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Pelanggaran di Perairan  Natuna

Bagi Indonesia, perairan Natuna memiliki arti sangat penting dan

strategis. Sebab, perairan dan kepulauannya merupakan batas

terluar dari NKRI yang menjadi penentu dari kedaulatan negara.

Bila wilayah ini menjadi obyek sengketa atau terjadi pelanggaran

batas wilayah maka kedaulatan NKRI kembali dipertaruhkan.
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PADA akhir Desember 2019, sejumlah kapal
penangkap ikan milik Cina memasuki
perairan Natuna. Kapal-kapal itu me-

lakukan penangkapan ikan (kegiatan pencurian
ikan atau illegal, unreported, and unregulated
— IUU fishing) di perairan Natuna. Bukan itu
saja, kapal-kapal penangkap ikan itu dikawal
pasukan penjaga pantai Cina. Insiden terjadi
antara Indonesia dan Cina di perairan Natuna
Utara. Pada 30 Desember 2020, Kapal KRI
Tjiptadi – 381 yang sedang berpatroli di perairan
Natuna Utara memergoki sebuah kapal Penjaga
Pantai (Coast Guard) Cina di wilayah Zona
Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Tensi diplomatik antara Indonesia dan Cina
sempat memanas. Indonesia memanggil Duta
Besar Cina di Jakarta untuk menyampaikan
protes keras atas pelanggaran di Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE). Kementerian Luar Negeri RI pun
telah melayangkan nota protes kepada peme-
rintah Cina. Namun, pemerintah Cina melalui juru
bicara Kementerian Luar Negeri Cina menyata-
kan, pihaknya memiliki hak atas perairan tersebut
berdasarkan konsep Sembilan Garis Putus (Nine
Dash Line). Pemerintah Cina beralasan bahwa
secara historis perairan tersebut sejak dulu
menjadi tempat kapal-kapal nelayan Cina (tradi-
tional fishing ground).

Memasuki tahun baru 2020, kapal-kapal
penangkap ikan Cina masih melakukan pe-
langgaran di perairan Natuna Utara. Pada Kamis,
2 Januari 2020, Komando Armada I TNI AL
melaporkan kembali kehadiran kapal Penjaga
Pantai Cina yang sedang mengawal beberapa

kapal nelayan Cina memasuki ZEE Indonesia di
perairan Natuna Utara. Pemerintah Indonesia
kembali melayangkan protes dengan menolak
klaim Cina yang menyatakan berhak atas
perairan di wilayah tersebut. Pemerintah Indo-
nesia menyatakan klaim Cina tersebut bersifat
sepihak (unilateral), tidak memiliki dasar hukum,
dan tidak diakui oleh UNCLOS 1982.

Agaknya kita dan seluruh komponen bangsa
perlu melihat secara serius pelanggaran
kedaulatan RI yang dilakukan kapal nelayan
Cina dan dilindungi kapal penjaga keamanan
Cina di Laut Cina Selatan . Secara hukum laut
internasional (UNCLOS), intervensi kapal laut
keamanan Cina tidak dapat dibenarkan.
Keberadaan kapal patroli keamanan Cina tidak
lepas dari upaya Negeri Tirai Bambu tersebut
untuk menegaskan kembali klaimnya atas Laut
Cina Selatan.

Bagi Indonesia, perairan Natuna memiliki arti
yang sangat penting dan strategis. Perairan
dan kepulauannya merupakan batas terluar
dari NKRI yang menjadi penentu dari kedaulatan
negara. Bila wilayah ini menjadi obyek sengketa
atau terjadi pelanggaran wilayah maka
kedaulatan NKRI menjadi taruhan. Kita tidak
ingin kembali mengulang kesalahan yang sama
beberapa tahun lalu ketika harus kehilangan
Sipadan dan Ligitan.

Untuk itu Majelis edisi Februari 2020 ini
mengulas seputar langkah Pemerintah Indone-
sia untuk mempertahankan kedaulatan NKRI di
perbatasan, khususnya di perairan Natuna.

❏

Menjaga

Kedaulatan NKRI di Perairan Natuna
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kebangsaan saja sudah hilang, sebutlah misalnya tidak hafal tentang
bunyi sila-sila Pancasila, maka akan sulit bergeser ke aspek afeksi.
Apabila pengetahuan dan pemahaman tentang wawasan
kebangsaan tidak ada maka sulit memunculkan kesadaran untuk
mengimplementasikan wawasan kebangsaan itu.

Karena itulah, sejak 2014, Undang-Undang memberikan mandat
kepada MPR untuk melihat persoalan itu. Undang-Undang tentang
MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) memberikan mandat kepada MPR
untuk: Pertama, melakukan internalisasi nilai-nilai kebangsaan itu,
yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, komitmen pada
konstitusi, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. MPR kemudian
menggunakan berbagai metode Sosialisasi Empat Pilar MPR sebagai
suatu terminologi.

Dalam internalisasi itu, di antaranya menjadi bangsa yang religius.
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Ketuhanan. Bukan
bangsa yang tidak ber-Tuhan dan bukan pula bangsa yang sekuler.
Aspek religius ini tergambarkan dalam perkembangan sila Ketuhanan
sejak 1 Juni 1945, kemudian dalam Piagam Jakarta sampai ditetapkan
dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18
Agustus 1945.

Kedua, bangsa Indonesia adalah bangsa yang memanusiakan
manusia lain. Konsep humanisme Indonesia adalah humanisme ala
Indonesia, bukan konsep humanisme ala liberalisme. Ketiga, bangsa
Indonesia adalah bangsa yang bersatu. Jelas tertera dalam sila
Persatuan Indonesia. Kemudian diperjelas kembali dalam Pasal 1
ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara kesatuan
yang berbentuk republik.

Keempat, Indonesia adalah bangsa yang demokratis. Bagaimana
implementasi dari demokratis itu, tentu saja mengedepankan
musyawarah untuk mencapai mufakat dalam segala urusan di
masyarakat. Sebab, musyawarah untuk mufakat adalah karakter
demokrasi Indonesia yang tidak ada duanya di dunia. Unsur
musyawarah mufakat sangat indah dan unik, yaitu melalui sistem
perwakilan, proses musyawarah dan mufakat, serta hikmat
kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan adalah mempertemukan
berbagai macam kepentingan, kehendak, dan aspirasi menuju satu
titik temu yang bisa memuaskan semua pihak.

Kelima, social justice. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat tanpa

KETIKA sebuah bangsa atau negara terbentuk maka akan terus
berproses secara dinamis sepanjang waktu. Indonesia
berproses dinamis sejak Boedi Oetomo (1908), Soempah

Pemoeda (1928), Kemerdekaan Indonesia (1945), Orde Lama, Orde
Baru, hingga sekarang Orde Reformasi. Namun, bagaimana dengan
wawasan kebangsaan kita? Mengingat, saat ini banyak sekali muncul
kekhawatiran atau ketakutan akan kehilangan ke-Indonesiaan.

Misalnya, Ketetapan MPR No. II Tahun 1878 tentang Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya
Pancakarsa) sudah tidak ada. Seluruh perangkat terkait dengan
Tap MPR No. II Tahun 1978 sudah tidak ada lagi. Lembaga BP-7
(Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Peng-
hayatan dan Pengamalan Pancasila) dibubarkan atas nama
reformasi. Sejak reformasi pembicaraan-pembicaraan tentang
Pancasila nyaris tak terdengar. Dari tahun 1999 – 2009 ada
sesuatu yang terputus, yaitu hi langnya sesuatu yang
menginternalisasikan Pancasila.

Sehingga kurang lebih satu dekade generasi pada kurun waktu
1999 – 2009 tidak mendapatkan wawasan kebangsaaan. Padahal
wawasan kebangsaan ini sangat mendasar dan fundamental,
karena terkait dengan bagaimana kita merawat jati diri bangsa.
Generasi pada waktu itu tidak mendapatkan pemahaman tentang
nilai-nilai jati diri bangsa. Sebab, tidak ada lagi regulasi, perangkat
kelembagaan, bahkan tidak berani secara terbuka untuk berbicara
tentang Pancasila.

Padahal wawasan kebangsaan menjadi cara kita untuk meraih
cita-cita Indonesia di masa depan. Cita-cita Indonesia yang tertera
dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Cita-cita itu
sesuai dengan konsensus para founding father kita. Ketika sudah
ada cita-cita tentu harus ada cara meraih cita-cita itu. Salah satu
cara dalam tataran yang sangat fundamental adalah memberi
pemahaman tentang nilai-nilai jati diri bangsa, yaitu Pancasila sebagai
dasar dan ideologi negara. Selain itu, komitmen kita kepada konstitusi
(UUD NRI Tahun 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),
dan Bhinneka Tunggal Ika.

Karena itu, pengetahuan dan pemahaman wawasan kebangsaan,
terutama untuk generasi muda Indonesia sangat perlu dan penting.
Jika aspek kognisi pada generasi muda tentang wawasan

Pentingnya

Internalisasi Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan
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memandang latar belakang agama, ras, dan status
sosial. Semua warga negara mempunyai hak yang
sama dalam memperoleh berbagai kesempatan di
bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lainnya.
Keadilan sosial juga berarti kemakmuran dan
kesejahteraan untuk semua, bukan hanya untuk
kelompok atau golongan tertentu saja.

Mimpi dan cita-cita Indonesia masa depan yang
disebut lima jati diri bangsa itu tidak boleh berhenti
hingga diinternasilkan kepada generasi muda. Ini
satu persoalan yang menjadi pekerjaan rumah kita.
Generasi muda harus paham lebih dulu tentang lima
jati diri bangsa itu. Baru kemudian mereka mengambil
peran agar nilai-nilai tersebut tidak surut dan hilang.
Generasi muda pun berproses sehingga jati diri
bangsa yang baik itu tidak ditinggalkan. Kita patut
gembira karena di sekolah-sekolah dan kampus-
kampus sudah mulai ada orientasi wawasan
kebangsaan.

Sistem Ketatanegaraan

Undang-undang juga memberi mandat kepada
MPR untuk melihat sejauh mana sistem ketata-
negaraan kita. Yaitu, melihat bagaimana konsepsi-
konsepsi sistem ketatanegaraan kita dan sejauh-
mana pelaksanaannya. MPR mengevaluasi dan
mengkaji untuk mendapatkan satu kesimpulan for-
mula yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Sistem tata negara kita saat ini sedang
dipertanyakan. Apakah bangunan sistem tata
negara sekarang sebagai hasil reformasi sudah
tegak lurus dengan ideologi Pancasila? Konsepsi
dan struktur sistem tata negara ada dalam
konstitusi. Misalnya, apakah konsepsi dan struktur
sistem tata negara yang semula struktural
hierarkis kini horisontal fungsional dengan segala
macam definisinya telah mencerminkan sila-sila
Pancasila. Karena itu, sangat baik sekali bila ada

kajian antara bangunan tata negara dengan
ideologi Pancasila.

Terdapat beberapa poin krusial sedang menjadi
pembahasan dalam kajian tentang tata negara kita.
Itu sebabnya ada dorongan untuk melakukan
perubahan yang kini  menjadi wacana untuk
perubahan konstitusi. MPR sedang membahas
mengenai hal itu, dan dikaji oleh Badan Pengkajian
MPR. Artinya, MPR sudah merespons pikiran-pikiran
yang berkembang di masyarakat. MPR telah
melakukan kanalisasi. Itulah fungsi MPR dengan
tugas-tugas yang penting dan fundamental.

Isu ke depan adalah apakah konstitusi kita sudah
sesuai dengan tuntutan masyarakat. Semua pasal
dalam konstitusi akan dilihat secara detil pasal demi
pasal. Termasuk salah satu yang cukup mendasar
adalah wacana keinginan kita bersama untuk
melakukan perumusan kembali sistem perencanaan
pembangunan nasional model GBHN. Masyarakat
perlu mendapat pemahaman yang benar agar rakyat
tidak resisten mendengar kata GBHN.

Model GBHN yang kita maksudkan adalah sistem
perencanaan pembangunan nasional yang menjadi
instrumen untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita kita
yang berlangsung secara bertahap berkelanjutan
dan dengan target-target yang harus tercapai. Sistem
perencanaan pembangunan nasional model GBHN

tidak hanya membicarakan manajemen perencanaan
pembangunan, tetapi juga menyentuh soal wawasan
kebangsaan.

Dalam prosesnya, Pokok-Pokok Haluan Negara
membutuhkan pemikiran-pemikiran dan aspirasi dari
berbagai kalangan dan lapisan masyarakat. Pemikiran
dan aspirasi tersebut akan memunculkan konsepsi-
konsepsi yang bisa menjadi pilihan-pilihan. Untuk
itulah MPR melakukan terus kajian-kajian tersebut
dengan serius. ❏

3-7.pmd 1/1/2003, 12:39 AM7
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AJELIS UTAMAM

Menyangkut Kedaulatan NKRI

Tak Ada Kata Kompromi

WAKIL Ketua MPR Syariefuddin Hasan tampak lega. Dia baru
saja bertemu Duta Besar Cina untuk Indonesia, Xiao Qian.
Syariefuddin Hasan yang biasa disapa Syarief Hasan lega

setelah mendapat penjelasan panjang lebar dari Xiao Qian seputar isu-
isu hangat terkini, seperti pelanggaran di perairan Natuna, merebaknya
virus Corona, serta isu muslim Uighur. Pertemuan kedua tokoh ini
berlangsung di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III,
Kompleks Parlemen Jakarta, pada Jumat, 24 Januari 2020.

Setelah pertemuan, keduanya pun menggelar jumpa pers. “Kita
membicarakan masalah adanya perbedaan tentang nine dash line

di Laut Cina Selatan itu. Tadi beliau (Xiao Qian, red) juga menjelaskan
bahwa mereka sudah menandatangani UNCLOS dan sudah
meratifikasinya,” ujar Syarief Hasan seusai pertemuan.

Kemudian, Xiao Qian menjelaskan kepada Syarief Hasan tentang
hal yang mendorong nelayan-nelayan Cina menangkap ikan di Zona
Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna itu. “Dia
menjelaskan, nelayan-nelayan ini suka nyari ikan di tempat tersebut
karena udara. Jadi, karena di bagian utara itu udaranya dingin
sehingga mereka tidak bisa mencari ikan di situ, lalu nelayan-nelayan
itu berpindah (ke bagian selatan) dan kadang masuk ke daerah itu
(ZEE Indonesia),” kata Syarief.

Namun, dengan kejadian itu, jelas Syarief lebih lanjut, Xiao Qian
mengaku percaya bahwa hubungan Indonesia dengan Cina tidak
akan terganggu. “Karena Indonesia dan Cina itu hubungannya bagus
dan diharapkan kasus ini bisa diselesaikan lewat jalur diplomatik,”
kata politikus Partai Demokrat itu.

Sementara itu Xiao Qian menyebutkan bahwa perairan Natuna
sebagai wilayah teritorial Indonesia. “Tidak ada perselisihan antara
Indonesia dan Cina terkait teritorial kita. Natuna adalah milik Indonesia,
Cina tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Begitu pula Cina, juga

Bagi Indonesia, perairan Natuna

memiliki arti sangat penting dan

strategis. Sebab, perairan dan

kepulauannya merupakan batas

terluar dari NKRI yang menjadi

penentu dari kedaulatan negara.

Bila wilayah ini menjadi obyek

sengketa atau terjadi pelanggaran

batas wilayah maka kedaulatan

NKRI kembali dipertaruhkan.

Pelanggaran di Perairan Natuna

08-15.pmd 1/1/2003, 12:35 AM8
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memiliki teritorial sendiri dan Indonesia pun tidak
pernah mempermasalahkannya,” katanya.

Perselisihan yang terjadi, menurut Xiao,
karena adanya overlapping di area perairan
kedua negara. Oleh karena itu, Xiao
menyebutkan, kejadian ini berbeda dengan
perselisihan teritorial. Adanya perbedaan
pandangan antara Indonesia dan Cina,
masih kata Xiao, tidak akan menimbulkan
permasalahan yang berlarut-larut.

“Di antara pertemanan, bahkan di antara
persaudaraan, kita boleh punya pandangan
berbeda terhadap isu tertentu, tapi antara
Indonesia dan Cina tetap dapat berteman
baik. Kita tetap dapat membicarakan ini
secara baik-baik,” ujar Xiao. Dia menyata-
kan, persoalan perairan Natuna akan
diselesaikan melalui dialog diplomatik
antarpemerintah. Pembicaraan akan dilaku-
kan oleh para menteri dan duta besar terkait.

Syarief Hasan pun berpendapat sama.

“Indonesia dengan Cina itu hubungannya
bagus dan berharap masalah ini bisa
diselesaikan melalui jalur diplomatik. Apalagi
nanti Menteri Luar Negeri Cina akan ke In-
donesia, dan rencananya akan menemui
pejabat-pejabat penting di Indonesia,
termasuk Menko Polhukam. Dan, dia
percaya hubungan Indonesia dan Cina akan
lebih bagus lagi,” katanya.

Pernyataan Dubes Cina seolah menjadi
antiklimaks dari isu pelanggaran batas
wilayah di perairan Natuna yang merebak
sejak akhir Desember 2019. Berawal pada
15 Desember 2019, Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia (Bakamla) melaporkan
adanya kapal Cina di landas kontinen Indo-
nesia. Bahkan, ketika berada di perairan
Natuna, kapal-kapal itu mematikan radar
Automatic Identification System (AIS).

Pada 19 Desember 2019, Bakamla
mengusir kapal-kapal Cina tersebut. Tapi,

tak lama setelah itu, pada 23 Desember 2019
kapal-kapal Cina kembali memasuki perairan
ZEE Indonesia. Pada awalnya Bakamla
hanya mendeteksi jumlahnya belasan kapal.
Namun, saat didalami, ternyata jumlahnya
lebih dari 50 kapal dan dikawal dua kapal
penjaga pantai Cina, serta satu kapal perang
Angkatan Laut Cina jenis fregat.

Pada Senin, 30 Desember 2019, KRI
Tjiptadi – 381 yang sedang berpatroli di
perairan Natuna Utara memergoki sebuah
kapal Penjaga Pantai (Coast Guard) Cina di
wilayah ZEE Indonesia. Kapal Penjaga Pantai
Cina tersebut mengawal sejumlah kapal ikan
Cina yang sedang melakukan kegiatan
pencurian ikan (illegal, unreported, and un-
regulated/IUU fishing) di sana.

Pemerintah melalui Kementerian Luar
Negeri RI melayangkan nota protes kepada
pemerintah Cina pada 30 Desember 2019.
Namun, melalui juru bicara Kementerian Luar
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Negeri, pemerintah Cina menyatakan, memiliki
hak atas perairan tersebut berdasarkan
konsep sembilan garis putus (nine dash line).
Pemerintah Cina mengemukakan alasan
historis bahwa perairan tersebut sejak
dahulu menjadi tempat beroperasi kapal-kapal
nelayan Cina (tradisional fishing ground).

Pada Kamis, 2 Januari 2020, Komando
Armada I TNI AL melaporkan kehadiran
Penjaga Pantai Cina di perbatasan ZEE In-
donesia di perairan Natuna Utara. Kapal
Penjaga Pantai Cina itu sedang mengawal
beberapa kapal nelayan Cina.  Pemerintah
Indonesia kembali melayangkan protes
dengan menolak klaim Cina yang menyatakan
berhak atas perairan di wilayah tersebut.
Upaya politis dan yuridis sudah dilakukan
pemerintah dengan melayangkan protes
kepada pemerintah Cina. Ini merupakan
sebuah langkah politik yang tegas dalam
upaya penegakan kedaulatan negara.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna Perdana
tahun 2020 di Istana Negara, Senin, 6 Januari
2020, dibahas pula isu terkait perbatasan di
perairan Natuna. Dalam sidang itu Presiden
Joko Widodo menegaskan, tidak ada tawar-
menawar terkait pelanggaran yang dilakukan
kapal Cina di perairan Natuna. Persoalan
kedaulatan tidak bisa ditawar-tawar. “Saya
kira seluruh statemen (mengenai perairan
Natuna) yang disampaikan (oleh para
menteri) baik, bahwa tidak ada tawar-
menawar mengenai kedaulatan teritorial
negara kita,” tegasnya.

Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan
mendukung sikap tegas pemerintah terkait
pelanggaran yang dilakukan nelayan Cina di

perairan Natuna. “Jika sudah menyangkut
soal kedaulatan NKRI maka tidak ada lagi
kata kompromi. Mereka harus keluar dari
teritori kedaulatan NKRI,” katanya. Sikap
tegas itu pernah ditunjukkan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono dalam pelanggaran di
perairan Ambalat pada 2005 – 2006.

Pelanggaran Kedaulatan

Seluruh komponen bangsa agaknya perlu
menganggap serius pelanggaran terhadap
kedaulatan Indonesia di Laut Cina Selatan
yang dilakukan kapal nelayan Cina dan
dilindungi kapal Penjaga Pantai Cina. Ini
merupakan pelanggaran hukum laut inter-
nasional (UNCLOS). Dalam menetapkan
batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Indo-
nesia berpedoman pada hasil Konvensi
Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982.
Pada saat yang sama Cina tidak mengakui

hasil konvensi tersebut.
Pemerintah Cina justru membuat garis

yang namanya sembilan garis putus (nine
dash line). Nine dash line dibuat sekitar tahun
1947 ketika Partai Koumintang masih
berkuasa di Cina. Pemerintah Cina menge-
luarkan peta kawasan nine dash line yang
mencakup 90% dari 3,5 juta kilometer persegi
perairan Laut Cina Selatan. Nine dash line
yang diklaim Cina banyak bersinggungan
dengan wilayah kedaulatan negara lain,
seperti Filipina, Malaysia, dan Vietnam.
Sedangkan dengan Indonesia, nine dash line
hanya bersinggungan dengan wilayah hak
berdaulat atau ZEE.

Anggota MPR dari Fraksi Partai Nasdem,
Muhammad Farhan, mengungkapkan, perair-
an ZEE sangat rawan dieksploitasi asing.
Apa yang dilakukan oleh kapal-kapal
nelayan Cina yang kawal oleh kapal Penjaga
Pantai Cina adalah melanggar UNCLOS.
“Nine dash line adalah klaim sepihak Cina. Di
Pengadilan Arbitrase kita sudah dimenang-
kan. Artinya, kita berdaulat atas wilayah laut
Natuna. Indonesia tidak mengakui nine dash
line versi Cina,” katanya kepada Majelis.

Dalam pelanggaran kedaulatan di perairan
Natuna, menurut anggota Komisi I DPR ini,
pemerintah melalui Kemenlu, Kemenhan, TNI,
dan Bakamla, telah bertindak secara baik
dan profesional. “Kita menyampaikan
apresiasi pada pemerintah yang merespon
pelanggaran di perairan Natuna ini. Sengketa
perbatasan ini akan menjadi pekerjaan rutin
kita agar kita juga selalu siaga,” ujarnya.

Farhan menambahkan, untuk mencari
solusi masalah pelanggaran perbatasan diMuhammad Farhan
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perairan Natuna ini banyak forum yang bisa
dimanfaatkan, seperti WTO dan Dewan
Keamanan PBB. Dia menyarankan, agar
menghindari penyelesaian sengketa per-
batasan itu di Mahkamah Internasional.
Sebab, membawa sengketa itu ke Mahkamah
Internasional justru membuka peluang bagi
Cina untuk mengubah pasal UNCLOS.
Padahal hukum internasional tentang teritori
sudah final di UNCLOS.

Begitu pula, lanjut Farhan, kalau kita
mengambil tindakan tegas, seperti meninjau
kembali investasi Cina di Indonesia dikha-
watirkan bukan menimbulkan efek jera tetapi
malah membuat negara lain enggan ber-
investasi di Indonesia. “Jadi kita harus
menghadapi sengketa ini dengan tenang dan
waspada,” tuturnya.

Agar tidak terjadi lagi pelanggaran di
kawasan perbatasan, Farhan berpendapat,
Indonesia harus memperkuat pertahanan
teritorial. “Kita tentukan dulu doktrin per-
tahanan kita, baik di luar teritori maupuan di
dalam teritori. Berdasarkan doktrin itu, kita
buat road map pertahanan negara sampai
Indonesia Gemilang 2045. Pekerjaan besar
dan mendasar adalah memperkuat TNI dan
Bakamla, dan peningkatan kesejahteraan
warga Indonesia di perbatasan,” katanya.

Tidak jauh berbeda, Anggota MPR dari
Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, juga ber-
pendapat, dengan memasuki ZEE Indonesia
di perairan Natuna, Cina telah melanggar
UNCLOS. Sebaliknya, Cina menganggap,
tidak ada pelanggaran karena perairan itu
masuk dalam sembilan garis putus (nine
dash line). Padahal nine dash line yang
diterapkan Cina tanpa adanya kesepakatan

internasional. “Jika pelanggaran di perairan
Natuna ini menjadi preseden maka akan buruk
bagi tatanan relasi hubungan antarnegara.
Jika pelanggaran masih terjadi, Indonesia
perlu mengambil langkah strategis, me-
nangkal klaim Cina tersebut,” katanya kepada
Majelis.

Menghadapi kasus di perairan Natuna ini,
Mardani Ali Sera justru melihat pemerintah
tidak tegas dan solid. “Semestinya antara
Menlu, Menhan, Menko, dan Kepala Kantor
Kepresidenan satu suara, tidak ada kompromi
terhadap pelanggaran. Sikap tegas dan solid
ini perlu. Dan, kita tidak boleh atas nama
investasi melunak pada pelanggaran
kedaulatan dilakukan Cina,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPR ini mengusulkan
langkah double track strategy untuk
menghadapi pelanggaran yang terjadi di
perairan Natuna. Pertama, melakukan
langkah cerdas menghidupkan secara sus-

tainable industri perikanan di Laut Natuna
dengan menyiapkan kapal patrol yang cukup
dan frekuensi untuk menjaga wilayah ZEE
kita. Kedua, secara internasional baik bilat-
eral maupun multilateral menyelesaikan
sengketa di perbatasan. Bersama ASEAN
dan negara-negara terdampak nine dash line
bisa melakukan aksi bersama. “Salah satu
opsi adalah mengajukan ke Mahkamah
Internasional. Tetapi penguatan keberadaan
fisik di Laut Natuna lebih utama,” katanya.

Untuk menjaga wilayah perbatasan
secara umum, Mardani Ali Sera menyebut-
kan, ide untuk menjadikan daerah perbatasan
wilayah administratif atau dikelola Badan
Otorita cukup menarik. Ini dapat digunakan
untuk menarik investor dengan strategi yang
jelas. Setiap daerah perbatasan memiliki
karakter perkembangan industrinya masing-
masing.

“Agar tidak terjadi lagi pelanggaran di
daerah perbatasan, kita mesti sedia payung
sebelum hujan. Sebelum masalah perbatas-
an muncul, yang besar kemungkinan akan
selalu muncul, Indonesia perlu segera
mengerjakan pekerjaan rumah (PR), mem-
bangun daerah perbatasan, baik secara
ekonomi, budaya, hingga sosial politik
menjadi daerah yang maju,” paparnya.

Ketegangan di perairan Natuna Utara tidak
berumur panjang. Pemerintah bersikap
tegas sekaligus memprioritaskan diplomasi
damai. Ketika berkunjung ke Natuna, pada
Rabu 8 Januari 2020, Presiden menegaskan
tidak ada tawar-menawar terhadap ke-
daulatan Indonesia, termasuk wilayah
perairan Natuna Utara yang diklaim Cina
masuk teritorialnya.

Bagi Indonesia, perairan Natuna memiliki
arti yang sangat penting dan strategis. Sebab,
perairan dan kepulauannya merupakan batas
terluar dari NKRI yang menjadi penentu dari
kedaulatan negara. Bila wilayah ini menjadi
obyek sengketa atau terjadi pelanggaran
batas wilayah maka kedaulatan NKRI kembali
dipertaruhkan. Kita tentu tidak ingin kembali
mengulangi kesalahan yang sama beberapa
tahun lalu ketika harus kehilangan Sipadan
dan Ligitan. ❏

DER/EFP/BSCMardani Ali Sera
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Pasang Surut Ketegangan di Laut Cina Selatan
Negara-negara di kawasan Laut Cina Selatan terus meningkatkan kekuatan militernya. Ini

menunjukkan kawasan itu masih tetap potensial menjadi sumber sengketa.

KEGIATAN illegal, unreported and regu
lated (IUU) fishing dan pelanggaran
yang dilakukan coast guard atau

penjaga pantai Cina di Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE) Indonesia, tepatnya di
perairan Natuna, Kepulauan Riau, mem-
buat geram negara-negara lainnya di
kawasan Asia Tenggara. Beberapa negara
seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, ikut
menentang klaim (historis) Cina yang
menyebut beberapa wilayah Laut Cina
Selatan sebagai teritorinya.

Bagian Laut Cina Selatan memang men-
capai pesisir China. Karena itu Cina meng-
klaim haknya atas perairan ini sejak beberapa
abad lalu. Cina mengklaim lebih dari 95% laut
Cina Selatan. Negara Tirai Bambu itu juga
mengklaim pulau-pulau kecil di Laut Cina
Selatan. Bahkan Cina telah membangun
sekitar 1.300 hektar lahan untuk infrastruktur
militer, termasuk landasan pacu yang sangat
panjang.

Memang dengan istilah dan nama “Laut
Cina Selatan” seolah-olah menyiratkan
kepemilikan Cina atas kawasan itu. Padahal,
nama “Laut Cina Selatan” adalah nama yang
diberikan Barat sekitar tahun 1900-an. Peta

Eropa menyebutnya sebagai Laut Cina.
Ketika Portugis tiba di perairan itu pada awal
abad ke-16, mereka menyebutnya Laut
Cham. Ada juga nama lainnya. Pedagang
Arab awal menyebutnya Laut Cengkeh.
Filipina sekarang menyebutnya sebagai Laut
Filipina Barat. Ada juga yang menamakan
sebagai “Laut Melayu”. Laut Cina Selatan
sendiri sebagian besar merupakan lautan
Melayu.

Laut Cina Selatan adalah bagian dari
Samudera Pasifik yang membentang dari
Selat Karimata dan Selat Malaka hingga Selat
Taiwan. Menurut “Limits of Oceans and
Seas, 3rd Edition” (tahun 1953) yang dirilis
oleh Organisasi Hidrogafi Internasional (IHO),
Laut Cina Selatan terletak di sebelah selatan
Tiongkok, timur Vietnam, barat Filipina, bagian
timur semenanjung Malaysia, Sumatera, dan
Singapura, serta utara kepulauan Bangka
Belitung dan Kalimantan. Luas perairan Laut
Cina Selatan mencapai 3,5 juta kilometer
persegi.

Laut yang dikelilingi sejumlah negara
ASEAN dan Cina ini merupakan jalur
perdagangan yang sangat strategis. Per-
airan ini menjadi jalur utama bagi sepertiga

pelayaran dunia. Selain itu, perairan ini juga
punya potensi perikanan dan cadangan
minyak serta gas bumi yang besar. Nilai
perdagangan di jalur ini diperkirakan lebih
dari US$ 5 triliun per tahun. Sedangkan
cadangan minyak bumi yang tersimpan
sebesar 11 miliar barel serta gas alam
mencapai 190 triliun kaki kubik.

Potensi ekonomi yang besar dan ratusan
pulau tak berpenghuni membuat Laut Cina
Selatan diperebutkan oleh berbagai negara.
Mereka saling klaim sehingga menimbulkan
perbedaan penyebutan nama kepulauan di
perairan itu. Misalnya, Cina menyebut satu
kepulauan dengan nama Nansha, se-
dangkan Filipina menyebut pulau yang sama
dengan nama Spratly.

Tak heran jika selalu terjadi ketegangan
antarnegara di seputar perairan Laut Cina
Selatan. Negara-negara yang berbatasn
langsung dengan Laut Cina Selatan antara
lain: Cina, Malaysia, Indonesia, Vietnam,
Filipina, dan Brunei. Negara-negara itu saling
klaim di sejumlah wilayah. Masing-masing
negara itu pun terus memperkuat armada
militernya. Berdasarkan data Stockholm In-
ternational Peace Research Institute (2017),
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sejak 2007 hingga 2016 terjadi peningkatan
belanja militer negara-negara ASEAN hingga
47%. Sementara Cina mempunyai kekuatan
militer paling besar dibanding negara-negara
ASEAN. Bahkan, Cina telah membangun tiga
pangkalan militer di Laut Cina Selatan, yaitu
di Karang Subi, Mischief, dan Fiery Cross.

Laut Cina Selatan menorehkan sejarah
panjang tentang pasang surut perdagangan
dan keamanan di perairan itu. Sejarawan
Anthony Reid dalam bukunya “Asia Tengga-
ra dalam Kurun Niaga 1450 – 1680 Jilid I:
Tanah di Bawah Angin” (2014) menjelaskan,
sejak lima abad silam Laut Cina Selatan telah
menjadi jalur penting perniagaan. Misalnya,
ketika komoditi pakaian, termasuk sutra dan
kapas, sangat melimpah maka negara-
negara di Asia Tenggara menjadi konsumen
terbesar yang mendapat suplai pakaian dari
India dan Cina. Sebaliknya, Cina juga menjadi
pembeli yang paling banyak dalam per-
dagangan kapas yang tersedia di kawasan

Asia Tenggara. Bahkan saat itu kapas
menjadi hasil pertanian utama setelah
pangan.

Selain pakaian, kapas, dan sutra, komoditi
lain yang diperdagangkan di Asia Tenggara
adalah emas, perak, besi, keramik, dan lain-
lain. Cina dari dulu sudah terkenal sebagai
negara yang memproduksi keramik. Cina
memproduksi keramik campur kaca yang
berkualitas tinggi. Keramik-keramik itu
diperdagangkan ke wilayah di Asia Tenggara
dan negara-negara lainnya yang lebih jauh.
Tentu, perdagangan itu melalui jalur Laut Cina
Selatan.

Perdagangan yang sudah berlangsung
selama ratusan tahun menyebabkan akul-
turasi kebudayaan di sejumlah negara.
Denys Lombard dalam bukunya: “Nusa Jawa
Silang Budaya Jilid 2: Jaringan Asia” (2005)
menyebutkan, kebudayaan Cina telah
memengaruhi negeri-negeri di sekitar Laut
Cina Selatan. “(Berupa) adat istiadat,

kepercayaan, teknik-tekniknya, melalui suatu
proses asimilasi dan saling pengaruh yang
berlangsung berabad-abad,” tulis Lombard.

Ketika itu kawasan sekitar Laut Cina
Selatan sebagai jalur perniagaan penting
bagi sejumlah negara di Asia Tenggara, Cina,
Arab, India, dan Eropa, berlangsung kon-
dusif tanpa ada ketegangan. Tetapi bukan
berarti tanpa perseteruan dan konflik. Saat
itu memang belum terjadi peperangan di
perairan Laut Cina Selatan. Kala itu perang
lebih pada memperebutkan tawanan sebagai
budak. Jumlah penduduk yang belum banyak
di negara-negara Asia Tenggara membuat
mereka berlomba memburu tawanan untuk
dijadikan budak.

Barulah pada abad ke-15 mulai terjadi
ketegangan di sekitar Laut Cina Selatan. Pada
saat itu sudah dikenal meriam kulverin yang
terbuat dari perunggu. Meriam ini di-
perkenalkan oleh orang Gujarat, Cina, dan
Turki. Selain itu, muncul kebiasaan meng-
gunakan pasukan bayaran. Keadaan ini
membuat ketegangan semakin meruncing di
kawasan Laut Cina Selatan. Saat itu sudah
terjadi serangan laut terhadap pelabuhan.

Perubahan sosial dan politik, termasuk
diperkenalkannya persenjataan dan pe-
perangan, terjadi mengiringi perkembangan
di Laut Cina Selatan. Proses ini telah
mengubah secara cepat wajah Asia Tengga-
ra. Maka lahirlah negara-negara yang belum
pernah sekuat sebelumnya. Perseteruan dan
ketegangan di perairan Laut Cina Selatan
kemudian semakin meningkat seiring tinggi-
nya aktivitas perniagaan. Posisi yang
strategis sebagai jalur perdagangan dan
sejumlah gugusan pulau yang diklaim banyak
negara membuat kawasan itu nyaris selalu
mengalami ketegangan.

Setelah melewati ratusan tahun, ke-
tegangan seperti itu masih terus berlanjut.
Meski sudah dilakukan berbagai pendekatan
diplomasi dari negara-negara di kawasan
Laut Cina Selatan, namun diplomasi itu tidak
serta merta menghentikan ketegangan.
Negara-negara di kawasan Laut Cina
Selatan terus meningkatkan kekuatan
militernya. Belanja militer negara-negara di
kawasan Laut Cina Selatan terus meningkat.
Ini menunjukkan kawasan Laut China
Selatan masih tetap potensial menjadi
sumber sengketa. ❏

BSC
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SEJUMLAH kapal penangkap ikan
milik Cina memasuki perarian Natuna
secara ilegal pada Desember tahun

lalu. Bukan itu saja. Kapal penangkap ikan
itu dikawal pasukan penjaga pantai Cina.
Indonesia pun protes. Pemerintah Indonesia
sempat memanggil Duta Besar Cina di
Jakarta dan menyampaikan protes keras
atas pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif
(ZEE) Indonesia. Kementerian Luar Negeri
RI juga melayangkan nota protes kepada
pemerintah Cina pada 30 Desember 2019.
Namun, pemerintah Cina melalui juru bicara
Kementerian Luar Negerinya menyatakan,
pihaknya memiliki hak atas perairan tersebut
berdasarkan konsep Sembilan Garis Putus
(Nine Dash Line).

Untuk menanggapi lebih jauh persoalan
pelanggaran kedaulatan NKRI di perairan
Natuna, pada pertengahan Januari 2020,
Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan
memberikan pernyataan kepada media.
Berikut ini cuplikan wawancara dengan
politisi Partai Demokrat itu seputar pe-
langgaran yang dilakukan Cina di per-
batasan laut Natuna.

Bagaimana Bapak melihat pelang-
garan yang dilakukan nelayan Cina yang
dikawal kapal penjaga keamanan Cina
di perairan Natuna. Indonesia meng-
anggap Cina telah melanggar batas di
perairan Natuna yang menjadi milik

Indonesia?
Pertama, kasus pelanggaran di perairan

Natuna ini mengingatkan saya pada kasus
pelanggaran yang sama di Ambalat. Pe-
langgaran di Ambalat itu terjadi pada tahun
2005 – 2006. Pada saat itu, Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono mengambil langkah
tegas dengan menyatakan, apapun yang
terjadi akan dipertaruhkan untuk kepentingan
teritorial NKRI dan tidak ada kompromi. Jika
sudah menyangkut soal kedaulatan NKRI
maka tidak ada lagi kata kompromi. Mereka
harus keluar dari teritori kedaulatan NKRI.

Bahkan Presiden SBY memimpin langsung
dengan hadir di Kapal Perang di perbatasan
Ambalat pada waktu itu. Presiden SBY pergi
ke Ambalat dan berdiri di Kapal Perang
berhadap-hadapan dengan Malaysia. Kalau
mau perang, ayo perang. Kira-kira seperti
itu. Tetapi pemerintah Malaysia memberikan
respon yang baik pada saat itu, dan kita juga
ingin supaya menyelesaikan persoalan
Ambalat ini melalui jalur diplomatik.

Kelihatannya Cina melakukan tindakan
yang berulang di perairan Natuna. Saya
sangat menggarisbawahi bahwa men-
dukung sepenuhnya langkah pemerintah
Indonesia untuk mengambil sikap tegas dan
tanpa kompromi dalam hal menjaga kedaulat-
an NKRI. Dan, ternyata sikap tegas yang
pernah diambil Presiden SBY dalam kasus
Ambalat cukup berhasil. Ya, memang sikap
tegas Presiden SBY saat itu harus kita

contoh. Kami berterima kasih karena
Presiden Joko Widodo juga tegas.

Kali ini saya pikir juga penyelesaian tentang
pelanggaran itu harus direspon oleh Cina.
Bagaimana pun juga, saya memberi peng-
hargaan dan respek sekali atas ketegasan
pemerintah kita dalam menjaga kedaulatan
RI. Saya mengikuti pernyataan Presiden
Joko Widodo, saya pikir sudah cukup tegas
dan harus diikuti oleh Menko Polhukam dan
Menhan untuk juga tegas dalam menjaga
kedaulatan NKRI.

Apakah Menko Polhukam dan Men-
han sejauh ini belum bersikap tegas
dalam menyikapi kasus pelanggaran
di perairan Natuna yang dilakukan
nelayan Cina dan dikawal Kapal Patroli
Penjaga Kemanan Cina?

Saya kira harus dipertegas lagi. Kalau
misalnya sikap tegas kita berimplikasi pada
ekonomi Indonesia, maka implikasi itu adalah
risiko yang harus diterima dalam menjaga
kedaulatan NKRI. Toh, Cina merupakan
investor nomor tiga di Indonesia. Dan juga,
Cina pasti sangat membutuhkan Indonesia.
Jadi kita tidak perlu khawatir sikap tegas kita
terhadap Cina akan berimplikasi pada
ekonomi Indonesia. Sebab, mereka juga
membutuhkan kita.

Jadi, kita harus betul-betul bersikap tegas
dan tidak boleh ada negosiasi dalam kasus
pelanggaran di perairan Natuna ini. Kalau
kita negosiasi, artinya ada take and give.

WAWANCARAWAWANCARA

Syariefuddin Hasan Wakil Ketua MPR RI

Soal Natuna, MPR Dukung Langkah Tegas

Pemerintah
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Kita tidak bernegosiasi. Kita hanya meng-
inginkan agar Cina menaati UNCLOS yang
sudah diratifikasi bersama.

Mengapa masalah di perairan Natuna
ini selalu berulang. Apa yang menjadi
pokok permasalahan di perbatasan
laut Indonesia itu?

Begini. Sebenarnya sembilan garis putus
itu memang bukan sekarang saja baru
muncul. Nine dash line di perbatasan dengan
Cina itu memang sudah lama muncul.
Kelihatannya persoalan garis putus itu tidak
pernah diselesaikan. Kita juga terlena dengan
beberapa pejabat Cina yang menyatakan
bahwa mereka mengakui kedaulatan terito-
rial Indonesia. Sehingga kita mengambil
asumsi bahwa nine dash line itu tidak ada
pengaruhnya.

Pejabat Cina berulang kali menyatakan
pengakuan atas teritori Indonesia. Menteri
Luar Negeri kita juga memperkuat pada saat
Rapat Kerja dengan Komisi I. Menlu menyata-
kan bahwa para pejabat Cina tidak pernah
mempermasalahkan teritori Indonesia. Kita
berasumsi bahwa nine dash line itu tidak
masalah. Mereka tetap menghormati ke-
daulatan kita.

Saya melihat Cina mengulur waktu. Tetapi
apapun yang terjadi, semua ini sudah diatur
dalam UNCLOS. Saya kira kita minta Cina
untuk menaati konvensi itu.

Apakah dalam persoalan perbatasan
di perairan Natuna ini perlu melibatkan
Mahkamah Internasional bukan hanya
diselesaikan secara diplomatik?

Kita serahkan sepenuhnya kepada Menlu
untuk melihat sejauh mana solusi atas
persoalan di perairan Natuna ini. Mahkamah
Internasional memang bisa memutus
sengketa perbatasan laut. Saya kira
memang perlu dibuka jalan ke Mahkamah
Internasional sebagai sebuah penjajakan
pendahuluan. Ini bisa memperkuat posisi
Indonesia. Sebab, sekali lagi Cina kelihatan-
nya tetap berupaya. Seperti kasus dengan
Filipina, meskipun Filipina memenangkan
sengketa perbatasan, tetapi Cina masih
tetap berupaya kembali dan tidak menaati
keputusan Mahkamah Internasional. Me-
mang di laut Cina Selatan, Cina ini menjadi
persoalan bersama antara negara-negara
yang terlibat, seperti Filipina, Vietnam,
Malaysia, dan sekarang Indonesia.

Jika persoalan perbatasan di perair-
an Natuna dengan Cina tidak selesai,
apakah Indonesia perlu meninjau
kembali investasi Cina sebagai sikap
tegas pemerintah Indonesia?

Kita lihat dulu bagaimana respon Cina
dalam persoalan ini. Kita bisa melakukan
langkah atau tindakan apapun dalam kasus
ini. Seperti saya sebutkan, kalau sikap tegas
pemerintah Indonesia berimplikasi pada
ekonomi, apapun bisa kita lakukan.

Termasuk meninjau kembali inves-
tasi Cina di Indonesia?

Bisa saja kita lakukan jika tidak ada respon
sama sekali dari Cina. Kita bisa melakukan
langkah apapun, kalau Cina tetap pada
pendiriannya seperti sekarang ini, tidak

menghargai kesepakatan UNCLOS itu.
Memang perlu tindakan yang betul-betul
tegas dari pemerintah kita. Supaya juga
menjadi pelajaran bagi Cina.

Yang diperlukan sekarang ini adalah
ketegasan. Pemerintah sudah menunjukkan
ketegasan itu. Kita hargai pemerintah kompak
merespon persoalan ini. Sudah ada instruksi
langsung dari Presiden bahwa kita harus
kompak, kita harus tegas, dan tidak ada
kompromi. Menko Polhukam juga sudah
menyatakan bahwa diplomasi bukan berarti
negosiasi.

Pemerintah saat ini sedang menyiap-
kan Omnibus Law soal keamanan laut.
Bagaimana pandangan Bapak?

Banyak solusi yang bisa dilakukan untuk
mengatasi persoalan di perbatasan laut
Natuna ini. Kalau Omnibus Law masih
memerlukan proses panjang. Kita bisa
memperkuat tugas dan fungsi Bakamla. Ini
bisa kita perkuat dengan Perppu bila perlu.
Kondisi ini bisa dibilang darurat. Kalau kita
menginginkan Perppu, bisa langsung
dikeluarkan. Jadi, tidak melalui proses lagi.
Dalam salah satu pasal pembentukan
Bakamla disebutkan, Bakamla dapat meng-
gunakan armada perang negara dan
perlengkapan lainnya apabila kondisinya
mendesak. Ada ruang bagi Bakamla meng-
gunakan langkah itu. Tapi, kalau ingin
diperjelas dengan Perppu juga bisa. Omnibus
Law masih melalui proses lewat DPR dan
sebagainya. Sedangkan Perppu bisa dilaku-
kan segera. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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NASIONAL

Membangun

Koordinasi dengan Lembaga Negara

Inilah kali pertama sejak berdirinya, KPK melakukan silaturahim dengan Majelis Permusyawaratan

Rakyat.

NASIONAL

Kunjungan Pimpinan KPK ke MPR

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi dan
mendukung penuh upaya dilakukan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dalam menangani kejahatan  tindak pidana

korupsi. Karena, tindakan KPK melakukan pemberantasan korupsi
itu sesuai dengan semangat MPR dalam mencegah  dan memberantas
korupsi, seperti tertuang dalam Ketetapan MPR No. 11/1998 Tentang
Penyelenggaraan Negara Tanpa Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Juga Tap MPR No. 8/2001 tentang  Arah Pemberantasan KKN.

Pimpinan MPR juga mendukung sikap  KPK yang mengutamakan
pemberantasan  korupsi tanpa  menimbulkan kegaduhan dan
ketakutan di kalangan masyarakat. Karena, sesungguhnya
pemberantasan korupsi adalah penyelamatan keuangan negara.
Sehingga pimpinan MPR pun mendukung  langkah KPK yang  lebih
mengutamakan mengejar serta  menyelamatkan keuangan negara
dibanding hanya memenjarakan koruptor.

“Pemberantasan korupsi bukan diukur dari berapa orang yang
berhasil ditangkap dan dipenjarakan. Tetapi  berapa besar anggaran
negara yang diselamatkan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat,” kata Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo.
Pernyataan itu di sampaikan Bamsoet  usai  memimpin pertemuan

antara Pimpinan MPR dengan  Pimpinan KPK yang berlangsung di
Ruang Rapat Pimpinan MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/
DPR/DPD RI Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Rapat  pimpinan MPR  dengan komisioner KPK ini  merupakan
rangkaian silaturahim yang dilakukan pimpinan lembaga anti rasuah
itu sejak dilantik akhir 2019 lalu. Kunjungan  KPK ke MPR merupakan
pertemuan ketujuh yang dilaksanakan KPK dengan lembaga-lembaga
Negara.

 Dalam pertemuan itu hadir para Wakil Ketua MPR: Ahmad Basarah,
Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Arsul Sani dan Fadel
Muhammad, serta Sesjen MPR Ma’ruf Cahyono. Sedangkan dari
pihak KPK, seluruh  komisioner ikut serta dalam pertemuan tersebut.
Mereka adalah  Firli Bahuri (Ketua KPK), dan para wakilnya, yaitu:
Alexander Marwata, Nawawi Pomolango, Lili Pantuli Siregar, dan
Nurul Ghufron. Bersama mereka juga hadir Sekjen KPK  Cahya
Hardianto Harefa, dan Ipi Maryati Kuding (juru bicara KPK Bidang



17EDISI NO.02/TH.XIV/FEBRUARI 2020

Pencegahan).
Pada kesempatan itu, Bamsoet meng-

apresiasi langkah KPK yang mau melakukan
silaturahim dengan lembaga-lembaga Negara,
termasuk MPR.  Langkah  ini merupakan
sebuah kemajuan yang tak pernah dilakukan
pimpinan KPK sebelumnya. Karena itu, MPR
sangat mengapresiasi langkah KPK ini.

Menurut Bamsoet, korupsi di Indonesia
terjadi disebabkan oleh salah satunya
karena biaya politik yang terlalu tinggi.
Akibatnya, banyak politikus yang terjerat
tindak pidana korupsi, karena berusaha
mengembalikan biaya politik yang sudah
dikeluarkan. Karena  itu, menurut Bamsoet,
perlu dicarikan  jalan keluar agar tindak
korupsi di Indonesia bisa diminimalisir.

“Regulasi yang berbelit juga berkontribusi
terhadap maraknya tindak  korupsi. Demikian
juga masalah perizinan yang  tidak memiliki
aturan yang jelas sehingga banyak oknum
pengusaha melakukan sogok. Semua ini

mesti dicarikan jalan keluar, jangan sampai
upaya pemberantasan korupsi malah  meng-
ganggu upaya investasi,” kata Bamsoet lagi.

Apresiasi terhadap kedatangan KPK ke
MPR juga disampaikan Wakil Ketua MPR
Arsul Sani. Menurut Arsul, langkah tersebut
membuat KPK terlihat lebih ramah dibanding
sebelum-sebelumnya. Apalagi, selama ini
KPK mengesankan dirinya sebagai lembaga
yang independen, dan tidak ingin dipengaruhi
oleh siapapun. Bahkan, karena alasan
menjaga independensi para komisioner KPK
kerap menolak bertemu dengan lembaga
negara lainnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri
mengatakan, kedatangan pimpinan KPK  ke
MPR ini merupakan amanat  UU No. 19 Tahun
2019 tentang KPK.  Dalam  Pasal 6 Ayat B,
dikatakan bahwa KPK bertugas melakukan
koordinasi dengan instansi yang berwenang
melaksanakan pemberantasan tindak pidana
korupsi dan instansi yang bertugas me-

laksanakan pelayanan publik.
Kehadiran KPK ke MPR RI, kata Firli,

adalah untuk pertama kali sejak KPK berdiri.
Salah satu tujuan kedatangan pimpinan KPK
ini adalah untuk  membangun koordinasi yang
baik dengan berbagai lembaga negara.  Ini
penting, karena  membersihkan Indonesia
dari korupsi bukan hanya  tugas KPK, tetapi
juga tugas  lembaga negara lainnya beserta
elemen masyarakat.

Selanjutnya, Firli  mengatakan, selama
empat tahun periode pimpinan KPK se-
belumnya telah menghabiskan anggaran
negara sebesar Rp 3.3 triliun. Selama itu,
KPK berhasil mendapatkan pemasukan
buat negara dari penindakan sebesar Rp
1,7 triliun, sedangkan dari pencegahan
mampu menyelamatkan anggaran negara
sebanyak  Rp 61,7 triliun, dan melakukan
operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak
87 kali. ❏

MBO
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NASIONAL

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo
bersama para Wakil Ketua MPR
melanjutkan Silaturahim Kebangsaan,

dan kali ini menyambangi Sekretariat
Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Ulama (NU),
di Jl. Kramat Raya,  Jakarta Pusat,  Rabu
(27/11). Bamsoet didampingi para Wakil
Ketua MPR, terdiri dari: Hidayat Nur Wahid,
Ahmad Basarah, Fadel Muhammad, dan
Jazilul Fawaid disambut oleh Ketua Umum
PBNU KH. Said Aqil Siraj beserta jajaran
pengurus PBNU.

Pertemuan pimpinan MPR dengan peng-
urus PBNU berlangsung selama lebih dari
satu jam. Usai pertemuan, kepada para
wartawan, Ketua MPR Bamsoet mengata-
kan, silaturahim dengan PBNU adalah
dalam rangka menjemput aspirasi terkait
rencana amandemen terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Menurut Bamsoet, dalam pertemuan itu,
terungkap bahwa sesuai hasil Munas Kyai-
kyai NU pada 2012 di Kempek, Cirebon, Jawa
Barat, PBNU mengharap agar pemilihan
presiden diserahkan kembali kepada MPR.
Pasalnya, pemilihan langsung yang di-

Silaturahim Kebangsaan ke PB NU

NU Minta MPR Menjadi Lembaga Tertinggi

Negara

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberi masukan kepada MPR agar Presiden kembali

dipilih oleh MPR. Alasannya, pemilihan presiden secara langsung terbukti lebih banyak mudaratnya.

laksanakan selama ini ternyata mudaratnya
lebih besar dibanding manfaatnya.

Selain itu, PBNU juga meminta agar MPR
mengkaji ulang masalah keadilan ekonomi
sesuai Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Agar
keadilan dan kesejahteraan yang diimpikan
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oleh para pendiri bangsa lebih bisa dirasakan
secara merata. Demikian juga dengan
Utusan Golongan yang pernah dikenal dalam
sistem perwakilan rakyat.

“Lahirnya DPD telah menghapus Utusan
Golongan. Lahirnya DPD melahirkan politik
angka-angka, sehingga perlu dipikirkan ulang
untuk mengembalikan eksistensi Utusan
Golongan”, ungkap Bamsoet.

Selain itu, menurut Bamsoet, PBNU juga
memberi masukan pentingnya memiliki
haluan negara sebagai pengganti GBHN
di era Orde Baru. Karena itu, PBNU
menyayangkan sikap MPR yang telah
mereduksi dirinya sendiri menjadi lembaga
negara, dan meniadakan fungsi serta
peran lembaga tertinggi negara.

“Semua ini berpulang kepada MPR. Selama

dua sampai tiga tahun, MPR harus memutus-
kan apakah melakukan amandemen atau
tidak. Ada kekhawatiran, amandemen ibarat
membuka kotak Pandora yang berarti
perubahan bisa melebar ke mana-mana
tanpa batas. Tapi perlu diingat, rencana
amandemen ini sudah ada sejak dua periode
MPR sebelumnya,” kata Bamsoet lagi.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU  KH.
Said Aqil Siraj mengatakan,  saat ini yang
paling penting untuk segera diwujudkan
adalah  sila kelima Pancasila. Pasalnya, sila
kelima itu masih jauh panggang dari api.
Kemiskinan, pengangguran, ketimpangan
ekonomi terjadi di mana-mana. Padahal,
mereka yang miskin, pengangguran, dan
terpencil, itu tinggal di tepi-tepi kekayaan alam
yang melimpah. Di tepi laut, hutan, dan lahan
tambang.

“Semua ini hanya dipidatokan dan terus
menjadi bahan kampanye. Namun, semua
kembali kepada MPR, apakah akan melaku-
kan amandemen terbatas atau amandemen
semuanya, itu wewenangnya MPR,” kata
Said Aqil lagi. ❏

MBO

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Silaturahim Kebangsaan di Sulsel

Syarief Hasan Serap Aspirasi di Unhas dan

Gubernur Sulsel

Masukan seluruh elemen bangsa terkait wacana amandemen UUD sangat penting agar MPR bisa

segera melakukan kajian lebih dalam lagi tentang kemungkinan melakukan amandemen terbatas,

terkait dengan Pokok-Pokok Haluan Negara.

WAKIL Ketua MPR  Syariefuddin Hasan
– yang biasa disapa Syarief Hasan
— sangat mengapresiasi antusiasme

rektor dan para dekan di lingkungan Univer-
sitas Hasanuddin (Unhas) yang ditunjukkan
pada saat membahas, mendiskusikan, serta
memberi masukan seputar amandemen
terbatas UUD NRI Tahun 1945 dan Pokok-
Pokok Haluan Negara.

Menurut Syarief Hasan, Unhas adalah
salah satu elemen yang dikunjungi MPR untuk
melakukan serap aspirasi terkait wacana
amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945
terkait dengan Pokok-Pokok Haluan Negara
yang merupakan bagian dari rekomendasi
MPR periode 2014-2019 kepada MPR
periode 2019-2024.

“Saya pikir, pembahasan tentang aman-
demen UUD NRI Tahun 2945 di kampus
Unhas akan berlangsung pasif, tapi ternyata
berjalan sangat aktif,” ungkap Syarief Hasan.
Terbukti, rektor dan para dekan di Unhas

betul-betul sangat memahami wacana
amandemen yang telah menjadi pembahas-
an hangat secara nasional ini.

“Saya menulis berbagai tanggapan dari
akademisi Unhas ini hampir habis satu buku,”
ujar politisi Partai Demokrat di sela-sela acara
ʻSerap Aspirasi terkait Amandemen UUD dan
GBHNʼ dengan akademisi Unhas, di Lounge
Rektorat Unhas, Makassar, Sulawesi Selatan,
Senin (16/12/2019).  Hadir dalam acara itu
Rektor Unhas Prof. Dr. Dwia A. Tina Palubuhu
dan para dekan di lingkungan Unhas.

Masukan para akademisi dari berbagai
perguruan tinggi di Indonesia terkait wacana
penting, seperti dari Unhas ini, kata Syarief
Hasan, sangat dibutuhkan MPR. “Masukan
dari berbagai elemen masyarakat  akan
memperkaya materi, untuk kemudian dikaji
secara mendalam di MPR,” katanya.

Menyikapi tentang amandemen terbatas
UUD NRI Tahun 1945 terkait Pokok-Pokok
Haluan Negara, Rektor Unhas Prof. Dr. Dwia

A. Tina Palubuhu menyampaikan beberapa
pokok-pokok pikiran, antara lain: Pertama,
amandemen terbatas untuk memunculnya
Pokok-Pokok Haluan Negara sangat penting.
Sebab, Indonesia butuh satu panduan
kolektif  untuk kontinyuitas pembangunan
negara.

Kedua, munculnya Pokok-Pokok Haluan
Negara akan menghilangkan ketidaksinkron-
an antara Undang-Undang dengan pe-
laksanaannya, dan menghindari saling
tumpang tindih antar-UU.  Pokok-Pokok
Haluan Negara sebagai panduan yang
mengikat untuk mencapai tujuan besar
bangsa akan menjadikan UU serta berbagai
kebijakan pusat dan daerah fokus, terarah.

“Maka dari itu kami harap wacana
amandemen terbatas cukup soal Pokok-
Pokok Haluan Negara saja, jangan melebar
kemana-mana. Fokus saja di situ,” tegas
Prof. Dwia A. Tina Palubuhu.

Kepada Syarief Hasan, Prof. Dwia

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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menjanjikan semua pokok-pokok pikiran
akademisi Unhas soal amandemen UUD
terkait keberadaan Pokok-Pokok Haluan
Negara secara lengkap akan dirumuskan
dalam bentuk naskah ilmiah, yang se-
cepatnya diserahkan kepada MPR untuk
dijadikan bahan kajian.

Dalam kesempatan itu, Prof. Dwia juga
mengungkapkan bahwa pentingnya aman-
demen terbatas terkait GBHN juga dibahas
di Forum Rektor Indonesia “Kebetulan tahun
lalu, saya adalah Ketua Forum Rektor Indo-
nesia.  Di sana, memang muncul dan dibahas
tentang pentingnya amandemen walaupun
sifatnya terbatas, terutama aspek ke-
beradaan GBHN,” ujarnya.

Masukan Gubernur Sulsel

Setelah menyambangi akademisi Unhas,
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan juga
bertemu dengan  Gubernur Sulawesi Selatan
Nurdin Abdullah dengan maksud dan tujuan
yang sama. Pertemuan berlangsung di
Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulawesi
Selatan, Kota Makassar, Selasa (17/12/

2019).
Dalam perbincangan yang hangat dan

akrab itu, Nurdin Abdullah menyampaikan
apresiasinya pada Pimpinan MPR yang telah
membuka ruang dari berbagai elemen
bangsa untuk urun rembug menyampaikan
buah pikiran masing-masing terkait aman-
demen.

Dalam kesempatan itu, Nurdin juga
menyampaikan beberapa buah pikiran atau
masukan penting terkait wacana besar
tersebut .  Menurut Nurdin, amandemen
terbatas UUD terkait keberadaan GBHN
adalah wacana penting yang berdampak
luas untuk bangsa dan rakyat Indonesia.

Namun, menurut Gubenur Sulsel ini,
wacana tersebut mesti dipertimbangkan
kembali.  Nurdin mengemukakan beberapa
alasan, antara lain bahwa yang menjadi
prioritas untuk diperhatikan negara saat ini
bukanlah amandemen UUD, tetapi bagaimana
menciptakan dan menguatkan sinergi antara
pusat dan daerah terkait ide-ide dan
pelaksanaan berbagai program untuk rakyat.

Lalu, juga dianggapnya penting, bagai-

mana memaksimalkan fungsi kepala daerah
sebagai perwakilan pusat, agar betul-betul
mampu mengoordinir semua kegiatan
pembangunan di daerah masing-masing
secara maksimal.

Merespon masukan dari Gubernur Sulsel,
Syarief Hasan mengatakan, sangat me-
mahami pemikiran gubernur, terutama
bagaimana menciptakan sinergi antara
pusat dan daerah, apalagi terkait erat
anggaran. Tentu saja membutuhkan koor-
dinasi dan sinergitas yang kuat, sehingga
ujungnya serapan anggaran akan sesuai
dengan hasil dan manfaat yang dirasakan
rakyat.

Politisi Partai Demokrat ini menyampaikan
bahwa masukan dari Gubernur Sulsel,
Nurdin, memang berbeda dengan masukan
dari Rektor dan para dekan Universitas
Hasanuddin Makassar, yang sempat disam-
banginya sehari sebelumnya.

Dalam pertemuan selama 3 jam, rektor dan
para dekan Unhas mengeluarkan beberapa
pokok-pokok pikiran, antara lain menyatakan
bahwa Indonesia memang butuh aman-
demen terbatas UUD  terkait dengan GBHN.
“Pastinya terjadi pro dan kontra, tapi yang
saya lihat bukan konflik, namun merupakan
implementasi demokrasi yang baik dan perlu
dihargai,” ujarnya.

Pada intinya, tambah Syarief Hasan, setiap
masukan dari berbagai elemen bangsa,
termasuk dari Unhas dan Gubernur Sulsel,
sangat dihargai dan diterima dengan baik oleh
MPR.  Pokoknya seluruh masukan yang datang
dari berbagai elemen bangsa, apapun isinya,
akan ditampung dan akan menjadi materi
pembahasan yang mendalam di MPR. ❏

DER
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Silaturahim Kebangsaan

Pimpinan MPR Berkunjung ke Tribun Network

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo
menekankan, salah satu tugas penting
MPR RI 2019-2024 adalah menyejuk-

kan suhu politik agar tidak terlalu panas
menyengat, namun juga tidak hujan terlalu
lebat. Suhu politik yang sejuk akan bisa
menstimulus pergerakan ekonomi nasional
yang akhirnya bisa meningkatkan ke-
sejahteraan rakyat.

Karena itu, dalam menjalankan rekomen-
dasi MPR RI 2014-2019 untuk melakukan
amandemen terbatas terhadap UUD NRI
Tahun 1945 guna menghadirkan Pokok-
Pokok Haluan Negara, MPR RI 2019-2024
memulainya dengan melakukan silaturahim
kebangsaan ke berbagai elemen masya-
rakat.

Silaturahim kebangsan mulai Presiden RI
ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden RI
ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, pimpinan
partai politik, organisasi kemasyarakatan
seperti PBNU, Muhammadiyah, hingga para
purnawirawan dan media massa, serta
berbagai elemen bangsa lainnya sudah dan
akan kita kunjungi untuk menyerap aspirasi
mengenai amandemen.

“Jadi, tidak ada satupun unsur masyarakat
yang tak didengar dan tak dilibatkan. Dengan
demikian wacana amandemen ini tidak
mengganggu kesejukan suhu politik” ujar
Bamsoet dalam kunjungan ke Tribun Net-
work, di Jakarta, Rabu (18/12/19).

Dalam silaturahim kebangsaan itu ikut serta
para Wakil Ketua MPR RI, antara lain: Jazilul
Fawaid (F-PKB) dan Hidayat Nur Wahid (F-
PKS). Pimpinan MPR diterima jajaran Tribun
Network, antara lain: Febby Mahendra (Re-
gional Newspaper Director), Yuli Sulistya-
wan (General Manager Content), Rachmat
Hidayat (News Manager), Willy Widiyanto
(Asisten News Manager), Achmad Subechi
(Pemred Warta Kota), Tri Broto (Koordinator
Liputan Warta Kota), dan Yustan Pare (Staf
GM Tribunnews.com).

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini
menegaskan, amandemen terhadap konsti-
tusi merupakan hal yang lazim dilakukan oleh
berbagai negara dunia. Mengingat setiap
negara selalu menghadapi tantangan yang
berbeda dari satu generasi ke generasi
lainnya. Seperti halnya Amerika Serikat yang
sejak Deklarasi Kemerdekaan pada 4 Juli
1776, setidaknya telah melakukan 25 kali
amandemen konstitusi. Sedangkan negara
tetangga, Malaysia, sejak kemerdekaanya
pada 31 Agustus 1957 telah melakukan 57

Peran MPR dalam menjaga stabilisasi politik Indonesia patut diapresiasi dan didukung masyarakat

Indonesia.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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kali amandemen konstitusi.
Sementara Indonesia, sejak kemer-

dekaannya pada 17 Agustus 1945 dan
pengesahan konstitusi pada 18 Agustus
1945, hingga kini telah melakukan empat kali
amandemen. Amandemen pertama ditetap-
kan pada 21 Oktober 1999, kedua ditetapkan
pada 18 Agustus 2000, ketiga ditetapkan
pada 9 November 2001 dan keempat
ditetapkan pada 10 Agustus 2002. Setelah
lebih kurang 17 tahun usai amandemen
keempat, tentu banyak pelajaran yang bisa
diambil. Khususnya, dalam hal penyem-
purnaan konstitusi agar kehidupan ber-
bangsa dan bernegara kita semakin mem-
baik,” tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini
menambahkan, pada saat merumuskan dan
menetapkan konstitusi, para pendiri
bangsa juga memberikan ruang bagi
generasi penerus untuk melakukan pe-
nyempurnaan terhadap konstitusi. Se-
bagaimana bisa disimak dalam pernyataan
Soemitro Kolopaking pada sidang Badan
Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI) 11 Juli 1945 yang
mengusulkan supaya konstitusi yang
disusun bisa diubah dan disesuaikan
dengan perkembangan zaman. 

Bahkan Ir. Soekarno yang saat itu
menjabat Ketua Panitia Persiapan Ke-
merdekaan Indonesia (PPKI), dalam penge-
sahan konstitusi pada 18 Agustus 1945
mengatakan bahwa ketika Indonesia sudah
bernegara di dalam suasana lebih tentram,
maka kita dapat membuat Undang-Undang
yang lebih lengkap dan sempurna. “Artinya,
pada pendiri bangsa tidak mengharamkan
adanya perubahan terhadap konstitusi
negara. Yang tak boleh diubah adalah
Pembukaan (preambule), karena di dalam-
nya terdapat dasar berdirinya Negara Indo-
nesia dan cita-cita luhur bangsa Indonesia,”
tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI ini selanjutnya
memaparkan, saat ini setidaknya ada enam
usulan pokok yang berkembang di masya-
rakat seputar amandeman UUD NRI Tahun
1945. Pertama, perubahan terbatas hanya
untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan
Negara. Kedua, kembali ke UUD 1945 yang
asli, setelah itu melakukan perubahan melalui
adendum. Ketiga, kembali ke UUD sesuai
Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Berikutnya, keempat, penyempurnaan
UUD NRI 1945 hasil amandeman ke-4.
Kelima, perubahan UUD NRI Tahun 1945
secara menyeluruh. Dan, keenam, tidak perlu

melakukan amandemen.
“Semua usulan tersebut akan dielaborasi

lebih lanjut oleh MPR RI melalui Badan
Pengkajian dan Komisi Kajian Ketata-
negaraan MPR RI,” papar Legislator Dapil VII
Jawa Tengah meliputi Kabupaten Purba-
lingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini. Dari
berbagai ragam usulan tersebut, menurut
Bamsoet, mengerucut pada kesamaan
pandangan pentingnya kehadiran Pokok-
Pokok Haluan Negara.

Mengenai bentuknya, apakah melalui TAP
MPR RI atau Undang-Undang, di beberapa
partai politik terdapat perbedaan. Fraksi
Golkar, PKS, dan Demokrat di periode MPR
RI 2014-2019 mengusulkan jika diperlukan
Pokok-Pokok Haluan Negara, bisa dilakukan
melalui Undang-Undang. Jadi tak perlu melalui
TAP MPR yang mengharuskan adanya
amandemen UUD NRI Tahun 1945.

“Memasuki MPR RI 2019-2024, konstelasi
bisa saja berubah. Mengingat partai-partai
politik kini tengah melakukan kajian lebih
mendalam terkait amandemen UUD NRI Tahun
1945. Karena itu, waktu golden time hingga
2023 akan dimanfaatkan semaksimal
mungkin oleh MPR RI dalam menyerap
aspirasi publik,” pungkas Bamsoet. ❏

DER
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Senayan, Jakarta

FOR Papua untuk Memberi Solusi pada Papua

Anggota DPD dan DPR berasal dari Dapil Papua dan Papua Barat membentuk Forum Aspirasi Masyarakat

Papua (FOR Papua). Tujuannya, membantu menyelesaikan masalah Papua.

ANGGOTA MPR dari Kelompok DPD,
Yorrys Raweyai, merasa bangga wakil
rakyat yang berasal dari Provinsi Papua

dan Papua Barat yang tergabung dalam Fo-
rum Aspirasi Masyarakat Papua (FOR
Papua) bisa bersama dengan MPR ikut
menyelesaikan berbagai masalah yang ada
di Tanah Papua. Yorrys menyatakan hal itu,
ketika bersama anggota FOR Papua lainnya
melakukan aundiensi dengan Ketua MPR
Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua MPR
Arsul Sani, di Ruang Rapat Pimpinan, Lt. 9,
Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/
DPD Senayan, Jakarta, 17 Desember 2019.
“Wadah ini sebagai organisasi formal,” tutur
Yorrys.

Yorrys menyatakan, semenjak Papua
bergabung dengan Indonesia, dari waktu ke
waktu, selalu ada upaya untuk menye-
lesaikan masalah yang ada. Namun, dia
mengakui, upaya menyelesaikan masalah
dilakukan di awal pemerintahan Joko
Widodo-Jusuf Kalla, 2014-2019, menemui
berbagai kendala.

Sebagai wakil resmi masyarakat Papua
dan Papua Barat yang ada di DPD dan DPR,
FOR Papua terus berkomitmen ikut bersama
untuk membantu pemerintah dalam menye-
lesaikan berbagai permasalahan yang ada.
Salah satunya, menurut Yorrys, bermitra
dengan MPR.

“Langkah kami direspon dengan baik oleh
MPR”, paparnya. Yorry berharap, apa yang
dilakukan oleh FOR Papua ini didukung
secara resmi oleh MPR. Untuk itu, wadah ini
selalu meminta arahan guna mencari solusi
masalah yang ada di Tanah Papua. “Pastinya
apa yang kita lakukan tak akan keluar dari
bingkai NKRI”, tegasnya.

Yorry teringat pesan Ketua MPR saat kali
pertama FOR Papua bertemu dengan Ketua
MPR. “Bapak Bambang berharap, FOR Papua
menjadi organisasi yang memberi solusi”,
ujarnya. “Selanjutnya bersama MPR mem-
bincangkan masalah-masalah strategis
sehingga persoalan di Tanah Papua bisa
diselesaikan dalam periode 2019-2024”,
tambahnya.

Bambang Soesatyo dalam kesempatan
tersebut mengucapkan selamat bekerja
kepada FOR Papua. Dia berharap, per-
masalahan yang ada bisa tuntas lima tahun ke
depan. Dan,  organisasi seperti FOR Papua
mampu memberi solusi yang permanen yang
berlandaskan pada kedamaian dan ke-
sejahteraan masyarakat. “Dengan ber-
landaskan kedamaian dan kesejahteraan
maka masalah-masalah yang ada bisa
diselesaikan dengan baik”, ujar pria yang
akrab dipanggil Bamsoet itu. Menurut
Bamsoet, negara mempunyai tanggung

jawab menyejajarkan kesejahteraan di
seluruh daerah. “Semoga ke depan di Papua
bisa lebih sejahtera dan adil, seperti
masyarakat Indonesia lainnya,” harapnya.

Arsul Sani, dalam kesempatan itu, men-
ceritakan pengalaman saat mengadakan
pertemuan dengan partai-partai politik dari
berbagai negara di Amerika Serikat. Dalam
pertemuan itu, beberapa negara ingin belajar
kepada Indonesia dalam menyelesaikan
konflik. “Mereka juga berharap, Papua tetap
bagian dari Indonesia”, tuturnya. ❏

AWG

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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KETUA MPR RI Bambang Soesatyo
beserta Wakil Ketua MPR Ahmad
Basarah, dan Syarief Hasan menyam-

bangi menara Kompas Palmerah Jakarta,
Kamis (12/12/2019). Ini termasuk rangkaian
safari kebangsaan dalam rangka serap
aspirasi dengan segenap pimpinan Kompas
Gramedia Group. Kedatangan Pimpinan MPR
itu disambut  pimpinan Kompas Gramedia
Group, antara lain: Lilik Oetama; CEO Kompas
Group, Rikard Bagun; Wakil Pemimpin Umum,
Budiman Tanuredjo; Wakil Pimpinan Umum,
Ninuk Mardiana Pambudy; Pemimpin Redaksi
Harian Kompas; dan Pemred Kompas TV,
Rosiana Silalahi.

Dalam kata pengantarnya, Ketua MPR
antara lain mengatakan, saat ini fraksi-fraksi
di MPR masih mengalami perbedaan pan-
dangan terkait status hukum dari pokok-
pokok haluan negara. Ada yang setuju
menggunakan TAP MPR dan ada pula meng-
anggap cukup dengan Undang Undang.
Meski berbeda pandangan soal status
hukum, namun semua pihak (fraksi-fraksi)
setuju bahwa bangsa Indonesia memerlukan

pokok-pokok haluan negara.
Hanya saja, hingga kini belum ada

satupun fraksi dan kelompok DPD yang
mengajukan usulan amandemen UUD NRI
Tahun 1945. Artinya, wacana perubahan
UUD NRI Tahun 1945 masih terus bergulir di
masyarakat, belum didukung oleh fraksi-
fraksi dan kelompok DPD di MPR. Dengan
begitu, rekomendasi  MPR periode 2009-2014
dan 2014-2019 yang memberi amanat
perlunya melakukan amandemen terbatas
untuk mengembalikan haluan negara belum
bisa segera dilaksanakan.

“Karena itulah pimpinan MPR terus
melaksanakan safari kebangsaan, ber-
silaturahim, dan serap aspirasi, termasuk
dengan pimpinan media massa untuk
mendapatkan masukan terkait wacana
amandemen terbatas terhadap UUD NRI
Tahun 1945,” ujar Bambang Soesatyo, yang
biasa disapa Bamsoet.

Terkait wacana amandemen terbatas,
menurut Bamsoet, MPR setidaknya telah
mendapat tujuh masukan dari masyarakat.
Pertama, amandemen terbatas; Kedua,

perubahan menyeluruh; Ketiga, penyem-
purnaan; Kempat, kembali ke UUD 1945;
Kelima, kembali ke amandemen yang pernah
dilakukan; Keenam, tidak perlu mengubah
UUD NRI Tahun 1945, karena apa yang ada
sekarang masih cukup baik; Dan, ketujuh,
soal pemilihan presiden serta masa jabatan
presiden menjadi tiga periode.

Pendapat serupa disampaikan Wakil Ketua
MPR, Ahmad Basarah. Dia menekankan,
meski fraksi-fraksi dan kelompok DPD di MPR
berbeda pandangan dalam menyikapi
wacana amandemen, tetapi kedua kelompok
setuju bahwa bangsa Indonesia mem-
butuhkan haluan negara. Pendapat tersebut
didasari pengalaman bahwa ketiadaan
haluan negara menyebabkan proses pem-
bangunan tidak berjalan secara berkesinam-
bungan. Dan, itu membuat pembangunan di
Indonesia, seolah berjalan di tempat.

“Ketiadaan haluan negara juga membuat
proses pembangunan antara pusat dan
daerah tidak berjalan harmonis. Itu me-
nyebabkan hasil-hasil pembangunan tidak
bisa dirasakan oleh masyarakat di bawah,”

Safari ke Kompas Gramedia Group

Perlu Sikap Kehati-hatian MPR
Safari Kebangsaan serap aspirasi terkait amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 kali ini dilakukan dengan

pimpinan Kompas Gramedia Group. “Perlu kehati-hatinan,” begitu saran Pimpinan Kompas Group.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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kata Basarah.
Wakil Pimpinan Umum Kompas Gramedia

Group, Budiman Tanuredjo, mengingatkan
pentingnya sikap kehati-hatian MPR sebelum
melakukan amandemen. Saran seperti itu,
menurut Budiman, juga pernah disampaikan
Fraksi ABRI pada 2002, atau sebelum

dilakukan amandemen ke-empat UUD 1945.
Saat itu Fraksi ABRI mengingatkan agar MPR
tidak menjadikan  Indonesia sebagai Labo-
ratorium Demokrasi.

“Sekarang ini masyarakat belum sepenuh-
nya percaya terhadap niat MPR melakukan
amandemen terbatas. Apalagi belum ada

satupun fraksi yang mengajukan usulan
perubahan tersebut. Jadi, tugas MPR adalah
meyakinkan masyarakat bahwa amandemen
benar-benar dilakukan secara terbatas, tidak
melebar kemana-mana seperti membuka
kotak Pandora,” kata Budiman. ❏

MBO

Syukuran Fraksi PPP MPR

PPP Bangga Arsul Sani Jadi Wakil Ketua MPR

Sejak awal Orde Baru, politisi PPP kerap menjadi salah satu pimpinan MPR. Dalam periode 2019-

2024 dijabat oleh Arsul Sani. Hal demikian merupakan kebanggaan dari partai berlambang Kabah.

BERTEMPAT di ruang kerja Wakil Ketua
MPR Arsul Sani, Lt. 9, Gedung
Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD

Senayan, Jakarta, 21 November 2019,

berkumpul anggota Fraksi PPP dan politisi
senior dari partai berlambang Kabah itu.
Mereka berada di sana untuk melakukan
syukuran atas terpilihnya Arsul Sani sebagai

salah satu pimpinan MPR.
Irgan Chairul Mahfiz, senior PPP, mengata-

kan, dengan terpilihnya Arsul Sani sebagai
salah satu pimpinan MPR membuat tradisi
politisi PPP sebagai pimpinan MPR terjaga.
Dia menyebutkan, sebelumnya ada Idham
Chalid sebagai Ketua MPR (1971-1977),
Wakil Ketua MPR Ismail Hassan Metareum
(1992-1997 dan 1997-1999), Husnie Thamrin
Wakil Ketua MPR (1999-2004), Lukman
Hakim Saifuddin Wakil Ketua MPR ( 2009-
2014), serta beberapa lainnya. “Terpilihnya
Bapak Arsul Sani sangat membanggakan
PPP”, ujar Irgan. Dia mengakui, Arsul Sani
bisa terpilih menjadi Wakil Ketua MPR setelah
ada revisi UU Tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD (MD3).

Pria yang tinggal di Tangerang, Banten,
itu berharap, dengan terpilihnya Arsul Sani
sebagai pimpinan MPR diharapkan mampu
membangkitkan dinamika PPP. “Semoga
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Bapak Arsul Sani amanah dan mampu
membenahi apa yang terjadi di partai ini”,
ujarnya. Mereka yang berada di ruangan itu
mengakui, kondisi PPP saat ini sangat
berbeda dengan periode sebelumnya. Partai
yang khas dengan corak warna hijau itu
terpuruk pada peringkat terbawah dengan
hanya memiliki 19 kursi.

KH. Muslich Zainal Abidin, senior se-
kaligus anggota MPR periode saat ini
mengatakan, apapun yang kita dapat, perlu
disyukuri. “Syukur adalah menggunakan apa
yang didapat untuk mendapat ridho dari Al-
lah”, papar politisi senior PPP dari Jawa
Tengah itu. Dia mengakui, PPP dalam kondisi
tidak seperti dulu. Meski demikian dia
berterima kasih kepada semua, termasuk
kepada yang belum terpilih. “Suara yang tidak
terpilih juga ikut membantu”, ungkapnya. Dia
berharap, semua kader partai agar menata
hati agar PPP kembali menjadi partai seluruh
umat. “Dengan acara ini, silaturahim bisa
memperpanjang umur dan memudahkan
rezeki”, ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Lena
Maryana Mukti. Politisi perempuan itu
menyebut, partai ini mendapat ujian. Ujian
yang ada, menurut Lena Maryana, justru
dijadikan langkah untuk memperkuat konsoli-
dasi sampai solid. Dia membayangkan

sebagai partai yang sudah ada sejak Orde
Baru seharusnya PPP sebesar Partai Golkar
dan PDI Perjuangan. “Saya mengucapkan
selamat kepada Bapak Arsul Sani”, ujarnya.
“Semoga panjang umur, jaga kesehatan, jaga
integritas, dan jaga kualitas”, harapnya.

Arsul Sani di tengah para kader partai
dan staf ahli para anggota, dalam ke-
sempatan itu bersyukur karena pada siang
hari itu bisa bersilaturahim. “Mengucapkan
terima kasih pada semua”, ujar mantan
wartawan Panji Masyarakat itu. Silaturahim
dan konsolidasi bagi pria asal Pekalongan,

Jawa Tengah, itu sangat penting. Untuk itu,
dia berniat mengundang senior partai
secara teratur.

Arsul menyatakan, jabatan yang diemban-
nya itu akan dimaksimalkan untuk ke-
maslahatan semua orang. Dia berharap,
dinamika yang terjadi di partai bisa menuju
yang lebih baik. “Bisa menyatukan semua,”
ujarnya. Ia mengajak semua untuk berikhtiar
dan menghadapi tugas-tugas besar yang
sudah menanti. “Banyak tugas besar yang
harus kita hadapi dan jalankan”, ujarnya. ❏

AWG

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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MAJELIS Permusyawaratan Rakyat
(MPR) periode 2019-2024 begitu
dilantik pada 1 Oktober 2019 lang-

sung berpacu, melaksanakan komitmennya
untuk melakukan pendalaman dan kajian
terhadap keputusan MPR periode 2014-2019
berupa rekomendasi tentang Pokok-Pokok
Haluan Negara. “Pada saat kita pertama kali
melakukan Rapat Pleno pimpinan MPR, kita
sepakati untuk melakukan kajian lebih
mendalam terhadap Rekomendasi MPR
periode 2014-2019,” ujar Wakil Ketua MPR
Syarief Hasan di depan Sidang Pleno Badan
Pengkajian MPR di Hotel Novotel, Yogyakarta,
Ahad (8/12/2019).

Lebih lanjut salah seorang pimpinan yang
bernama lengkap Syariefuddin Hasan ini
menyatakan, dalam rangka melaksanakan
komitmen itu, pada saat bersamaan Pimpinan
MPR juga melakukan roadshow dalam
rangka menyerap aspirasi berbagai
stakeholder. Sebelum menghadiri Rapat
Pleno Badan Pengkajian MPR di Yogyakarta,

Syarief Hasan terlebih dulu mengunjungi
Universitas Islam Negeri di Aceh dan Uni-
versitas Sumatera Utara di Medan, juga
dalam rangka serap aspirasi.

Menurut Syarief Hasan, beragam aspirasi
dia terima selama kunjungan di kedua kampus
tersebut. Ada yang setuju  dengan Pokok-
Pokok Haluan Negara, dan ada pula yang
berpendapat, UU No. 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN) sudah cukup. Walau demikian,
Syarief Hasan mengajak pimpinan dan
anggota Badan Pengkajian MPR untuk lebih
fokus lagi menyerap aspirasi masyarakat.

“Meski isu tentang Pokok Pokok Haluan
Negara semakin hangat, tapi kita tak boleh takut
dan tak boleh kikuk, karena dengan demikian
kita layak memberikan keputusan terbaik untuk
bangsa dan negara,” tandas Syarief Hasan
dalam kedudukannya sebagai Wakil Ketua MPR
untuk bidang tugas sebagai Koordinator
Bidang Pengkajian Ketatanegaran MPR.

Rapat Pleno Badan Pengkajian MPR di
Yogyakarta juga disertai kegiatan serap
aspirasi. Pada kesempatan itu, Rapat Pleno
diisi kegiatan Seminar Internal Badan
Sosialisasi MPR dengan menampilkan tiga
narasumber, yaitu: Prof. Dr. Kaelan, MS

Rapat Pleno Badan Pengkajian MPR

Serap Aspirasi untuk Pokok Pokok Haluan Negara

Pimpinan MPR melakukan kegiatan serap aspirasi dalam upaya menindaklanjuti rekomendasi MPR

periode 2014-2019 yang salah satu pointnya tentang perlunya menghadirkan Pokok-Pokok Haluan

Negara.
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(Guru besar UGM), Prof. Dr. R. Siti Zuhro,
MA., (LIPI), dan Prof. Dr. H. Ravik Karsidi,
MS., (UNS Solo). Rapat Pleno sekaligus
Seminar Internal Badan Pengkajian ini diikuti
para anggota Badan Pengkajian MPR dan
dihadiri pula Kepala Biro Pengkajian, Yana
Indrawan.

Seminar bertema: “Substansi dan Bentuk
Hukum Pokok Pokok Haluan Negara” ini
dipandu oleh Ketua Badan Pengkajian MPR,
Drs. Djarot Saiful Hidayat, MS. Dalam kata
pengantarnya, Djarot Saiful Hidayat me-
ngatakan, Pokok Pokok Haluan Negara yang
dihasilkan oleh MPR periode 2014-2019 itu
masih dalam bentuk rekomendasi. Tugas
MPR sekarang adalah melanjutkan rekomen-
dasi ini dan harus didalami lagi. “Sebaik atau
sehebat apapun konsep yang kita tawarkan,
tanpa ada kemauan politik, tanpa ada
kompromi politik, atau tanpa ada musya-
warah di kalangan partai politik, maka

rencana kita akan kandas,” ungkap politisi
PDI Perjuangan ini.

Maka kunci untuk bisa berhasil, menurut
mantan Gubernur DKI ini, kita harus terbuka
dan bisa meyakinkan teman-teman di fraksi
dan kelompok DPD. “Keputusan di MPR harus
melalui musyawarah mufakat,” ungkap
Djarot. Sebetulnya, menurut Djarot, hampir
semua fraksi dan kelompok DPD sudah
menyetujui adanya Pokok Pokok Haluan
Negara, namun ada perbedaan dalam
substansi dan bentuk hukum dari Pokok
Pokok Haluan Negara itu.

Djarot kemudian menjelaskan, kebanyakan
fraksi dan kelompok DPD sudah setuju badan
hukum Pokok Pokok Haluan Negara adalah
Ketetapan MPR (TAP MPR), namun masih ada
beberapa fraksi, termasuk Partai Golkar dan
Partai Keadilan Sosial (PKS), berpendapat,
bentuk hukumnya cukup dengan Undang
Undang. Namun, untuk mengambil keputusan

harus diusahakan melalui musyawarah
mufakat, tidak melalui mekanisme voting.
“Karena ini lembaga MPR maka pengambil
keputusan sebaiknya diusahakan tidak
melalui voting,” kata Djarot menegaskan.

Para narasumber dalam Seminar Inter-
nal Badan Sosialisasi juga hampir senada
bahwa Pokok Pokok Haluan Negara ini
penting, walau disertai catatan karena ada
beberapa hal yang harus dipertimbangkan.

Tapi pembicara yang mewakili organisasi
Forum Rektor, yaitu Prof. Dr. Ravik Karsidi,
M.S., secara gamblang menegaskan bahwa
jika sistem haluan negara kembali kita
hidupkan itu semata-mata untuk menjawab
kebutuhan pembangunan nasional di masa
kini dan di masa akan datang.

Mantan Ketua Forum Rektor yang kini
menjabat ketua komisi untuk haluan negara
di Forum Rekor itu menegaskan, pembangun-
an nasional diartikan sebagai soal yang tidak
berdiri sendiri, tidak lepas hubungannya
dengan bidang-bidang lain, yaitu kehidupan
bernegara dan bermasyarakat.

“Untuk itu, dalam melaksanakan pem-
bangunan perlu adanya suatu perencanaan
menyeluruh yang didasarkan kepada
kebutuhan dan kepribadian rakyat Indone-
sia,” kata Prof. Ravik seraya menyatakan
bahwa Pokok Pokok Haluan Negara ini
didukung penuh oleh seluruh anggota Fo-
rum Rektor yang beranggota 460 perguruan
tinggi di Indonesia.

Sementara Prof. Kaelan mengingatkan,
tidak sedikit negara di dunia menerapkan
sistem haluan negara, yang dikenal dengan
sebutan Directive Principle of State Policy
(DPSP), ada di dalam konstitusinya. Negara-
negara itu adalah Belgia, India, Nepal, Paki-
stan, Filipina, Afrika Selatan, dan lainnya.
Bahkan Filipina adalah negara yang
menganut sistem presidensial sebagaimana
halnya Indonesia.

Bagi bangsa Indonesia, kata Prof.
Kaelan, tujuan negara seperti yang
terkandung di dalam Pembukaan UUD
adalah kesejahteraan rakyat Indonesia
sebagai negara kesatuan Republik Indo-
nesia.  “Karena itu, relevensi reformulasi
GBHN untuk mengantarkan sistem pem-
bangunan nasional yang dapat menjangkau
seluruh wilayah dan meliputi negara
Republik Indonesia,” katanya. ❏

SCH
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WAKIL Ketua MPR Jazilul Fawaid
mengandaikan, untuk mengetahui
seberapa perlu melakukan aman-

demen UUD NRI Tahun 1945 tak bisa
menggunakan alat ukur semacam thermom-
eter. Namun, keinginan melakukan aman-
demen itu bisa dilihat dari Rekomendasi MPR
periode 2014-2019 di mana salah satu
rekomendasinya adalah menghadirkan
Pokok-Pokok Haluan Negara. Apakah nanti
menghidupkan haluan negara ala GBHN
lewat amandemen disetujui atau tidak, itu
dapat diketahui setelah MPR melakukan
serap aspirasi ke seluruh komponen
masyarakat.

Jazilul memaparkan hal itu menjadi
pembicara ̒Diskusi Empat Pilar MPRʼ di Media
Center, Kompleks MPR/DPR/DPD RI Senayan,
Jakarta, 11 Desember 2019. Dalam diskusi
bertema ̒ Urgensi Amandemen Konstitusiʼ,
Jazilul mengatakan, saat ini MPR dipimpin oleh
10 orang. “Mereka merepresentasikan
seluruh kekuatan politik dan kelompok DPD,”
ujar pria asal Bawean, Jawa Timur, itu.
Dengan bekal Rekomendasi MPR periode

2014-2019, pimpinan MPR saat ini melakukan
safari kebangsaan ke berbagai organisasi
keagamaan dan partai politik. “Kami meminta
masukan terkait amandemen”, ungkapnya.

Setelah melakukan safari kebangsaan ke
berbagai organisasi politik dan agama, Jazilul
mengakui, banyak pikiran dan pendapat,
tidak hanya masalah haluan negara GBHN.

“Namun juga misalnya bagaimana pemilihan
langsung Presiden dan kepala daerah
dievaluasi”, tuturnya. Lebih lanjut Jazilul
mengatakan, dari serap aspirasi itu kemudian
dipetakan dan diakui ada keinginan dari
masyarakat tentang perlunya amandemen.
“Tidak menutup kemungkinan masalah yang
lain, tidak hanya soal GBHN,” ungkapnya.

Diskusi Urgensi Amandemen Konstitusi

MPR Serap Aspirasi ke Berbagai Ormas dan Parpol

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Meski demikian MPR tetap menunggu aspirasi
dari masyarakat yang lain, termasuk dari
insan pers,” tegasnya.

Sebelum mengambil keputusan, MPR perlu
melakukan sosialisasi mengenai rencana
amandemen. Hal ini, menurut Jazilul,
memerlukan waktu panjang. Bila semua
aspirasi sudah diserap tinggal MPR me-
nyusun jadwal untuk memutuskan apakah
amandemen disetujui atau tidak. “Bila setuju
amandemen, mana saja pasal yang perlu
diubah”, ungkap Jazilul.

Sekretaris PPP di MPR, Muhammad Iqbal,
dalam kesempatan itu menguraikan sejarah
terbentuknya UUD NRI Tahun 1945. Dalam
perjalanan bangsa, selepas 18 Agustus
1945, UUD Tahun 1945 ditetapkan, bangsa
ini pernah meninggalkan UUD Tahun 1945
dengan UUD Sementara, dan UUD RIS
hingga akhirnya kembali ke UUD Tahun 1945
lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Iqbal
mengutip pendapat Presiden Soekarno
bahwa UUD Tahun 1945 dibuat secara
singkat dan kelak dikemudian hari di-
sempurnakan. “Dari sinilah UUD bisa
diamandemen”, ujarnya.

Dalam era reformasi, UUD Tahun 1945
diamandemen. “Amandemen UUD merupa-
kan salah satu tuntutan reformasi”, ujar

politisi kelahiran Medan, Sumatera Utara, itu.
“Allhamdulillah MPR sudah melakukan
amandemen dari tahun 1999 hingga 2002”,
tambahnya. Implikasi dari amandemen adalah
membawa perubahan kedudukan dan
wewenang MPR. “Dulu MPR sebagai lem-
baga tertinggi dan memilih Presiden,
sekarang tidak lagi”, paparnya.

Saat ini, menurut politisi dari dapil Sumatera
Barat itu, bila ingin melakukan amandemen,
maka perlu dilakukan kajian yang mendalam.
Tujuan amandemen, menurut Iqbal, harus

tetap pada koridor memperkuat kedaulatan
di tangan rakyat. “Juga untuk kemajuan
bangsa dan negara bukan sekelompok or-
ang”, tegasnya. Dia setuju dengan aman-
demen, namun sebatas untuk menghidupkan
kembali haluan negara. Bila ada keinginan
untuk mengamandemen agar Presiden
kembali dipilih oleh MPR dan masa jabatan
lebih dari dua periode, Iqbal kurang sepakat.
“Kalau ada keinginan untuk seperti itu
mengapa dulu kita mengamandemen UUD
Tahun 1945 yang membatasi masa jabatan
Presiden dua periode”, tuturnya.

Anggota MPR dari kelompok DPD, Filep
Wamafma, dalam kesempatan yang sama
menyebutkan, bangsa ini memiliki Pancasila,
UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka
Tunggal Ika. “Bila salah satu tidak kuat maka
akan menyebabkan bangsa ini runtuh”,
ucapnya. Amandemen, menurut Filep,
merupakan salah satu upaya untuk mem-
perkuat NKRI. “Agar NKRI kuat maka daerah
harus kuat”, ujarnya.

Menurut Filep saat ini terjadi berbagai
problem di daerah sehingga ia setuju
amandemen dilakukan untuk memperkuat
daerah. “Paling penting adalah penguatan
daerah”, ungkapnya. ❏

AWG
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Forum Koordinasi Protokol

Sukses Protokol di Tahun 2019

Agenda Kenegaraan di Tahun 2019 mampu berjalan sukses dan lancar. Disebut berkat kerja bagian

protokol. Koordinasi antarbagian protokol perlu dilanjutkan.

DI AKHIR 2019, Setjen MPR menggelar
acara ‘Forum Koordinasi Protokol
Lembaga Negara’. Acara tahunan kali

ini digelar di Ruang GBHN, Gedung
Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD RI
Senayan, Jakarta, 19 Desember 2019. Plt.
Kabag Protokol dan Muspim Setjen MPR,
Hendry, selaku panitia acara mengatakan,
acara yang digelar mulai pukul 10.00 WIB itu
merupakan kegiatan yang diselenggarakan
untuk kedua kalinya oleh MPR. Pada Novem-
ber 2018, forum yang digelar dihadiri tidak
hanya oleh bagian protokol lembaga Negara,
namun juga protokol kementerian bahkan
pemerintah daerah.

Tahun ini, menurut alumni Universitas
Diponegoro, itu formatnya berbeda. “Tahun
ini forumnya internal protokol dari MPR, DPR,
dan DPD”, ujarnya. Hal itu dilakukan, karena
di tahun ini, ketiga lembaga tersebut telah
menyelenggarakan agenda-agenda besar,
yakni Sidang Tahunan MPR 2019, Sidang
Akhir Masa Jabatan Anggota MPR Periode
2014-2019, Sidang Awal Masa Jabatan MPR
Anggota MPR Periode 2019-2024, dan
Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
Periode 2019-2024. “Alhamdulillah sukses
semua”, ujar Hendry.

Kesuksesan terjadi, menurut Hendry,
karena adanya kerja sama antarprotokol
MPR, DPR, dan DPD. “Kami merasa apa yang
telah dilakukan berjalan sesuai dengan

harapan, yakni baik”, ungkapnya. Dalam
kesempatan itu, dia berharap, ada komuni-
kasi untuk menyinergikan protokol ketiga
lembaga karena di 2020 banyak agenda
penting. “Kita proyeksikan apa yang mesti
dilakukan di tahun 2020”, ucapnya.

Sesjen MPR Dr. Ma’ruf Cahyono dalam
kesempatan itu menuturkan, protokol MPR,
DPR, dan DPD perlu melakukan koordinasi
terus-menerus, dengan alasan ketiga
lembaga berada dalam satu kompleks dan
dari sejarah lembaga negara berasal dari
satu rumah. “Ini yang menjadi semangat
untuk saling berkoordinasi”, ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, forum yang
digelar untuk melakukan refleksi tahunan dan
mensyukuri nikmat sebab ketiga lembaga
negara pada 2019 telah melakukan kerja-
kerja yang padat. “Dengan hasil lancar dan
baik”, ujar alumni Universitas Jenderal
Soedirman itu. Dia menyebutkan,  agenda
besar yang telah dilakukan adalah Sidang
Tahunan MPR, Sidang Akhir Masa Jabatan
MPR Periode 2014-2019, Sidang Awal Masa
Jabatan MPR Periode 2019-2024, dan
Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
2019-2024.

Lancar dan suksesnya acara-acara

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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tersebut, menurut Ma’ruf Cahyono, merupa-
kan suatu kebanggaan. Lancar dan sukses-
nya acara itu karena adanya dukungan
bagian protokol. Dengan demikian, protokol
ikut mendukung kegiatan-kegiatan substantif
ketatanegaraan. “Ini bisa terjadi karena
bagian protokol memiliki semangat kerja yang
besar dengan melalui proses yang panjang”,
ucap pria asal Banyumas, Jawa Tengah,
itu. Peran protokol dalam proses acara-acara
kenegaraan sangat penting. Dia meng-
andaikan bagaimana bila saat pengucapan
Sumpah Presiden dan Wakil Presiden
terkendala, walau dalam satu detik. “Hal
demikian bisa berpengaruh pada banyak hal”,
ungkapnya. Dia bersyukur kendala yang
dihadapi nihil dan acara berjalan sukses dan
lancar. Dari sinilah, dia menyebut, bagian
protokol sangat penting. “Kami mengucapkan
terima kasih kepada Protokol MPR, DPR, dan
DPD”, tuturnya.

Ia menyebut, acara yang digelar kali ini
sebagai forum untuk mengevaluasi terhadap
kinerja protokol ketiga lembaga. “Kita perlu
masukan untuk menyinergikan dan meng-
integrasikan tugas”, ucapnya. Ma’ruf
Cahyono juga mengingatkan agar bagian
protokol dan pengamanan memberi kesan
yang ramah kepada para tamunya sehingga

tidak ada ungkapan dipersulit bila rakyat
datang ke kompleks parlemen.

Kepala Biro Protokol DPR, Suratno,
mengucapkan terima kasih diundang oleh
Setjen MPR dalam acara itu. “Forum ini
penting”, tuturnya. Ia menyebut, Protokol
MPR, DPR, dan DPD tak ada bedanya. “Kita
merasa satu tanggung jawab dan keluh
kesah”, ungkapnya. “Itulah suka duka bagian
protokol”, tambahnya. Apa yang dialami
selama menjalankan tugas, menurut Suratno,

merupakan bagian dari dinamika dalam
memberi pelayanan. “Menjadi protokol perlu
ketangguhan dan keikhlasan”, ujarnya.

Dayat dari perwakilan Protokol DPD juga
mengatakan hal yang sama. “Terima kasih
kepada Setjen MPR yang telah mengundang
kami”, katanya. Dia berharap, ke depan,
bagian protokol ketiga lembaga negara perlu
bersinergi. “Kekompakan di antara kita luar
biasa”, tuturnya. ❏

AWG
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Kunjungan Mahasiswa USK

Terkait Amandemen, MPR Juga Dengar Suara

Mahasiswa

WAKIL Ketua MPR Syariefuddin Hasan
menyebut ada tujuh Rekomendasi
MPR Periode 2014-2019. Tiga dari

tujuh rekomendasi tersebut adalah:
Pokok-pokok Haluan Negara, Penataan
Kewenangan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, dan Penataan Kewenangan Dewan
Perwakilan Daerah. “Dari rekomendasi yang
ada, haluan negara atau GBHN paling top”,

ujar Syarifuddin Hasan di hadapan ratusan
mahasiswa Universitas Surya Kancana
(USK) di Ruang GBHN, Kompleks MPR/DPR/
DPD Senayan, Jakarta (10/12/2019).

Syariefuddin Hasan yang biasa disapa
Syarief Hasan mengungkapkan, haluan
negara, GBHN, diperkenalkan oleh Presiden
Soekarno pada 1959. Selanjutnya haluan
negara ʻajegʼ digunakan selama peme-

MPR menyerap aspirasi dari berbagai kalangan terkait amandemen Undang Undang Dasar. Suara

mahasiswa juga didengar. Amandemen harus untuk kepentingan rakyat.

rintahan Presiden Sekarno. Dia meng-
ungkapkan, inti dari GBHN adalah masya-
rakat bisa mengetahui arah pembangunan
bangsa dalam kurun waktu 5, 10 hingga 25
tahun ke depan.

Saat ini, kata Syarief Hasan, ada ke-
inginan untuk menghidupkan haluan negara
ala GBHN. Terkait hal itu, ada pihak meng-
usulkan haluan negara lewat amandemen

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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UUD NRI Tahun 1945, ada pula pihak yang
menyebut cukup dituangkan dalam undang-
undang. Bila dituangkan lewat undang-
undang, dinilai lebih mudah. “Bisa dengan
cara merevisi UU. No 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Na-
sional, dan UU. No. 17 Tahun 2007 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025”, ujarnya.
Namun, proses ini tidak melibatkan DPD
sehingga keputusan yang diambil tak utuh.
“Karena tak melibatkan DPD”, paparnya.

Untuk itu ada keinginan menghidupkan
haluan negara lewat amandemen UUD agar
DPD bisa terlibat. Namun, Syarief Hasan
mengungkapkan, bila cara ini ditempuh
membuat dinamisasi menjadi tinggi. Ketika
pintu amandemen terbuka membuat ada
usulan yang lain, misalnya jabatan Presiden
bisa tiga periode. “Dinamisasinya demikian”,
ucapnya. Diingatkan kembali, ketika GBHN
ditetapkan dan dimandatkan kepada Pre-
siden, hal itu juga menimbulkan kesan bahwa
kedudukan MPR lebih tinggi daripada
Presiden. Dan, saat ini masih menjadi
pemikiran  MPR, siapa membuat GBHN.
Apakah dibuat oleh MPR atau dibuat MPR
bersama Presiden.

Menghadapi berbagai macam pendapat
itu, Syarief Hasan menekankan pentingnya
melakukan kajian yang mendalam. “Kita buka
ruang kepada seluruh komponen masya-
rakat untuk memberi masukan”, ujarnya.
Untuk menyerap aspirasi masyarakat,
Syarief Hasan mengaku telah melakukan
kunjungan ke berbagai perguruan tinggi di
seluruh Indonesia. “Kita meminta masukan
kepada akademisi, termasuk mahasiswa”,

paparnya. Sehingga kedatangan maha-
siswa Universitas Surya Kancana ke MPR
diakui membantu meringankan tugasnya.

Dia mengatakan, amandemen harus
mempunyai tujuan yang lebih bagus. Tidak
menimbulkan persoalan di tengah masya-
rakat. “Untuk itu kita membuka ruang diskusi
yang lebar kepada seluruh komponen
masyarakat”, ucapnya. ❏

AWG
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MEMBANTU sesama itu tidak harus
dalam bentuk materi. Menyumbangkan
tenaga, waktu, dan pikiran, dengan

niat baik juga bisa masuk kategori membantu
orang lain. Inilah pelajaran yang bisa dipetik
dari kiprah para pemuda yang tergabung
dalam Pimpinan Pemuda Muhammadiyah
Cabang Pekajangan, Kabupaten Pekalongan,
Jawa Tengah. Pemuda Muhammadiyah
Cabang Pekajangan adalah  organisasi
otonom kepemudaan yang ada di bawah
naungan Pimpinan Muhammadiyah Cabang
Pekajangan Pekalongan.

Melalui Gerakan Masjid Rapi dan Indah
(Gemari), para pemuda itu secara sukarela
membersihkan masjid dan mushola yang ada
di bawah naungan Muhammadiyah Pe-
kajangan. Mulai dari membersihkan debu di
karpet, kipas angin, lubang angin, juga
merapikan toilet dan tempat wudhu, hingga
teras serta halaman masjid.

“Intinya semua bagian  yang tidak terjang-
kau oleh petugas kebersihan masjid kami
rapikan. Ini dilakukan agar pelaksanaan
ibadah jadi lebih tenang dan khusuk. Juga
agar kebersihan di tempat-tempat  pe-
ribadatan, masjid dan mushola, selalu
terjaga,” kata Muhammad Kairuddin, Koor-
dinator Gemari.

G
EMA

PANCASILA

Gemari

Gerakan Bersih Tempat Ibadah

Maklum sebagain besar mushola tidak
memiliki tenaga tetap yang bertugas melaku-
kan  bersih-bersih di sekitar tempat ibadah.

Mushola yang dibersihkan oleh tenaga
sukarela itu kebanyakan mushola yang
usianya sudah tua. Sebelumnya, hanya
sekali-sekali saja disapu dan dipel, sementara
sisi lainya tidak terjangkau alat kebersihan.

Karena itu, kehadiran Gemari disambut
antusias oleh masyarakat. Mereka sangat
berterima kasih terhadap Gemari. Dan tak
sedikit dari warga masyarakat mengajukan
permintaan agar musholanya dibersihkan.

“Sebelumnya, mushola itu dibersihkan
hanya pada waktu-waktu tertentu saja,
misalnya jelang  bulan puasa Ramadhan.
Tetapi kini, secara rutin masjid dan mushola
dibersihkan secara berkala,” kata Khairuddin.

Di samping membersihkan masjid dan
mushola, Gemari juga berhasil menum-
buhkan  semangat gotong royong di tengah
masyarakat. Tidak sedikit anggota masya-
rakat ikut  serta membantu Gemari saat
membersihkan tempat ibadah. Bahkan ada
saja yang turut menyediakan makanan dan
minuman, meski para pemuda itu sudah
membawa bekal tersendiri.

Melalui gerakan masjid bersih dan rapi,
pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah
Pekajangan juga berhasil  membangun
silaturahim yang lebih intensif dengan
pimpinan pemuda di bawahnya. Jika se-
belumnya mereka bertemu pada waktu-
waktu tertentu saja, saat ini kesempatan
tersebut lebih luas. Mereka bisa bertatap
muka dan mendiskusikan persoalan organi-
sasi setiap saat.

di Pekalongan

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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“Tidak terfikirkan sebelumnya, melalui
Gemari kami mendapatkan kebaikan-
kebaikan yang lain. Bukan hanya ke-
bersihan dan kerapian masjid dan mushola,
tetapi juga silaturahim dan koordinasi
organisasi semakin sering bisa dilakukan,”
kata Khairuddin.

Media Sosial

Khirudin dan teman-temannya tidak pernah
menyangka aktivitas mereka akan menjadi
buah bibir, seperti sekarang. Apalagi,
gerakan  ini diawali dengan ketidaksengaja-
an. Satu tahun lalu,  beberapa orang  anggota
Pemuda Muhammadiyah Pekajangan me-
lakukan aksi bersih-bersih mushola di satu
sekolah Menengah Kejuruan Muhammadi-
yah. Lalu, laiknya pemuda masa kini,   foto-
foto kegiatan tersebut di upload ke media
social.

Rupanya, ada seorang pengusaha yang
tertarik dengan kegiatan tersebut. Pengusaha
itu tak cukup hanya bersimpati, tapi juga  siap
mendukung menyediakan peralatan ke-
bersihan. Tidak itu saja, sang pengusaha itu
juga siap membantu kebutuhan operasional.
Karena itu, ia mengusulkan kegiatan tersebut
diteruskan secara continue di semua masjid
dan musholla.

Gayung pun bersambut, setelah men-
dapat bantuan peralatan kebersihan, Gemari
pun terus berjalan. Setiap minggu setidaknya
ada dua tempat ibadah dibersihkan. Masing-
masing pada hari Jumat dan Ahad. Pelan
tapi pasti, kegiatan Gemari mendapat
perhatian dari masyarakat.

 “Alhamdulillah perhatian masyarakat

terhadap keberadaan Gemari semakin baik.
Mereka tahu, kemana harus mengadu jika
ada mushola dan masjid yang harus dirapi-
kan. Dan, kami juga beruntung sudah memiliki
peralatan kebersihan sangat lengkap,” ujar
Khairuddin mengenai kegiatannya. Dia
berharap, kegiatan tersebut bisa terus
memberi manfaat kepada masyarakat.
Khususnya dalam upaya menjaga ke-
bersihan dan kerapian masjid serta musholla.
Meskipun, pada awal lahirnya Gemari,
sempat ada pihak yang tidak percaya
gerakan tersebut akan eksis seperti se-
karang.

Koordinator Gemari itu juga bercita-cita
melanggengkan gerakan yang diinisiasi
bersama teman-temannya itu. Karena melalui
Gemari,  semua orang bisa ikut beramal dalam
Gemari. Juga, melalui Gemari orang bisa
berbuat baik dan terus beramal. Tidak harus
dengan materi, tetapi bisa dengan tenaga,
pikiran dan waktu yang mereka miliki.

Bahkan, saat ini gerakan masjid bersih
dan rapi sudah menstimulasi daerah lain
untuk mengikuti kegiatan yang mereka
lakukan. Tentunya, setelah mereka tahu
kegiatan tersebut memberi manfaat sangat
besar bagi masyarakat. ❏

MBO
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DI AWAL tahun 2020, Sekretariat
Jenderal MPR menggelar Rapat Kerja
(Raker) untuk membahas rencana

pencapaian output, rencana penarikan dana,
dan rencana operasional untuk tahun
anggaran 2020. Raker yang berlangsung
selama dua hari di Bogor, Jawa Barat, pada
16 – 17 Januari 2020, diikuti para pejabat di
lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.

Dalam Raker itu, Sekretaris Jenderal MPR

Dr. H. Ma’ruf Cahyono mengungkapkan
bahwa performa dan kinerja, serta prestasi
Sekretariat Jenderal MPR pada 2019 sudah
sangat baik. Ini dapat dilihat dari aspek
capaian hasil penyerapan anggaran MPR
yang mencapai 95,62%. Bahkan kinerja MPR
mencapai angka 97%. Selain itu, pada tahun
2019, kinerja Setjen MPR berhasil mem-
peroleh banyak apresiasi dan penghargaan.

“Pada tahun ini, dari aspek capaian hasil
penyerapan anggaran di MPR cukup tinggi,
yaitu 95,62%, bahkan capaian kinerja
mencapai 97%. Ini harus dipertahankan.
Pencapaian penyerapan anggaran yang tinggi
harus diikuti pencapaian materil yang
berkualitas. Perencanaan yang terim-
plementasi dalam program yang sesuai

sasaran,” kata Ma’ruf Cahyono dalam Raker
bertema “Pembahasan Rencana Capaian
Output, Rencana Penarikan Dana, dan
Rencana Operasional Tahun anggaran 2020”.

Pada September 2019, Sekretariat
Jenderal MPR meraih penghargaan Opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari
Kementerian Keuangan. Setjen MPR meraih
opini WTP selama lima tahun berturut-turut
(2014 – 2018) tanpa jeda. Predikat WTP

diberikan karena MPR telah menyampaikan
laporan keuangan sesuai dengan standar
akuntansi pemerintah. BPK mengapresiasi
Setjen MPR yang mampu mengelola ke-
uangan dengan baik.

Pada saat itu pula, Setjen MPR juga
mendapat BMN Award, yaitu penghargaan
dalam pengelolaan Barang Milik Negara
(BMN). Dengan penghargaan BMN Award
ini maka pengelolaan, laporan, dan adminis-
trasi barang milik negara di Setjen MPR telah
berjalan dengan baik. Penghargaan ini
mendukung reformasi birokrasi di bidang
pengelolaan aset. Aset-aset di MPR sudah
ditata dengan lebih terbuka, transparan, dan
memiliki akuntabilitas.

“Capaian kinerja kegiatan dan anggaran

Sesjen MPR Dr. H. Ma’ruf Cahyono, SH., MH.

Kinerja Setjen MPR Mendapat Apresiasi

dan Penghargaan

Pada tahun 2019, capaian hasil penyerapan anggaran MPR yang mencapai 95,62%. Bahkan kinerja

MPR mencapai angka 97%.

menjadi satu bagian dari reformasi birokrasi.
Artinya, reformasi birokrasi dan pengelolaan
anggaran di Setjen MPR berjalan dengan
baik. Jika melakukan proses pelaksanaan
birokrasi secara baik maka reformasi
birokrasi merupakan suatu keniscayaan. Ini
merupakan pencapaian luar biasa karena
kerja keras dan berat di lingkungan Setjen
MPR,” paparnya.

Untuk itulah, lanjut Ma’ruf, ke depan perlu

dukungan seluruh jajaran Setjen MPR untuk
mempertahankan dan meningkatkan
performa serta kinerja demi peningkatan
layanan publik yang lebih baik dengan tata
laksana yang bagus.

“Ke depan, mari kita semangat untuk
memperbaiki kiat-kiat kita dalam bekerja. Para
ASN Sekretariat Jenderal MPR sudah memiliki
kemampuan bekerja yang bagus, hanya perlu
menambah dengan kiat-kiat. Kiat itu muncul
dari situasi kondisional yang memerlukan
terobosan-terobosan. Kita harus mengulangi
sukses tahun ini dalam aspek penyerapan
anggaran yang mencapai 95,6%. Itu bukan
pekerjaan mudah dan perlu dilakukan dengan
usaha keras,” pungkasnya. ❏

BSC
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Untuk mencegah banjir, pemerintah melakukan

normalisasi, naturalisasi, dan mengimbau agar

masyarakat jangan membuang sampah di sungai

atau selokan, serta penataan ruangan. Namun, hal

itu dirasa belum cukup. Karena penyebab banjir bisa

ditengarai karena tingginya curah hujan. Nah, agar curah

hujan yang turun terkendali maka tersedia teknologi yang

dinamakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Teknologi ini bisa

menghadang awan agar tidak masuk wilayah Jabodetabek, misalnya.

Jadi, potensi hujan dilokalisir di tempat yang aman, di atas Laut Jawa

atau Selat Sunda. Perlu diketahui, curah hujan yang turun di akhir 2019

dan di awal 2020 ini adalah  tertinggi sejak 1866.
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MENJELANG pergantian tahun 2019 ke
2020, masyarakat yang berada di
Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang,

Bekasi (Jabodetabek), dan kota-kota yang
lain di Indonesia, telah mempersiapkan diri
dengan beragam acara. Ada yang menyam-
but pergantian tahun dengan doa bersama,
makan bersama, menyalakan kembang api,
dan aktivitas ceria lainnya. Sejak siang pada
31 Desember 2019, beberapa pihak bahkan
tengah sibuk mendirikan panggung hiburan.
Semua berpikir pergantian tahun akan dilalui
sama, sebagaimana tahun-tahun se-
belumnya.

Namun apa yang terjadi, sejak sore, 31
Desember 2019, hujan turun merata di
wilayah Jabodetabek serta kota sekitarnya.
Masyarakat mengira hujan yang turun sore
itu tak akan berlangsung lama, segera reda.
Namun, di luar dugaan hujan terus meng-
guyur hingga pergantian tahun, 1 Januari
2020. Hujan berkepanjangan dengan curah
yang sangat tinggi, 150 mm perhari itu
membuat beberapa titik di Jabodetabek dan
kota lainnya mengalami banjir. Dampaknya,
genangan air terjadi di beberapa titik, dan
fotonya viral di berbagai media sosial.
Televisi, radio, dan berita online pun
menyiarkan secara langsung dari lokasi
bencana. Dari viral media sosial inilah dapat
disaksikan dampak banjir, tidak hanya rumah-
rumah terendam air hingga atap, namun juga
sejumlah kenderaan mobil hanyut diseret air
yang berwarna coklat.

Deputi Bidang Klimatologi, Badan Me-
teorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
Herizal, dalam sebuah berita online nasional,
3 Januari 2020, mengatakan, hujan di akhir
dan awal tahun itu merupakan curah hujan
tertinggi sejak 1866. Data dari lembaga yang
beralamat di Kemayoran, Jakarta, itu
menyebutkan, curah hujan tertinggi saat
hujan di akhir 2019 dan awal 2020 di wilayah
Jakarta yang tertinggi berada di Bandara
Halim Perdanakusuma sebesar 337 mm/hari,
TMII 335 mm/hari, Kembangan 265 mm/hari,
Pulo Gadung 260 mm/hari, Jatiasih 260 mm/
hari, Cikeas 246 mm/hari, Tomang 226 mm/
hari. “Curah hujan di Halim mencatat rekor
baru, tertinggi sejak pengukuran pertama

pada 1866”, papar Herizal dalam berita online.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Kota Bekasi, Jawa Barat, juga
melaporkan, pada 1 Januari 2020 banjir
melanda Kota Bekasi terjadi di 60 titik dengan
kedalaman sekitar 1 meter. Banjir juga
merendam Kecamatan Rawalumbu. Sedang
laporan BPBD Provinsi Jawa Barat, selain
Bekasi, tiga wilayah di Jawa Barat juga
terendam banjir, yaitu: Bogor, Depok, dan
Karawang. Sedang laporan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB), di
Kabupaten Bekasi ada 32 titik banjir, Kota
Bekasi 53 titik, dan Kabupaten Bogor 12 titik.

Hingga 3 Januari 2020, korban banjir di
Jakarta tercatat 31.000 orang mengungsi
dari 158 kelurahan yang terdampak. Menurut
Herizal, wilayah Jakarta Timur dan Jakarta
Barat merupakan wilayah yang paling
banyak terdampak, meliputi 65 dan 30
kelurahan.

Tidak sedikit warga masyarakat dan
pejabat yang peduli terhadap warga masya-
rakat korban banjir, baik korban jiwa maupun
harta. Salah satunya, pimpinan MPR.
Kedatangan Wakil Ketua MPR Syarief Hasan
di Masjid Al Umariyah, RW 012, Kelurahan
Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Selatan, sekitar pukul 20.00 WIB, 4 Januari
2019, disambut antusias oleh warga
masyarakat di sana. Mereka adalah warga
RT 01, RT 06, RT 07, dan RT 08 tercatat
sebagai pengungsi di Masjid Al Umariyah itu,
karena rumah-rumah mereka terkena banjir
akibat meluapnya Sungai Pesanggrahan.

Banjir setinggi empat meter  yang melanda
tempat pemukiman mereka itu menyebabkan
400 hingga 800 jiwa mengungsi ke tempat
yang aman. Saat Syarief Hasan menyusuri
lokasi terdampak banjir, nampak korban banjir
mengeluarkan perabot rumah mereka,
seperti kasur, kursi, dan pakaian. Tak heran
jalan di lokasi itu penuh dengan barang-
barang terdampak banjir. “Yang sabar ya”,
ujar Syarief Hasan setiap kali menjabat

tangan korban banjir. Dalam kunjungan, pria
asal Sulawesi itu mengunjungi rumah-rumah
yang kondisinya berantakan. Banjir yang
terjadi di kawasan RW 012, menurut Ketua
RW, Syamsul Ridwan, terjadi kembali di awal
2020. Menurutnya, daerah itu juga terkena
banjir pada 2012.

Dalam kunjungan, Syarief Hasan memberi
semangat kepada para korban banjir agar
tetap optimistis, semangat, dan terus bekerja.
Menurut Syarief Hasan, penanganan banjir
harus dilakukan secara komprehensif.
“Jangan dilakukan secara adhoc”, tuturnya
lebih lanjut, “Penanganan banjir dilakukan
mulai dari hulu hingga hilir.”

Menteri Koperasi dan UKM pada masa
pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono itu menyebut, penanganan

banjir harus dilakukan semua pihak. “Bukan
hanya oleh Gubernur Jakarta”, tegasnya.
Tapi, “Penanganan banjir harus dilakukan
mulai dari gubernur, menteri, sampai
presiden. Bila perlu presiden yang
mengkoordinir masalah ini”, katanya. Dia
berharap, tahun depan tidak ada banjir lagi.
Untuk itu, penanganan banjir harus menjadi
prioritas.

Dalam kunjungan itu, Syarief Hasan
memberi bantuan kepada para korban banjir
berupa perlengkapan sekolah untuk anak-
anak, peralatan untuk membersihkan rumah
seperti sapu, kain pel, dan tongkat, serta
untuk keperluan balita, keperluan ibu-ibu, dan
selimut. “Mudah-mudahan bantuan ini
bermanfaat”, ujarnya saat menyerahkan

bantuan itu.
Selepas meninjau korban banjir di Bintaro,

Syarief Hasan selanjutnya menuju GOR
Pancoran, Kelurahan Pengadegan, Ke-
camatan Pancoran, Jakarta Selatan. Di
Gelanggang Remaja dan Olahraga itu ada 548
pengungsi korban banjir. Di tempat ini, Syarief
Hasan selain memberi bantuan, juga
memotivasi para korban banjir agar sabar dan
tetap semangat. “Semua akan bisa diatasi”,
tuturnya kepada para pengungsi.

Hujan yang terjadi di akhir dan awal tahun
itu diprediksi bisa terjadi lagi di hari-hari
berikutnya. Agar kejadian alam itu tak
membawa dampak yang lebih parah,
pemerintah membuat siasat agar intensitas
hujan yang turun bisa terkendali dan diukur.
Untuk itu, Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi (BPPT), TNIAU, BMKG, dan BNPB
bekerja sama melakukan pengendalian hujan
lewat teknologi modifikasi cuaca (TMC).
Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi
Cuaca (BBTMC) BPPT, Tri Handoko Seto,
dalam sebuah berita online menuturkan,
proses modifikasi cuaca berupa proses
membuat hujan yang jatuh di Jakarta dan
sekitarnya tidak menjadi deras. Curah
hujannya dijatuhkan dulu sebelum masuk
Jabodetabek. Caranya, dengan menaburkan
garam di atas awan kumolonimbus yang
berpotensi membawa hujan intensitas tinggi.
Awan-awan seperti itu dicari yang berada
di sekitar Jabodetabek, Laut Jawa, dan Selat
Sunda. Menurut Seto, awan itu bergerak dari
lautan ke daratan sehingga kalau dibiarkan

hujan akan terjadi di Jabodetabek. Untuk itu,
melalui modifikasi cuaca, hujan direkayasa
agar jatuh di lautan sebelum masuk ke
daratan.

Untuk melakukan misi tersebut, TNIAU
mempersiapkan pesawat CN-295 dan Cassa
212-200. Daya angkut CN-295 mampu
membawa 2,4 ton garam dalam sekali
penerbangan. Sedang Cassa 212 kuat
membawa garam sebanyak 800 ton sekali
penerbangan. Dalam Kompas.com, 13
Januari 2020, dijelaskan bagaimana misi itu
berjalan. Sebelum modifikasi cuaca dilaku-
kan, sembilan petugas yang berada di CN-
295 lebih dulu memastikan persiapan yang
dilakukan, seperti pemasangan console atau
tabung penampung garam hingga pengun-
cian console yang tersambung pada
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pengikat di lantai kabin pesawat. Di perut
pesawat buatan Indonesia itu ada delapan
console. Masing-masing tabung penampung
memuat 300 kg garam.

Setelah semua persiapan dinyatakan tak
mengalami kendala, awak dari TNIAU,
BMKG, dan BPPT terbang meninggalkan
Halim Perdana Kusuma sebagai base camp
operasi modifikasi cuaca. Petugas dari BPPT
dan BMKG mendeteksi di mana ada awan-
awan yang mempunyai potensi untuk
ditaburi garam. Pesawat produk PTDI
Bandung, Indonesia, itu berputar-putar di
sekitar Jabodetabek hingga Laut Jawa dan
Selat Sunda.

Setelah menemukan awan yang dicari,
petugas melakukan penghitungan secara
seksama dan teliti untuk menembus awan
pekat itu. Udara basah itu, menurut data
BMKG, berasal dari Afrika, selanjutnya
menuju ke Sumatera bagian barat, Lampung,
Banten, hingga hendak bernaung di wilayah
Jabodetabek. Setelah dinyatakan oke,
pesawat berbaling-baling itu menembus
awan, melakukan penyemaian garam, pada
ketinggian 12.000 kaki, dengan cara
menggelontorkan garam lewat jendela udara
yang dibuka yang tersambung ke pipa besar.
Petugas memukul lapisan console dengan
palu berlapis karet untuk mempercepat
turunnya garam dari tabung menuju pipa
besar. Lewat pipa besar inilah garam keluar
pesawat dan menaburi awan yang menjadi
target.

Reaksi antara garam dan awan tak
menentu, namun dalam berita online tersebut
dijealskan, ketika garam yang berada di
delapan tabung penampung sudah di-
gelontorkan dan pesawat sedang berbalik
arah menuju ke Halim Perdana Kusuma,
didapati awan berganti hujan. Menurut
anggota Sathar 14 Depohar 10 Bandung,
Peltu Doddy Fabrian Susilo, lama waktunya
relatif tergantung cuaca atau awan yang
disemai. Dalam Kompas.com, lebih lanjut
diungkapkan, kalau awannya sudah pekat
atau sudah matang, akan mempercepat turun
hujan, tinggal dikasih perangsang, yaitu
garam.

Misi modifikasi cuaca yang dilakukan mulai

3 Januari 2020 itu mampu menekan hujan
ekstrem hingga 40% di wilayah Jabo-
detabek. “Mengurangi intensitas hujan 30
sampai 40% itu hasil yang signifikan,” ujar
Kepala BPPT Hammam Riza, Jakarta, 7
Januari 2020, pada sebuah berita online. Dari
misi yang dilakukan membuat hujan lebat
terjadi pada 5 hingga 6 Januari dengan lokasi
hanya di wilayah utara Jakarta, Tangerang,
Bekasi, serta Laut Jawa. Meski ada hujan di
ibu kota, namun intensitasnya menurun.
Dalam berita 8 Januari 2020, BPPT me-
maparkan, dalam misi itu telah digelontorkan
25.600 kg garam dari 16 shorty flight. Enam
belas shorty flight menggunakan pesawat
Cassa 212-200 dan CN-295.

Penjelasan Riza ini diperkuat oleh Kepala

Dinas Penerangan (Kadispen) TNIAU
Marsma TNI Fajar Adrianto. Menurut Fajar, 9
Januari 2020, modifikasi cuaca yang
dilakukan bersama institusi yang lain mampu
menurunkan 30% hingga 50% intensitas
hujan di Jabodetabek. Dia menjelaskan, dari
koordinasi dengan berbagai institusi, hujan
diprediksi terjadi di Jabodetabek hingga akhir
Januari dengan intensitas cukup tinggi. Untuk
itu, kerja sama yang dilakukan itu akan
berakhir pada akhir Januari. “Alhamdulillah
setelah kita beroperasi selama tujuh hari,
masyarakat di Jabodetabek bisa merasakan
bahwa hari terakhir ini intensitas hujan sudah
berkurang,” ujar Fajar pada kompas.Com,
10 Januari 2020. ❏

AWG/dari berbagai sumber

Fajar Adrianto
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Hujan Buatan Mencegah Gagal Panen
Kekeringan yang melanda, khususnya di Jawa, bisa memengaruhi produk pangan. Agar tidak gagal panen, perlu dilakukan

hujan buatan. Dengan cara itu, lahan persawahan bisa tercukupi kebutuhan airnya.

JULI 2019, sebagai penyangga pangan
nasional, Provinsi Jawa Barat
mengalami kekeringan. Lahan per-

sawahan seluas 29.931 hektar atau 5% dari
596.867 hektar areal sawah di provinsi itu
mengalami kekurangan air. Kepala Dinas
Tanaman Pangan dan Holtikultura Jawa
Barat, Hendy Jatnika, saat itu merinci bahwa
15.035 hektar lahan terkena dampak ringan,
8.982 hektar terkena dampak sedang, dan
1.682 sisanya puso. Kekeringan itu melanda
22 kabupaten. Dari kabupaten dan kota yang
ada di Jawa Barat, Indramayu merupakan
daerah yang paling luas mengalami ke-
keringan. Di kabupaten yang berbatasan
dengan Laut Jawa itu, lahan yang terdampak
kekeringan seluas 7.607 hektare. Perlu
diketahui, di kabupaten yang dilintasi jalan
tol Trans Jawa itu mayoritas lahan tadah
hujan alias airnya tergantung dari turunnya
hujan.

Untuk mengatasi kekeringan ini, langkah
yang telah ditempuh oleh pemerintah adalah
melakukan perbaikan saluran irigasi, mobili-
sasi pompa air, dan penerapan teknologi
pengairan guna memperluas area yang

terairi, seperti gilir giring dan intermirten.
Di akhir Juli 2019, Deputi Bidang Koordinasi

Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana
Kementerian Koordinator Bidang Pem-
bangunan Manusia dan Kebudayaan, Dody
Usodo Hargo Suseno, di Suara.com me-
ngatakan, puncak musim kemarau diprediksi
terjadi pada Agustus 2019. Hal itu diketahui
setelah Kementeriannya mendapat informasi
dari BMKG bahwa musim kemarau akan
terjadi hingga Oktober 2019. Mengutip
laporan BMKG, dia menyebut, kekeringan
dimulai dari Juli sampai Oktober. Lebih lanjut
dikatakan, musim kemarau 2019 jauh lebih
kering dari tahun-tahun sebelumnya. “Maka,
akan semakin banyak daerah yang ter-
dampak”, ujarnya. Harus diakui, hal itu adalah
risiko sebagai daerah tropis. Untuk itu, dia
mengingatkan pentingnya kewaspadaan
potensi bencana kekeringan, kebakaran
hutan maupun lahan.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati
mengatakan, ada beberapa fakta terkait
musim kemarau yang cukup parah di 2019,
seperti dikutip dari Kompas.com, 31 Desem-
ber 2019. Beberapa fakta itu adalah

kekeringan 2019 lebih kering daripada 2018.
Tingkat kekeringan meteorologis ditunjukkan
oleh periode tanpa hujan lebih dari 3 bulan
(90 hari) yang cukup merata terjadi di Nusa
Tenggara, Bali, dan sebagian besar Jawa.
Daerah Rumbangaru, Sumba Timur, mencatat
rekor hari tanpa hujan terpanjang pada tahun
ini (2019), yaitu 259 hari. Fakta lain adalah,
musim kemarau lebih panjang dari normal.

Lebih lanjut, dikatakan oleh Dwikorita,
kekeringan yang demikian mengakibatkan
kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang
cukup parah. Periode Karhutla Agustus -
Oktober 2019, BMKG mencatat konsentrasi
debu polutan berukuran kurang dari 10
mikron (PM10) di wilayah Sumatera me-
nunjukkan kecenderungan tinggi. Pada
September, konsentrasi semua wilayah di
Sumatera melebihi nilai ambang batasnya
(150 ug/m). Konsentrasi polutan di atas 450
ug/m terjadi di Pekanbaru pada 22-23
September yang mencapai 483.2 dan 420.
7 ug/m. Di Palembang tercatat 476.2 dan
490.5 ug/m pada 14-15 Oktober. Hal ini juga
terjadi di di Sampit dimana PM10 pada periode
ini mencapai konsentrasi 211.2 ug/m. Pada
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12 - 16 September 2019, konsentrasi harian
di Sampit lebih dari 400 ug/m tiap harinya.
Kemarau panjang dan kekeringan 2019 turut
memicu 52 kejadian kebakaran hutan dan
lahan dan bencana asap. Fakta kekeringan
juga berakibat pada sektor pertanian. Untuk
itu, menurut Dwikorita, diperlukan peningkat-
an sinergitas multipihak dalam mengantisipasi
dampak musim kemarau.

Terkait kekeringan yang berkepanjangan
dengan potensi munculnya berbagai bencana
membuat pemerintah mempersiapkan hujan
buatan. Pada pertengahan Juli 2019, Kepala
BNPB Letjen TNI Doni Monardo mendapat
permohonan dari kepala daerah untuk
dilakukan hujan buatan. Keinginan itu
disanggupi oleh pemerintah pusat dalam rapat

terbatas. Upaya itu dilakukan sebagai solusi
jangka pendek untuk mengatasi kekeringan.

Presiden Joko Widodo, saat itu berpesan,
agar BNPB mempersiapkan segala sesuatu
yang berhubungan dengan bantuan hujan
buatan. Doni mengakui BNPB tidak bisa
bekerja sendirian. Untuk itu, ia berharap,
hujan buatan bisa dikerjasamakan dengan
BMKG, BPPT, dan TNI. Kerjasama diperlukan
karena berhubungan dengan teknologi
modifikasi cuaca. “Apabila awannya masih
tersedia sangat mungkin hujan buatan bisa
dilakukan”, ujarnya seperti yang tertulis
dalam berita online. Saat itu, tercatat, jumlah
terdampak kekeringan mencapai 1.963 desa
di 556 kecamatan pada 79 kabupaten,
tersebar di Jawa, Bali, NTB, dan NTT.

Keinginan untuk mendapat hujan buatan
juga disampaikan oleh Pemerintah Daerah
Tangerang, Banten. Hujan yang tak kunjung
turun hingga Oktober 2019, dikhawatirkan
menyebabkan krisis air di wilayah barat
Jakarta itu. Sungai Cisadane yang menjadi
satu-satunya sumber air baku untuk ke-
butuhan air bersih dan irigiasi mengalami
penyusutan volume akibat hujan yang tak
segera turun. Hal demikian bisa berakibat
pada layanan masyarakat akan kebutuhan
air. “Bukan hanya layanan rumah tangga
terganggu, tetapi juga berpengaruh pada
kondisi persawahan”, ujar Sekertaris
Daerah Kabupaten Tangerang, Moch
Maesyal Rasyid, Oktober 2019, kepada
sebuah berita online. Dan, Liputan6.com
melaporkan, saat itu 17 kecamatan ter-
dampak kekeringan. Wilayah terparah
terdapat di Kresek, Pakuhaji, dan Kronjo.
Solusi yang dilakukan oleh pemerintah
adalah memberi bantuan air bersih melalui
mobil tangki.

Tak pasrah atas kekeringan yang me-
landa, pemerintah daerah Tangerang selain
berdoa agar hujan turun juga melakukan kerja
sama dengan BPPT. “Selain Salat Istisqa, kita
juga menginginkan adanya hujan buatan”,
ujar Rasyid. Dia menjelaskan, Tangerang
lebih dulu berkoordinasi dengan Persatuan
Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia
(Perpamsi). Selanjutnya mengirim surat
permohonan kepada BPPT untuk peng-
gunaan kapur tohor aktif (CaO) sebagai
bahan semai sebagai media untuk membuat
hujan buatan.

Dalam rilis BPPT, 23 Juli 2019, lembaga
yang beralamat di Jl. Thamrin, Jakarta, itu
siap melakukan hujan buatan. “Kekeringan
di banyak wilayah pertanian, dikhawatirkan
akan membuat gagal panen”, ujar Kepala
BPPT Hammam Riza. “Untuk itu kami siap
untuk melakukan hujan buatan,” tambahnya.
Posko Utama pelaksanaan Operasi TMC
berada di Halim Perdanakusumah dan
Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di Halim
siaga pesawat CN-295. Sedang di Kupang,
siaga Casa212-200. ❏

AWG/dari berbagai sumber

Dwikorita Karnawati

Doni Monardo
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Pemadaman Karhutla Berharap pada Hujan

Pemadaman Karhutla yang dahsyat tidak efektif bila dilakukan lewat darat dan water bombing. Hujan dirasa cara paling

manjur untuk meredam si jago merah. Meski demikian modifikasi cuaca ini juga tergantung fenomena alam lainnya.

Ketersediaan bibit awan merupakan syarat untuk menurunkan hujan.

PADA September 2019, di Sumatera,
Kalimantan, serta pulau dan daerah
lain terjadi kebakaran hutan dan lahan

(karhutla) yang dahsyat. Asap yang berasal
dari titik-titik api di kawasan Sumatera dan
Kalimantan itu menyeberang hingga negara
tetangga, Serawak, Malaysia. Plt Kepala
Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus
Wibowo, dalam republika.co.id, 11 Septem-
ber 2019, mencatat, ada ada 3.708 titik panas
(hotspot) di berbagai wilayah Indonesia.

Dengan rincian, titik panas kategori sedang
berjumlah 2.223. Terbanyak berada di
Kalimantan Tengah dengan 540 titik panas.
Titik panas kategori tinggi sebanyak 1.475
titik. Kalimantan Tengah merupakan daerah
dengan titik panas kategori tinggi terbanyak
dengan 431 titik panas. Selanjutnya, disusul
Kalimantan Barat (246 titik) dan Jambi (163
titik). Di Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan,
dan Sulawesi Barat juga ada terdapat
puluhan titik panas.

Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK), dalam berita online itu
mengungkapkan, luas karhutla pada Januari-
Agustus 2019 mencapai 328,724 hektare.
Areal kebakaran itu didominasi lahan mineral
dibandingkan lahan gambut. Luasan karhutla
di lahan mineral dari Januari-Agustus 2019
seluas 239,161 hektare, sedangkan lahan
gambutnya mencapai 89,563 hektare.
Dengan statistik tersebut, wilayah Nusa
Tenggara Timur (NTT) menjadi wilayah yang
paling luas terjadi karhutla, yakni 108,368
hektare. “NTT wilayahnya banyak ladang
savana sehingga mudah terbakar,” ujar
Direktur Pengendalian Karhutla KLHK Raffles
Panjaitan di KLHK.

Untuk mengatasi si jago merah berbagai
pihak terus melakukan upaya pemadaman.
Namun Agus mengatakan, “Hujan yang bisa
memadamkan karhutla secara tuntas”. Saat
itu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (BMKG), memprediksi hujan baru
akan terjadi pada akhir Oktober atau awal
November. Agus menyebut, pemadaman
kebakaran bisa dilakukan lewat water
bombing dan pemadaman darat, namun itu
hanya untuk kebakaran yang skala kecil dan
tidak luas. Terkait water bombing, Kepala
Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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(TMC) BPPT, Tri Handoko Seto, dalam
kompas.com, 21 September 2019, meng-
akui, water bombing kurang efektif karena
air yang dibawa jumlahnya sangat terbatas,
maksimal sekitar 8 meter kubik. Meski
demikian cara ini bisa ditujukan langsung
pada lokasi kebakaran.

Untuk mengatasi karhutla ada keinginan
untuk melakukan hujan buatan lewat TMC.
Namun, meski teknologi sudah ada dan
sudah siap sedia, namun fenomena alam
yang tidak mendukung menjadi hambatan
untuk membuat hujan buatan. Kepala BMKG
Dwikorita Karnawati, republika.co.id, 11

September 2019, memaparkan, hujan

buatan dimungkinkan terjadi apabila bibit
awannya mencukupi. Saat itu memang ada
bibit awan yang terpantau di kawasan
Kalimantan belum masif muncul di wilayah
terdampak karhutla.

Senada dengan itu, Direktur Jenderal
Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Ruandha
Agung Sugadirman mengemukakan, pene-
rapan modifikasi cuaca, hujan buatan,
terkendala minimnya bibit awan. Dia merasa
senang ketika di Kalimantan Tengah dan
Kalimantan Barat mulai terdapat pergerakan
awan yang mencukupi menjadi bibit awan.
“Kalau belum ada bibit awan, kami belum bisa
masif bikin hujan buatan”, ujarnya dalam berita
online itu.

Beberapa hari kemudian, setelah bibit
awan sudah terbilang masif, hujan buatan
pun dilakukan. Kompas.com, 21 September

2019, Tri Handoko Seto, menyebutkan,

pelaksanaan hujan buatan untuk wilayah
Kalimantan Tengah sudah dilaksanakan sejak
4 hari yang lalu. “Ini pilihan yang harus
ditempuh. Hujan diharapkan mampu mem-
basuh asap dan memadamkan api,” ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, ketika bibit-
bibit awan sudah disemai dengan garam
membuat beberapa wilayah di Kalimantan
Tengah, seperti Palangkaraya dan Pulang
Pisau, turun hujan cukup deras. Dia mengakui,
hujan buatan tergantung keberadaan awan,
arah angin bergerak, serta kecepatannya.
Meski demikian hujan yang terjadi berdampak
secara signifikan pada pengurangan ke-
bakaran hutan. “Minimal, hujan bisa mencegah

terjadinya kebakaran-kebakaran baru”,
tuturnya.

Untuk mencegah karhutla yang terjadi di
Riau pada September 2019, dalam rilisnya,
BNPB menyebutkan, telah menerbangkan
tiga pesawat untuk memodifikasi cuaca,
yakni Cassa 212-200, CN 295, dan Hercules.
Cassa dengan kapasitas 1 ton (bahan semai
yang digunakan proses hujan buatan), CN
295 dengan kapasitas 2.4 ton, dan Hercules
dengan kapasitas 5 ton.

Dalam bppt.go.id, Kepala UPT-Hujan
Buatan BPPT, Samsul Bahri, mengatakan,
berdasarkan pengalaman, beberapa kajian
hujan buatan yang telah dilakukan BPPT
menunjukkan keberhasilan. Dia men-
contohkan, di Palembang, Sumatera
Selatan, jumlah titik panas kebakaran lahan
mulai berkurang menyusul penurunan hujan
buatan di beberapa wilayah di provinsi itu.

Jumlah titik api yang terpantau dari satelit
NOAA pun turun drastis, dari 366 titik api
menjadi 21 titik. Di Palembang, warga
setempat mulai merasakan berkurangnya
gangguan asap.

Modifikasi cuaca tidak lepas dari keter-
gantungan terhadap ketersediaan yang
diberikan oleh alam. Artinya, jika awannya
banyak, juga akan dapat memberikan
rangsangan lebih banyak dan otomatis akan
menghasilkan hujan yang lebih banyak juga.
Begitu sebaliknya.

Rangsangan diberikan agar proses yang
terjadi di awan lebih cepat, dibandingkan
jika dibiarkan secara proses alami.

Teknologi ini merupakan intervensi atau
campur tangan manusia terhadap proses-
proses cuaca yang terjadi di atmosfer,
sehingga terjadilah proses penumpukan
penggabungan butir-butir air di dalam
awan, lalu turun menjadi hujan. Terpenting
adalah ukurannya harus sehalus 30 micron
dan nantinya berguna sebagai pengumpul
uap air yang ada di awan. Setelah ter-
kumpul dan membesar akan terjadi per-
golakan mencapai ukuran 1 mili kemudian
akan jatuh menjadi hujan.

Samsul mengatakan, BPPT memiliki 5 unit
pesawat. Pesawat itu memang didedikasi-
kan untuk mendukung tugas pokok di UPT
Hujan Buatan. Salah satu di antaranya, Casa
NC212/200 yang secara khusus memang
didesain sebagai pesawat penyemai (versi
rain maker). ❏

AWG/dari berbagai sumber

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Harus Khatam Pemahaman Nilai Luhur Bangsa

TANTANGAN yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan ke depan makin berat.
Simak saja di media sosial, terutama dalam hal perseteruan pilpres, masih saja
terjadi hingga sekarang. Saya rasa hal tersebut sangat berimbas negatif kepada

ketahanan persatuan bangsa Indonesia secara keseluruhan ketika hal tersebut makin
terus berlanjut.

Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bagaimana semua
rakyat Indonesia kembali memahami nilai-nilai luhur bangsa, yakni: Pancasila, UUD
RNI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Jadi, mesti pemahaman nilai-nilai luhur bangsa harus khatam, guna membentengi
diri dari potensi perpecahan karena perbedaan.  Kesadaran tersebut harus berasal
dari dalam diri kita sendiri. Kita harus menyadari bahwa semua warga negara Indo-
nesia adalah saudara, walaupun dalam pemilihan politik kita pasti berbeda-beda.

Saya melihat banyak sekali upaya pemahaman kembali nilai-nilai luhur bangsa,
seperti yang dilakukan MPR melalui pagelaran seni budaya.  Kami sebagai rakyat
sangat berterima kasih, dan hal tersebut perlu diteruskan dan diperluas lagi, serta
dipertajam lagi. ❏

DER

Syaiful Anwar
Kades Pasirangin Kabupaten Bogor

Bikkhu Subapanno Mahathera
Pemuka Agama Buddha

SAYA merasa sangat menghargai

ketika Pimpinan MPR bergerak cepat

melakukan silaturahim ke berbagai

elemen masyarakat Indonesia, termasuk ke

pimpinan umat Buddha Indonesia. Menurut

saya, itu adalah hal yang sangat penting.

Silaturahim saja sudah baik, apalagi

mendengarkan masukan soal kenegaraan

yang sangat berdampak buat kehidupan

rakyat Indonesia.  Saya rasa hal-hal baik ini

perlu dipertahankan, tanpa memandang

mayoritas atau minoritas.

Adapun soal amandemen UUD, saya rasa

adalah hal yang sangat krusial.  Tidak bisa

asal memberi masukan, sebab dampaknya

Silaturahim Antaranak Bangsa Perlu Ditingkatkan

akan luar biasa.  Kami, umat Buddha, akan

membicarakan masalah ini secara serius

dengan mempertimbangkan banyak hal.

Kami berharap, akan ada pertemuan lagi

dengan seluruh Pimpinan MPR untuk

membicarakan hal ini secara lebih detil.

Pada intinya, kami berharap, agar

apapun nanti keputusannya. Kalau toh

melakukan amandemen, maka amandemen

tersebut akan merangkai jalinan persatuan

dan kesatuan, serta kerukunan

antarelemen bangsa yang berbeda akan

makin harmonis dan menuju kesejahteraan

bersama. ❏

DER

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Masuknya kapal-kapal nelayan Cina yang dikawal oleh Coast Guard Negeri Tirai Bambu, beberapa waktu yang lalu, itu

bukan kali pertama kapal asing masuk ke Perairan Indonesia secara ilegal. Masalah menjadi gaduh ketika Cina mengklaim

bahwa perairan Natuna adalah wilayah kedaulatannya.

Sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang luas dan berbatasan dengan banyak negara membuat Indonesia sering

kemasukan kapal asing tanpa izin. Mereka menerobos  wilayah perairan Indonesia, karena di perairan Indonesia kaya akan

berbagai jenis ikan.

Kerap masuknya pencuri ikan asing ke wilayah Indonesia, salah penyebabnya karena sistem alutsista dan penjagaan laut

tidak hanya kekurangan personil, namun juga belum memenuhi standar minimal kekuatan. Selainnya, nelayan kita belum

memiliki peralatan tangkap yang modern, sehingga masih jarang mengeksploitasi ikan di wilayah ZEE.

Akibat lemahnya pengawasan dan jarangnya nelayan kita melaut di wilayah itulah yang membuat laut kita seolah menjadi

tak bertuan. Kelemahan kita itu dimanfaatkan kapal-kapal asing masuk dan menguras ikan di wilayah perairan Indonesia.

Untuk memberi gambaran mengenai masalah ini, berikut pendapat anggota MPR:

Sukamta, Anggota MPR Fraksi PKS

Idealnya Butuh 1.100 Kapal Berperalatan Lengkap

ANGGARAN pengawasan sumber daya
kelautan dan perikanan cenderung
turun dari tahun ke tahun. Berdasarkan

laporan keuangan Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP), nilainya mencapai Rp 1,53
triliun pada 2015, menjadi yang tertinggi
dalam lima tahun terakhir. Namun, porsi
anggaran berkurang menjadi Rp 813,45
miliar pada 2018. Penurunan anggaran ini
berimbas pada jumlah hari operasional
pengawasan. Pada 2015, kapal pengawas
beroperasi selama 280 hari di laut dalam satu
tahun. Lalu, sepanjang 2018, kapal peng-
awas hanya beroperasi selama 145 hari di
laut. Selain jumlah kapal pengawas, alokasi
anggaran patroli turun drastis, akibatnya
jumlah hari pemantauan di laut turun drastis
dari 145 hari menjadi 84 hari dalam tahun
2019.

Apakah kekuatan penjaga pantai kita,
Bakamla maupun TNI AL dan AU lemah
sehingga  perairan Indonesia sering dimasuki
kapal asing? Jumlah penjaga laut dan
perbatasan Indonesia masih kurang di-
bandingkan luas wilayah Indonesia. Indo-
nesia masih kekurangan personil dan
perlengkapan dalam menjaga perairan Indo-

nesia. Berdasarkan data Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KPP) hingga kini,
Direktorat Jenderal PSDKP memliki 34 Kapal
Pengawas berbagai jenis dan ukuran, mulai
ukuran panjang 28 meter sampai dengan 60
meter. SDM yang dimiliki sebanyak 1.082
orang, 96 di antaranya adalah pejabat struk-
tural, 356 awak Kapal Pengawas Perikanan,
366 pejabat fungsional pengawas.

Penggunaan teknologi dalam pengawasan
kapal dimiliki oleh Indonesia adalah: Perang-

kat teknologi canggih yang dikenal dengan
Vessel Monitoring System (VMS) dikom-
binasikan dengan perangkat Automatic In-
formation System (AIS) yang dioperasikan
oleh Badan Keamanan Laut, serta Indone-
sia Space for Oceanography (Indeso).

Idealnya untuk mengamankan laut Indo-
nesia kita butuh 1.100 kapal berperalatan
lengkap. Dengan jumlah itu setiap 1.100 mil
laut dijaga 1 kapal. Sedangkan, saat ini kapal
patroli yang ada baru berjumlah 34 buah.

Mencegah Kapal Ilegal Masuk Indonesia

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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TERKAIT adanya kapal-kapal ikan asing
yang kerap masuk ke perairan Indone
sia, dan terakhir di perairan Natuna

adalah akibat dari pengawasan perairan kita
selama ini belum berjalan maksimal. Kon-
sekuensi sebagai negara kepulauan yang
62% dari wilayah kita adalah perairan, ini
memberikan tugas ekstra bagi kita untuk
mengawasinya. Kerapnya kapal asing masuk
secara ilegal karena saat ini kita masih
memiliki keterbatasan, utamanya menyangkut
kekuatan alutsista dan peralatan surveilance.
Bakamla yang kita harapkan bisa menjadi
ujung tombak patroli keamanan dan ke-
selamatan wilayah perairan masih mem-
butuhkan banyak penguatan.

Kementerian Pertahanan memiliki standar
minimal yang diperlukan terkait dengan
kekuatan pokok minimum (minimum essen-
tial force), MEF. Kami di DPR mendukung tar-
get pemenuhan MEF ini, untuk detailnya bisa
ditanyakan ke institusi terkait.

Apakah Indonesia masih kaya sumber
daya laut dan ikan sehingga bangsa asing
sering melakukan tindakan ilegal di wilayah
Indonesia? Ini jelas, motivasi utama masuk-
nya kapal asing yang mencuri ikan dikarena-
kan laut kita memang kaya akan sumber
daya. Dengan segala keterbatasan nelayan
kita, saat ini posisi Natuna menyumbang 21%
hasil tangkapan ikan di Indonesia, yang
didominasi dengan ikan-ikan bernilai tinggi
(kerapu, kakap, dan lain sebagainya).
Sayangnya, kemampuan nelayan kita untuk

mengeksploitasi hasil laut ini masih terbatas.
Ukuran kapal yang dimiliki tidak sesuai
standarnya dengan yang dibutuhkan untuk
berlayar di ZEE.

Kami menerima informasi ada se-
kurangnya 7 wilayah perairan yang
pernah didatangi oleh kapal asing pencuri
ikan, yakni: Laut Natuna, Kepulauan Riau;
Laut Arafuru, Maluku; Perairan Pulau
Anambas, Kepulauan Riau; Utara Morotai,
Maluku Utara; dan tempat lainnya yang juga
kaya ikan.

Dalam hukum internasional dikenal konsep
penguasaan efektif, ini bisa diterjemahkan
melalui adanya kehadiran kapal patroli dan
keberadaan nelayan-nelayan. Mobilisasi

Christina Aryani, Anggota MPR Fraksi Partai Golkar

Mendorong Nelayan Agar Mampu Melaut di ZEE

Sedangkan kekuatan Angkatan laut Indone-
sia memiliki 8 frigate, 24 corvet, 5 kapal
selam, 139 kapal patroli, dan 11 pangkalan
perang.

Apakah Indonesia masih kaya sumber
daya laut dan ikan sehingga bangsa asing
sering melakukan tindakan ilegal di wilayah
Indonesia? Masih sangat kaya raya. Menurut
data Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2OLIPI), nilai
kekayaan laut di Indonesia ternyata men-
capai Rp 1.772 triliun setara dengan 93%
dari total APBN Indonesia tahun 2018, dan

itu terdiri dari potensi kekayaan wilayah
pesisir sebagai penyumbang terbesar laut
Indonesia, yakni mencapai Rp 560 triliun. Lalu
disusul potensi kekayaan bioteknologi Rp 400
triliun, kekayaan perikanan Rp 312 triliun,
kekayaan minyak dan bumi Rp 210 triliun,
dan transportasi laut Rp 200 triliun. Berikut-
nya, potensi kekayaan terumbu karang
mencapai Rp 45 triliun, manggrove mencapai
Rp 21 triliun, wisata bahari Rp 21 triliun, dan
lamun Rp 4 triliun.

Wilayah-wilayah perairan Indonesia yang
rawan pencurian ikan dan kekayaan laut In-

donesia meliputi: Laut Sabang, Aceh; Laut
Aru, Maluku; Perairan Bitung, Sulawesi Utara;
dan Laut Natuna, Kepulauan Riau. Wilayah-
wilayah ini berbatasan dengan Negara-
negara tetangga dan laut internasional. Meski
demikian, kita tidak perlu memobilisasi nelayan
di tempat-tempat rawan konflik, batas laut.
Cukup nelayan dari wilayah terdekat dan
penjaga laut perbatasan Indonesia saja.
Memobilisasi nelayan dari luar wilayah
nelayan lokal akan menimbulkan gesekan
dengan nelayan lokal. ❏

AWG

nelayan daerah lain ke perairan Natuna
terkesan dipaksakan, yang perlu dilakukan
adalah mendorong nelayan-nelayan kita
untuk meningkatkan prasarana mereka agar
mampu melaut di ZEE (zona ekonomi
eksklusif) dan menikmati hasil sumber daya
alam yang melimpah dengan tetap me-
merhatikan keberlanjutan (sustainability)
sumber daya.  Apakah dilakukan dengan
model kerjasama di mana pemerintah
menyediakan kapal-kapal, lalu nelayan
mengoperasikan secara kolektif, dan
kemudian hasil tangkapannya di-absorp oleh
BUMN Perikanan, atau dengan model-model
kerjasama lainnya. ❏

AWG
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Hidayat Nur Wahid di UM Bandung

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Selesai

Dualisme

Islam dan Indonesia Sudah

DI HADAPAN civitas akademika Universitas Muhammadiyah
Bandung (UM Bandung), Wakil Ketua MPR RI, Dr.H.M. Hidayat
Nur Wahid MA, menyayangkan munculnya polemik yang

mempertentangkan antara Islam dan Indonesia, serta Alqurʼan dan
Pancasila. Peristiwa tersebut terjadi, kata Hidayat, karena
masyarakat  kurang membaca sejarah dengan baik. Akibatnya,
mereka tidak memahami sejarah bangsanya dengan benar.

Padahal, kata Hidayat, dualisme antara Islam dan Indonesia sudah
selesai sejak fase awal kemerdekaan. Bahkan, tokoh-tokoh Islam
yang menguasai ilmu ke-Islaman sangat baik ikut membantu dan
menentukan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah
satunya adalah Mr. Kasman Singodimedjo, tokoh Islam dari
Muhammadiyah, yang menjadi pejabat Ketua Komite Nasional In-
donesia Pusat (KNIP) atau cikal bakal MPR.

“Antara ke-Indonesiaan dan ke-Islaman itu sudah selesai sejak
awal kemerdekaan. Buktinya, sejak awal berdirinya, tokoh- tokoh
Islam sudah menerima keberagaman Indonesia. Mereka berjasa besar
terhadap berdirinya NKRI,” ujar Hidayat.  Karena itu, mestinya tidak
ada lagi gap antara Islam dan Indonesia. Apalagi mempertentangkan

antara Alqurʼan dan Pancasila.
Hidayat menyampaikan itu ketika berbicara di depan peserta

Sosialisasi Empat Pilar MPR di Kampus Merah Marun, Universitas
Muhammadiyah Bandung, Senin (18/11/2019). Acara yang
diselenggarakan MPR bekerja sama dengan civitas akademika Uni-
versitas Muhammadiyah Bandung itu juga dihadiri (narasumber)
anggota MPR Fraksi PKS, dr. H. Adang Sudrajat, AM., AV. Dan, hadir
pula Wakil Rektor III UM Bandung Dr. Hendar Riyadi, M.Ag., beserta
para dosen Universitas Muhammadiyah Bandung.

Pada kesempatan itu, Hidayat menanggapi polemik menyangkut
Nabi Muhammad SAW dan Ir. Soekarno yang disampaikan oleh
Sukmawati Soekarnoputri dalam sebuah video yang sempat viral
beberapa waktu belakangan ini. Untuk itu, Hidayat mengingat, pidato
Ir. Soekarno yang disampaikan di sidang PBB (Perserikatan Bangsa
Bangsa) pada 1960.

Dalam pidatonya di PBB itu, Bung Karno mengajak untuk menerima
dan mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin besar
dan terbesar di muka bumi. Untuk itu Hidayat mengajak Sukmawati
untuk menengok kembali isi pidato Ir. Soekarno, presiden pertama
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Republik Indonesia itu.
Menurut Hidayat, munculnya polemik

seputar Alqur’an dan Pancasila, serta Nabi
Muhammad dan Ir. Soekarno, itu membuktikan
bahwa Islamophobia masih ada. Dan, itu

membuktikan bahwa sosialisasi yang selama
ini digagas oleh MPR perlu dilanjutkan,
bahkan ditingkatkan.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh
dr. Adang Sudrajat. Menurut politisi PKS asal

Jawa Barat itu,  kesalahan Sukmawati yang
membandingkan Soekarno dengan Nabi
Muhammad terjadi karena  tidak mengetahui
sejarah secara persis. Karena itu, Adang
mengajak para mahasiswa untuk terus
mempelajari sejarah. Selain untuk menge-
tahui jasa pahlawan, mempelajari sejarah
juga bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap
bangsa Indonesia.

Selain itu, lanjutnya Adang, mempelajari
sejarah juga bisa menjadikan generasi muda
lepas dari kebodohan masa lalu. Seperti saat
VOC melakukan politik pecah belah, tetapi
tidak diketahui oleh masyarakat kala itu.

“Karena politik devide et impera, VOC
berhasil memecah belah bangsa Indonesia,
sehingga bisa  menjajah dan menguasai In-
donesia selama 3,5 abad,” ungkap Adang. ❏

MBO
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SOSIALISASI

DI HADAPAN Gerakan Pemuda (GM)
Ansor Kabupaten Bandung, Jawa
Barat, Wakil Ketua MPR RI, H. Jazilul

Fawaid, SQ., MA., mengajak seluruh pemuda
Ansor menjadi agen penguatan Empat Pilar.
Salah satu caranya adalah menerapkan nilai-
nilai Empat Pilar dalam kehidupan sehari-hari.
Bagi Ansor, menurut Jazilul, Empat Pilar
bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan, sedari
dulu, Ansor sudah berinteraksi secara baik

Kabupaten Bandung

Pemuda Ansor Harus Jadi Agen Penguatan

Empat Pilar MPR RI

dan harmonis dengan Empat Pilar.
Sejak awal Pancasila menjadi dasar dan

landasan berorganisasi bagi Ansor. Bhinneka
Tunggal Ika adalah semboyan yang sudah
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Sedangkan NKRI menjadi bentuk negara
yang sudah final dan harga mati. Sedangkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik In-
donesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
diakui sebagai konstituai.

“Maka, tidak berlebihan jika Ansor menjadi
bagian dari agen penguatan Empat Pilar
hingga ke pelosok desa. Karena, bagi Ansor,
Empat Pilar bukan sesuatu yang baru,
bahkan sudah menjadi bagian dari keluarga
besar Ansor itu sendiri,” ungkap Jazilul.

Pernyataan itu disampaikan Jazilul saat
memberikan Sosialisasi Empat Pilar kepada
GM Ansor Cabang Kabupaten Bandung di
Pondok Pesantren  Al Istiqomah Meruyung,

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung,
Sabtu (14/12). Hadir pada acara itu, anggota
MPR Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal;
Pengasuh Ponpes Al Istiqamah KH. Ahmad
Fauzi; dan Ketua Umum Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Ban-
dung, Hasan Basri.

Pada kesempatan itu, Jazilul meminta
jajaran Pemuda Ansor Bandung tidak mudah
terprovokasi dengan banyaknya kekerasan
dan pikiran keras terhadap Negara, seperti
pemikiran yang suka mengejek dan menjelek-

kan orang lain. Merasa kelompoknya yang
paling benar, sementara kelompok lain salah.

Menghadapi kondisi itu politisi asal Jawa
Timur ini meminta seluruh anggota Ansor
tetap tenang. Bahkan, kalau bisa ikut
memperbaikinya, agar kekerasan dan pikiran
keras terhadap negara bisa berangsur
berkurang.  “Jangan malah ikut terprovokasi,
sehingga melakukan tindakan keras, atau
bersikap anarkis lainnya. Tetap tenang, dan
mari kita menenangkan agar kekerasan itu
menjauh dari kehidupan bangsa Indonesia,”

pinta Jazilul.
Pernyataan serupa disampaikan anggota

MPR Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal.
Cucun meminta agar Ansor tidak meladeni
ejekan yang kerap disampaikan orang-or-
ang yang berpikiran keras. Kalau tidak bisa
diingatkan lebih baik dijauhi, agar tidak
terprovokasi. Dan, kalau sudah keterlaluan,
lebih baik dilaporkan kepada pihak ber-
wenang, supaya diselesaikan secara
hukum. ❏

MBO
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SOSIALISASI

PSB Bogor Selatan

Pentas Seni Budaya Islami di “Kota Hujan”

SENI budaya bernuansa Islami termasuk
salah satu seni budaya yang hidup dan
berkembang di tengah masyarakat In-

donesia yang sangat majemuk dan beragam.
Bersama seni budaya dari berbagai daerah
di Indonesia, seni budaya Islami juga ikut
memperkuat dan mewarnai seni budaya
nasional. Maka, ketika MPR menjadikan
Pentas Seni Budaya Nasional — sebagai
salah satu metode yang digunakan untuk
menyosialisasikan Empat Pilar MPR – seni
budaya Islami sebagai salah satu ragam seni
budaya juga termasuk di dalamnya.

Pentas Seni Budaya bernuansa Islami
itulah yang menjadi pilihan untuk kegiatan
Sosialisasi Empat Pilar MPR di Kecamatan
Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat,
Ahad (15/12/2019). Menggunakan momen-
tum Maulid Nabi Muhammad SAW., maka
Sosialisasi Empat Pilar MPR yang digelar di
Aula Kecamatan Bogor Selatan, Jl. Layung-
sari III/4 Kelurahan Empang, Kota Bogor, itu
mengangkat tema: “Semarak Maulid Nabi
Muhammad SAW.”

Pentas seni budaya dalam rangka Sosiali-
sasi Empat Pilar MPR diselenggarakan oleh

MPR di Bogor Selatan ini atas usul Anggota
MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz. Dan,
Neng Eem pulalah yang membuka secara
resmi acara ini mewakili Pimpinan MPR. Acara
ini dihadiri oleh Kepala Biro Umum MPR RI,
Heri Herawan; Kabid Daya Sosial Kota
Bagor, Rika; Sekretaris Camat Bogor
Selatan, Abdurahman; Ketua Karang Taruna
Bogor Selatan, Edi Kholki Zaelani; dan,

Muspika Kecamatan Bogor Selatan; serta
ratusan tamu dan undangan lainnya.

Neng Eem dalam sambutannya menyata-
kan, pagelaran seni budaya ini adalah untuk
memberikan pemahaman tentang ideologi
negara, yaitu: Pancasila sebagai ideologi dan
dasar negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai
konstitusi negara dan ketetapan MPR, NKRI
sebagai bentuk negara, dan Bhinneka

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Tunggal Ika sebagai semboyan negara.
“Empat Pilar ini memang perlu disosialisasi-
kan mengingat urgensinya untuk kehidupan
berbangsa dan bernegara,” ujar politisi Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Di negara yang begitu beragam ini,
menurut Neng Eem, nilai-nilai luhur yang
terkandung  dalam Empat Pilar harus
diimplementasikan dalam kehidupan sehari-
hari. “Jadi, kita perlu memahami nilai-nilai
Empat Pilar agar kita terhindar dari berbagai
konflik dan perbedaan yang sering kita lihat
di media sosial belakangan ini,” ungkap Eem
lebih lanjut, “Maka dengan memahami Empat
Pilar mari kita bangun peradaban agar
terhindar dari rasa benci di antara kita. Dan,
mari kita bangun rasa nasionalisme yang
sekarang sudah mulai luntur dari masyarakat
kita.”

Sebelumnya, Kepala Biro Umum Setjen
MPR RI, Heri Herawan, mewakili Sekretariat
Jenderal MPR RI selaku panitia pelaksana
pementasan dalam laporannya menyatakan,

pagelaran seni budaya Islam ini merupakan
salah satu metode Sosialisasi Empat  Pilar
MPR RI. Pagelaran seni budaya sebagai
salah satu metode Sosialisasi Empat Pilar
MPR juga diselenggarakan di berbagai
daerah di Indonesia, tapi tentunya di-
sesuaikan dengan seni budaya masyarakat
setempat.

Sosialisasi Empat Pilar, lanjut Heri Hera-
wan, sangat diperlukan mengingat tantangan
yang dihadapi bangsa kita sekarang sangat
berat. Dia menyebut berbagai bentuk
tantangan, antara lain: maraknya radikalisme,
ancaman terorisme melalui media sosial, efek
kemajuan teknologi sudah memengaruhi
generasi milenial bangsa kita. Oleh karena
itu, agar terhindar dari radikalisme, intoleransi
dan terorisme, Heri mengajak kaum milenial
untuk membentengi diri dengan menghayati
nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar
MPR.

Selanjutnya, selaku penyelenggara
pagelaran seni budaya ini, Heri Herawan

menyampaikan ucapan terima kasih kepada
semua pihak yang telah membantu ter-
selenggaranya acara ini, termasuk awak
media. “Mari kita saksikan pagelaran ini
sembari terus menjaga serta melaksanakan
nilai-nilai luhur bangsa,” ajak Heri Herawan,
seraya berharap agar masyarakat bisa
mengambil hikmah dan pelajaran positif dari
seni budaya yang dipentaskan ini.

Sementara Camat Bogor Selatan yang
diwakili oleh Sekretaris Camat Abdurahman
dalam sambutannya, mengucapkan terima
kasih kepada Sekretariat Jenderal MPR yang
menyelenggarakan pagelaran seni budaya
Islam ini. Selanjutnya, Abdurahman berharap,
semoga sosialisasi Empat Pilar ikut mem-
bangkitkan kembali rasa nasionalisme pada
masyarakat.

Pagelaran seni budaya bernuansa Islami
di Bogor Selatan ini mendapat sambutan
meriah oleh ratusan warga masyarakat
setempat, terutama kaum muda. ❏

JAZ
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SOSIALISASI

Tangerang Selatan

Kebijakan SLI, Solusi Masalah Perekonomian

Rakyat

INDONESIA adalah salah satu negara
berkembang yang besar, baik dari sisi
wilayah maupun jumlah penduduknya.

Karena begitu besarnya jumlah penduduk-
nya, Indonesia pasti memiliki beberapa
permasalahan besar, khususnya di bidang
perekonomian yang tidak bisa di pandang
sebelah mata.  Sebab, pesat dan lambatnya
laju perekonomian sebuah negara adalah
tolak ukur kesejahteraan rakyatnya.

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad

mengungkapkan, masalah terbesar dan
terberat bangsa Indonesia saat ini adalah
seputar perekonomian rakyat. Hal tersebut
sangat berdampak buat rakyat, seperti
penurunan daya beli, kesulitan modal kerja,
dan ketidakmampuan membayar bunga
pinjaman.  Fadel menangkap permasalahan
itu, saat bertemu dan berbincang dengan
masyarakat di berbagai daerah dalam
berbagai kesempatan saat Sosialisasi
Empat Pilar.

“Sebagai Pimpinan MPR, saya sering
bertemu dengan masyarakat di berbagai
daerah.  Saat berkeliling dan berbincang
dengan masyarakat itulah saya menyadari
bahwa masalah terbesar dan terberat
bangsa ini adalah soal ekonomi rakyat,”
ungkap Fadel Muhammad usai menghadiri
acara Sosialisasi Empat Pilar MPR di
Tangerang Selatan, Kamis (12/12/2019).
Acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh
MPR bekerjasama dengan DPP SDGs LIRA

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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itu diikuti oleh tokoh-tokoh masyarakat dan
ratusan warga masyarakat sekitar.

Lebih lanjut Fadel menegaskan, masalah
besar dan berat yang dihadapi bangas ini
mesti dijawab pemerintah dengan sebuah
kebijakan baru.  “Terkait hal tersebut, saya
memiliki pemikiran yang saya sampaikan
menjadi sebuah usulan, yakni kebijakan ̒Lim-
ited State Intervention  ̓(LSI) atau intervensi
terbatas dari negara untuk memajukan
kelompok perekonomian menengah ke

bawah,” ungkap anggota DPD dari daerah
pemilihan Gorontalo itu.

Kebijakan usulannya tersebut, tambah
Fadel, diimplementasikan dalam bentuk, antara
lain kebijakan subsidi suku bunga pinjaman
untuk perekonomian rakyat menengah dan
kecil. Lalu kebijakan membantu mendapatkan
modal kerja bagi rakyat kecil yang kesulitan.

“Saat ini, pemikiran tentang kebijakan LSI
ini sedang kami bahas di MPR untuk
dipersiapkan tidak hanya menjadi usulan

semata, tapi mudah-mudahan bisa menjadi
kebijakan pemerintah ke depan,” ujar mantan
Gubernur Gorontalo ini.

Fadel menekankan, solusi permasalahan
bangsa tersebut mesti diperhatikan dengan
sungguh-sungguh.  Sebab, jika permasalah-
an tersebut tidak disikapi dengan hati-hati
dan tanpa intervensi pemerintah, dikha-
watirkan masalah besar dan berat tersebut
akan semakin kompleks dan sulit diatasi. ❏

DER

Senayan, Jakarta

Perdalam PPKN, SMA Negeri 1 Tanjung Batu

Kunjungi MPR

SELAMA sepekan SMA Negeri 1 Tanjung
Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera
Selatan, melakukan study tour ke

Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Solo.
Salah satu tujuan study tour mereka di
Jakarta adalah mengunjungi Kompleks MPR/
DPR/DPD RI Senayan, Jakarta. Kedatangan
mereka di kompleks Parlemen, Senayan, 8
Januari 2020, disambut langsung oleh Plt.
Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan
Antarlembaga, dan Layanan Informasi MPR,

Budi Muliawan. Pertemuan dengan peserta
study tour yang digelar menjelang sore hari
itu berlangsung di Ruang GBHN, Gedung
Nusantara V.

Pembimbing rombongan, Anton Suprianto,
dalam kata mengantarnya mengucapkan
terima kasih kepada jajaran Biro Humas
Setjen MPR yang bersedia menerima
rombongan yang terdiri dari siswa-siswi
dan guru pembimbing yang datang dari
Sumatera menggunakan bus. “Dengan

diterimanya kami maka sekolah ini bisa
melihat rumah rakyat secara langsung”,
tuturnya. “Selama ini kami melihat hanya dari
jauh,” tambahnya.

Kedatangan mereka ke “Rumah Rakyat,”
menurut pria asal Wonogiri, Jawa Tengah,
itu untuk memperdalam ilmu Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN).
“Tujuan kami ingin menimba ilmu tentang
lembaga MPR”, ungkap pria yang juga
merupakan guru PPKN itu.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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SOSIALISASI

Dalam kesempatan itu, Budi Muliawan
mengucapkan selamat datang kepada para
tamunya itu. “Selamat datang, kami sambut
dengan terbuka bagi semua yang datang”,
kata Budi Muliawan. Menurut alumni Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya tersebut, MPR
terbuka bagi setiap elemen masyarakat yang
datang dari berbagai daerah. “Karena ini
rumah kita”, tuturnya. Sehari sebelumnya,
menurut Budi Muliawan, Setjen MPR
menerima delegasi dari Universitas Dr.
Soetomo, Surabaya, Jawa Timur. Ke-
datangan mereka yang ingin menimba ilmu
tentang fungsi MPR, DPR, dan DPD itu
disambut dengan senang.

Kepada tamunya, Budi Muliawan men-
jelaskan, anggota MPR merupakan gabungan
dari anggota DPR dan DPD. Jumlah anggota
DPR sebanyak 575 orang dan jumlah
anggota DPD 136 orang. “Dengan demikian
jumlah anggota MPR adalah 711 orang”, ujar
Budi Muliawan. Pada kesempatan tersebut,
Budi Muliawan bertanya, “Siapa anggota
DPR dan DPD yang berasal dari Sumatera
Selatan”. Pertanyaan itu dijawab secara
spontan dan acak oleh siswa maupun guru
dari sekolah tersebut.

Selanjutnya Budi Muliawan menjelaskan
bahwa selepas amandemen UUD NRI Tahun
1945, kedudukan MPR setara dengan
lembaga negara lainnya. Fungsi dan
wewenang lembaga negara yang ter-
cantum di UUD, yakni MPR, DPR, DPD,
Presiden, BPK, MK, KY, dan MA diatur dalam
konstitusi. Menurut Budi Muliawan, yang
membedakan MPR, DPR, dan DPD adalah
tugas dan wewenangnya. DPR mempunyai
fungsi legislasi, pengawasan, dan anggar-
an. “Fungsi legislasi adalah DPR membuat

undang-undang, bersama dengan pe-
merintah”, paparnya. “Bila adik-adik tahu di
televisi atau berita DPR memanggil menteri
untuk dengar pendapat atau meminta
penjelasan tentang sesuatu, itu adalah fungsi
pengawasan”, paparnya. Sedang tugas
anggaran adalah DPR bersama pemerintah
buat menentukan besaran anggaran untuk
pembangunan.

Terkait DPD, lanjut Budi Muliawan, lembaga
negara ini mempunyai tugas dan wewenang
memberikan usulan undang-undang yang
sifatnya tertentu, misalnya yang ber-
hubungan dengan daerah.

Sementara MPR, menurut Budi Muliawan,
mempunyai tugas dan wewenang, seperti
melantik Presiden dan Wakil Presiden. “Tahun
2019 MPR melantik Bapak Joko Widodo
sebagai Presiden dan Bapak Maʼruf Amin
sebagai Wakil Presiden untuk Periode 2019-
2024", paparnya. Selain melantik Presiden
dan Wakil Presiden, tugas dan wewenang
MPR adalah mengubah dan menetapkan
UUD. “Bisa juga meng-impeachment Presiden
bila melanggar hukum”, ujarnya. Meski

demikian proses ini diakui sangat panjang.
Dalam pertemuan tersebut berlangsung

sangat dinamis. Ada pertanyaan-pertanyaan
yang dilontarkan oleh delegasi, seperti
mengenai GBHN dan implementasi sila IV
Pancasila. Terkait GBHN, dipaparkan memang
ada keinginan untuk menghidupkan kembali
haluan negara. Keinginan menghidupkan
haluan negara sudah disepakati oleh seluruh
fraksi dan kelompok DPD di MPR. Per-
masalahannya tinggal diputuskan apakah
menghidupkan haluan negara berpayung
hukum berdasarkan undang-undang atau
melalui Ketetapan MPR. “Hal demikian masih
dibahas oleh MPR dan meminta masukan dari
berbagai element masyarakat”, ucapnya.

Lebih lanjut, Budi Muliawan mengatakan,
sebenarnya pemerintah mempunyai acuan
hukum dalam melakukan pembangunan,
seperti UU RPJPN. Dalam proses pem-
bangunan selama ini Presiden menjalankan
pembangunan mengacu pada visi dan
misinya. “Presiden Joko Widodo menjadikan
Nawacita sebagai acuan pembangunan-
nya”, tuturnya.

Terkait sila IV, Budi Muliawan menyebut,
MPR selama ini dalam setiap mengambil
kebijakan berdasarkan proses musyawarah
dan mufakat. Hal itu tercermin dalam
penentuan pimpinan MPR Periode 2019-2024.
Meski demikian, Budi Muliawan menegaskan,
kita tidak boleh menafikan dari voting atau
pemungutan suara dengan system one man
one vote. Pemilu dari tingkat desa sampai
presiden menggunakan sistem ini. Sistem ini
diakui sebagai dinamika kompetisi dan wujud
dalam pemberian kedaulatan rakyat secara
langsung kepada rakyat. ❏

AWG

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Universitas Muhammadiyah Jakarta

Dikotomi Islam dan Indonesia Tak Perlu Asa

DI TENGAH kegembiraan warga
Muhammadiyah memperingati milad-
nya yang ke-107, Wakil Ketua MPR RI

Dr.H. M. Hidayat Nur Wahid, MA., meng-
ingatkan kembali jasa para pimpinan organi-
sasi berlambang Matahari Terbit itu dalam
mengawal Negara Kesatuan Republik Indo-
nesia.  Menurut politisi Partisi Partai Keadilan
Sejahtera asal Prambanan, Klaten, Jawa
Tengah, ini peran pimpinan Muhammadiyah
menjaga NKRI sehingga tetap  utuhnya
sangatlah besar.

Hidayat lalu menunjuk contoh tokoh
Muhammadiyah bernama Mr. Kasman
Singodimedjo. Mr. Kasman adalah pimpinan
Muhammadiyah yang menguasai bidang
hukum dan memegang jabatan Ketua Komite
Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Salah satu
jasa besar Mr. Kasman bagi bangsa Indone-
sia, menurut Hidayat, adalah turut meletakkan
dasar-dasar  penyusunan konstitusi.

Bersama Ki. Bagus Hadikusumo dan KH.
Wahid Hasyim, jelas Hidayat, Mr. Kasman
berperan besar menyelamatkan Indonesia

dari perpecahan. Pada 18 Agustus 1945
BPUPKI bersidang dengan agenda penge-
sahan Undang-Undang Dasar, lalu sehari
sebelumnya datanglah utusan Indonesia
Timur menghadap Panitia Sembilan, me-
nyampaikan keberatan terhadap isi sila
pertama Pancasila sebagaimana yang
tercantum dalam Piagam Jakarta.

Bunyi sila pertama Pancasila itu adalah
“Ketuhanan Yang Maha Esa dengan
Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi
Pemeluk-pemeluknya.” Lalu dengan ke-
besaran hati tokoh Islam yang ada di
Panitia Sembilan, termasuk di dalamnya Mr.
Kasman, Ki. Bagus Hadikusumo, dan KH.
Wahid Hasyim, menerima keberatan
utusan Indonesia Timur yang dipimpin AA.
Maramis itu.

Kompromi yang kemudian yang dituang-
kan menjadi kesepakatan para pihak waktu
itu adalah menghilangkan tujuh kata dalam
Piagam  Jakarta itu. Ketujuh kata itu adalah
... dengan kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Selanjut-
nya bunyi sila pertama Pancasila setelah
diubah menjadi: Ketuhanan Yang Maha Esa,
seperti ada sekarang ini.

Hidayat kemudian berandai-andai. “Kalau
saja, Mr. Kasman, Ki Bagus Hadikusumo, dan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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KH. Wahid Hasyim menolak penghapusan
tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu, apa
jadinya Indonesia waktu itu. Mungkin umur
Proklamasi 17 Agustus tidak akan sepanjang
sekarang,” ujar Hidayat di depan civitas
akademika Universitas Muhammadiyah
Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Hari itu, di Auditorium Fakultas Ilmu
Pendidikan UMJ, Hidayat hadir sebagai
pembicara dalam acara Sosialisasi Empat
Pilar MPR di kampus tersebut. Selain Hidayat,
juga hadir sebagai narasumber, anggota
Fraksi PKS MPR RI Dr. Mardani Ali Sera,
M.Eng. Sedang dari pihak UMJ tampak hadir
Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dr.
Iswan, M.Si.

Masih banyak tokoh Islam, termasuk
warga Muhammadiyah, yang juga ikut
berjasa terhadap NKRI. Menurut Hidayat,

selain Mr. Kasman dan Ki. Bagus Hadi-
kusumo, warga Muhammadiyah lain yang
juga berjasa terhadap NKRI adalah
Panglima Besar Soedirman. Dalam kondisi
sakit paru-paru yang sangat parah,
Soedirman tetap berjuang memimpin
perang gerilya. Dengan keberanian
tersebut, keberadaan Indonesia masih
tetap diakui dunia.

Di luar Muhammadiyah juga tidak sedikit
tokoh Islam yang berkontribusi terhadap
tegaknya NKRI. Sebut saja KH. Hasyim
Asy’ari, ulama Nahdlatul Ulama (NU), yang
mencetuskan Resolusi Jihad yang kemudian
memunculkan perlawanan 10 November di
Surabaya.

Selanjutnya, Muhamad Natsir, juga tokoh
Islam dikenal dengan Mosi Integral. Lewat
mosi itu, Natsir berusaha menyampaikan

gagasan menolak RIS (Republik Indonesia
Serikat) kepada Mohammad Hatta. RIS
sebelumnya dikukuhkan Belanda melalui
Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag
pada 1949, dan memecah Indonesia menjadi
16 negara bagian.  Mosi yang diajukan Natsir
diterima oleh Soekarno, kemudian Indonesia
kembali menjadi NKRI.

Melihat perjalanan sejarah tersebut,
Hidayat menegaskan, dikotomi antara Islam
dan Indonesia tak perlu dipersoalkan.
Karena sejak awal, umat Islam sudah ikut
berjuang demi tegaknya bangsa Indonesia.
“Saya tidak habis pikir, masih ada orang
yang takut terhadap Islam. Mana mungkin
orang yang dulu berjuang dan berkorban
demi bangsanya, kini membuat kerusakan,”
ujarnya. ❏

MBO
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Sosialisasi di Pasuruan

Agama dan Negara Dua Sisi Tak Terpisahkan

PERMASALAHAN bangsa terkait
ideologi yang terbesar dan menjadi
momok di Indonesia adalah radikalisme.

Pemahaman radikal tersebut muncul dan
semakin subur disebabkan rendahnya kualitas
pemahaman terhadap agama dan negara.

Berbahayanya, pemahaman radikal
tersebut menjadikan generasi muda Indone-
sia, seperti para santri, sebagai target
utamanya. Untuk itulah, para santri dan
generasi muda Indonesia mesti menyadari
betul bahwa mereka dijadikan target
kepicikan cara berpikir oknum-oknum kriminal
yang mengatasnamakan agama.

Wakil Ketua MPR RI H. Jazilul Fawaid, SQ.,
MA., menegaskan bahwa kalangan santri
mesti membentengi dirinya mulai sekarang
dengan memahami bahwa agama dan

negara dua sisi tak terpisahkan.  Penegasan
tersebut penting, sebab jangan sampai ada
penilaian yang keliru bahwa mempelajari dan
mengkaji kenegaraan, seperti Pancasila dan
UUD NRI Tahun 1945, tidak ada nilai agama-
nya, begitupun sebaliknya.

“Maka dari itulah, penilaian keliru tersebut
mesti diubah secara fundamental. Semestinya,
yang harus ditanam kuat dalam sanubari para
santri adalah agama memperkuat negara dan
negara memperkuat agama.  Pesan itu bahkan
tersirat dalam UUD NRI Tahun 1945, Pasal 29
ayat (1) Negara berdasar kepada Ketuhanan
Yang Maha Esa,” katanya, dalam Sosialisasi
Empat Pilar MPR di Djoglo Kedjajan, Pasuruan,
Jawa Timur, Sabtu (7/12/2019).

Sosialisasi yang diselenggarakan oleh
MPR bekerja sama dengan Yayasan Miftahul

Ulum Pasuruan itu selain dihadiri Jazilul
Fawaid juga diikuti tokoh-tokoh masyarakat,
tokoh-tokoh agama, dan ratusan peserta
yang berasal dari kalangan santri di wilayah
Pasuruan, Jawa Timur.

Bagi Jazilul, pemahaman yang kuat
bahwa agama dan negara tak terpisahkan
akan menjadi benteng pertahanan  yang
sangat kokoh buat para santri dan
generasi muda bangsa lainnya dari
pengaruh paham radikal yang ingin
memisahkan agama dan negara.

“Saya sangat tekankan hal tersebut,
sebab saya khawatir dampak radikalisme
itu.  Memang ada sebagian besar santri yang
kuat pemahamannya seputar hubungan
antara agama dan negara.  Itu tidak menjadi
masalah. Tapi, masih ada santri dan generasi

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Kunjungan Unitomo

Melakukan Studi Hukum Tata Negara di MPR

BIRO Humas Setjen MPR pada Selasa,
7 Januari 2020, kedatangan delegasi
dari Universitas Dr. Soetomo (Unitomo),

Surabaya, Jawa Timur. Kedatangan 45
mahasiswa Magister Hukum itu diterima
langsung oleh Plt. Kepala Bagian Pem-
beritaan, Hubungan Antarlembaga dan
Layanan Informasi Setjen MPR, Budi Mulia-
wan. Dalam pertemuan yang digelar di Ruang
GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/

DPR/DPD RI Senayan, Jakarta. Para maha-
siswa didampingi oleh Wakil Rektor I Dr. Siti
Marwiyah; Dekan Fakultas Hukum Dr. Irawan
Surojo; dan mantan anggota MPR yang
sekarang menjadi dosen Unitomo, Dr.
Achmad Rubaie.

Irawan mengatakan, delegasi Unitomo
sangat berbahagia karena Setjen MPR telah
meluangkan waktu untuk menyambut
rombongan yang datang dari kota Surabaya.

Para mahasiswa Magister Hukum yang
datang ke MPR berasal dari beragam profesi:
Ada yang polisi, pengacara, ASN, dan ada
pula anggota DPRD, serta profesi lainnya.

Irawan memaparkan, Unitomo saat ini
berada pada ranking 93 perguruan tinggi
swasta tingkat nasional dan ranking 12
perguruan tinggi swasta di Jawa Timur. “Kita
berharap, kunjungan ini bisa bermanfaat.
Dan, mudah-mudahan kerja sama Setjen

muda yang kena pengaruh radikalisme
menganggap negara kita thogut dan harus
diperangi,” katanya.

Untuk itulah, lanjut Jazilul, MPR hadir
dengan program Sosialisasi Empat Pilar MPR.
Tujuannya  membuka dan mengingatkan
kembali seluruh rakyat Indonesia tentang
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan
Bhinneka Tunggal Ika.

“Begitu pentingnya Empat Pilar MPR,
terutama buat santri, saya berpikir ingin
membentuk satu metode, misal membuat
kitab kuning tentang Pancasila sehingga bisa
dipelajari oleh santri dengan nyaman,”
tambahnya.  ❏

DER

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

50-63.pmd 1/1/2003, 12:13 AM62
20993501_MAJELIS FEBRUARI_T-62_R1.pdf   1 2/11/2020   10:30:45 PM



63EDISI NO.02/TH.XIV/FEBRUARI 2020

MPR dan Unitomo bisa berkesinambungan,”
ujarnya.

Di hadapan delegasi, Budi Muliawan
memaparkan wacana terkait lembaga MPR
yang berkembang di masyarakat saat ini. Saat
ini, menurut Budi Muliawan, ada dorongan
dan keinginan untuk menghidupkan kembali
haluan negara. Keinginan itu sudah menjadi
kesepakatan seluruh fraksi dan kelompok DPD
yang ada di MPR. Keinginan untuk meng-
hidupkan kembali haluan negara sudah terjadi
sejak MPR periode sebelumnya. “MPR dalam
menyikapi soal rekomendasi ini sangat hati-
hati”, tuturnya.

Alumni Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya itu lebih lanjut memaparkan,
meski semua sudah sepakat perlunya
menghidupkan kembali haluan Negara,
namun di tingkat fraksi dan kelompok DPD
masih terjadi diskusi mengenai dasar hukum
yang akan diambil. Apakah haluan negara

ditetapkan lewat undang-undang atau
ditetapkan lewat Ketetapan MPR. “Dasar
hukum mana yang disepakati, belum diputus-
kan”, ungkapnya.

Untuk itulah, menurut Budi Muliawan,
pimpinan MPR saat ini masif melakukan
silaturahim kebangsaan ke berbagai partai
politik, organisasi keagamaan, dan elemen
masyarakat lain untuk meminta masukan
terkait haluan negara, status hukumnya, dan
amandemen UUD NRI Tahun 1945. “Bila
haluan negara kelak diputuskan diatur melalui
TAP MPR maka di sini perlu dilakukan
amandemen terhadap konstitusi”, ujarnya.

Kepada para delegasi, Budi Muliawan
menjelaskan, selepas amandemen UUD pada
tahun 1999 hingga 2002, posisi MPR bukan
lagi sebagai lembaga tertinggi negara.
Banyak kewenangan MPR yang dulu dimiliki
sekarang tidak lagi. MPR tak lagi mempunyai
wewenang untuk mengeluarkan ketetapan.

Meski demikian, masih ada 14 Ketetapan MPR
yang masih berlaku. Ketetapan MPR itu masih
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
“Hal demikian diatur dalam UU No 12 Tahun
2011”, ucapnya.

Saat ini, MPR memiliki visi sebagai Rumah
Kebangsaan Pengawal Ideologi Pancasila
dan Kedaulatan Rakyat. Sebagai lembaga
yang mengedepankan politik kebangsaan
maka, menurut Budi Muliawan, segala
keputusan yang dibuat dilakukan secara
musyawarah. “Kita selalu musyawarah
mufakat”, tuturnya. Sebagai Rumah Ke-
bangsaan maka MPR menerima masukan dari
berbagai elemen masyarakat.

MPR semenjak tahun 2015, setiap bulan
Agustus, melakukan Sidang Tahunan MPR.
Sidang itu merupakan forum untuk mem-
fasilitasi penyampaian laporan kinerja
lembaga-lembaga negara. “Jadi kita menge-
tahui kinerja Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK,
MA, KY, dan MK dalam sidang itu”, ucapnya.

Pertemuan tersebut berlangsung sangat
dinamis. Ada sekitar 6 mahasiswa bertanya
tentang masalah-masalah yang ada di MPR.
Salah satu pertanyaan adalah bagaimana
MPR merespon perkembangan teknologi
informasi yang sangat masif. Menanggapi
hal itu, Budi Muliawan mengatakan, MPR
selalu mengikuti perkembangan teknologi
informasi. Dalam melakukan sosialisasi
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan
Bhinneka Tunggal Ika atau lebih popular
Sosialisasi Empat Pilar, MPR juga meng-
gunakan teknologi informasi. “Kita melakukan
sosialisasi dengan merangkul netizen,
youtuber, instagramer, dan blogger”,
ungkapnya. ❏

AWG
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Salemba, Jakarta Pusat

PGI Mendukung Sosialisasi Empat Pilar MPR

DI TAHUN 2019, MPR melakukan
silaturahim kebangsaan dalam rangka
serap aspirasi terkait amandemen

terbatas untuk menghidupkan kembali pokok-
pokok haluan negara ke NU, Muhammadiyah,
MUI, PHDI, Permabudhi, KWI, dan berbagai
pimpinan partai politik. Di awal tahun 2020,
tepatnya 22 Januari 2020, Pimpinan MPR
kembali melanjutkan silaturahim kebangsaan.
Kali ini mengunjungi Persekutuan Gereja-
Gereja di Indonesia (PGI).

Pimpinan MPR yang berkunjung ke kantor
PGI yang beralamat di kawasan Salemba,
Jakarta Pusat, itu adalah Ketua MPR Bambang
Soesatyo bersama para Wakil Ketua MPR,
yaitu: Ahmad Basarah, Syariefuddin Hasan,
Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Tiba di
kantor PGI, para pimpinan MPR disambut oleh
unsur pengurus PGI, yakni: Ketua Umum PGI
Gomar Gultom, Sekretaris Umum PGI Jackvelyn
Manuputty, Ketua Unsur Non Pendeta Olly
Dondokambey, dan jajaran pimpinan PGI di
wilayah Jabodetabek.

Dalam pertemuan yang digelar di Lt.2,
Kantor PGI, Bambang Soesatyo mengatakan,
pimpinan MPR saat ini komposisinya komplit,
ada mantan menteri, mantan gubernur, ketua
partai, sekretaris umum partai, dan jabatan
profesi lainnya. “Apapun semua yang ada

patut kita syukuri untuk mengemban
amanah,” tuturnya. Bambang menyebut,
pertemuan yang digelar sekitar pukul 14.00
WIB itu merupakan pertemuan yang penting.
“Ini merupakan kunjungan kebangsaan yang
kesekian kalinya ke organisasi umat ber-
agama dan partai politik”, ungkap pria yang
akrab dipanggil Bamsoet itu.

Inti dari pertemuan yang digelar MPR
dengan berbagai ormas dan partai politik,
menurut Bamsoet, adalah untuk menyerap
aspirasi langsung yang berkembang di

masyarakat terkait adanya keinginan me-
lakukan amandemen terbatas untuk meng-
hidupkan kembali pokok-pokok haluan
negara. “Kita sudah mendapat gambaran dan
masukan dari pimpinan MUI, NU, Muhammadi-
yah, PHDI, Permabudhi, KWI, dan berbagai
partai politik”, ucapnya. Sebagai pimpinan
MPR, mereka mendapat tugas untuk me-
nyerap aspirasi masyarakat terhadap
keinginan untuk melakukan amandemen
terbatas, yakni menghadirkan pokok-pokok
haluan negara.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



65EDISI NO.02/TH.XIV/FEBRUARI 2020

Bambang Soesatyo menyatakan, tidak
ingin pembangunan yang terjadi seperti tari
poco-poco, maju selangkah mundur selang-
kah, maju dua langkah mundur dua langkah.
Pembangunan yang terjadi saat ini tidak
tersambung antara pembangunan pusat
dengan daerah, serta tidak berkesinam-
bungan antarkepala daerah dan Presiden.
Ini bisa terjadi karena pembangunan dilaku-
kan berdasarkan pada visi dan misi kepala
daerah dan Presiden. “Terkadang dalam
membangun lebih mengedepankan ego”,
ungkapnya.

Agar pembangunan yang ada terus
berlanjut, berkesinambungan, dan ter-
koneksi, diperlukan kesepakatan untuk
menghadirkan pokok-pokok haluan negara.
Menurut Bambang, ini penting agar pem-
bangunan yang ada tidak sia-sia bila tidak
berkelanjutan. Dia menyebut Cina bisa maju
cepat, sebab mereka mempunyai landasan
pembangunan yang kuat. Negeri Tirai Bambu
itu meniru pola pembangunan Indonesia yang

menggunakan garis-garis besar haluan
negara (GBHN). Dengan menggunakan pola
pembangunan meniru Indonesia, Cina
mampu merancang pembangunan negara
dan kota-kota di sana hingga 50 tahun ke
depan.

Hal demikian juga dilakukan oleh Singa-
pura. Negeri Singa itu merancang pem-
bangunan negaranya 50 tahun hingga 100
tahun ke depan. Sedang Indonesia, selama
ini pembangunannya  berdasarkan pada visi
dan misi yang semuanya sepenggal-
sepenggal. “Inilah tujuan MPR menyerap
aspirasi untuk meminta masukan terkait
keinginan menghidupkan kembali pokok-
pokok haluan negara”, paparnya. Pimpinan
MPR menyebut kunjungan itu juga sebagai
belanja aspirasi, menampung masukan. “Kita
serap pandangan PGI terkait masalah ini”,
tuturnya.

Ahmad Basarah dalam kesempatan
mengatakan bahwa keinginan melakukan
amandemen terbatas untuk menghidupkan

kembali haluan negara merupakan ke-
inginan MPR dari periode 2009-2014 dan
periode 2014-2019. “Jadi ini keinginan MPR
bukan keinginan salah satu partai politik”,
ungkapnya.

Kedatangan pimpinan MPR disambut
antusias oleh Gomar Gultom. Pertemuan
tersebut dianggap sangat penting. “Tak elok
kalau mengambil keputusan tanpa melibatkan
suara rakyat”, ujarnya. Mengenai masalah
keinginan untuk menghidupkan kembali
pokok-pokok haluan negara, PGI mengakui
belum mendiskusikan hal itu secara masif.
“Pokok-pokok haluan negara perlu di-
diskusikan secara intens”, tegasnya. Dalam
kesempatan itu, PGI mengingatkan dan
khawatir bila amandemen dilakukan akan
ada penumpang gelap, yakni adanya
keinginan untuk mengubah Pancasila dengan
ideologi yang lain. Dia mengharapkan ada
jaminan Pancasila dijadikan ideologi bangsa
dan negara yang tercantum dalam UUD.

Organisasi itu mencatat saat ini terjadi
krisis kebangsaan karena adanya benturan
ideologi. Untuk itu, PGI mendorong dan
mendukung program Sosialisasi Empat Pilar
yang dilakukan oleh MPR. “Kami bersedia
ikut melakukan sosialisasi”, ujar Gomar
Gultom.

Menanggapi kekhawatiran adanya
penumpang gelap saat amandemen,
Bambang Soesatyo menjelaskan, dalam
melakukan amandemen UUD, prosedurnya
sangat ketat sehingga tak bisa sem-
barangan keinginan bisa lolos. Apa yang
ingin diubah harus dicantumkan dengan
jelas. “Sehingga kalau ada yang menyim-
pang pasti ditolak”, tegasnya. ❏

AWG
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BANJIR yang melanda Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi,
serta kota dan daerah lain yang terjadi di awal 2020 juga
berdampak kepada rumah tempat tinggal 49 ASN, PPNPN, serta

karyawan outsourcing di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen)
MPR. Sebagai wujud kepedulian terhadap korban banjir, KORPRI
Setjen MPR bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan Setjen
MPR memberi santunan kepada mereka yang terkena dampak
bencana banjir.

Pemberian santunan dihadiri langsung oleh para korban di Ruang
Delegasi, Kompleks MPR/DPR/DPD RI Senayan, Jakarta (10/01/ 2020).
Sekretaris Jenderal (Sesjen) MPR, Dr. H. Maʼruf Cahyono, SDH.,
MH., dalam sambutan mengungkapkan keprihatinan atas musibah
banjir yang melanda di berbagai tempat. “Banjir yang melanda terjadi
di banyak tempat, selain di wilayah Jabodetabek, juga terjadi di
Banten serta daerah lainnya”, ujarnya.

“Banjir yang terjadi awal 2020 ini ternyata juga berdampak pada
saudara-saudara ASN, PPNPN, serta outsourcing di lingkungan
Setjen MPR,” katanya.

Sebenarnya, selepas banjir ada keinginan Sesjen MPR Maʼruf
Cahyono untuk segera bertemu dengan para korban banjir, namun
karena kesibukan masing-masing pegawai membuat acara santunan
baru bisa terselenggara pada hari ini. “Kita mengucapkan rasa

Setjen MPR Santuni Pegawai Korban Banjir

keprihatinan mendalam atas musibah banjir yang melanda,” ucap
pria asal Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, itu.

Alumni Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, ini
menyebutkan, bencana banjir merupakan ujian kesabaran. Dia
berharap, apa yang terjadi diambil hikmahnya. Dalam kehidupan yang
berjalan normal apa yang kita butuhkan bisa terpenuhi, namun ketika
bencana datang terkadang yang kita inginkan tidak sesuai harapan.
“Saat normal kita bisa mandi dua kali sehari, namun ketika bencana
tiba, bisa jadi kita tidak melakukan kebiasaan itu”, tuturnya. Kesabaran
yang demikianlah, menurut Maʼruf, perlu diterima.

Sebagai wujud kepedulian itulah, KORPRI dan Dharma Wanita
Persatuan Setjen MPR memberi santunan kepada para korban banjir
untuk keluarga besar Setjen MPR. “Atas nama Sesjen, KORPRI, dan
Dharma Wanita MPR, saya menyampaikan santunan,” ujar Maʼruf
Cahyono. Santunan yang diberikan itu sebagai ungkapan
keprihatinan. “Mudah-mudahan apa yang kita berikan bisa bermanfaat
dan membantu,” tambahnya.

Dampak banjir bisa jadi masih terasa bagi masyarakat. Untuk itu,
Maʼruf Cahyono mengharap agar pegawai memanfaatkan Poliklinik
yang ada. “Mari kita jaga kesehatan dengan memanfaatkan Poliklinik
yang ada di Setjen MPR”, harapnya. ❏

AWG
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SEKRETARIS Jenderal MPR RI Dr. H. Maʼruf Cahyono
didampingi Kepala Biro Umum Setjen MPR, Heri Herawan,
serta pejabat dan anggota Bagian Pengamanan Setjen MPR

gelar apel bersama seluruh Pengamanan MPR di lingkungan gedung
parlemen Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Apel bersama bertujuan untuk semakin memperkuat kekompakan
pengamanan MPR, sekaligus untuk memahami hal-hal krusial terkait
pengamanan kompleks Parlemen sebagai objek vital negara.

Kepada seluruh anggota pengamanan MPR, Maʼruf berpesan
agar ditingkatkan kewaspadaan di lingkungan parlemen, terutama
MPR RI, untuk mendukung kelancaran kerja-kerja Pimpinan dan

BIRO Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal MPR (Biro
Humas Setjen MPR) menggelar Rapat Koordinasi di awal tahun
2020.  Rapat yang digelar di Ruang Presentasi Perpustakaan,

Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/1/
2020), dipimpin oleh Kabiro Humas Setjen MPR Siti Fauziah, serta
dihadiri para Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di lingkungan
Humas Setjen MPR.

anggota MPR, serta Kesetjenan MPR.
Dalam apel bersama tersebut, terlihat pengamanan MPR sangat

kompak, teratur, dan sangat memahami tugas-tugasnya dalam
pengamanan gedung vital negara.

Dalam beberapa kejadian besar, seperti demo anarkis yang
terjadi di gedung parlemen beberapa waktu silam, pengamanan
MPR mengambil peran aktif dalam menjaga situasi, terutama di
dalam gedung parlemen. Sehingga anarkisme terlokalisir hanya di
luar area gedung, tidak masuk ke dalam gedung dan mengganggu
aktifitas kegiatan di MPR. ❏

DER

Rakor digelar untuk mendiskusikan tentang beberapa hal,
diantaranya evaluasi tugas Biro Humas di tahun 2019 dan
perencanaan tugas-tugas Biro Humas di 2020.  Pada intinya, untuk
memperlancar kerja-kerja Setjen MPR dan membantu memperlancar
tuas-tugas Pimpinan, serta anggota MPR sesuai tugas dan fungsi,
serta kewenangan Biro Humas. ❏

DER

Apel Pengamanan Setjen MPR RI

Rakor Humas Setjen MPR RI
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SOSIALISASI

SEKITAR 400 siswa Madrasah Aliyah
Al Jauharotunnaqiyah, Cibeber,
Banten, berkunjung ke Majelis Per-

musyawaratan Rakyat (MPR). Mereka
diterima dua anggota MPR dari Fraksi Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB), yaitu: Tommy
Kurniawan dan M. Rano Alfath di Gedung
Nusantara V, Kompleks Parlemen Jakarta,
Kamis (23/1/2020). Delegasi siswa Madra-
sah Aliyah Al Jauharotunnaqiyah dipimpin
Kepala Sekolah Prof. Dr. Tb. M. Yunus Ghozali
dan didampingi para guru.

Mewakili delegasi, M. Jamhuri Mawardi
menyatakan, tujuan kedatangan ke MPR
untuk mendengarkan secara langsung dari
anggota MPR tentang Parlemen. “Karena
para siswa sering mendengar cerita-cerita
negatif tentang Parlemen di media sosial.

Kunjungan Siswa Madrasah Aliyah Al Jauharotunnaqiyah Cibeber

Dengan Empat Pilar Indonesia Tetap Utuh

Supaya mereka jangan hanya percaya pada
media sosial,” ujarnya.

Dalam pertemuan dengan moderator Plt.
Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan
Antarlembaga dan Layanan Informasi MPR,
Budi Muliawan, anggota MPR dari Fraksi PKB
Rano Alfath menjelaskan tentang kewenang-
an MPR dan DPR. Kewenangan MPR antara
lain mengubah dan menetapkan UUD,
melantik presiden dan wakil presiden,
memutuskan usul DPR berdasarkan putusan
MK untuk memberhentikan presiden dan/
wakil presiden dalam masa jabatannya,
melantik wakil presiden menjadi presiden
(bila presiden mangkat, berhenti, diberhenti-
kan atau tidak dapat melaksanakan ke-
wajibannya), memilih wakil presiden bila
terjadi kekosongan jabatan wakil presiden,

memilih presiden dan wakil presiden apabila
keduanya berhenti secara bersamaan dalam
masa jabatannya.

“Sedangkan fungsi dan wewenang DPR
adalah legislasi, budgeting, dan pengawas-
an,” ujar anggota Komisi III DPR ini. Dalam
hal fungsi legislasi, tugas DPR adalah
membuat Undang-Undang. Rano men-
contohkan Fraksi PKB yang mempelopori UU
Pesantren. Dengan UU Pesantren ini,
pesantren tidak lagi dipandang sebelah mata.
Semua lulusan pesantren bisa diterima
sesuai jurusannya.

Untuk fungsi dan wewenang budgeting,
DPR memastikan keuangan yang dikelola
negara bisa dimanfaatkan untuk kesejah-
teraan rakyat. Sedangkan fungsi peng-
awasan untuk mengawasi kebijakan-

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

64-71.pmd 1/1/2003, 12:41 AM68
20993501_MAJELIS FEBRUARI_T-68_R1.pdf   1 2/11/2020   10:30:45 PM



69EDISI NO.02/TH.XIV/FEBRUARI 2020

Ma’ruf Cahyono Buka Turnamen Catur “Banyumas Cup 2019”

The Cahyono Institute sebagai lembaga yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan

ingin ikut mengambil peran untuk menggali bibit-bibit pecatur muda di Banyumas.

MA’RUF Cahyono membuka turnamen
catur “Banyumas Cup 2019” di Balai
Kelurahan Purwokerto Wetan, Pur-

wokerto, Jawa Tengah, Ahad (15/12/2019).
Turnamen catur terbesar di Banyumas,
khusus untuk pelajar dan warga Banyumas,
ini diikuti sekitar 140 peserta dari wilayah-
wilayah kecamatan di Banyumas.

“Banyumas memiliki potensi pecatur
muda, khususnya putri. Prestasi ini harus
dipertahankan dan dijaga. Karena itu, event
atau turnamen seperti ini perlu terus
dilakukan,” katanya usai membuka secara

resmi turnamen catur yang diselenggarakan
Banyumas Bishop Club (B2C) bekerjasama
dengan The Cahyono Institut.

Menurut Ma’ruf, mempertahankan prestasi
yang sudah diraih lebih sulit. Apalagi lawan
juga melakukan persiapan. “Karena itu try
out seperti ini perlu terus dilakukan. Potensi
pecatur muda kalau diasah terus tentu akan
menghasilkan atlet-atlet catur yang mem-
banggakan bagi Banyumas dalam lingkup
nasional,” kata Ma’ruf yang juga Direktur The
Cahyono Institute.

Dalam kaitan itu, The Cahyono Institute
sebagai lembaga yang bergerak di bidang
sosial, kemanusiaan, dan keagamaan ingin
ikut mengambil peran untuk menggali bibit-
bibit pecatur muda di Banyumas. “Kita
melakukan kerjasama dengan Banyumas
Bishop Club dalam rangka ingin mengetahui
bibit pecatur dari usia dini, 11, 12, dan 13
tahun sampai yang senior dengan harapan
potensi-potensi yang bagus, khususnya
catur di Banyumas, bisa tergali dengan
pertandingan dan try out untuk meningkatkan
keterampilan mereka semua,” kata pria
kelahiran Banyumas ini.

Selain itu, Ma’ruf menambahkan, upaya-
upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa

terkait juga dengan potensi-potensi yang ada
dari generasi muda, termasuk membangun
nasionalisme di kalangan generasi muda. “Ini
adalah tanggung jawab kita semua. Pem-
bangunan nasionalisme bukan hanya dalam
tataran tahu dan paham, tapi juga melalui cara-
cara yang variatif dan inovatif. Para pecatur
muda, olahragawan muda dan lain-lain perlu
melakukan orientasi kebangsaan melalui
bidang-bidang yang ada,” ujarnya.

Dengan stimulan kegiatan ini, Ma’ruf
berharap, rasa nasionalisme terbangun dari
proses belajar dan kegiatan-kegiatan konkret
seperti ini. “Anak-anak yang sekarang
bertanding akan merasa terpanggil bahwa
meraih prestasi untuk daerah adalah bagian
juga dari nasionalisme,” tuturnya.

Secara simbolis Ma’ruf Cahyono me-
langkahkan bidak catur sebagai tanda
dibukanya secara resmi turnamen catur
ini. Selanjutnya, Ma’ruf menyaksikan
pertandingan catur cepat antara pecatur
cilik Zaidan Doni (peraih medali emas
dalam kejuaraan catur tingkat nasional)
dengan Salsabila (peraih medali emas
pekan olahraga sekolah madrasah/
Porsema). ❏

BSC

kebijakan eksekutif. “Jadi, Parlemen sangat
penting karena itu perlu didukung. Jangan
hanya dilihat negatifnya, seperti ada yang
tersangkut kasus korupsi. Itu hanya se-
gelintir oknum saja. Jangan percaya hoaks.
Kalau tidak percaya pada wakil rakyat, lalu
siapa lagi yang bisa dipercaya,” ujarnya.

Tidak jauh berbeda, anggota MPR Tommy
Kurniawan juga meminta para siswa untuk
tidak mempercayai berita-berita negatif
tentang Parlemen. “Jangan percaya
anggota DPR itu buruk. Itu hanya segelintir
oknum saja, bukan lembaganya yang
buruk. MPR – DPR dibentuk untuk tujuan
mulia yang memastikan kemakmuran
rakyat,” ujarnya. Karena itu, anggota
Komisi VI ini meminta para siswa untuk
meningkatkan budaya literasi agar tidak

mudah terprovokasi.
Kepada para siswa, artis Sinetron ini juga

meminta untuk menjaga Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). “Kalau generasi
muda kita mudah dirusak dengan hal-hal
negatif, maka kita tidak punya masa depan.
Para siswa agar mempersiapkan diri,
menjaga NKRI,” pintanya.

Menurut Tommy, Indonesia saat ini bisa
bertahan dan masih utuh karena memiliki
Empat Pilar (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945,
NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika). “Sebenar-
nya Indonesia bisa terpecah dengan proxy
war. Tapi dengan Empat Pilar, Indonesia
masih tetap utuh,” katanya.

Dalam kesempatan itu Plt. Kepala Bagian
Pemberitaan, Hubungan Antarlembaga dan
Layanan Informasi MPR, Budi Muliawan

menjelaskan tentang visi MPR sebagai
Rumah Kebangsaan, pengawal ideologi dan
kedaulatan rakyat. MPR sebagai Rumah
Kebangsaan ini tercermin dalam Pimpinan
MPR yang berjumlah sebanyak 10 orang.
“Sepuluh Pimpinan MPR ini merupakan
representasi dari kekuatan partai politik di
DPR dan representasi daerah di DPD,”
ujarnya.

Menjadi Rumah Kebangsaan, lanjut Budi
Muliawan, di MPR dibahas berbagai
persoalan-persoalan kebangsaan dan
menyerap aspirasi masyarakat terkait
dengan persoalan kebangsaan. “Sebagai
Rumah Kebangsaan, berbagai persoalan
yang dibahas MPR lebih menekankan pada
politik kebangsaan,” katanya. ❏

BSC
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SOSIALISASIAWANCARAW

Agar KPK Bertindak “Prudent”

Taufik Basari, Anggota Komisi III DPR
FOTO-FOTO: ISTIMEWA

DEWAN Pengawas (Dewas) KPK
adalah struktur baru dalam tubuh
Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK). Dewan Pengawas KPK ini dibentuk
berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor
30 Tahun 2002 tentang KPK. Dalam Pasal
37A UU itu disebutkan Dewan Pengawas
KPK dibentuk dalam rangka mengawasi
pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.
Selain mengawasi, dalam Pasal 37B
disebutkan Dewan Pengawas KPK juga
bertugas memberikan izin atau tidak
memberikan izin penyadapan, peng-
geledahan, atau penyitaan. Dengan de-
mikian, sebelum melakukan penyadapan,
penggeledahan, dan penyitaan, penyidik
KPK harus mendapat izin tertulis dari
Dewan Pengawas.

Keberadaan Dewan Pengawas KPK
sempat menimbulkan polemik di masya-
rakat, terutama pegiat anti korupsi. Namun,
Presiden Joko Widodo akhirnya tetap
melantik lima anggota Dewan Pengawas
KPK di Istana Negara, akhir 2019. Kelima
anggota Dewan Pengawas KPK adalah
Syamsuddin Haris, Artidjo Alkostar,
Albertina Ho, Harjono, dan Tumpak

Hatorangan Panggabean. Sejak pelantikan
Dewan Pengawas dan Pimpinan KPK yang
baru, awal Januari KPK langsung me-
nunjukkan taringnya dengan melakukan
Operasi Tangkap Tangan (OTT), salah
satunya terhadap anggota atau komisioner
KPU Wahyu Setiawan. Namun, penyidik
KPK gagal menggeledah Kantor DPP PDI
Perjuangan terkait kasus itu.

Apakah kehadiran Dewan Pengawas KPK
memberi harapan baru bagi agenda pem-
berantasan korupsi di Indonesia? Menjawab
pertanyaan ini, Majelis mewawancarai
anggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem,
Taufik Basari. Berikut petikan wawancara
dengan Taufik Basari yang juga Ketua Fraksi
Partai Nasdem MPR RI.

Di tengah polemik keberadaan
Dewan Pengawas KPK, Presiden Joko
Widodo telah menunjuk dan melantik
lima anggota Dewan Pengawas KPK
pada Desember 2019 lalu. Setelah
dilantik, Dewan Pengawas KPK lang-
sung bekerja. Bagaimana harapan
Bapak dengan kehadiran Dewan Peng-
awas KPK ini?

Dewan Pengawas KPK telah dilantik dan

sekarang sudah bekerja. Saya meyakini
Dewan Pengawas KPK akan bekerja
dengan baik. Kenapa? Karena kalau kita
melihat jejak rekam masing-masing anggota
Dewan Pengawas KPK, mereka adalah
orang-orang yang memenuhi kriteria untuk
duduk di Dewan Pengawas KPK, yaitu
memiliki integritas yang tinggi, mempunyai
keberanian, independen, dan paham dengan
tugasnya sebagai Dewan Pengawas KPK.

Keberadaan Dewan Pengawas KPK
sempat menimbulkan polemik di
masyarakat. Kalangan masyarakat sipil
dan pegiat anti-korupsi melihat ke-
beradaan Dewan Pengawas KPK ini
semakin membuat KPK lemah. Sebalik-
nya, ada yang optimistis dengan
keberadaan Dewan Pengawas KPK ini
karena diisi oleh orang-orang yang
kompeten. Apa tanggapan Bapak?

Dalam demokrasi adalah hal yang wajar
bila terjadi perbedaan pendapat, pro dan
kontra, kritik, dan sebagainya di masyarakat.
Berbagai pandangan terhadap keberadaan
Dewan Pengawas itu menunjukkan betapa
perhatian dan harapan yang sangat besar
dari publik untuk menjaga bangsa ini dari
kejahatan korupsi.
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Masyarakat sipil dan pegiat anti-
korupsi yang risau dengan keberadaan
UU KPK hasil revisi itu (termasuk di
dalamnya keberadaan Dewan Peng-
awas) kemudian mengajukan gugatan
judicial review ke Mahkamah Konsti-
tusi (MK). Gugatan itu diajukan setelah
gagal mendesak Presiden untuk
mengeluarkan Perppu. Artinya, semua
dikembalikan kepada proses di MK.
Bagaimana pendapat Bapak?

Menurut saya, memang langkah yang
terbaik adalah menunggu hasil dari gugatan
judicial review UU KPK di MK. Selain gugatan
judicial review, kita juga akan melihat
bagaimana evaluasi dari pelaksanaan UU
KPK yang baru itu. Karena dua hal itu (judicial
review dan evaluasi pelaksanaan UU KPK)
akan lebih obyektif dalam menjawab
keraguan masyarakat.

Jadi, ada dua bentuk pengujian terhadap
UU KPK hasil revisi ini. Pertama, melalui uji
hukum di MK. Kedua, melalui uji empirik dengan
melihat penerapan UU KPK yang baru. Nanti
kita bisa lihat apakah benar UU KPK hasil revisi
ini melemahkan atau malah sebenarnya tidak
melemahkan seperti yang dikhawatirkan
sebagian kelompok masyarakat.

Sebaliknya, Perppu akan bersifat sub-
yektif. Kita juga belum tahu, apakah benar
pendapat orang yang ingin mendorong
Presiden mengeluarkan Perppu. Karena itu
lebih baik kita evaluasi menggunakan ukuran-
ukuran yang subyektif. Kita lihat saja dulu
putusan MK dan perjalanan UU KPK ini satu
tahun ke depan.

Dalam polemik tentang KPK di ma-
syarakat, petinggi kepolisian yang

menjadi ketua KPK juga kerap diper-
soalkan. Misalnya, apakah bisa inde-
penden bila terjadi kasus korupsi di
lembaga kepolisian. Begitu juga per-
soalan Dewan Pengawas, apakah akan
membatasi gerak KPK karena untuk
melakukan penyadapan, penggeledah-
an, atau penyitaan harus mendapat izin
tertulis dari Dewan Pengawas?

Dari sejak awal KPK berdiri, unsur ke-
polisian memang selalu ada di Pimpinan KPK.
Dan, selama ini tidak ada masalah dengan
adanya unsur kepolisian di Pimpinan KPK.
Kita tahu KPK jilid pertama juga dipimpin dari
kepolisian (Irjen Pol. Drs. Taufiequrachman
Ruki). Pimpinan KPK itu bersifat kolektif
kolegial sehingga ada saling mengawasi di
antara Pimpinan KPK. Jadi memang tidak ada
yang perlu dikhawatirkan.

Dewan Pengawas yang ada di UU KPK
yang baru dimaksudkan agar setiap tindakan
KPK itu “prudent”, yakni tepat, hati-hati, dan
sesuai dengan hukum acara. Kalau kita
merujuk pada prinsip-prinsip fair trial, setiap
upaya paksa harus ada pengawasan dan
izinnya. Semestinya bahkan izin dikeluarkan
pengadilan. Justru privilege diberikan kepada
KPK, yakni izin “cukup” diberikan oleh internal
kelembagaan KPK yakni, Dewan Pengawas.

Ada kekhawatiran Dewan Pengawas
tidak independen dan bisa menginter-
vensi penyelidikan kasus korupsi. Ini
disebabkan adanya anggapan karena
Dewan Pengawas KPK ditunjuk Pre-
siden sehingga Dewan Pengawas
seolah-olah berada di bawah (peng-
awasan) Presiden. Bagaimana pen-
dapat Bapak?

Saya yakin dengan komposisi Dewan
Pengawas seperti ini Dewan Pengawas
KPK bisa independen. Siapa yang bisa
menyetir Pak Artidjo, mantan Hakim Agung,
Pak Tumpak mantan Pimpinan KPK, Pak
Harjono mantan Hakim MK, Ibu Albertina Ho,
mantan hakim berintegritas, Pak Syamsuddin
Haris, peneliti LIPI yang berani? Soal Dewan
Pengawas KPK ditunjuk oleh Presiden
hanyalah soal pembagian kewenangan saja,
apakah Dewan Pengawas dipilih melalui jalur
DPR atau Presiden. Pimpinan KPK selama ini
dipilih oleh DPR dan pada kenyataannya
Pimpinan KPK yang lalu mendapat keper-
cayaan yang tinggi dari publik.

Apakah Dewan Pengawas KPK bisa
mengintervensi kasus korupsi? Sebagai-
mana pengaturan kewenangan menurut UU
KPK, Dewan Pengawas tidak bisa meng-
intervensi penyelidikan kasus KPK. Posisi
Dewan Pengawas KPK itu pasif. Yang aktif
adalah Pimpinan KPK.

Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas
KPK telah dilantik Presiden dan sudah
bekerja. Bahkan KPK sudah bisa meng-
ungkap dua kasus korupsi dengan
Operasi Tangkap Tangan (OTT), salah
satunya menyeret komisioner KPU
Wahyu Setiawan. Apakah Pimpinan KPK
dan Dewan Pengawas KPK bisa mem-
beri harapan baru dalam pemberantas-
an korupsi di Indonesia?

Saya berharap Pimpinan KPK dan Dewan
Pengawas KPK bisa bekerjasama dengan
baik sesuai kewenangannya. Saya juga
minta kepada publik untuk memberikan
kesempatan kepada Pimpinan KPK dan
Dewan Pengawas untuk bekerja. ❏
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Simpati Rakyat Indonesia Penyejuk

Mohammad Khoush Heikal Azad

Buat Rakyat Iran

U.S air strike that kill our hero Qasem

Soleimani its too far,” seru Dubes
Republik Islam Iran untuk Indonesia,

Mohammad Khoush Heikal Azad, saat
menyinggung serangan udara Amerika Serikat
(AS) di Irak menyebabkan tewasnya Komandan
Tinggi Militer Iran, Mayor Jenderal Qasem
Soleimani, dan seluruh rombongan.

“Kami sangat menyayangkan peristiwa itu
terjadi, dan kami marah, karena Qasem adalah
pahlawan bagi kami, rakyat Iran. Tapi, kami juga
tidak ingin suasana ini berlanjut menjadi konflik
terbuka,” ungkap Azad ketika menerima
kunjungan Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad,
di Jakarta (10/1/2019).

Kepada masyarakat dunia,  termasuk
Indonesia, Azad menyampaikan terima kasih
atas pernyataan simpatinya kepada
rakyat Iran.  “Rasa simpati rakyat Indonesia
adalah penyejuk buat kami, kami sangat
apresiasi,” kata Azad, seraya berharap,
konflik ini sampai pada ujungnya, yakni solusi
damai. Dan, dia ingin AS bertanggung jawab
atas peristiwa itu. ❏

DER
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Ujang Mukhtar

Hampir Batal

    Karena Hujan Lebat

PAGELARAN Seni Budaya (PSB) Wayang Golek di Desa
Pasirangin, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akhir
2019 lalu sempat terganggu oleh hujan deras yang tak kunjung

henti. “Waduh, dari tadi saya mondar-mandir melihat langit, masih
gelap saja. Mudah-mudahan hujan cepat reda,” begitu celoteh Dalang
Ki Ujang Mukhtar setelah menyaksikan cuaca tak bersahabat itu.

Malam itu, Ki Ujang Mukhtar memang berperan sebagai dalang
dalam pementasan Wayang Golek dengan lakon “Perebutan Tahta
Astina.” Ujang Mukhtar bersama kru sempat khawatir hujan deras
akan mengganggu pagelaran ini. Padahal, Pementasan Seni Budaya
Wayang Golek dalam rangka Sosialisasi Empat Pilar MPR sudah
dijadwalkan jauh-jauh hari.

Sang dalang baru lega, ketika hujan yang mengguyur sejak
sore hari ini berhenti tepat pada saat pagelaran itu akan dimulai.
Meski seluruh karpet di bawah tempat duduk penonton kebanjiran,
tak mengurangi minat untuk menonton pertunjukan ini. Masyarakat
pun berduyun-duyun mendatangi arena pertunjukan wayang golek
tersebut. ❏

DER

Membantu Sesama

           adalah Ibadah

Inggri  Kansil

BENCANA banjir besar melanda Jabodetabek, awal Januari
lalu, menimbulkan keprihatinan berbagai elemen masyarakat,
termasuk artis sinetron Inggrid Kansil. Artis yang juga

mantan pembawa acara, bintang iklan, dan anggota parlemen
Fraksi Partai Demokrat periode 2009-2014.

Istri Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menyambangi korban
terdampak banjir di Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta. Tentu dia
tidak sendirian. ʻSaya bersama suami, begitu landing dari ibadah
umroh langsung mengunjungi korban banjir di Jakarta.  Kami
memberikan bantuan untuk para korban, mudah-mudahan bisa
bermanfaat,” kata Inggrid.

Inggrid dan suami hari itu membawakan berbagai barang
keperluan untuk masyarakat korban banjir, antara lain:
perlengkapan sekolah anak-anak seperti alat-alat tulis, tas. Juga
perlengkapan bayi, dan berbagai perlengkapan untuk bersih-
bersih, serta obat-obatan. ❏

DER
FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Pagelaran Wayang
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Sarana Wisata Menaklukan Alam

Tour Off Road Kota Batu

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

KOTA Batu di Provinsi Jawa Timur
dikenal sebagai salah satu daerah
yang kaya akan wahana wisata. Mulai

dari wisata alam, kuliner, hiburan, museum
angkot, wisata sejarah, dan masih banyak
lainnya. Namun, pemerintah dan masyarakat
Kota Batu tidak berpuas diri dengan  ke-
kayaan obyek wisata yang sudah dimiliki itu.
Mereka terus mengekploitasi potensi  alam
yang terdapat di daerah tersebut untuk
dijadikan wahana wisata yang menarik bagi
para wisatawan. Salah satu  arena wisata
yang relatif  baru digalakkan  di wilayah Kota
Batu adalah Tour Off Road.

Tour off road di Kota Batu ini berbeda
dengan obyek wisata lain yang sudah ada
di Malang Raya. Sesuai namanya,  tour off
road, membawa para wisatawan untuk
menikmati tantangan dan keindahan alam
Kota Batu secara  lebih luas. Apalagi, selama
ini, keindahan alam Kota Batu belum
dieksploitasi secara maksimal. Masih banyak
potensi keindahan alam yang dibiarkan begitu
saja, belum dimanfaatkan sebagai kekayaan
wisata.

Padahal, keindahan alam terbuka yang
ada di Malang Raya sudah terkenal sangat
memukau sejak dahulu kala. Karena ke-

indahan alamnya, sampai-sampai peme-
rintah kolonial Belanda menyebut Malang
sebagai De Kleine Zwitserland atau Swiss
Kecil di Pulau Jawa. Yaitu, daerah yang
memiliki kecantikan alamnya, laiknya negara
Swiss.

Melalui tour off road wisatawan bisa
menyusuri jalan-jalan di pinggiran Kota Batu.
Menikmati tanjakan dan turunan yang curam
di lereng-lereng bukit yang ada di kota nan

sejuk tersebut. Juga menyaksikan ke-
ramahan warga masyarakat Kota Batu  dan
kebiasaan hidup warga setempat.

 Menurut Heri Purnomo, salah seorang
penyedia jasa tour off road, wisata alam
dengan mengendarai mobil terbuka sudah
berlangsung sekitar empat tahun. Semakin
lama semakin banyak wisatawan yang
tertarik dengan kegiatan di alam terbuka
tersebut. Heri Purnomo sendiri, sejatinya
adalah seorang pecinta kegiatan off road.
Namun sejak tour off road berkembang, ia
memilih banting stir melayani wisatawan.
“Lumayan, hobi tetap jalan dan dapat uang.
Sementara kalau kita jalan sendiri kita keluar
uang,” ungkap Heri Purnomo.

Kegiatan wisata Tour  Off Road di Kota
Batu memiliki beberapa alternatif jalur yang
bisa dipilih oleh wisatawan. Salah satunya
adalah jalur Gunung Biru. Jalur ini berdekatan
dengan lokasi Air Terjun Coban Talun, yang
terletak di Desa Tulungrejo,  Kecamatan
Bumiaji, Kota Batu. Di jalur ini, wisatawan
bisa menikmati sensasi berkendara jeep
terbuka, melewati jalan terjal di bibir jurang
nan dalam. Serta, jalan naik turun, berkelok,
dan menerjang lumpur serta genangan air.
Semua itu membuat adrenalin wisatawan
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meningkat.
Pengalaman menarik tersebut sempat

dinikmati wartawan majalah  ini pada akhir
Desember 2019. Bersama puluhan awak
media cetak, elektronik, dan televisi,
wartawan majalah Majelis dan rombongan
dibawa berkeliling menikmati tantangan dan
keindahan alam di Kota Batu. Saat itu, jarum
jam menunjuk pukul 14.00 WIB belasan jeep
terbuka berbagai merek dan ukuran datang
menjemput rombongan di hotel tempat kami
menginap. Tak berapa lama kemudian, kami
pun bergerak dengan beberapa mobil, dan
masing-masing mobil berisi tiga penumpang.

Air  Terjun Coban Talun

Tidak seperti lazimnya kendaraan, jeep-
jeep itu tidak melewati jalanan lebar, tapi
melalui jalan-jalan sempit melewati gang dan
pemukiman penduduk. Tetapi, meski  jalan
yang dilewati relatif sempit, para pengemudi
tak mau mengendorkan gasnya, mereka
memacu mobil diikuti raungan bunyi knalpot
yang cukup memekakkan telinga. Suaranya
yang menderu-deru itu sempat memancing
sejumlah warga masyarakat setempat keluar
rumah,  menyaksinya keramaian yang terjadi
di luar rumah mereka.

Tak berapa lama, rombongan pun melintasi
pemukiman ramai penduduk. Rumah-rumah
berbagai bentuk dan ukuran berjejer di sana.
Di sela-sela rumah tersebut masih banyak
terdapat ladang dan kebun yang  sarat
dengan tanaman buah serta sayuran.
Setelah itu, mobil yang kami kendarai segera
melewati kawasan persawahan. Di areal
lahan yang luas tampak tanaman tomat dan
buahnya yang sudah matang tinggal
menunggu waktu untuk dipanen. Sebuah

pemandangan yang sangat apik dan pasti-
nya jarang dilihat oleh wisatawan yang
datang dari daerah perkotaan.

Selanjutnya, rombongan off road me-
masuki kawasan perkebunan dengan
pepohonan yang tinggi menjulang. Di antara
berbagai tanaman tersebut terdapat pohon-
pohon bunga beraneka warna. Tanaman itu
merupakan penghasil bunga potong. Jalanan
di sini cukup menantang. Tidak ada lagi
lapisan aspal menutupi permukaan jalan,
namun yang ada adalah bebatuan yang tajam
dan sudah menyatu dengan tanah.

Setelah beberapa saat berada di dalam
hutan produktif itu, rombongan kemudian tiba
di atas bukit nan tinggi. Di sisi bukit terdapat
jurang yang menganga dan sangat dalam,
dan menjadi pemandangan yang meng-
asyikkan. Di tempat ini kami bisa melihat alam
sekeliling yang terbentang luas. Dari kejauhan
tampak lekukan alam yang begitu artistik,
berupa bukit dan jurang, dan semuanya
benar-benar  bisa disaksikan dan berada
tepat di depan mata.

Pemandangan tersebut terasa semakin
lengkap karena di salah sisi jalan yang lain
terdapat kebun apel dengan buahnya yang
ranum. Nyaris tak ada satupun rombongan
yang melewatkan kecantikan alam ini, dan
momen itu diabadikan dengan berfoto. Dan,
tentunya, dengan gaya dan angle masing-
masing. Misalnya, ada yang berpose di atas
kap mobil dengan membentangkan tangan-
nya, juga ada yang bermanja-manja dengan
buah apel yang masih muda. Bagi anggota
rombongan, ini sungguh pengalaman sangat
menarik.

Tour Off Road tidak berakhir sampai di
situ. Perjalanan berlanjut menuruni  bukit,

melawati kawasan air terjun Coban Talun.
Di sini kami berkesempatan menikmati kopi
dan teh panas, serta aneka gorengan yang
dijajakkan di warung-warung, laiknya tempat
wisata. Selain gorengan ada pula makanan
lain yang bisa dinikmati sembari melepas
penat setelah menempuh perjalanan yang
melelahkan.

Namun, waktu istirahat itu tak terlalu lama.
Beberapa saat kemudian rombongan di
bawa berpetualang ke alam ganas, laiknya
selera para off roader. Melewati jalan
berlumpur disertai  tanjakan dan kelokan
tajam yang cukup membuat kami terhibur
dengan pengalaman baru tersebut. Di lokasi
ini ketangguhan driver dalam mengendali-
kan mobilnya betul-betul diuji. Tapi, bisa juga
terjadi mobil terjebak dalam lumpur sehingga
mogok, dan harus ditarik oleh mobil di
depannya. Peristiwa tersebut memang
terjadi, dan itu  menjadi bagian yang memberi
hiburan buat para peserta tour off road ini.

 Selepas dari arena yang ganas, rom-
bongan tiba di sebuah aliran sungai yang
dangkal. Di sini seluruh perasaan mencekam
yang sempat diidap semua peserta selama
mengikuti tour off road benar-benar dilepas-
kan. Di sungai tersebut pengendara memacu
mobilnya dengan kecepatan tinggi, sehingga
percikan air membasahi seluruh penumpang
yang ada di atasnya. Setelah itu, semua
rombongan turun untuk beristirahat, berfoto
bersama, sembari menikmati hingar bingar
suara musik. Suasana tersebut benar-benar
menjadi pengalaman langka, dan tidak
banyak orang yang bisa menikmatinya. Kalau
Anda  ingin mencoba, silakan datang ke
Kota Batu, Jawa Timur.

MBO
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Dari Parlemen Jalanan Jadi

DI RANAH legislatif, Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. Ahmad Basarah,
MH., adalah satu dari sedikit politisi yang sangat  menaruh
perhatian terhadap persoalan  ideologi negara. Ia bukan hanya

meluangkan waktu  untuk  memasyarakatkan Pancasila sebagai
salah satu tugas pimpinan MPR RI, tapi juga kerap terlihat ikut
mengkaji dan meneliti Pancasila  secara komprehensif. Ideologi
negara ini ia kupas sampai ke persoalan yang sangat detil.

Keberhasilannya meraih gelar doktor dalam ilmu hukum tata-negara
dari Universitas Diponegoro Semarang, Desember 2016, menjadi
bukti keseriusannya mendalami Pancasila. Untuk mendapatkan gelar
prestisius itu,  Basarah mengajukan   disertasi   berjudul: “Eksistensi
Pancasila Sebagai Tolok Ukur Dalam Pengujian Undang-Undang
Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 di Mahkamah Konstitusi: Kajian Perspektif Filsafat Hukum Dan
Ketatanegaraan.”

Dalam desertasinya, Basarah  menyelidiki kedudukan hukum
Pancasila yang lahir 1 Juni 1945 sebagai sumber dari segala sumber
pembentukan hukum nasional maupun tolok ukur pengujian UU di
Mahkamah Konstitusi (MK). Sekjen Presidium GMNI 1996 – 1999 ini
juga melakukan objektifikasi dan penyelidikan ilmiah atas kelahiran
Pancasila.

Salah satu novelty dalam disertasi Basarah adalah bahwa bangsa
Indonesia hanya memiliki satu Pancasila, yang proses kelahirannya
dimulai oleh pidato Bung Karno 1 Juni 1945, yang selanjutnya
mengalami perkembangan dalam naskah Piagam Jakarta 22 Juni
1945 oleh Panitia Sembilan, hingga mencapai konsensus final pada
18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI). Semua fakta-fakta sejarah itu oleh Basarah dimaknai sebagai

Dr. H. Ahmad Basarah, MH.

Pakar Pancasila

satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara
oleh para pendiri bangsa.

Teori Ahmad Basarah tentang proses kelahiran Pancasila ini dinilai
banyak kalangan sebagai landasan berpijak yang bersifat ilmiah
bagi dikeluarkannya Keputusan Presiden RI Joko Widodo Nomor 24
Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945.  Demikian
gamblangnya Basarah menjelaskan argumentasi ilmiahnya tentang
kelahiran Pancasila 1 Juni 1945 itu sampai-sampai Zulkifli Hasan,
Ketua MPR RI  periode 2014 – 2019, menyemati  dosen pasca sarjana
Universitas Brawijaya Malang dan beberapa perguruan tinggi lainnya
ini diberi gelar sebagai ‘’Profesor Pancasila’’.

Penguasaannya yang baik mengenai Pancasila membuat Basarah
dipercaya oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan
menduduki sejumlah jabatan strategis di MPR RI, antara lain: Ketua
Fraksi PDI Perjuangan di MPR RI (2014 - 2019 dan 2019 - 2024),
Ketua Badan Sosialisasi MPR RI (2014 -2019), serta pimpinan MPR
RI periode 2014 – 2019 dan periode 2019 - 2024.

Kini, dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua MPR RI, Basarah
kerap mengambil peran menyelamatkan kebhinnekaan Indonesia dari
ancaman. Sebagai contoh, ketika terjadi perbedaan pendapat
mengenai boleh tidaknya orang Islam menyampaikan ucapan selamat
kepada warga masyarakat non-Muslim yang merayakan hari besar
agama masing-masing, Basarah tampil dengan pendapat
mencerahkan. Kepada masyarakat, baik langsung atau pun melalui
media massa, Basarah menyatakan bahwa memberi ucapan selamat
kepada saudara-saudara sebangsa setanah air ketika mereka
merayakan hari besar agama masing-masing adalah hal yang baik
dan sah-sah saja. Tindakan baik itu dilakukan untuk menjaga toleransi
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kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan untuk mengompromi-
kan akidah agamanya masing-masing.

Pendek kata, demi mempersatukan bangsa yang berbhinneka
seperti Indonesia, Wakil Ketua MPR RI ini berdiri di garda terdepan
mengambil risiko mengurangi ketegangan yang berpotensi
memecah belah masyarakat dan bangsa. Pendiri dan kini menjabat
Sekretaris Dewan Penasihat Baitul Muslimin Indonesia ini mengajak
warga masyarakat untuk senantiasa mempertahankan persatuan
dan kesatuan bangsa di atas segala keragaman yang ada.

ʻʼPerbedaan tidak bisa dijadikan alasan memecah-belah bangsa In-
donesia. Sebaliknya, kebhinnekaan dan perbedaan harus menjadi
rahmat dan kekuatan bagi bangsa Indonesia  untuk mencapai tujuan
bernegara kita,ʼʼ tegas peraih penghargaan Legislator Terbaik dari
Panggung Indonesia Tahun 2017 ini.

Sebagai salah satu pakar Pancasila, Basarah juga mengasah
pemikiran-pemikiran akademisnya dengan mengajar di program paska
sarjana beberapa perguruan tinggi, di antaranya di Universitas Is-
lam Malang (Unisma), dan Universitas Brawijaya Malang. Ia kerap
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profil

menjadi narasumber dan terlibat dalam diskusi serta seminar yang
diadakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ia sering
menyampaikan pokok-pokok pikiran yang dijadikan rujukan oleh
lembaga tersebut. Melalui mimbar BPIP, Basarah juga menegaskan
pentingnya Pancasila dibumikan dan dijadikan ideologi yang dapat
bekerja di tengah bangsanya sendiri.

Pria yang gemar berbaju batik ini membaiat dirinya untuk konsisten
mengambil jalan ideologi sebagai cara perjuangan politiknya. Basarah
sengaja memilih jalan ideologi tersebut yang memang kurang diminati
oleh sebagian besar anggota parlemen lainnya. Menurut Basarah,
karut marut sistem bernegara Indonesia yang terjadi saat ini justru
bersumber dari hulu, yakni dilupakannya Pancasila sebagai dasar
falsafah, batu pijakan, dan bintang penuntun bangsa.

Untuk memantapkan jalan ideologinya itu, Ahmad Basarah juga
telah menerbitkan buku berjudul Bung Karno, Islam dan  Pancasila.
Buku tersebut adalah intisari dari karya disertasi doktoralnya yang
ia dedikasikan untuk menjadi jembatan pemikiran antara Islam dan
nasionalisme di satu sisi dan antara golongan Islam dan golongan
nasionalis di sisi lain.

Parlemen Jalanan

Ahmad Basarah adalah politisi PDI Perjuangan yang sudah banyak
makan  asam garam di dunia politik. Dulu, jauh sebelum terjun di
kancah  politik praktis, pria kelahiran Jakarta, 16 Juni 1968, ini juga
sudah merasakan pahit getirnya dunia gerakan parlemen jalanan.
Anak lelaki Almarhum H. Soeryanto, seorang Purnawirawan Polri,
ini sejak menjadi mahasiswa telah aktif dalam organisasi  Gerakan
Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Organisasi inilah yang
membesarkan namanya. Basarah ikut aktif dalam gerbong reformasi
menurunkan rezim Orde Baru. Di GMNI, Basarah yang akrab disapa
Baskara sempat merasakan posisi tertinggi sebagai  Sekretaris
Jenderal Presidium GMNI antara 1996 - 1999.

Pengalaman organisasinya  diperkuat dengan berbagai pendidikan
nonformal, antara lain  Kursus Guru Kader Angkatan I PDI Perjuangan,
Kursus Kader Jurnalistik Presidium GMNI, Kursus Kader Pancasila
Presidium GMNI, Kursus Kader Pendalaman Pancasila, dan Kursus
Kader Marhaenis.

 Basarah pernah menjadi formatur pembentukan sayap Islam PDI
Perjuangan dan sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Dewan
Penasihat PP Baitul Muslimin Indonesia pada 2007 - sekarang.

Jabatan tersebut membuat kemesraannya bersama Ketua MPR RI
periode 2009-20014, almarhum Taufiq Kiemas, sebagai penggagas
berdirinya Baitul Muslimin Indonesia, benar-benar terasa istimewa.
Sejak itu, antara Taufiq Kiemas dan Basarah seolah benda nyata
dan bayang-bayangnya. Di mana Taufiq Kiemas berada, di situlah
Ahmad Basarah  biasa mendampinginya.

Nasib baik terus berlanjut katika ia masuk ke dalam lingkaran Ketua
Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.   Basarah  dipercaya
partainya menjadi  Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
periode 2010 - 2015 dan 2015 - 2019.  Pada  Kongres V PDI
Perjuangan di Bali, Basarah dipilih oleh Megawati untuk menjabat
Ketua DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019 – 2024.

Ahmad Basarah sendiri terjun ke dunia politik praktis paska aktif
di GMNI. Saat itu ia langsung menjadi anggota DPR/MPR RI pergantian
antarwaktu (PAW) Fraksi PDI Perjuangan tahun 1999 - 2004. Pada
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2009 - 2014 dan 2014 -2019, ia terpilih menjadi anggota DPR/MPR RI
periode kedua dan ketiga. Pada Pemilihan Umum 2019, ayah satu
anak itu kembali lolos  menjadi wakil rakyat untuk kali keempat.

Basarah menghabiskan sebagian besar hidupnya di Ibukota DKI
Jakarta. Suami Iva Noviera ini  mengenyam pendidikan Sekolah Dasar
di SD Negeri (SDN) 01 Rawa Terate, Jakarta,  pada 1976 - 1982. Ia
melanjutkan  studinya ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)
168 Jakarta Timur pada 1982 -1985, untuk kemudian pada 1985 -
1988 ia  melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 36
Rawamangun, Jakarta Timur.

Setelah lulus SMA, Basarah melanjutkan studinya ke Institut Ilmu
Sosial dan Politik (IISIP), Lenteng Agung, Jakarta, antara 1988 –
1992, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus
1945 Jakarta, 1992 - 1995. Untuk meningkatkan jenjang
pendidikannya, Basarah melanjutkan S2 di FISIP Universitas Indone-
sia (UI) Jakarta pada 1998 – 1999, dan Fakultas Hukum Universitas
Kristen Indonesia (UKI) Jakarta pada 2007 - 2009. Sementara itu
gelar doktor (S3) ia peroleh di Universitas Diponegoro, Semarang,
Jawa Tengah, pada 2016.

Basarah  dikenal sebagai sosok yang tidak pernah lelah mengawal
prinsip-prinsip kebangsaan. Posisinya sebagai Wakil Ketua MPR RI
semakin mendorong dirinya untuk memperkokoh dan menebarkan
nilai-nilai yang telah menjadi konsensus dasar berbangsa dan
bernegara, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Gagasan dan pemikirannya senantiasa memberikan kesejukan
dan mencerminkan karakter kebangsaan dan kenegarawanan. Bagi
Basarah, kunci keberhasilan sebagai bangsa yang besar dan
majemuk dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan adalah
memelihara dan menjaga persatuan nasional dengan memperkokoh
nilai-nilai luhur dan konsensus dasar berbangsa dan bernegara
sebagaimana termaktub dalam Sosialisasi Empat  Pilar MPR RI. ❏

MBO

PENGALAMAN ORGANISASI
- Sekjen Presidium GMNI 1996-1999
- Sekjen Presidium Persatuan Alumni GMNI 2006-2015
- Ketua Umum Persatuan Alumni GMNI 2015-2020
- Pendiri dan Sekretaris Dewan Penasihat Baitul Muslimin Indonesia

2007-sekerang
- Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan 2010-2019
- Ketua DPP PDI Perjuangan 2019-2024
- Dewan Penasihat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama 2012-2020
- Pimpinan Lazis PBNU 2015-2020
- Ketua Dewan Pertimbangan Pusat GM FKPPI 2019-2024

PENGABDIAN
- Anggota DPR/MPR Fraksi PDI Perjuangan (1999-2004, 2009-2014

dan 2014-2019, 2019-2024)
- Anggota Komisi I DPR RI (1999-2004)
- Anggota Komisi III DPR RI (2009 –2014, 2014-2019)
- Anggota Komisi X DPR RI (2019-2024)
- Anggota Badan Legislasi DPR RI (2020-2024)
- Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan MPR RI (2009 –2014)
- Wakil Ketua Tim Kerja Sosialisasi 4 Pilar MPR RI (2009 –2014)
- Anggota Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia MPR RI

(2009 –2014)
- Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI (2014 –2019)
- Ketua Badan Sosialisasi MPR RI (2014-2019)
- Wakil Ketua MPR RI Bidang Hubungan Antar Lembaga Negara

(2014-2019)
- Ketua Panitia Ad Hoc I Haluan Negara MPR RI (2018-2019)
- Wakil Ketua MPR RI Bidang Sosialisasi 4 Pilar MPR (2019-2024)
- Dosen Pascasarjana Universitas Islam Malang (UNISMA)

(2018 – Sekarang)
- Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

(2019-Sekarang)
- Dosen pascasarjana Universitas Brawijaya Malang (2019 – sekarang)
- Narasumber Utama Sosialisasi Empat Pilar MPR RI (2012- Sekarang)
- Narasumber BPIP (2018 – sekarang)

KARYA ILMIAH
- Historitas dan Spiritualitas Pancasila,

Penerbit Fraksi PDI Perjuangan MPR, 2012.
- Artikel Ilmiah Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State Organ Dalam

Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Masalah-Masalah Hukum
Universitas Diponegoro (Junal Terakreditasi Dikti), Jilid 43
Nomor 1 Januari 2014.

- Konsensus MPR RI Periode 2009-2014 Terhadap Sejarah dan
Eksistensi Pancasila Sebagai Dasar Negara, Jurnal Majelis, 2014.

- Bung Karno, Islam dan Pancasila, Penerbit Konstitusi Press,
Mahkamah Konstitusi RI,  2017

- Berbagai opini di media nasional (Kompas, Media Indonesia,
Suara Pembaruan, dll).

- Menulis epilog buku Menggugat Neoliberalisme (Sebuah Kritik
George Soros), penulis Robertus Werdi, Penerbit Asia Media, 2018.

PENGHARGAAN
- Penghargaan sebagai Tokoh Masyarakat Yang Berjasa Kepada

Bangsa Dan Negara Dalam Mengembangkan Kehidupan
Organisasi Kemasyarakatan dari  Korps Alumni Himpunan
Mahasiswa Islam (KAHMI) tahun 2015

- Penghargaan sebagai Legislastor Terbaik dari Panggung Indonesia
Tahun 2017

- Penghargaan sebagai Best Achiever In Legislator dari Majalah
Mens Obsession Tahun 2018
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Bonus Demografi:

Tantangan dan Peluang Kebangsaan

TAHUN 2020 menjadi momen krusial bagi bangsa Indonesia
dalam menyongsong bonus demografi. Dikatakan demikian
karena puncak bonus demografi diproyeksikan akan terjadi

pada 2021-2022. Artinya, pemerintah Indonesia wajib melakukan
persiapan selekas mungkin dalam bentuk program-program kerja
yang konkret untuk memaksimalkan segala peluang agar bonus
demografi benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan
nasional. Jika tidak, periode berakhirnya bonus demografi pada
2037 dapat menjelma menjadi bencana demografi yang
mengganggu ketahanan nasional.

Bonus demografi sendiri merupakan sebuah kondisi di mana
struktur penduduk dengan rentang usia produktif (15-64 tahun)
berjumlah sangat besar, sedangkan proporsi jumlah penduduk
usia muda sudah semakin kecil dan proporsi jumlah penduduk
usia lanjut belum begitu besar. Kondisi ini memberikan keuntungan
ekonomis atau finansial bagi bangsa dan negara yang
mengalaminya. Sebagai konsekuensinya, akan terjadi penurunan
rasio ketergantungan penduduk sebagai akibat turunnya angka
kematian bayi (mortalitas) dan juga kelahiran (fertilitas) dalam
jangka panjang.

Momen puncak bonus demografi yang diprediksi akan terjadi
satu hingga dua tahun ke depan memberikan potensi keuntungan
yang lebih besar. Saat itu, rasio ketergantungan penduduk berada
pada titik terendah sepanjang sejarah Indonesia, yaitu 45,4. Hal
ini berarti bahwa 100 penduduk usia produktif menanggung 45,4
penduduk dengan usia non-produktif, yakni penduduk lanjut usia
dan anak-anak. Namun demikian, kondisi ini tidak serta merta
memberikan keuntungan yang sifatnya taken for granted bagi
Indonesia. Perlu dilakukan persiapan menyongsong momen
puncak tersebut melalui perumusan kebijakan publik di berbagai

sektor yang fundamental.
Sebagai baseline kebijakan maka kita perlu menengok sejenak

beberapa capaian pada tahun sebelumnya. Badan Pusat Statistik
(BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh
sebesar 5,02% pada kuartal III 2019 secara tahunan, atau
mengalami kecenderungan (trend) perlambatan apabila
dibandingkan dengan kuartal III tahun sebelumnya sebesar 5,17%.
Angka ini juga masih jauh apabila dibandingkan dengan target
APBN 2019 sebesar 5,3%, meskipun target ini sudah direvisi.
BPS juga menyebutkan bahwa ada 7,05 juta pengangguran
terbuka pada Agustus 2019 yang mana komposisinya didominasi
oleh para pengangguran terdidik, lulusan SMA, SMK, serta
perguruan tinggi.

Selain itu, data yang dirilis oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
menyebutkan bahwa simpanan warga di bank umum pada Oktober
2019 hanya sebesar Rp. 6.003 triliun. Angka tersebut bisa dikatakan
belum mencukupi untuk mengakselerasi pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi. Sebagai dampaknya, proses pembangunan
menjadi terhambat. Terjadi diskrepansi minus antara pendapatan
(state income) dan pengeluaran (state expenditure) yang berakibat
pemerintah bergantung pada hutang. Beberapa indikator yang
dibukukan pada 2019 tentu saja bukan angka yang “prima” sebagai
persiapan menyongsong momen puncak bonus demografi yang
penuh tantangan pada 2021 mendatang.

Namun demikian, kita tidak perlu berkecil hati. Segenap komponen
bangsa harus menyatukan tekad dan komitmen untuk mengukir
pencapaian yang lebih baik di tahun 2020 serta tahun-tahun
mendatang. Tujuan nasional bangsa Indonesia tentang masyarakat,
adil, makmur, dan sejahtera seperti yang termaktub dalam Preambul
UUD NRI Tahun 1945 bukan suatu hal yang mustahil dicapai apabila
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pemerintah memproduksi kebijakan-kebijakan yang bersifat
konstitusional, sesuai dengan arah yang ditetapkan dalam
Pancasila dan landasan konstitusional UUD NRI Tahun 1945. Dalam
dasar-dasar kebangsaan tersebut dinyatakan secara eksplisit
bahwa keadilan sosial ditujukan bagi seluruh rakyat Indonesia,
tanpa kecuali.

Sebagai langkah teknis persiapan, pemerintah hendaknya
menetapkan sasaran atau target strategis untuk diberdayakan. Bo-
nus demografi adalah momen keberlimpahan penduduk usia
produktif. Oleh sebab itu, mereka yang berada pada rentang usia
produktif harus dibekali dengan kompetensi dan keahlian yang
mumpuni sehingga dapat menjadi katalisator pembangunan.
Menyikapi hal tersebut, maka program-program kementerian atau
lembaga negara sudah semestinya lebih banyak ditujukan bagi
pemberdayaan penduduk usia produktif, khususnya di bidang
pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kepemudaan, investasi dan
perdagangan. Kebijakan dan program-program kerja yang terukur
dengan baik dapat menjadi fondasi yang kuat dalam mendulang
manfaat sebanyak-banyaknya dari bonus demografi.

Sedikitnya ada dua hal penting yang harus disikapi oleh pemerintah
melalui kebijakan publik yang sifatnya segera. Pertama, butuh langkah
strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tinggi
rendahnya pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada penciptaan
lapangan kerja, yang artinya akan berkorelasi dengan pengurangan
jumlah pengangguran. Oleh sebab itu, investasi yang sifatnya padat
karya (labor intensive)  perlu semakin digalakkan. Kebijakan ekonomi
pemerintah harus berlandaskan pada konstitusi, bukan bertumpu
pada mekanisme eksternal (lembaga asing) yang menjadikan
kebijakan tidak tepat sasaran.

Kedua, pemuda dan perempuan menjadi dua kelompok yang

harus terus-menerus dikuatkan kompetensi dan partisipasinya
dalam sektor publik. Pemerintah harus memastikan bahwa
anggaran negara sebesar 20% untuk pendidikan dapat
memampukan kaum muda agar mengenyam pendidikan sedikitnya
12 tahun. Pembangunan infrastruktur pendidikan juga harus
berdasarkan skala prioritas seperti lebih banyak dikerjakan di
daerah-daerah terpencil yang masih buruk kondisinya, serta
pulau-pulau terluar. Pembangunan nasional harus selaras antara
percepatan dan pemerataan.

Pemberdayaan perempuan menjadi aspek kritis yang harus
diakselerasi. Sila kelima Pancasila dan batang tubuh UUD NRI
Tahun 1945 menegaskan bahwa keadilan diperuntukkan bagi
semua warga negara tanpa kecuali. Kebijakan pemberdayaan
perempuan jangan lagi ditempatkan sebagai kebijakan afirmatif
saja. Perempuan sudah selayaknya mendapat posisi prioritas
karena penguatan perempuan di berbagai sektor serta partisipasi
di level publik dapat mendorong ketahanan keluarga dan kuatnya
perekonomian rumah tangga. Jika perekonomian rumah tangga
kuat maka daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat juga
otomatis terdongkrak.

Indonesia yang berdaya tahan kuat serta berdikari di bidang
ekonomi merupakan harapan kita bersama segenap bangsa
Indonesia. Persiapan yang matang dan perencanaan yang
terukur dapat menjadi fondasi  dan batu pijak yang kokoh
dalam menyongsong puncak bonus demografi di tahun
mendatang. Jika dua langkah di atas dapat dieksekusi dengan
baik, maka Insya Allah risiko bonus demografi terkonversi
menjadi bencana demografi bisa dihindarkan. Itulah yang
menjadi tantangan kebangsaan untuk kita hadapi dan jawab
bersama. ❏
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Membaca Zaman dari Buku Kaelan

KEGADUHAN politik, maraknya korupsi, dan berbagai macam
persoalan tentang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat yang
saat ini kita rasakan, bisa jadi disebabkan oleh inkonsistensi

dan inkoherensi dalam UUD NRI Tahun 1945. Suasana yang terjadi
saat ini, seperti yang kita lihat di televisi, koran, media online, dan
yang lebih seru di media sosial, sudah ditulis oleh Prof. Dr. Kaelan,
MS. Guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) itu membedah
dampak amandemen UUD dalam sebuah buku yang berjudul:
Inkonsistensi dan Inkoherensi Dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen (Kajian

Filosofis-Yuridis).
Dalam buku yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian MPR (2017)

itu, Kaelan menyatakan, amandemen UUD memang membawa
kemajuan, seperti diaturnya pembatasan masa
jabatan Presiden, diaturnya kekuasaan Komisi
Yudisial, kekuasaan Mahkamah Konstitusi.
Namun, ia menegaskan,  realitas kenegaraan
menunjukkan bahwa sampai saat ini, aspek
praksis negara tidak dijabarkan berdasarkan
staatsfundamentalnorm yang di dalamnya
terkandung nilai-nilai Pancasila. Lebih lanjut, dia
mengungkapkan dalam buku berwarna merah
itu, justru ideologi liberal yang dijabarkan dalam
UUD. “Dengan demikian logikanya tidak konsisten
dan tidak koheren dengan basis filosofi
Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan
UUD,” ujarnya.

Dalam prakata buku itu, Kaelan meng-
ungkapkan, dia menulis buku setebal 207
halaman itu diilhami oleh realitas pelaksanaan
dan penyelenggaraan negara yang tidak koheren dan tidak konsisten
dengan Pembukaan UUD sebagai staatsfundamentalnorm yang
merupakan norma dasar dalam segala aspek penyelenggaraan
negara. Prof. Kaelan menyatakan, sepuluh tahun dia melakukan
penelitian dan kajian tentang materi buku ini. Dan, “Hasilnya semakin
memperkuat fakta, sesuai dengan judul buku ini”, tutur Prof. Kaelan.

Kaelan mengatakan, rumusan Pancasila sebagaimana tercantum
dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea IV, dewasa ini tidak
lebih dari sekedar rumusan verbal. Akibatnya, tidak koheren dengan

Suasana kehidupan yang diharap pasca era reformasi yang semakin adil, makmur, dan sejahtera, agaknya jauh panggang

dari api. Dari waktu ke waktu sistem politik di negeri ini semakin liberal. Menjadi semakin liberal bukan tuduhan, namun

fakta seperti ditulis Gurubesar UGM, Prof. Dr. Kaelan, yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian MPR.

pasal-pasal UUD yang merupakan dasar normatif dalam penye-
lenggaraan negara secara praksis. Dengan kalimat lain, dia
menyebutkan, secara das sollen Indonesia berdasarkan Pancasila,
namun secara das sein diubah dan diganti dengan ideologi
liberalisme dengan prinsip kebebasan manusia sebagai individu.
Prinsip ini mengabaikan tujuan negara seperti yang tercantum dalam
Pembukaan UUD. Ideologi liberalisme dewasa ini sudah menjadi
segala-galanya, bahkan demokrasi diartikan hanya dapat dilakukan
dengan prinsip liberalisme sehingga mengesampingkan musyawarah
serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya, dia menjelaskan, hukum sebagai suatu sistem
mengandung arti bahwa hukum yang berlaku di Indonesia terdiri

atas bagian-bagian yang di antara satu dan
lainnya saling berhubungan, dan merupakan
suatu keseluruhan/kesatuan. Dapat juga
dikatakan bahwa suatu sistem merupakan
suatu tatanan dan kesatuan yang utuh, yang
terdiri atas bagian-bagian serta unsur-unsur
yang saling berkaitan dan saling berhubungan
fungsional secara teratur dan merupakan
suatu totalitas. Untuk itu, seharusnya,
konsekuensi kaidah dalam pasal-pasal yang
terkandung dalam UUD konsisten dan koheren
dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
sebagai staatsfundalmentalnorm maupun
dengan Pancasila sebagai dasar filsafat
negara dan sumber dari segala sumber hukum
di Indonesia.

Zulkifli Hasan, dalam kedudukannya sebagai
Ketua MPR (2014-2019), dalam pengantar

buku itu menyebutkan, pandangan dari akademisi cukup besar untuk
penataan kembali tentang sistem ketatanegaraan. Aspirasi para
akademisi memiliki pandangan jernih dan menyeluruh menjadi penting
untuk memberikan pencerahan dalam pengambilan keputusan. “Saya
mengapresiasi karya Prof. Kaelan”, ujar pria asal Lampung di buku
itu. Menurutnya, catatan yang disampaikan dapat dijadikan informasi
dan untuk menambah referensi dalam kajian akademik tentang UUD
NRI Tahun 1945. ❏
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