan membuat
sejarah dengan luar biasa pula. Karena
itu saya mengatakan tidak hanya penting
Jas Merah, tapi penting pula Jas Hijau,
yaitu Jangan Sekali-kali Hilangkan Jasa
Ulama,” katanya.

Hidayat melanjutkan para ulama juga
berperan besar dalam menyelamatkan
Pancasila dan NKRI. Ketika Indonesia
dipecah menjadi 16 negara bagian atau
serikat (Republik Indonesia Serikat). Indo-
nesia kembali menjadi NKRI dari RIS atas

peran Ketua Fraks Partai Masyumi di DPR
RIS M. Natsir dengan Mosi Integral.

Penyelamatan Pancasila terlihat dari
penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta
menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Empat
tokoh umat Islam, yaitu KH Wahid Hasyim, Ki
Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Mr.
Teuku Mohammad Hasan. “Ketuhanan Yang
Maha Esa adalah akidah atau tauhid. Akhirnya
semuanya bisa menerima. Indonesia selamat
dari perpecahan,” ucap Hidayat. ❏

BSC
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Pasar Manggis dan Menteng Atas, Jakarta

Pahami Sejarah Agar Mencintai Indonesia

SAAT Sosialisasi Empat Pilar MPR,
Jakarta, 1 April 2019, Wakil Ketua MPR
Hidayat Nur Wahid (HNW) mengajak

ratusan warga Kelurahan Pasar Manggis
dan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi,
Jakarta, menyanyi lagu ‘Mars Hari Merdeka’
dan ‘Syukur’. Sebelum menyanyikan lagu
yang biasa diperdengarkan pada peringatan
Hari Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus,
HNW mengatakan bahwa lagu itu ciptan
Husein Muttahar, seorang habib dan ulama.
Mengingat lagu itu diciptakan seorang ulama,
kata HNW, maka saat lagu itu dinyanyikan

semakin dihayati, bergemuruh, serta mem-
buat semakin mencintai Indonesia.

Peran ulama kepada bangsa dan negara
tidak hanya itu. Pada  22 Juni 1945, kata HNW,
bangsa Indonesia memiliki Pancasila seperti
yang ada dalam ‘Piagam Jakarta’. Namun pada
18 Agustus 1945 ada kalangan yang tidak
sependapat dengan Sila I. Keberatan itu
disampaikan kepada Wakil Presiden
Mohammad Hatta. Hatta kemudian melobi
tokoh-tokoh umat Islam yang duduk di Panitia
Sembilan agar tujuh kata dalam Sila I Pancasila
dihilangkan. Lobi itu diterima baik oleh para

ulama, yang menghilangkan tujuh kata
sehingga Sila I Pancasila berbunyi seperti
sekarang ini. “Demi persatuan, dengan
kebesaran hati umat Islam, Pancasila selamat
dan Indonesia tidak bubar”, paparnya.

Lebih lanjut HNW menyatakan, ketika In-
donesia merdeka, bangsa Belanda tidak
suka ketika bangsa ini berbentuk NKRI. Untuk
itu mereka merongrong dengan segala cara
agar bisa menjajah kembali. Puncak dari
ambisi negara Orange itu terjadi pada
Desember 1949, di mana mereka mengakui
kedaulatan, namun dengan bentuk Republik
Indonesia Serikat (RIS). Akibatnya, Indone-
sia tercerai berai menjadi 16 negara bagian.
“Menyedihkan lagi kekuasaan tertinggi
berada di tangan Ratu Juliana yang berada
di Belanda”, ungkapnya.

Melihat hal demikian, ada ulama sekaligus
politikus dari Fraksi Partai Masyumi, yakni
Mohammad Natsir, yang merasa keberatan
dengan bentuk RIS sebab dirasa tidak sesuai
dengan cita-cita Indonesia merdeka. Untuk
itu pada 3 April 1950, di depan anggota
parlemen, Natsir menyampaikan ‘Mosi Inte-
gral’. Pidato yang berisi Indonesia harus
kembali ke bentuk NKRI itu diterima oleh
Soekarno, Hatta, dan politisi lainnya.
“Akhirnya Indonesia kembali ke bentuk NKRI”,
ujarnya. “Kembalinya Indonesia dari RIS ke
NKRI berkat perjuangan ulama”, tegasnya.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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PAGELARAN wayang kulit itu dise-
lenggarakan di lapangan Desa Sei
Beras-Beras, Kecamatan Lubuk Batu

Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau,
pada Jum’at malam (29/3/2019). Lakon yang
dipilih adalah ‘Pendowo Sukur’ dibawakan
dalang Ki Bagus Mudo Darmoko. Acara
diselenggarakan Sekretariat Jenderal MPR
bekerjasama dengan pemerintah daerah
setempat.

Anggota MPR RI Fraksi Golkar yang juga
Ketua Badan Penganggaran MPR, Ir. H.
Muhammad Idris Laena, atas nama pimpinan
MPR membuka pagelaran seni budaya,
wayang kulit. Dalam sambutannya, Idris
Laena menjelaskan bahwa MPR menggelar
wayang kulit ini dalam rangka  menyo-

sialisasikan Empat Pilar MPR RI, yaitu
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan
Bhinneka Tunggal Ika. “Ini merupakan salah
satu metode sosialisasi”, ujar Idris Laena.

 Selanjutnya Idris Laena menyatakan,
sosialisasi Empat Pilar MPR dengan metode
pagelaran seni budaya — salah satunya
melalui pertunjukan wayang kulit sebagai
seni budaya yang populer di masyarakat
Jawa – digelar oleh MPR dibanyak daerah.
“Jadi, pementasan seni budaya oleh MPR
beragam, seperti Bhinneka Tunggal Ika”, ujar
pria asal Riau ini.

Di hadapan warga Desa Sei Beras-Beras,
Idris Laena mengatakan, Indonesia adalah
bangsa yang besar. Untuk itu kebesaran
bangsa ini harus dirawat dan dijaga. “Jangan

Pagelaran Seni Budaya Indragiri Hulu

‘Jangan Pernah Berhenti Mencintai Indonesia’

pernah berhenti mencintai Indonesia”, tuturnya.
Salah satu kiat untuk mencintai Indone-

sia, menurut Idris Laena, adalah dengan
mengamalkan Pancasila. Karena itu MPR
melakukan sosialisasi hingga wilayah desa.
“Sambil nonton wayang kulit, mari kita
laksanakan nilai-nilai kebangsaan yang
terkandung dalam Pancasila”, tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana
Pagelaran, Rubiyo, dalam sambutannya
mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat
Jenderal MPR yang telah menyelenggarakan
pagelaran wayang kulit ini. “Selain tujuannya
untuk sosialisasi Empat Pilar MPR juga ikut
melestarikan seni budaya daerah asal kami,”
tutur pria asal Yogyakarta ini.

Selanjut, pagelaran wayang kulit pun

Dari paparan di atas, alumni Pondok
Pesantren Gontor itu menyebut bahwa hal
itulah yang menjadi salah satu alasan
mengapa Sosialisasi Pancasila, UUD NRI
Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal
Ika dilakukan. “Sekarang ada yang mem-
pertentangkan Pancasila dengan umat Is-
lam”, ucapnya. Mempertentangkan Pancasila
dan umat Islam, menurut HNW, adalah tidak
tepat, sebab negeri ini ada juga berkat
perjuangan para ulama dan umat Islam.
Dengan memaparkan peran ulama dan umat
Islam dalam sejarah bangsa, maka tuduhan
yang selama ini dialamatkan kepada umat
Islam yang anti NKRI menjadi tidak benar.

Lebih lanjut dia mengatakan, dengan
memaparkan sejarah peran ulama diharapkan
akan semakin menambah kecintaan umat Is-
lam pada bangsa dan negara. “Untuk itu, umat
Islam perlu mengerti sejarah bangsa agar
mencintai Indonesia”, tuturnya. Ini penting,
karena  Pancasila sekarang mendapat
tantangan dari budaya dan ideologi yang tidak
sesuai dengan nilai-nilai ke-Indonesia-an.
“Ada yang mengaku Saya Pancasila tetapi
perilakunya tidak Pancasilais”, ungkapnya.
Tantangan seperti inilah, menurut HNW, perlu
dijawab oleh semua.

Meski dalam kesempatan tersebut pria
asal Klaten, Jawa Tengah, itu meluruskan

tuduhan tidak tepat yang diarahkan kepada
ulama dan umat Islam. Namun, dia mengakui,
ada sebagian umat yang suka membid’ahkan
dan mengkafirkan. “Demokrasi disebut
bid’ah”, paparnya. Anggapan demokrasi,
sekolah, radio, televisi, dan sesuatu yang
tidak ada pada zaman Nabi disebut sebagai
bid’ah ditepis oleh HNW. “Demokrasi, sekolah,
dan lainnya adalah wasilah, sebagai
sarana”, ungkapnya. “Dengan menggunakan
wasilah, kita bisa membuat kemaslahatan
umat”, ujarnya. Dengan menampilkan
kemaslahatan maka akan menjauhkan hal-
hal yang merugikan. ❏

AWG
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dimulai, setelah sebelumnya Idris Laena
menyerahkan secara simbolis lakon wayang
kepada dalang Ki Bagus Mudo Darmoko.
Dan, ternyata pertunjukan wayang kulit ini
mendapat perhatian ratusan penggemar
wayang kulit. Selain para penonton yang
memenuhi lapangan tempat pertunjukan,
acara ini juga mengundang ratusan pe-
dagang kecil yang menjajakan dagangannya
di arena tersebut.

Suasana malam pertunjukan seni budaya
wayang kulit cukup meriah. Hadir dalam
acara ini jajaran perangkat desa Sei Beras-
Beras, seperti Camat, Kapolsek, Danramil,
Kepala Desa Sei Beras-Beras, dan undang-
an lainnya. ❏

JAZ

Komunitas Ladang Amal

Mengenang Jasa Para Ulama

MENJELANG pelaksanaan Pemilu
serentak 2019 lalu, Pimpinan MPR tak
henti-hentinya mengajak warga

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pesta
demokrasi tersebut. Ajakan tersebut salah
satunya datang dari Wakil Ketua MPR,  Dr.
H. M. Hidayat Nur Wahid, MA., yang
disampaikannya pada sosialisasi Empat Pi-
lar MPR yang diikuti Komunitas Ladang Amal
(Kalam).

Acara sosialisasi tersebut berlangsung
di Aula Masjid Daarut Tauhid, Jl. Cipaku,
Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan, Selasa (2/4) malam. Ikut hadir dalam

acara tersebut koordinator Kalam Hari Sanusi
(Hasan), selain tentunya para peserta
sosialisasi.

Sebelum menyampaikan pengarahannya,
Hidayat Nur Wahid (HNW) mengajak para
peserta untuk menyanyikan lagu mars “Hari
Merdeka” dan lagu “Syukur.” Kedua lagu itu
merupakan buah karya Habib Muhamad
Husein Mutahar (H. Mutahar), yang tak lain
seorang habib dan juga ulama.

Ajakan menyanyikan lagu Hari Merdeka
dan Syukur itu dilakukan, karena sebelumnya
Koordinator Kalam, Ustad Hari Sanusi,
mengaku, merasakan getaran nasionalisme

saat menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Apalagi, Hasan mengaku, sudah sejak lama
tidak pernah menyanyikan Indonesia Raya
secara langsung, dan hanya mendengar
lagu itu di televisi.

Karena itulah Hidayat mengajak para peserta
sosialisasi untuk menyanyikan lagu Hari
Merdeka dan Syukur. Agar getar nasionalisme
terasa lebih besar lagi. Apalagi, menurut HNW,
kalau kita tahu yang menciptakan kedua lagu itu
adalah seorang  ulama, semestinya rasa
nasionalisme kita semakin besar.

“Begitulah seharusnya, kita mesti memiliki
sikap nasionalisme yang besar, terutama

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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untuk menjaga NKRI. Karena bangsa Indo-
nesia sesungguhnya lahir berkat perjuangan
para ulama khususnya dan masyarakat Is-
lam pada umumnya”, ujar Hidayat.

Pada masa perjuangan dulu, lanjut HNW,
umat Islam yang turut berjuang memper-
tahankan NKRI sangatlah banyak. Selain H.
Mutahar ada juga Sultan Syarif Abdurrahman
Alkadrie, yaitu Sultan Pontianak, Kalimantan
Barat, yang menciptakan lambang Burung
Garuda. Juga Habib Idrus Al Jufri, salah satu
penggagas bendera kebangsaan Indonesia,
Merah Putih.

Bukan hanya itu, juga ada empat orang
ulama dengan sikap kenegarawannya, demi
menjaga keutuhan NKRI, mereka rela
menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta.
Keempat ulama itu adalah KH. Wachid
Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman
Singodimejo, dan Teuku Muhamad Hasan.

“Semua itu menjadi bukti peran serta dan
pengorbanan umat Islam bagi NKRI sangat
besar.  Kita sebagai penerus tak boleh
menyiakan”, kata HNW.

Kalam merupakan komunitas  kaum milenial
yang sudah berdiri sejak 12 tahun silam.
Anggotanya terdiri dari para profesional
muda di berbagai bidang. Hingga kini,

organisasi ini memiliki 20 program kerja,
antara lain:  bersih-bersih masjid,  bagi bagi
hijab, bagi bagi Qur’an, program bantuan
kemanusiaan, biro jodoh, hingga penuntasan
bacaan terjemah Alqur’an.

Selanjutnya, HNW meminta generasi muda
milenial agar tidak menyia-nyiakan ke-
sempatan ikut memilih pemimpin bangsa In-
donesia untuk lima tahun ke depan. Apalagi
kesempatan itu tidak dipunyai seluruh warga

negara. Tetapi hanya dimiliki oleh warga
negara yang memenuhi syarat.

“Ikut serta dalam pemilu dan memberikan
suaranya secara bertanggungjawab me-
rupakan salah satu cara ikut menjaga NKRI.
Gunakanlah hak pilih dan jangan jadi golput.
Pilihlah calon yang punya kualitas dan siap
memperjuangkan aspirasi masyarakat”,
begitu Hidayat Nur Wahid berharap. ❏

MBO
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Yayasan Berkah Mulia Indonesia

Hidayat Nur Wahid: Masyarakat Sudah

Berpengalaman Ikut Pemilu

DISKUSI dua arah menjadi ciri khas Wakil
Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur
Wahid MA, saat menyampaikan sosiali-

sasi Empat Pilar MPR. Demikian pula saat
politisi kelahiran Prambanan, Jawa Tengah,
itu memberikan materi sosialisasi Empat Pi-
lar MPR yang diselenggarakan MPR be-
kerjasama dengan Yayasan Berkah Mulia
Indonesia di Aula Masjid Al Falah, Jl. Mampang
Prapatan I, RT 05/06 Mampang, Jakarta
Selatan, Senin malam (25/3/2019).

Pada kesempatan itu, Hidayat menanyakan
kepada para peserta apa peran ulama dalam
menyelamatkan Pancasila dan NKRI? Sambil
berseloroh, Hidayat menyatakan, bagi yang
bisa menjawab pertanyaan dengan benar dan
sempurna dapat hadiah umroh. Namun,
sejumlah peserta mencoba untuk menjawab
pertanyaan tersebut, tapi hingga peserta
kelima tidak  satupun bisa menjawab dengan
sempurna.

Karena tak satu pun bisa menjawab maka

pertanyaan itu dijawab sendiri oleh Hidayat
Nur Wahid. “Karena tidak ada yang bisa
mengambil hadiahnya, biarlah hadiah
umrohnya saya pakai sendiri,” kata Hidayat
yang disambut tawa para peserta.

Di hadapan warga masyarakat Mampang
dan sekitarnya, Hidayat antara lain menga-
takan, dalam sejarahnya bangsa Indonesia
sudah dua kali memproklamirkan ke-
merdekaannya. Pertama pada 17 Agustus
1945 dan kedua pada 17 Agustus 1950.
Pada 17 Agustus 1945, Indonesia mem-
proklamirkan kemerdekaan dari penjajahan
Jepang, sedangkan pada 17 Agustus 1950
proklamasi yang menandai kembalinya In-
donesia ke bentuk Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI), setelah sebelumnya
bentuk negara Indonesia adalah Republik
Indonesia Serikat (RIS).

“Ini adalah momentum yang tidak bisa
dilupakan begitu saja  oleh bangsa Indone-
sia, khususnya umat Islam, karena kembali

menjadi NKRI waktu itu menandai runtuhnya
RIS. Kembalinya NKRI itu, menurut Hidayat
Nur Wahid, diprakarsai oleh Moh. Natsir,
waktu itu Ketua Fraksi Partai Masyumi di DPR
Republik Indonesia Serikat,” jelas Hidayat.

Selain Natsir, kata Hidayat, masih banyak
perjuangan dilakukan umat Islam, khususnya
para ulama, untuk bangsa dan negara Indo-
nesia. Seperti Resolusi Jihad yang di-
kumandangkan oleh KH. Hasyim Asy’ari, serta
perjuangan melalui lagu, seperti dilakukan oleh
H. Muntahar melalui ciptaannya, lagu ‘17
Agustus’ dan lagu ‘Syukur.’

“Saat ini kita punya tanggung jawab
meneruskan perjuangan para ulama. Salah
satu cara yang bisa dilakukan adalah ikut
serta dalam pemilu, karena melalui pemilu
kita dapat menentukan pemimpin dan juga
masa depan bangsa”, ungkap Hidayat.
Karena itu, Hidayat mendorong masyarakat
untuk memanfaatkan pemilu dengan sebaik-
baiknya. Jangan golput, dan pilihlah calon-
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calon terbaik, yang diketahui kualitasnya.
Hidayat juga mengajak anggota masya-

rakat untuk tetap menjaga kerukunan dan
persatuan, serta kesatuan. Pemilu,

menurut Hidayat, harus berlangsung
dengan damai dan penuh kegembiraan.
Pemilu tidak boleh terlaksana dalam
keadaan mencekam. Apalagi masyarakat

sudah sangat berpengalaman mengikuti
berbagai pemilu dan pilkada yang sudah
berlangsung selama ini. ❏

MBO
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DUA kegiatan Sosialisasi Empat Pilar
MPR berlangsung di dua kabupaten
yang berlokasi di tepian Danau Toba,

Sumatera Utara, pekan ketiga Maret 2019.
Kegiatan pertama, di Kabupaten Toba
Samosir (Tobasa), Selasa, 19/3/2019).
Kegiatan yang diikuti 400 peserta ini
berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati

Toba Samosir (Tobasa) di Kota Balige, ibukota
Kabupaten Tobasa. Sosialisasi ini dise-
lenggarakan MPR bekerjasama dengan
Pemda Kabupaten Tobasa.

Kegiatan kedua berlangsung esok hari-
nya, Rabu (20/3/2019), diselenggarakan
oleh MPR bekerjasama dengan Pemda
Kabupaten Samosir. Sosialisasi Empat Pilar

MPR ini mengambil tempat di Aula A.E.
Manihuruk di Kecamatan Pangururan,
Kabupaten Samosir. Dikuti 400 peserta,
terdiri dari para ASN Kabupaten Samosir,
para kepala desa se Kabupaten Samosir,
forum kerukunan umat beragama, ormas/
LSM, pemuda, para siswa dan lainnya

Kedua kegiatan Sosialisasi Empat Pilar

Sosialisasi Empat Pilar MPR

di Balige dan Samosir, Sumatera Utara

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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MPR ini dihadiri oleh Sesjen MPR, Dr. Ma’ruf
Cahyono, SH., MH., yang dalam kesempatan
itu mewakili Pimpinan MPR. Pada dua
kegiatan itu, Ma’ruf menyampaikan peng-
arahan (keynote speach) dan membuka
kegiatan sosialisasi tersebut. Selain Ma’ruf
Cahyono, juga hadir anggota  MPR dari
Kelompok DPD RI, Parlindungan Purba, dan
Staf Khusus Ketua DPD RI Edison Manurung.
Dan, keduanya hadir sebagai narasumber.

Kabupaten Toba Samosir
Gunakan Teknologi Informasi untuk

Membangun Cita Persatuan 

Di depan 400 peserta Sosialisasi Empat
Pilar MPR — terdiri  unsur perangkat desa,
para camat, para kepala sekolah, guru, tokoh

agama, tokoh adat, tokoh pemuda, ormas.
LSM, dan lainnya — Sesjen MPR RI, Dr. Ma’ruf
Cahyono, SH., MH., mengingatkan, per-
kembangan Teknologi Informasi (TI) merupa-
kan modalitas dan potensi bangsa jika
dimanfaatkan sebagai alat komunikasi
sesama anak bangsa, dan alat untuk
merekatkan  silaturahim. 

Ma’ruf berharap, penggunaan Teknologi
Informasi, seperti facebook, WhatsApp dan
lainnya haruslah mampu meningkatkan
produktivitas sumberdaya manusia Indone-
sia, sehingga pengaruh negatif perkembang-
an Teknologi Informasi bisa diminimalisir.
Teknologi Informasi, lanjut Ma’ruf harus
digunakan untuk hal-hal yang  produktif.
Teknologi Informasi layaknya digunakan
untuk membangun cita persatuan bangsa
dan kesatuan negara dalam wadah NKRI.

Untuk itu kita harus bersama-sama

membangun bangsa sekaligus membangun
negara. Ma’ruf menegaskan, untuk mem-
bangun bangsa dan negara diperlukan
aktualisasi nilai-nilai luhur dan jatidiri bangsa
yang disebut Pancasila. Persatuan Indone-
sia sebagai komitmen kebangsaan adalah
salah satu dari karakter bangsa Indonesia
yang dijiwai oleh karakterisitik bangsa
lainnya, yakni sebagai bangsa yang religius,
humanis, demokratis, dan adil.

Ma’ruf menyebut nilai-nilai luhur bangsa
yang sering diabaikan adalah nilai demo-
kratis. Penyelesaian masalah dan mencari
solusi dengan musyawarah mufakat bulat
jarang dilakukan, dan yang terjadi adalah
prinsip mayoritas menekan golongan mino-
ritas. Dengan demikian cita kemanusian dan
keadilan tak mudah diwujudkan. Keputusan

dan kebijakan yang tidak mengakomodir
berbagai kepentingan masyarakat itulah
yang menimbulkan berbagai ketidakpuasan
dan konflik. Ini, tentunya, tidak baik untuk
memupuk dan memantapkan persatuan
bangsa dan kesatuan negara.

“Saya pikir nilai-nilai demokrasi khas Indo-
nesia inilah yang harus terus dihidupkan
sehingga persatuan  Indonesia semakin
kokoh sebagai syarat mewujudkan cita-cita
negara, sebagaimana termaktub dalam
pembukaan Undang Undang Dasar,” ujar
pemegang anugerah Birokrat Teladan ini saat
hadir sebagai narasumber sekaligus mewakili
DR. Oesman Sapta, Wakil Ketua MPR RI. 

Jadi, menurut Ma’ruf, kalau musyawarah
mencapai mufakat dilakukan atas dasar nilai-
nilai transendental hikmat kebijaksanaan,
maka apapun keputusan yang diambil akan
bisa diterima oleh semua pihak dan semua

bertanggung jawab melaksanakannya “ ujar
Ma’ruf Cahyono lebih lanjut, “Itu adalah
gambaran tentang jati diri  ke-Indonesia kita.”

Untuk memberi gambaran secara utuh
tentang ke-Indonesiaan kita, putera kelahiran
Banyumas, Jawa Tengah, ini mengawali
pidato kuncinya dengan membacakan puisi
berjudul: Masih Indonesiakah kita....? Puisi
ini menggambarkan betapa semua kita
khawatir  kehilangan ke-Indonesiaan kita 
yang merupakan jati diri bangsa.

Kita semua, kata Ma’ruf, takut Indonesia
kehilangan sebagai bangsa religius, bangsa
yang humanis, bersatu, demokratis, dan 
yang berkeadilan. “Itulah visi kehidupan
berbangsa kita yang sangat  bagus sebagai
karya  para pendiri bangsa,” ungkap Ma’ruf.
  Karena, cita-cita para pendiri bangsa

adalah negara Indonesia menjadi bangsa
religius, bangsa yang humanis, bersatu,
demokratis, adil sejahtera, mandiri, maju dan
bersih. “Itu adalah cita-cita sangat mulia,”
katanya.

Untuk menciptakan satu kondisi bangsa
yang sesuai dengan visi para pendiri
bangsa, manurut Ma’ruf, tentu tidak mudah,
tapi bukan sesuatu yang berat. Untuk itu,
kata Ma’ruf lebih lanjut, bisa dimulai dari
manapun, termasuk dari diri kita sendiri. Dari
entitas yang paling kecil,  misalnya mulai dari
RT, RW, kabupaten-kota, sampai tingkat
negara. Cita negara akan terwujud jika nilai
fundamental negara itu diaktualisasikan
dalam kehidupan sehari-hari.

Nah, jika negara sudah mampu merawat
itu secara berkelanjutan, tentu cinta negara,
cinta bangsa, nation building, state building
tidak akan pernah ada halangan. “Semua
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19993504_MAJALAH MAJELIS MEI 2019_T-68_R1.pdf   1 5/7/2019   10:34:02 AM



69EDISI NO.05/TH.XIII/MEI 2019

persoalan, termasuk tantangan eksternal
dan internal, bisa diatasi dengan implemen-
tasi nilai-nilai luhur bangsa itu. Dengan
persatuan negara akan tetap berdaulat, dan
dengan kedaulatan itulah kita mampu
mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia,” ujarnya. 

Sementara itu Bupati Tobasa, Ir. Darwin
Siagiaan, dalam sambutannya menyambut
baik kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR di
Tobasa. Menurut Darwin, ini untuk kedua kali
kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR di-
selenggarakan di Tobasa, setelah kegiatan
yang sama diselenggarakan pada 2016 yang
dihadiri oleh Wakil Ketua MPR Oesman Sapta.

Sebenarnya, menurut Darwin, untuk
Kabupaten Tobasa, khususnya di daerah
sekitar Danau Toba, masalah Empat Pilar
sudah tidak ada persoalan. Karena Empat
Pilar ini ada hubungannya dengan adat.
“Maka, di sini segala masalah dapat
diselesaikan dengan musyawarah di atas
makanan,” kata bupati berusia 67 tahun ini.
Dia menggambarkan bagaimana di daerah
penghasil pertanian ini merawat keberagam.
“Di sini kalau ada kegiatan gereja yang
melayani umat muslim, begitu pula  kalau umat
muslim punya hajatan yang melayani umat
kristiani,” ujar Darwin.

Jadi, menurut Darwin, untuk Tobasa
masalah Empat Pilar sudah final, tidak perlu
diperdebatkan lagi. Hanya saja, lanjut Dar-
win, memang perlu ada penyegaran dan
inilah pentingnya sosialisasi Empat Pilar ini.
Selanjutnya, dia meminta Dinas Pendidikan
Tobasa untuk mengumpulkan materi sosiali-
sasi untuk kemudian disebarluaskan kepada
guru-guru yang lain.

Kabupaten Samosir
Transformasi Sistem Nilai Tak Boleh

Terputus

Ketika menjadi pembicara kunci dan
sekaligus membuka Sosialisasi Empat Pilar
MPR di Samosir, Kabupaten Samosir, Sesjen
MPR Dr. Ma’ruf Cahyono, SH.,MM., meng-
harapkan agar para orangtua atau generasi
yang telah memahami nilai-nilai kehidupan
berbangsa dan bernegara untuk tidak
pernah bosan dan jangan pernah berhenti
menularkan dan terus membumikan nilai-nilai
berbangsa kepada generasi penerus.

Berbicara di hadapan para peserta

Sosialisasi Empat Pilar MPR yang juga dihadiri
oleh Wakil Bupati, Juang Sinaga, selanjutnya
Sesjen MPR ini memberi rangsangan
terhadap ke-Indonesiaan kita dengan
mengajak para peserta untuk bersama-sama
melihat sistem nilai yang namanya Pancasila,
dan landasan konstitusional yang disebut
konstitusi yang memang sudah bagus itu.
“Apakah sitem nilai yang nama Pancasila dan
konstitusi sudah menjadi jatidiri dalam
kehidupakan sehari-hari, khususnya di
kalangan generasi muda kita,” ujar Ma’ruf
Cahyono.

Nah, MPR yang diamanatkan oleh UU untuk
melaksanakan sosialisasi Empat Pilar, yakni

Pancasila sebagai dasar dan ideologi
negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai
konstitusi negara dan Ketetapan MPR, NKRI
sebagai bentuk negara, dan Bhinneka
Tunggal Ika sebagai semboyan negara, yang
kesemuanya adalah pilar-pilar penting dalam
berbangsa dan bernegara yang harus
diimplementasi oleh setiap warga bangsa.

Ma’ruf memaklumi suatu daerah mungkin
menganggap masalah Empat Pilar sudah
final, dalam pengertian Empat Pilar tidak
lagi ada masalah atau sudah dilaksanakan.
“Namun, perlu diingat generasi muda selalu
berganti, bayi lahir setiap hari,” ungkap
Birokrat Teladan ini. Oleh karena itu, kata
Ma’ruf, perlu ada penyegaran, dan so-
sial isasi  in i  bagian dar i  kegiatan
penyegaran itu.

Maka dari itu, Ma’ruf berharap, agar para

peserta—terutama kaum ibu dan bapak—
agar materi sosialisasi yang diterima dari
para narasumber untuk kemudian diterus
kepada warga masyarakat, mulai dari entitas
paling kecil (keluarga), komunitas, dan
masyarakat lingkungan.

Jadi, tegas Ma’ruf, jangan sampai ada
yang mengatakan sudah pintar, sudah
dengar atau sudah bisa. Soalnya, tugas ini
adalah mentransformasikan sistem nilai
kepada warga masyarakat dengan maksud
agar keberadaan pilar-pilar bangsa ini bisa
teraktualisasi dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara.

Ma’ruf mengakui, mentransformasikan

sistem nilai tidak mudah, tapi bukan berati
tidak bisa dilakukan. Ini suatu perbuatan yang
tidak boleh berhenti. “Kalau sistem nilai ini
tidak dibumikan dan tidak dibunyikan, saya
khawatir akan terputus,” ungkap Ma’ruf. Dan,
kalau itu terjadi (terputus), lanjut Ma’ruf, bisa
saja jatidiri yang sesungguhnya baik itu tidak
diimplementasikan sesuai harapan para
pendiri bangsa. Karenanya, transformasi
sistem nilai ini penting.

Sementara Wakil Bupati Samosir, Juang
Sinaga, dalam kata sambutannya menyata-
kan, acara sosialisasi Empat Pilar ini luar
biasa. ‘’Sudah lama kami tunggu, tapi baru
sekarang kita kedatangan Sesjen MPR Ma’ruf
Cahyono. Semoga kehadiran beliau di
Samosir membawa kemajuan bagi Kabu-
paten S mosir,” harap Juang Sinaga. ❏

SCH
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SOSIALISASI

DIHADIRI Sekretaris Jenderal (Sesjen) MPR RI, Ma’ruf Cahyono,
Wakil Sekretaris Jenderal MPR RI Selfi Zaini, Kepala Biro Humas
Setjen MPR RI Siti Fauziah, Kepala Sub-Direktorat Akuisisi Arsip

ANRI Tato Pujiarto, Arsiparis ANRI Nunung Kurnia, Kepala Bagian
Tata Usaha dan Kearsipan Ellen Maria Maghdalena, Arsiparis Setjen
DPR RI Sukma Winata, serta para pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan
Setjen MPR RI, Setjen MPR menggelar acara ‘Ceremony Pemusnahan
Arsip Keuangan MPR RI Tahun 1971 sampai dengan Tahun 1999’.
Acara itu ditandai penandatanganan berita acara pemusnahan arsip
secara simbolik oleh Sesjen MPR dan pihak terkait yang

diselenggarakan Pusat Arsip Sekretariat Jenderal MPR RI, di area
Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD
Senayan, Jakarta, Jumat (22/3/2019).

Bicara kearsipan, Ma’ruf Cahyono mengungkapkan bahwa
pemahaman sebagian masyarakat  pasti melihatnya sebagai kegiatan
atau aktivitas yang membosankan, kotor, dan tidak menarik.  Namun,
manfaat dan dampak kegiatan kearsipan jika dikelola dengan baik
akan sangat besar, bukan saja untuk siempunya arsip, namun juga
berdampak untuk kelestarian sejarah.

Di era modern sekarang  ini, bidang kearsipan juga membutuhkan
pengelolaan secara modern antara lain pengelolaan arsip dengan
teknologi paperless atau digitalisasi arsip.  Hal tersebut sangat penting
di mana efisiensi waktu dan tempat akan didapat yang sering menjadi

Ceremony Pemusnahan Arsip Keuangan MPR RI

kendala utama bidang kearsipan.
“Di Setjen MPR saat ini sedang semangat-semangatnya melakukan

penataan kearsipan. Kita termasuk menciptakan digitalisasi
pengelolaan persuratan.  Salah satu wujudnya, dari Arsip Nasional
(Arnas) kami menerima aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
(SIKD) untuk mendukung penataan arsip, tinggal dipraktikkan secara
baik,” ujar penerima penghargaan Birokrat Teladan 2019 kategori
Best Bureaucrats Obsession Award 2019 ini.

Jika semua sudah tertata dengan baik, lanjut Ma’ruf Cahyono,
diharapkan sistem kearsipan di MPR RI akan terkelola dengan baik,

dokumen-dokumen tersimpan dengan aman dan sudah ditransfor-
masi secara digital. Sehingga kerja-kerja bidang kearsipan tidak lagi
dipandang ‘kumuh,’ tapi bidang luarbiasa dengan dampak luarbiasa
dan familiar menggunakan teknologi modern dalam rangka
pengabdian Setjen MPR menyimpan sejarah kolektif bangsa.

“Harapan kedepannya, dalam bidang kearsipan khususnya, Setjen
MPR RI terus melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak,
seperti lembaga DPR dan bimbingan dengan pihak-pihak seperti Arnas,
sampai kita menuju tataran ideal kearsipan kementerian dan lembaga.
Untuk memberi semangat ke arah itu dan sebagai pembelajaran bidang
kearsipan,  Setjen MPR RI berencana akan menggelar Lomba Kearsipan
di lingkungan Setjen MPR RI,” terangnya. ❏

DER

DIDAMPINGI Kepala Biro Humas Setjen MPR RI, Siti Fauziah, 24
orang yang tergabung dalam tim Paduan Suara (Padus) Setjen
MPR RI ambil bagian dalam Lomba Paduan Suara Kepemiluan

Mars dan Jingle Pemilu 2019 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Kegiatan dalam rangka sosialisasi Pemilu 2019 yang damai ini

digelar di auditorium Gedung BPPT, Jakarta, Kamis (14/3/2019).
Tercatat 27 tim dari berbagai instansi, baik kementerian maupun
lembaga negara, ikut ambil bagian dalam lomba ini. Para kontestan
diwajibkan menyanyikan dua lagu, yakni Mars Pemilu yang tak boleh

Setjen MPR Ikut Lomba Paduan Suara  Kepemiluan 2019

diimprovisasi, dan Jingle Pemilu 2019 yang boleh diaransemen ulang.
Tampil dengan nomer peserta 029, tim paduan suara (padus)

Setjen MPR RI membawakan dua lagu tersebut dengan sangat
percaya diri dan semangat. Di akhir lagu, tim mendapatkan standing
applause dari para penonton yang hadir, dari para juri, dan juga
pujian dari MC.

Usai tampil, Ibu Titi —sapaan akrab Siti Fauziah — mengungkapkan
bahwa keikutsertaan tim padus Setjen MPR RI dalam lomba Paduan
Suara Kepemiluan yang digelar KPU tersebut adalah bentuk

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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SEKRETARIAT Jenderal MPR RI bekerja sama dengan
Kemenkominfo RI dan PT Pos Indonesia (Persero) menggelar
pameran prangko dalam rangka launching perdana Prangko

4 Pilar MPR di Plaza Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD
Senayan, Jakarta, Jum’at (29/3/2019). Pameran ini bertema ‘4
Pilar MPR Dalam Bingkai Prangko.’

Pameran level nasional ini memamerkan sekitar 100 lembar
koleksi prangko, khususnya  prangko dengan tema perjalanan
sejarah bangsa Indonesia dari era Kemerdekaan tahun 1945,
era Orde Lama, era Orde Baru, sampai era Reformasi dan era
Kekinian. Sekitar 200 pengunjung dari berbagai kalangan, antara
lain para blogger, netizens, para filatelis, dan masyarakat
pemerhati prangko sangat antusias menyaksikan
pameran ini.

Pameran diklasifikasikan menjadi beberapa sub-tema,
antara lain, koleksi prangko sejarah Kemerdekaan Indonesia
1945 sampai era Orde Lama, sejarah pemilu Indonesia,
kebhinnekaan Indonesia, sejarah Orde Baru, sejarah
reformasi,  sampai sejarah lembaga MPR RI, dan prangko
terbitan perdana MPR RI tentang Empat Pilar MPR.

Kepala Biro Humas Setjen MPR RI, Siti Fauziah, sebagai
tuan rumah acara yang juga seorang filatelis, hobi
mengoleksi prangko, menyatakan, kehadiran Prangko 4 Pilar MPR
tersebut adalah sebagai salah satu metode baru dalam Sosialisasi
Empat Pilar MPR RI kepada masyarakat luas.

 “Saya berharap, Prangko 4 Pilar MPR ini selain akan menambah

Penerbitan Perdana Prangko 4 Pilar MPR

apresiasi nyata Setjen MPR RI dalam mendukung upaya KPU
menyosialisasikan pemilu damai dan menyenangkan.

“Kita berharap, keikutsertaan tim Setjen MPR mampu lebih
menyebarluaskan pesan pemilu yang damai dan menyenangkan,
karena semua untuk Indonesia. Saya juga berpesan agar masyarakat
berperan aktif dalam pemilu dan jangan golput, sebab satu suara
saja sangat menentukan kemajuan bangsa,” ujarnya.

Berbicara soal performa tim saat beraksi dipanggung lomba, Ibu
Titi meyampaikan bahwa performa tim sudah sangat memuaskan,
tidak kalah dengan tim lain. Yang penting, tim sudah berusaha tampil
semaksimal mungkin, dengan didahului latihan-latihan penguasaan

lagu dan panggung dengan baik.
“Intinya, kemenangan bukan segalanya, namun semangat

persatuan dan kesatuan adalah poin utama. Tapi jika menang,
alhamdulillah kami akan sangat senang dan bangga. Jika tidak berhasil
kali ini akan menjadi penyemangat untuk perlombaan mendatang,”
tandasnya usai menerima Piagam Penghargaaan dari KPU sebagai
peserta Lomba Paduan Suara Kepemiluan.

Acara lomba sendiri berlangsung selama 1 hari. Panitia lomba
mempersiapkan berbagai hadiah, berupa sertifikat, uang dan tropi
bagi para pemenang 1 sampai 3, dan pemenang favorit. ❏

DER

dan meneguhkan kecintaan masyarakat Indonesia kepada Pancasila,
UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, juga akan memacu
kembali kegemaran masyarakat terhadap prangko,” katanya. ❏

DER
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SOSIALISASIAWANCARAW

Pemilu Serentak Perlu Dievaluasi Secara

Menyeluruh

Mardani Ali Sera, Wakil Ketua Komisi II DPR
FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PEMUNGUTAN suara untuk Pemilu
Serentak 2019 sudah selesai digelar
pada Rabu, 17 April 2019. Pemerintah

dan aparatur keamanan mengklaim pe-
mungutan suara berjalan lancar. Namun,
Pemilu Serentak yang digelar untuk
pertama kali ini tak bisa disebut tanpa
masalah. Contohnya, sampai Jumat (26/4/
2019), sudah 326 petugas pemilu yang
meninggal dunia. Rinciannya, 253 korban
berasal dari jajaran KPU, 55 orang dari
unsur Bawaslu, dan 18 personel Polri.
Mereka meninggal dalam dedikasi untuk
mengawal proses demokrasi Indonesia
lewat Pemilu Serentak. Berdasarkan
laporan KPU provinsi masing-masing,
penyebab kematian terbanyak adalah
kelelahan.

Bukan hanya banyaknya jatuh korban,
pemilu kali ini pun diwarnai dengan dugaan
banyaknya laporan kecurangan. Bawaslu,
misalnya, sudah memproses 7.132 kasus
dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi
selama masa kampanye hingga pencoblos-

an. Banyak pula kasus lain yang mencuat
setelah pencoblosan, mulai dari dugaan
penggelembungan suara hingga pem-
bakaran kotak dan surat suara, seperti
terjadi di Distrik Tingginambut, Papua.
Bahkan TKN Jokowi – Ma’ruf mencatat ada
sebanyak 25.000 kasus kecurangan.

Untuk membahas Pemilu Serentak ini
lebih lanjut, Majelis mewawancarai anggota
MPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera.
Berikut petikan wawancara dengan Mardani
yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR.
Petikannya.

Pemungutan suara untuk Pemilu
Serentak sudah berlangsung pada
Rabu, 17 April 2019. Dalam masa
pemungutan dan penghitungan suara
ini banyak masalah yang muncul,
seperti banyaknya jatuh korban jiwa
dan adanya banyak kasus kecurangan.
Apa komentar Bapak?

Pertama, karena Pemilu Legislatif (Pileg)
dan Pemilu Presiden (Pilpres) digabung maka

menjadi pemilu lima kotak suara. Bagi
masyarakat, lima kotak suara ini sangat rumit.
Artinya, pelaksanaan Pemilu Serentak ini
rumit karena masyarakat (pemilih) mendapat
lima surat suara. Bukan hanya itu, Pemilu
serentak ini juga rumit dalam penghitungan
suara. Karena itu, sampai sekarang banyak
terjadi salah hitung.

Kedua, tampaknya KPU memiliki waktu
yang kurang. Karena waktunya kurang maka
ada beberapa KPPS yang tidak mendapat
bimbingan teknis dari KPU. Akibatnya,
banyak kejadian di PPK atau penghitungan
di tingkat kecamatan dilakukan penghitungan
ulang. Jadi, kotak suara dari TPS-TPS itu
dibuka lagi dan surat suara dihitung ulang.
Padahal, seharusnya penghitungan di tingkat
kecamatan dilakukan dengan cara hanya
merujuk pada C1 Plano. Kalau para petugas
KPPS mengisi C1 Plano dengan baik dan
benar serta terkontrol dengan baik maka
tidak perlu dilakukan hitung ulang lagi.

Apa yang terjadi sekarang ini, saya keliling
ke beberapa kecamatan, banyak yang
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melakukan hitung ulang surat suara. Jadi seperti
penghitungan di TPS lagi. Ini (penghitungan
ulang surat suara) sangat membuat lelah.

Ketiga, efek dari kelelahan itu banyak jatuh
korban jiwa. Ini menjadi catatan utama saya.
Seharusnya dalam Pemilu Serentak ini tidak
boleh ada satu pun korban jiwa. Tidak boleh
ada korban jiwa untuk pelaksanaan demokrasi
kita. Masa ada banyak anak yatim gara-gara
pemilu. Ini berbeda dengan korban dari
bencana. Kalau bencana alam kita tidak bisa
prediksi, tapi kalau pemilu bisa kita prediksi.

Jadi, catatan penting saya adalah jangan
membuat suatu sistem yang mengikat kita
untuk menjadi orang-orang yang tidak
cerdas. Akhirnya harus menempuh jalan
yang mendaki dan sulit yang sebenarnya
kita bisa prediksi.

Apakah jatuhnya korban jiwa dalam
pelaksanaan Pemilu Serentak ini
sudah diprediksi para pembuat UU
Pemilu?

Sebetulnya kita sudah memprediksi.
Karena itu, kami di Komisi II DPR pada waktu
pembahasan UU Pemilu mengajukan usul
agar setiap petugas KPPS diasuransikan.
Dengan memberikan asuransi itu, kita
maksudkan agar petugas KPPS bisa nyaman
dalam bekerja. Tapi, pada waktu itu, usulan
Komisi II DPR memang ditolak pemerintah.
Mungkin pertimbangannya karena keter-
batasan anggaran atau bisa memberatkan
anggaran pemerintah.

Kita menghitung memang ada sekitar 7 juta
orang yang terlibat dalam pemilu menjadi
petugas KPPS. Katakanlah misalnya, setiap
petugas diasuransikan Rp 30.000 saja, sudah
bisa dihitung kebutuhan anggaran untuk
asuransi, yaitu sekitar Rp 210 miliar. Akhirnya,
tidak ada asuransi bagi petugas KPPS.

Selain jatuhnya korban jiwa, Pemilu
Serentak ini juga diwarnai dugaan
banyaknya kecurangan yang terjadi
selama pemungutan suara dan peng-
hitungan suara.  Apa pendapat Bapak?

Bawaslu memang menemukan banyak
sekali kecurangan di Jawa Tengah dan Jawa
Timur. Saksi-saksi dan masyarakat juga
menemukan banyak sekali pelanggaran
pemilu. Badan Pemenangan Nasional (BPN)

Prabowo Sandi juga menemukan ribuan
kecurangan. Kita tidak boleh menutup mata
atas banyaknya kecurangan. Jika ada
kecurangan maka bisa dilaporkan. Apalagi
setiap petugas penyelenggara pemilu telah
disumpah atas nama Tuhan. Karena itu, perlu
ada pembenahan dan perbaikan agar pemilu
kita Jurdil (jujur dan adil). Masih ada waktu
dan belum terlambat untuk melakukan
pengusutan.

Melihat dari pelaksanaan Pemilu
Serentak dan berbagai masalah yang
muncul sejak masa kampanye hingga
pencoblosan dan penghitungan suara,

apakah Pemilu Serentak ini perlu
dievaluasi?

Tentu, Pemilu Serentak ini perlu dievaluasi

kebaikan dan ada keburukan dari Pemilu
Serentak ini. Seperti menggabungkan Pileg
dengan Pilpres berarti tidak dua kali kerja
dan mengefisienkan anggaran dari se-
belumnya dua anggaran (anggaran untuk
Pileg dan anggaran untuk Pilpres).

Tapi, mungkin perlu dipikirkan mengenai
e-voting. Dengan e-voting itu sebenarnya
bisa memudahkan pekerjaan pemungutan
suara. Kita bisa bekerja dengan meman-
faatkan teknologi dari anak bangsa sendiri
untuk membuat electronic voting.

Apakah Pemilu Serentak ini bisa
dipertahankan untuk dilaksanakan ke

depan atau kita kembali dengan me-
misahkan Pileg dan Pilpres?

Kita melaksanakan Pemilu Serentak yang
menggabungkan Pileg dan Pilpres secara
bersamaan dalam satu hari merupakan
keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).
Kita mengetahui bahwa keputusan MK itu
bersifat final dan mengikat. Karena itu, kalau
kita ingin mengutak-atik keputusan MK itu tidak
ada cara lain kecuali mengamandemen UUD
NRI Tahun 1945. Sedangkan untuk melaku-
kan amandemen atau perubahan UUD itu
tidak mudah.

Karena itu, ada cara lain yang mungkin
bisa ditempuh. Yaitu, kita tetap melakukan
Pemilu Serentak, namun pelaksanaannya
dilakukan dengan dua tahap. Pemilu Se-
rentak dibagi menjadi dua, yaitu Pemilu
Serentak Lokal dan Pemilu Serentak
Nasional. Nanti, format Pemilu Serentak Lokal
adalah memilih calon legislatif untuk DPRD
kabupaten/kota, DPRD provinsi, disatukan
dengan Pemilihan Kepala Daerah (bupati,
walikota, dan gubernur).

Sedangkan format untuk Pemilu Serentak
Nasional adalah memilih calon legislatif DPR
pusat dan calon anggota DPD, serta calon
presiden dan calon wakil presiden. Jadi,
untuk Pemilu Serentak Lokal ada empat surat
suara (empat kotak suara) dan Pemilu
Serentak Nasional ada tiga surat suara (tiga
kotak suara).

Dengan memisahkan Pemilu Serentak
Lokal dan Pemilu Serentak Nasional ada
kebaikannya, yaitu kalau Pemilu Serentak
Lokal maka ada isu lokal yang muncul. Kalau
seperti sekarang ini, tidak ada isu lokal yang
muncul.

Dalam masa menjelang pengumum-
an pemenang pemilu, apa pesan dan
harapan Bapak?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai
penyelenggara pemilu saat ini menjadi
sorotan. KPU benar-benar menjadi perhatian
masyarakat. Saya harapkan KPU bisa
bekerja dengan tekun, bekerja dengan
prinsip, bekerja sekeras mungkin untuk
membuktikan bahwa kepercayaan kita
kepada KPU dibayar tunai dengan Pemilu
yang Luber, Jujur dan Adil. ❏

secara menyeluruh. Tapi kita melihat ada sisi
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Tidak Pernah

Raden Otje Djundjunan

ke Mal

POPONG Otje Djundjunan namanya. Ceu

Popong panggilannya. Pada 30 Desember

2018 usianya genap 81 tahun. Dia dikarunia

empat anak, dan delapan cucu. Ceu Popong

adalah anggota DPR/ MPR RI Fraksi Golkar paling

lama menjabat. Lima periode, sejak periode 1987-

1992 hingga sekarang, 2014-2019. Namun, untuk

2019-2024, dia tak lagi mencalonkan diri. “Untuk

memberi kesempatan kepada yang muda-muda,”

kata Ceu Popong pada Majelis.

Suatu hal yang patut dicontoh dari perempuan

kelahiran Bandung ini, meski usia tak muda lagi,

tapi semangatnya tetap menyala. Buktinya,

sebagai anggota MPR, dia tetap mampu meng-

emban tugas Sosialisasi Empat Pilar MPR sampai

ke pelosok Kalimantan Timur. Pada 6 Maret 2019,

misalnya, ia bersama Wakil Ketua MPR Dr.

Mahyudin, dan anggota MPR Fraksi Partai Golkar

Hetifah Sjaifudian, tampil di Kota Bontang,

Kalimantan Timur.

Menariknya, dalam acara yang diikuti warga

masyarakat Kota Bontang itu, selain menyampai-

kan materi, dia juga didaulat untuk menceritakan

kiatnya hingga masih tetap segar dan energik,

meski usianya sudah kepala delapan. “Untuk tetap

sehat atau tidak tergantung apa yang kita

kerjakan,” cerita Ceu Popong. Setiap hari, mulai

Senin hingga Jum’at, olahraga. Olahraga paling

murah, jalan kaki atau main sepeda stationer di

rumah. Soal makan, perbanyak makan buah-

buahan. Pilih buah yang paling murah, seperti

pisang atau pepaya.

Satu hal lagi yang perlu diketahui dari Ceu

Popong, dia tak pernah ke mal. “Di mal banyak

orang, segala macam penyakit ada di sana,”

ungkap Ceu Popong memberi alasan. “Kenapa

harus ke mal, kalau mau beli apa-apa tinggal suruh

orang lain, atau lewat online,” katanya. ❏

SCH
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Anji

Bangga Bisa

   Menggunakan Hak Pilihnya

Bangga Bisa Tampil

          di Acara MPR

Sasha

ERA tahun 1990-an Sasha berada di deretan artis penyanyi

pop cilik Tanah Air. Dia tenar dengan tembang anak-anak

berirama riang berjudul ‘Iguana.’ Aksentuasi suaranya rada

cadel membuat bocah yang bernama asli Saron Sakinah memiliki

tempat tersendiri di kalangan penggemarnya, terutama untuk anak-

anak, waktu itu.

Kini Sasha telah beranjak dewasa. Usianya 19 tahun, dan masih

menggeluti dunia tarik suara dan dunia musik. Dia sekarang

bergabung dengan grup band folk Dimasta N Friends, dan di sini

dia berperan sebagai penyanyi dan pemain biola (violinist). Single

andalannya ‘Meong.’

Beberapa waktu lalu Sasha hadir di Ruang Delegasi Sekretariat

Jenderal MPR RI, Jakarta. Dia diundang mengisi acara Peluncuran

Prangko Empat Pilar MPR. Dia tampak begitu exited mengisi acara

di lembaga negara ini. “Saya seneng banget menjadi pengisi acara

ini, apalagi dulu saya sempat senang koleksi prangko,” ungkap

Sasha.

Dalam acara Peluncuran Prangko Empat Pilar itu Sasha

membawakan lagu ‘Pancasila Rumah Kita.’ “Saya mempelajari

lagu ini dalam  semalam,” ujar Sasha. Dia pun memuji lagu itu,

sangat bagus dan menyentuh. Dan, dalam kesempatan itu,

Sasha juga mengiringi Sesjen MPR Dr. Ma’ruf Cahyono

membacakan puisi. ❏

DER
FOTO-FOTO: ISTIMEWA

ARTIS penyanyi, Anji, populer dengan beberapa single, seperti

Dia, Menunggu Kamu, dan Bidadari Tak Bersayap. Penyanyi

pria solo ini sangat peduli terhadap penyelenggaraan pemilu

yang adil dan bermartabat. “Generasi muda harus berpartisipasi

dengan cara menggunakan hak pilihnya,” begitu Anji menekankan

kepada generasi muda.

Anji mengaku bangga bisa berpartisipasi dalam pemilu, tertutama

Pilpres, dan itu sudah dilakukan sejak 2014. “Saya bangga bisa

menggunakan hak pilih,” ujar Anji. Menggunakan hak pilih, menurut

Anji,  merupakan sebuah kemenangan. Kenapa? “Karena saya

menggunakan jari saya dan tidak menggunakan medsos untuk

menjelek-jelekkan salah satu calon,” kata Anji.

Begitu pula pada Pilpres 2019, Anji juga mengaku memiliki pilihan

sendiri. “Soal menang atau kalah calon yang saya pilih, saya tetap

menang,” ucap Anji. Selanjutnya, Anji mengajak generasi milenial

untuk tidak menggunakan medsos untuk menjelekkan salah satu

pasangan calon. “Kita berpartisipasi karena ingin menggunakan hak

dalam berdemokrasi,” tegasnya. ❏

DER
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Icon Baru Kota Jakarta

Indahnya

JAKARTA adalah kota yang tak pernah
berhenti membangun. Setiap saat,
setiap waktu, pembangunan di Jakarta

terus bertumbuh. Terakhir, masyarakat
Ibukota, baru saja mendapatkan dua
mahakarya pembangunan yang langsung
menjadi icon baru Jakarta. Keduanya adalah
Moda Raya Terpadu (MRT) dan Jembatan
Penyeberangan Orang (JPO).

Jauh sebelum diujicoba pada awal Maret,
MRT sudah menjadi buah bibir. Perbincangan
menyangkut MRT melibatkan berbagai hal. Mulai
dari persoalan pembebasan tanah, hingga jalur

serta stasiun bawah tanah di kawasaan   Jl.
Sudirman hingga  bundaran Hotel Indonesia.

Berbeda dengn MRT, revitalisasi tiga JPO
baru, masing-masing di Bundaran Senayan,
kawasan GBK, dan Polda Metro Jaya
berjalan relatif tenang. Masyarakat  mem-
bahas jembatan tersebut tatkala desainnya
mulai terlihat. Terlebih lagi setelah diresmikan
penggunaannya oleh Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan pada  Kamis (28/2).

Tampak dari luar, jembatan penyeberang-
an orang yang baru itu sangatlah kuat.
Jembatan itu memakai rangka sandwich

pannel berbahan baja dan alumunium,
sehingga terkesan berotot, laksana atlet
binaraga. Sedangkan kaki-kakinya  tak kalah
kuat. Ibarat kaki atlet angkat besi yang
sedang menaklukkan barbel. Kokohnya pi-
lar, kaki dan keindahan JPO yang mampu
menopang 100 orang itu mengundang
masyarakat untuk coba melintasi.

Kehadiran jembatan penyeberangan or-
ang ini cukup mengundang decak kagum
masyarakat Jakarta. Inilah jembatan yang
tidak memakai desain JPO, seperti lazimnya.
Karena desain yang dipakai jauh lebih mod-

Anies Baswedan
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ern dibanding ratusan JPO lain di Jakarta
dan sekitarnya. Selain itu jembatan ini juga
dilengkapi dengan ramp, double railing
holder, dan lantai bermotif kapsul timbul
untuk difabel netra di sepanjang lantainya.

Salah satu yang membuat Jembatan ini
tampak lebih estetik adalah penggunaan
ornamen persegi panjang,  yang dipasang
menyerupai spiral. Ornamen tersebut
memberikan kesan bahwa JPO ini berkonsep
modern, kekinian, dan istagramabel. Karena
itu tak berlebihan jika saat ini banyak foto-
foto di instagram berlatar belakang jembatan
penyeberangan ini.

Penutup bagian atas  jembatan yang
berfungsi sebagai atap terbuat dari bahan
polycarbonate berwarna  hitam. Pilihan

warna hitam ini diharapkan  mampu menfilter
terik matahari, sehingga tidak sepanas yang
seharusnya. Sementara di sisi dalam
terdapat dua pegangan tangan berlapis
komposit berwarna coklat, membujur di
sepanjang JPO itu.

Jembatan berbentuk terowongan de-
ngan cincin itu terintegrasi dengan MRT, pe-
destrian di jalan Jenderal Sudirman, dan
halte Transjakarta. Lantai jembatan terbuat
dari plank parkit berwarna dan bermotif
kayu. Pemilihan bahan  plank parkit ini
mejadikan perjalanan terasa nyaman, tidak
seperti di atas lempengan baja yang keras
sebagai-mana JPO yang lain. Karena itu tak
sedikit yang menyangka bahwa lantai
jembatan itu benar-benar berbahan kayu.

Pilihan warna tersebut menyesuaikan ramp
dan railing holder yang dibuat menyerupai
kayu. Padahal bahan yang digunakan
adalah campuran 80% bubuk kayu dan
bahan PVC.

Semua keindahan yang ditampilkan JPO
ini akan terlihat semakin menarik jika dilihat
pada petang dan malam hari. Tepatnya, pada
saat  lampu-lampunya dinyalakan. Temaram
lampu dan warna-warni yang berubah-ubah
membuat pemandangan JPO itu semakin
menarik, dan semakin instagramabel.
Rencananya, pada Mei yang akan datang,
fasilitas di JPO ini akan semakin lengkap
dengan dipasangnya lift bagi lansia dan
kaum disabilitas. ❏

MBO

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Dokter Dahulu, Politisi
Kemudian

dr. Delis Jukarson Hehi, MARS

HAMPIR satu tahun yang lalu, tepatnya Agustus 2018, para
pemerhati dan pengamat Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
RI merasa takjub mendapati bahwa dr. Delis Julkarson Hehi,

MARS, secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Kelompok DPD di
MPR. Terpilihnya Senator dari daerah pemilihan Provinsi Sulawesi
Tengah ini menimbulkan takjub tersendiri. Karena selain dia masih
banyak anggota DPD yang sarat pengalaman dan kenyang asam
garamnya dunia politik Indonesia.

Tetapi, terpilihnya Delis secara mufakat menunjukkan kalau pria
yang akan  memasuki usia 43 tahun pada 25 Juli nanti itu memiliki
kualitas dan kapabelitas untuk menduduki jabatan Ketua Kelompok
DPD  di MPR tersebut. Minimal, koleganya di DPD mengakui
kemampuannya sehingga mereka mendaulat Delis menjadi Ketua

Kelompok DPD di Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Beberapa saat setelah terpilih, kepada pendukungnya, Delis

berjanji akan bekerja keras. Ia siap menyerap aspirasi masyarakat
di daerah dan memperjuangkannya melalui MPR. “Kita akan bekerja
bersungguh-sungguh di MPR memperjuangkan kepentingan daerah
pada khususnya dan Indonesia pada umumnya,” ujar Delis kala itu.

Menurut Delis, ada beberapa tugas pokok yang diemban Ketua
Kelompok DPD RI di MPR. Salah satunya memantau implementasi
peran parlemen dan lembaga-lembaga negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia. Di samping itu, pihak DPD RI juga
melakukan kajian dan menyelenggarakan forum-forum ilmiah dalam
rangka pengkajian atas penerapan sistem ketatanegaraan. Serta,
menyiapkan rekomendasi DPD dalam rangka penguatan sistem

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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profil

ketatanegaraan Indonesia.
“Kita juga akan memperjuangkan agar keberadaan lembaga DPD

RI diperkuat dalam sistem ketatanegaraan. Karena kekuatan parlemen
sejatinya ada di DPD sebagai representasi rakyat di daerah,” tutur
Senator muda asal Provinsi Sulawesi Tengah ini.

Delis sendiri tergolong pendatang baru dalam percaturan politik
nasional. Pada 2011 dia pernah mencalonkan diri untuk jabatan
wakil bupati di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah,
diusung oleh beberapa partai, antara lain: Partai Golkar, PKS, Partai
Demokrasi Pembaruan (PDP). Sayang, keberuntungan belum
berpihak kepada dirinya.

Berselang tiga tahun kemudian, atau tepatnya pada Pemilu 2014
Delis bangkit. Ia mencalonkan diri menjadi anggota DPD RI dan berhasil
melenggang ke Senayan dengan meraih 101.620 suara.

Delis adalah satu diantara sedikit dokter yang mau mengubah
arah hidupnya dengan terjun ke ranah politik. Bahkan, eksistensinya
di DPD tak membuat ia puas. Pada pemilu 2019, Delis tidak lagi

memperebutkan kursi senator dari daerah pemilihnya. Ia sudah
melabuhkan jangkar politiknya ke Partai Hanura untuk berebut kursi
DPR RI periode 2019-2024.

Pria kelahiran Beteleme, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali
Utara, Sulawesi Tengah, 25 Juli 1976, ini merintis kiprah politiknya
dengan mengikuti banyak kegiatan di organisasi kemahasiswaan.
Khususnya di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Unhas)
Makassar.

Di Unhas, Delis tercatat pernah menjadi Ketua Persekutuan
Mahasiswa Kristen Fakultas Kedokteran UNHAS, 1997-1999,
kemudian Sekretaris Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)
Komisariat FK-Unhas, Makassar, pada 997-1999. Ia juga pernah
menjadi pengurus Senat Mahasiswa FK-Unhas, periode 1997-1999;
Koordinator Leader Committee Platinum PT. Melianature Indonesia
Palu, 2008-2013. Selain itu Delis juga pernah menjadi anggota Lions
Club, Makassar, pada 2010-2013.

Kepala Puskesmas

Sebagai seorang dokter, Delis akrab bersentuhan dengan
berbagai kelompok masyarakat tak terkecuali di daerah terpencil.
Perjalanannya sebagai dokter pernah mengantarnya menjadi Kepala
Puskesmas Bualemo, Kab. Banggai (2003-2004), dan Kepala
Puskesmas Tomata, Morowali Utara (2005-2008).

Perjalanannya menjadi dokter begitu berkesan. Dan, itu terlihat
saat  menjalankan tugasnya sebagai senator, Dr. Delis Julkarson
banyak menaruh perhatian pada upaya membenahi permasalahan
di sektor kesehatan. Seperti, kualitas layanan kesehatan, terutama
bagi masyarakat tidak mampu. Lalu, masalah pembiayaan kesehatan,
kecukupan pemerataan tenaga kesehatan untuk daerah terpencil,
dan penurunan angka kematian ibu.

Pria beristrikan Febriyanthi Hongkiriwang ini menaruh perhatian
pada sektor pendidikan. Menurut Delis, para guru dan dosen memiliki
beberapa persoalan yang sudah berlangsung sejak lama. Antara
lain,  rendahnya kualitas kompetensi dan kesejahteraan guru dan
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dosen. Lemahnya perlindungan profesi guru dan dosen. Minimnya
rekrutmen dan tidak meratanya distribusi guru dan dosen. Serta
tata kelola dan pembinaan profesi guru dan dosen yang belum efektif
dan efisien.

Karena itu, Delis menyayangkan tumpulnya pelaksanaan  Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasalnya,
meski telah diundangkan sejak 2005, tapi dalam realitanya,  banyak
ditemukan permasalahan yang dihadapi oleh guru dan dosen. Padahal
ilmu pengetahuan dan teknologi bejalan pesat, menuntut perubahan
dan adaptasi dengan perkembangan zaman.

Mengemban tugas sebagai Ketua Kelompok DPD di MPR dan Ketua
Badan Pengkajian MPR, membuat waktu yang dimiliki Delis untuk
urusan pribadi semakin sedikit. Namun, ia sisanya waktu yang sedikit

itu, oleh Delis Julkarson Hehi dimanfaatkan untuk menyalurkan
hobinya, mengendarai motor ke berbagai tempat.

Hobi berkendara sepeda motor ini sudah dia lakukan jauh sebelum
menjadi senator. Dulu, ia menyalurkan hobinya mengaspal dengan
berkeliling di wilayah Sulawesi. Tetapi sejak jadi Senator, wilayah
perjalanannya berubah menjadi Jakarta dan sekitarnya.

Minimal sebulan sekali, Delis beserta komunitasnya berkendara
motor di Jakarta dan kota-kota sekitanya. Sembari memuaskan hobi
berkendara motor, Delis juga kerap melakukan kegiatan bakti sosial.
Jadi, buat Delis dan komunitasnya, berkendara m tor tidak semata-
mata menyalur hobi, namun juga kesempatan untuk membantu
sesama, terutama untuk yang membutuh uluran tangan. ❏

MBO

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

o
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PEMILU 2019 sebagai implementasi pilihan jalan negara
demokrasi, haruslah berpijak pada sila ke-empat Pancasila,
yaitu ’Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan

Dalam Permusyawaratan/Perwakilan’ dan juga sila ketiga, yaitu
Persatuan Indonesia. Karena itu, Pemilu seyogyanya adalah pesta
demokrasi yang harus menyatukan bangsa bukan malah memecah
belah bangsa. Titik krusial dalam demokrasi adalah sebelum dan
sesudah pemilu karena kerap kali muncul residu demokrasi berupa
penggunaan cara-cara yang bersifat non-demokratis dan
inkonstitusional. Contoh aktual seperti di Venezuela, ancaman
perang saudara berpotensi terjadi akibat pembelahan pendukung
Maduro dan Guaido pasca Pemilu. Puluhan orang tewas dalam
aksi demonstrasi Januari 2019 lalu. Sampai hari ini Venezuela
masih dilanda krisis.

Ketika pemilu dimaknai sebatas perebutan kekuasaan
maka masyarakat digiring untuk mencari dan memilih penguasa
bukan pemimpin seluruh rakyat. Jika paradigmanya mencari
penguasa pasti menghalalkan segala cara termasuk membelah
masyarakat dengan tujuan politik kekuasaan. Dalam kondisi
masyarakat yang belum memiliki tingkat  pendidikan politik yang
memadai, maka masyarakat kerapkali menjadi korban dari
pertarungan elit politik. Disini politik berhenti sebatas  perebutan
kekuasaan. Namun, tidak sampai pada cita-cita hakikinya yakni
politik sebagai perwujudan bonumcommune (kebaikan bersama).

Potensi terjadinya disintegrasi bangsa bukan sebatas isapan jempol
semata. Sudah menjadi rahasia umum  bahwa pelaksanaan Pilkada
DKI Jakarta tahun 2017 silam, mengakibatkan terjadinya polarisasi
yang kuat,  bukan hanya pada masyarakat Jakarta tetapi juga
berdampak keluar Jakarta,dan fenomena tersebut terus berlanjut
sampai kini.Kondisi demikian diperparah dengan politisasi
Suku,Agama,Ras dan Antar Golongan (SARA) untuk kepentingan
politik jangka pendek. Akibatnya bangsa ini mundur 91 tahun
kebelakang yakni pada saat momentum Sumpah Pemuda dimana
semua kelompok dan golongan mengikrarkan diri bertanah air satu,
berbangsa satu dan menjunjung bahasa persatuan,  Indonesia.

Kini dipemilu 2019, upaya membenturkan dan mengadu domba
sesama anak bangsa sangat terasa. Bangsa kita seakan-akan
dihadap hadapkan, dipertentangkan antara agama dan negara,
Islam dan Nasionalisme serta Islam dan Pancasila ataupun antar
pendukung A dengan pendukung B.Bisa dibayangkan jika
pembelahan tersebut menguat, maka akan terjadi gesekan.Jika
gesekan membesar maka tidak mustahil akan menyebabkan konflik
horizontal dan vertikal yang ancam persatuan nasional.

Oleh karena itu, segenap rakyat Indonesia, harus menyadari
bahwa pemilu adalah agenda nasional yang rutin terjadi setiap
lima tahun dan agendanya tunggal yakni untuk memilih pemimpin.

Demokrasi Indonesia Harus Dipenuhi Hikmat

Kebijaksanaan Untuk Persatuan Indonesia

Tujuanya adalah memilih pemimpin. Caranya dilakukan lewat
kampanye. Sehingga jangan sampai tujuan menghalalkan segala
cara. Untuk itu, kita tidak boleh memberikan ruang kepada siapapun
untuk menunggangi pesta demokrasi ini dengan tujuan meng-
hancurkan bangsa Indonesia.

Segenap peserta pemilu juga harus memberikan teladan kepada
rakyat Indonesia, diantaranya dengan taat dan patuh kepada aturan
hukum. Segala tindakan politik harus bersumber dan berdasar
atas hukum dan tidak bertindak diluar hukum. Inilah komitmen kita
sebagai negara hukum.

Selain itu, pemimpin-pemimpin bangsa memberikan bangsa ini
role model berupa sikap yang menjunjung tinggi etika berbangsa
bernegara. Hal ini demikian penting, sebab Pemilu bukan segala-
galanya. Pada bagian lain, masyarakat sebagai rakyat berdaulat
juga tidak mudah terprovokasi dan dimobilisasi untuk kepentingan
kekuasaan semata. Semua pihak hendaknya percaya pada
legitimasi demokrasi dan saling menghargai hak satu sama lain
untuk mendapatkan kekuasaan berdasarkan rule of law dan
konstitusi. Sehingga cara-cara non demokratis dan inkonstitusional
justru adalah kemunduran kehidupan demokrasi kita.

Pemilu 2019 menelan anggaran yang cukup besar yakni lebih
dari Rp 25 Triliun. Jangan sampai anggaran yang besar tersebut
malah berbuah perpecahan bangsa. Hanya dengan persatuan
yang kokoh-lah, bangsa Indonesia bisa melewati berbagai macam
tantangan, termasuk tahapan tahapan Pemilu 2019 yang tidaklain
adalah tikungan tajam demokrasi.

Semua pihak hendaknya berpikir bahwa lawan berkompetisi
adalah teman berdemokrasi dan lawan berdebat adalah teman
berpikir. Ingat, pemilu bukan segala-galanya,yang paling penting
adalah persatuan dan kesatuan bangsa Sehingga,dalam konteks
berpolitikpun kita hendaknya bersumber dan berlandas pada nilai-
nilai moral Pancasila. Politik Indonesia haruslah dipenuhi oleh hikmat
kebijaksanaan untuk persatuan Indonesia. Politik Indonesia tidak
boleh berkiblat pada nilai-nilai lain sebagaimana diajarkan oleh
Machiavelli dimana moral dan kekuasaan diletakkan terpisah
sehingga segala cara yang bertujuan untuk merebut dan
mempertahankan kekuasaan dibenarkan termasuk melanggar moral
dan etika politik.

Bangsa Indonesia punya nilai dan kepribadiannya sendiri yang
tumbuh dan merupakan saripati yang digali dari alam Indonesia
sendiri yaitu Pancasila. Ideologi ini telah terbukti kokoh, kuat dan
lestari mempersatukan bangsa Indonesia dalam lintasan zaman.
Oleh karena itu mari kita segenap komponen bangsa untuk kembali
dan amalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara agar tercipta Indonesia ber-
satu,berdaulat, adil dan makmur. ❏

Oleh:
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