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Budi Muliawan

Redaktur Pelaksana

P

Mempersiapkan Sidang Tahunan MPR RI

ADA Agustus 2020, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali menggelar
Sidang Tahunan MPR. Pelaksanaan
Sidang Tahunan MPR kali ini, seperti tahun-tahun
sebelumnya diselenggarakan menjelang
peringatan Hari Kemerdekaan RI, dan dilakukan
bersamaan dengan dua kegiatan sidang di
parlemen, yaitu Sidang Bersama DPR dan DPD
untuk mendengarkan pidato kenegaraan
Presiden RI, dan Sidang Paripurna DPR RI
dengan agenda pembacaan nota keuangan
pemerintah dan APBN 2021.
Sidang tahunan MPR sudah menjadi konvensi
ketatanegaraan Indonesia sejak pertama kali
diselenggarakan pada 2015. Dasar hukum
penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR RI tersebut
mengacu pada Pasal 2 ayat 2 UUD NRI Tahun
1945 dan Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2019
tentang Tata Tertib MPR pada ayat 1 – 3. Agenda
Sidang Tahunan MPR adalah penyampaian laporan
kinerja lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Lembaga
negara tersebut adalah MPR, DPR, DPD, lembaga
kepresidenan, MA, MK, KY, dan BPK.
MPR hanya memfasilitasi lembaga-lembaga
negara (melalui Sidang Tahunan MPR) untuk
melaporkan kinerjanya secara langsung kepada
rakyat. Jadi, lembaga-lembaga negara bukan
menyampaikan laporan kinerjanya kepada MPR.
Dalam forum itu, MPR sebagai lembaga Negara,
juga menyampaikan laporan kinerjanya kepada
rakyat. Dengan harapan, melalui Sidang
Tahunan MPR ini, rakyat bisa mendengar dan
mengetahui apa saja yang sudah dijalankan
lembaga-lembaga negara itu sehingga bisa
mewujudkan akuntabilitas dan transparansi
lembaga-lembaga negara sekaligus mendewasakan demokrasi.
Namun, ada yang berbeda dalam pelaksanaan Sidang Tahunan MPR kali ini dibanding
tahun-tahun sebelumnya. Sidang Tahunan MPR
2020 digelar di tengah pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19). Hingga kini, Indonesia
masih menghadapi pandemi Covid-19. Sampai
minggu keempat Juni 2020, kasus positif Covid19 di Indonesia sudah melampaui 50 ribu kasus
(jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia adalah
yang terbesar di Asia Tenggara) dan lebih dari
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2.500 orang meninggal. Setiap hari kasus positif
Covid-19 terus bertambah.Tampaknya belum
ada tanda-tanda pandemi Covid-19 ini mereda.
Tentu pandemi virus Corona ini akan
berdampak pada penyelenggaraan Sidang
Tahunan MPR 2020 yang dilaksanakan secara
rutin pada Agustus 2020. Untuk itu, MPR telah
menyiapkan beberapa skenario pelaksanaan
Sidang Tahunan MPR di tengah pandemi Covid19 ini. Salah satu skenario itu adalah menyiapkan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR secara
virtual. Artinya, pelaksanaan Sidang Tahunan
MPR menggunakan protokol kesehatan Covid19, yaitu dengan memperhatikan aturan physical distancing. Bila protokol Covid-19 ini
diterapkan maka jumlah kehadiran anggota MPR
serta tamu undangan bakal berkurang.
Selain penyelenggaraan Sidang Tahunan
MPR di tengah pandemi Covid-19, terobosan
lain dalam Sidang Tahunan MPR kali ini adalah
wacana pimpinan lembaga negara menyampaikan secara langsung laporan kinerjanya
kepada rakyat. Ini berbeda dengan tahun-tahun
sebelumnya di mana penyampaian laporan
kinerja lembaga-lembaga negara disampaikan
oleh presiden. Sidang Tahunan MPR sebelumnya hanya mendengarkan pidato presiden selaku kepala negara yang memuat
laporan kinerja lembaga-lembaga negara.
Pada Sidang Tahunan MPR 2020 ini muncul
usulan atau wacana agar masing-masing ketua
lembaga negara membacakan laporan kinerja
tahunannya dan tidak lagi diwakilkan kepada
presiden. Sebenarnya, usulan atau wacana
itu adalah tujuan awal penyelenggaraan Sidang
Tahunan MPR, yaitu pimpinan lembaga negara
menyampaikan secara langsung laporan
kinerja lembaga negara kepada rakyat. Dengan
usulan atau wacana ini, MPR kembali menginisiasi tujuan awal dari Sidang Tahunan MPR.
Majelis edisi Juli 2020 ini akan mengulas
seputar persiapan Sidang Tahunan MPR yang
digelar pada Agustus 2020, yaitu bagaimana
pelaksanaan Sidang Tahunan MPR di tengah
pandemi Covid-19, dan wacana masing-masing
pimpinan lembaga negara untuk menyampaikan secara langsung laporan kinerja
lembaga negaranya kepada rakyat. ❏
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Refleksi Masa Krisis

Kearah Mana Kurva
Pemulihan Ekonomi Indonesia?
Oleh:
Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI 2019-2024; Maruarar Sirait, Anggota DPR 2004-2019; dan Andi Rahmat, Pelaku Usaha,
Mantan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI 2004-2014

H

INGGA Februari 2020, perekonomian dunia menunjukkan

(meningkat 4,1%). Dan di tahun 2019 naik lagi menjadi Rp 809,6

gairah pertumbuhan positif. Tidak ada tanda-tanda kontraksi

triliun (meningkat 12,24%). Total akumulasi realisasi investasi

berarti, apalagi resesi. Perbincangan di kalangan banyak

sepanjang kurun 2014-2019 mencapai Rp 3845,1 triliun.

ekonom dan pelaku bisnis pun demikian. Pembahasan lebih banyak

Laporan di sektor keuangan juga menunjukkan hal yang sama.

pada isu kesenjangan ekonomi, stagnasi pendapatan kelas

Baik berupa indikator peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) di

menengah, efek suku bunga rendah bank-bank sentral, perang

perbankan, kinerja Pasar Saham, indikator kesehatan sektor

dagang Amerika dengan Cina atau Ekonomi Pro Lingkungan.

perbankan dan lain-lain. Kesemuanya menunjukkan dinamika positif

Dalam hal kritisasi pertumbuhan ekonomi dunia, ramai dibicarakan

dalam perekonomian.

soal fenomena ‘sluggish’ (istilah yang dipilih IMF ketimbang stagnasi),

Tentu ada banyak catatan kritis terhadap situasi perekonomian

fenomena stagnasi sekuler dalam pertumbuhan ekonomi dan

Indonesia sepanjang kurun itu. Peningkatan drastis hutang negara,

seterusnya. Tidak banyak diskusi atau reportase tentang ancaman

kinerja penerimaan pajak dalam dua tahun terakhir, pertumbuhan

krisis, apalagi resiko depresi pada perekonomian.

ekonomi yang stagnan di bawah 5,2% , pergerakan kurs yang

Tapi semua itu berubah dramatis di akhir Februari dan terus

berhubungan dengan aksi tappering off Bank Sentral Amerika, defisit

berlanjut hingga sekarang. Tiba-tiba saja seluruh dunia dihadapkan

transaksi berjalan, kinerja keuangan BUMN, adalah hal- hal yang

pada situasi krisis ekonomi yang makin hari makin menunjukkan

bisa disebutkan menonjol selama kurun waktu itu.

kualitas kerusakannya.

Tibalah kita pada situasi di mana semua indikator perekonomian

Krisis ekonomi ini pemicunya tidak berasal dari dalam perekonomian

mengalami kontraksi hebat. Semua variabel pembentuk Produk

itu sendiri. Tetapi berasal dari luar lingkungan perekonomian. Krisis

Domestik Bruto (PDB) menunjukkan penurunan kinerja yang curam.

kesehatan global, pandemi Covid-19, berubah menjadi krisis ekonomi

Angka pengangguran meningkat tajam, jumlah penduduk yang

yang efeknya sulit dicari bandingan dalam khazanah perekonomian

kembali jatuh ke dalam zona kemiskinan juga meningkat. Perbankan

dunia paska Perang Dunia II.

dan Institusi Keuangan Non-Bank (IKNB) turut mengalami tekanan

Sebagai pelaku usaha, kami merasakan nuansa optimistis

kuat. Kinerja ekspor-impor menurun. Beberapa sektor bisnis

memasuki 2020. Kita memang merasakan adanya ‘tekanan’ pada

menghadapi resiko kebangkrutan massal. Indeks saham merosot

perekonomian. Tapi persepsi terhadap tekanan itu lebih merupakan

tajam menghapuskan ribuan triliun nilai kekayaan dalam waktu

keadaan koreksi normal perekonomian terhadap ‘booming’ ekonomi

singkat. Volatilitas rupiah bergerak cepat dalam rentang yang lebar.

paska 2008. Berupa perubahan perilaku bisnis, baik itu di tingkat

Semua ini terjadi tanpa gejala pendahuluan. Tiba-tiba, cepat dan

konsumen maupun peralihan fokus usaha pelaku usaha.

dengan efek toksiknya terhadap perekonomian yang mematikan.

Dalam periode 2014 hingga 2019 agresivitas investasi

Dari segi skala efeknya terhadap struktur perekonomian, dalam

menunjukkan tren pengambilan resiko yang tinggi. Terutama pada

hemat kami, hantaman krisis pandemi terhadap perekonomian jauh

investasi padat modal dan memakan waktu. Dalam persepsi kami,

lebih hebat ketimbang krisis 1998. Saat ini yang dihadapi bukan saja

akan menunjukkan hasil positifnya dimulai tahun 2020 ini.

krisis keuangan, tapi krisis menyeluruh pada semua bangunan

Akumulasi Realisasi Investasi tahun 2014 mencapai Rp 463,1

perekonomian. Dengan menyisakan hanya sedikit saja sektor yang

triliun, meningkat menjadi Rp 545,4 triliun (meningkat 17,77%) di

tidak terdampak hebat. Dan, krisis ini bukan saja melanda Indonesia,

tahun 2015. Di tahun 2016 mencapai Rp 612,8 triliun (meningkat

tapi keseluruhan perekonomian dunia.

12,4%). Kemudian di tahun 2017 mencapai Rp 692,8 triliun (meningkat

Krisis ini menguji daya tahan perekonomian nasional kita. Menguji

13%). Di tahun 2018, meningkat lagi menjadi Rp 721,3 triliun

respon pemerintah dan otoritas ‘quasi government’. Menguji

6

20993506_MAJALAH MAJELIS JULI 2020_T-06_R1.pdf 1

EDISI NO.07/TH.XIV/JULI 2020

7/14/2020 9:59:24 AM

kemampuan dan kualitas pelaku usaha, baik korporasi maupun UMKM

tetap tidak mengangkat konsumsi, terdapat banyak usaha yang

dan sektor informal. Menguji keampuhan sistem bernegara kita.

bangkrut, mata rantai penawaran mengalami gangguan berat, dan

Bahkan menguji standar moralitas dan nilai-nilai kita dalam

ekonomi rumah tangga makin terpuruk. Dan pemulihan ekonomi glo-

perekonomian.

bal tidak menampakkan gejala positif hingga 2022.

Arah kurva pemulihan ekonomi Indonesia

Afrika Selatan. Tapi gejala dan asumsinya secara umum, dalam

Skenario Deloitte ini sebetulnya diperuntukkan bagi lingkungan
Kembali kepada judul tulisan ini, kearah mana kurva pemulihan

hemat kami, memiliki pola yang mirip dengan Indonesia. Kalau

ekonomi Indonesia? Ini pertanyaan sulit. Mantan Menteri Keuangan

diterapkan dalam skenario kurva pemulihan. Maka skenario pertama

Era SBY- Budiono, Chatib Basri menuliskan satu artikel panjang di

adalah skenario optimistik, yang sering digambarkan dalam skenario

salah satu koran nasional soal ini. Dalam bayangannya, tentu dapat

Kurva ‘V’. Skenario kedua merupakan skenario Kurva ‘U’ yang

dipertanggungjawabkan, tren pemulihan ekonomi nasional akan

moderat. Dan, skenario ketiga merupakan skenario Kurva ‘U’ yang

cenderung kearah Kurva U, bukan Kurva V (Kompas, 08/06/2020).

ekstrem.

Artinya, pemulihan ekonomi akan menempuh masa yang lebih panjang
hingga kembali berfungsi secara normal.

Laporan dari berbagai lembaga ekonomi dunia berikut prakiraan
terhadap ‘perlintasan/trajectory’ pemulihan ekonomi memiliki asumsi

Deloitte dalam laporannya yang berjudul ‘Recovering from Covid-

yang sama. Bahwa pemulihan ekonomi sangat bergantung pada

19, Considering Economic Scenarios for Resilient Leaders’ (Deloitte,

kemampuan negara-negara dalam mengendalikan pandemi Covid-

2020) menggunakan tiga skenario pemulihan ekonomi. Skenario

19 ini yang dibarengi dengan kebijakan ekonomi yang besar,

pertama disebutnya sebagai ‘a steep but short lived downturn’.

substansial dan efektif.

Asumsinya antara lain adalah bergairahnya kembali perekonomian

Sejak awal krisis ini, kami sebetulnya sudah mengajukan istilah

di akhir 2020, tingkat konfidensi konsumen meningkat, pemulihan

‘Maraton’ dalam horison kebijakan pemulihan ekonomi nasional.

Cina yang lebih cepat, berakhirnya resesi di Uni Eropa dan Amerika.

Implisitnya adalah suatu bayangan bahwa pemulihan ekonomi akan

Program fiskal substansial UE dan AS yang berjalan efektif dan

melalui perjalanan yang tidak singkat, dan pemulihan itu sendiri tidak

bergairahnya kembali ‘travel and leissure industry’ di akhir tahun.

berupa lonjakan vertikal yang cepat.

Asumsi PDB riil 2020 di Amerika -5%, UE -5%, Afrika -2,1, Cina 3%
dan Jepang 0%.

Sebagai pelaku usaha dan penyelenggara negara, tentu kami
sangat berharap pemulihan ekonomi kita bisa lebih cepat dalam

Skenario kedua disebutnya, ‘Prolonged Pandemy and Delayed

lintasan Kurva ‘V’. Apalagi dengan modal keadaan perekonomian

Rebound’. Dengan asumsi pertumbuhan PDB riil 2020 AS -8%, UE -

kita yang relatif sehat sebelum pandemi ini terjadi. Ditambahkan

8%, Afrika -5,1%, Cina 1% dan Jepang -3%. Asumsinya antara lain

dengan kombinasi kebijakan bauran fiskal dan moneter yang kuat

adalah pemulihan baru akan dimulai di akhir 2021, gelombang

dan besar-besaran yang dilakukan pemerintah dan Bank Sentral,

pandemi meningkat, stimulus fiskal gagal memicu belanja, UE dan AS

termasuk juga OJK dan LPS.

mengalami resesi berkepanjangan, dan pemulihan ekonomi di Cina

Namun. sifat dan karakteristik dari pandemi Covid-19 ini berikut

berjalan sangat lambat, serta penurunan berkepanjangan pada

dampaknya terhadap bangunan perekonomian membuat pendekatan

belanja konsumen.

realistis terhadap pemulihan menjadi pilihan yang dalam hemat kami

Skenario ketiga adalah skenario ‘The worst skenario’. Dalam
skenario ini, sistem keuangan gagal sekalipun ada upaya masif dari
Bank Sentral untuk mengatasinya, stimulus fiskal besar-besaran
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kita miliki dan kita butuhkan. Baik dari segi daya tahan fiskal

Masif artinya tidak tanggung-tanggung. Kapasitas yang dimiliki

pemerintah, kemampuan neraca Bank Indonesia berikut resiko

oleh otoritas fiskal dan moneter harus dipergunakan secara optimal

moneternya, kemampuan pemulihan ekonomi dunia. Dalam krisis ini,

dan terukur. Kami tidak memiliki kompetensi dalam menghitung

daya tahan dan kemampuan otoritas negara merupakan kunci bagi

seberapa besar biaya yang mesti dikeluarkan untuk benar-benar

pemulihan ekonomi.

mengembalikan perekonomian pada kinerja normalnya. Namun,

Dengan membayangkan secara realistis bahwa pemulihan

seberapa besarpun biaya yang diperlukan untuk mengatasi krisis

ekonomi akan melewati skenario Kurva ‘U’, maka kebijakan-kebijakan

dan memulihkan perekonomian, sebesar itu pulalah biaya yang mesti

yang diambil tentu memiliki pula persyaratan-persyaratan yang

digelontorkan oleh otoritas.

diperlukan dalam menciptakan dan menjaga momentum pemulihan.

Demikian juga dengan Transparansi. Ini merupakan persyaratan

Persyaratan-persyaratan itu, antara lain: pertama, rancang-

sukses yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Transparansi menjamin

bangun kebijakan fiskal pemerintah. Khususnya yang berhubungan

kontrol yang sehat terhadap proses pemulihan sekaligus juga

dengan rancang bangun pemulihan berbasis APBN.
APBN merupakan alat utama pemerintah dalam menangani krisis.

meningkatkan akuntabilitas dan menjamin akseptabilitas publik
terhadap langkah-langkah kebijakan pemulihan. Transparansi

Tetapi penggunaan tidak tepat dari alat ini juga bisa menjadi bumerang

menjamin munculnya ‘mutual trust’ dari stake holder terhadap

bagi proses pemulihan itu sendiri. Terutama apabila penggunaannya

kebijakan dan pengambil kebijakan.

menggunakan asumsi tunggal bahwa tindakan APBN yang masif

Persyaratan berikutnya adalah kebutuhan mendesak dalam

akan bisa mengungkit perekonomian dengan cepat. Penggunaan

kerangka pemulihan ekonomi untuk menjawab tantangan struktural

yang masif itu semestinya dibarengi dengan prinsip penjagaan

perekonomian kita. Perekonomian baru Indonesia memerlukan

keberlangsungan fiskal. Terutama untuk menjaga sisi kontra produktif

perubahan dan penyesuaian struktural.

dari krisis yang dihadapi; sisi kontraproduktif itu adalah besarnya
variabel ketidakpastian yang mewarnai krisis ini.

Dalam pemulihan ekonomi yang diperlukan adalah suatu model
pemulihan yang sekaligus juga merupakan jawaban terhadap prob-

Postur APBN kita saat ini mengharuskan kita untuk berhati-hati

lem struktural perekonomian yang endemik dalam perekonomian In-

dalam penggunaan masifnya. Struktur penerimaan negara masih

donesia. Pemulihan ekonomi bukanlah kembali pada bentuk lama

akan mengalami ‘shock’ dalam satu dua tahun kedepan. Yang

perekonomian kita. Tetapi perekonomian yang mencerminkan

berakibat pada pembesaran kumulatif pembiayaan defisit di tahun-

kesiapan kita dalam wujud baru perekonomian yang lebih egaliter,

tahun ke depan.

kompetitif, pro-lingkungan, inovatif dan dinikmati oleh masyarakat

Dalam pemulihan ini, kebijakan pengetatan tentu merupakan opsi

luas.

kritis yang hampir sulit untuk dipilih. Namun stamina APBN mesti

Pemulihan ekonomi bukan sekedar perbaikan profil Produk

dijaga dalam pemulihan. Durasi penggunaannya seyogyanya dikelola

Domestik Bruto. Bahkan, pemulihan ekonomi sudah semestinya

secara tepat. APBN untuk pemulihan memang mesti masif tapi juga

dilakukan dalam kerangka perbaikan kualitas perekonomian. Bukan

harus memiliki stamina yang cukup sepanjang proses pemulihan.

melestarikan praktik lama perekonomian yang distortif pada kualitas

Artinya, APBN bukanlah solusi tunggal pemulihan ekonomi. Tetapi

kehidupan berbangsa dan bernegara.

APBN adalah titik pijak dan jangkar utama pemulihan ekonomi.

Langkah-langkah kebijakan pemulihan ekonomi yang ‘eksta-ordi-

Persyaratan kedua adalah mempertahankan paradigma ‘Fokus,

nary’, yang diambil oleh pemerintah dan otoritas lainnya, dan juga

Desisif, Masif, dan Transparan’. Fokus bermakna motif dan tujuan

memperoleh dukungan politik besar dari legislatif, merupakan modal

kebijakan dipastikan kejelasannya. Sektor dan pelaku ekonomi yang

besar untuk menjalankan agenda-agenda perubahan struktural

paling terdampak menjadi prioritas utama. Dalam hal sektor, yang

perekonomian tranformatif. Modal ini sepatutnya digunakan untuk

memiliki elastisitas dan daya ungkit ekonomilah yang menjadi

tujuan-tujuan besar dan berdampak panjang.

patokannya. Dalam hal pelaku, sektor UMKM sebagai penyumbang

‘Legacy’ pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam

tenaga kerja terbesar memperoleh porsi terbesar dalam alokasi

hemat kami, bukanlah apa yang dikerjakannya lima tahun

sumber daya kebijakan. Tidak berarti, korporasi, sebagai pembayar

sebelumnya. Tapi ‘legacy’ historis pemerintahan ini terletak pada

pajak terbesar tidak memperoleh perhatian serius.

kemampuannya menangani krisis ini, membalikkan situasi

Desisif bermakna kebijakan fiskal dan moneter betul-betul hadir

perekonomian dan meletakkan fondasi perekonomian baru Indo-

dalam menyelesaikan persoalan. Karena itu, menjaga perlintasan

nesia yang menjawab problem struktural lama perekonomian.

permintaan tetap pada rute positif adalah inti dari kebijakan yang

Sekaligus juga, meletakkan fondasi yang kokoh bagi keberlanjutan

desisif itu.

kompetitif bangsa Indonesia. ❏
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Sidang Tahunan MPR RI 2020

Siap Digelar Secara Virtual
Sidang Tahunan MPR RI 2020 melakukan dua terobosan. Selain pertama kali dilakukan secara
virtual, juga untuk pertama kalinya pimpinan lembaga negara menyampaikan secara langsung
laporan kinerja tahunan kepada rakyat melalui Sidang Tahunan MPR.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

S

AMPAI hari ini, akhir Juni 2020, Indonesia masih bergelut dengan
pandemi Covid-19. Berawal dari Wuhan, Tiongkok, pada akhir
Desember 2019, virus Corona telah menyebar dengan sangat
cepat dan masif ke seluruh penjuru dunia, mulai dari negara-negara
di Asia, Eropa, Amerika, Amerika Latin, hingga Afrika. World Health
Organization (WHO) telah menetapkan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) sebagai pandemi. Indonesia sendiri mengumumkan kasus
pertama Covid-19 pada 2 Maret 2020.
Secara global, sampai akhir Juni 2020, jumlah kasus positif Covid19 di dunia sudah mencapai 10 juta lebih. Jumlah korban meninggal
akibat pandemi Covid-19 ini mencapai 489 ribu lebih. Pada waktu
yang sama, Indonesia mencatat sedikitnya 52 ribu lebih kasus positif
Covid-19. Jumlah korban meninggal dunia akibat Covid-19 di Indonesia sudah lebih dari 2.700 orang. Hingga saat ini belum ada tandatanda pandemi Covid-19 akan reda dan berakhir.
Sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Ibukota Jakarta, setelah
menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kini
melonggarkan PSBB dan menetapkan masa transisi menuju new normal. Dengan new normal maka sejak pertengahan Juni 2020 masyarakat
bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengikuti ketentuan protokol
kesehatan yang ketat, seperti memakai masker, rajin mencuci tangan,
menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Prokotol kesehatan ini
diharapkan dapat memutus rantai penularan Covid-19.
Bila dihitung hingga ditemukannya vaksin yang diperkirakan baru
10
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hadir akhir 2020 maka sekitar tujuh bulan masyarakat menjalankan
kehidupan new normal dengan protokol kesehatan secara ketat
dan disiplin. Karena itu, pada Agustus 2020, MPR menggelar Sidang
Tahunan MPR di tengah pandemi Covid-19. Bagaimana penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR kali ini?
Berkaitan dengan persiapan Sidang Tahunan MPR, Pimpinan MPR
telah berkomunikasi dengan pimpinan sejumlah lembaga tinggi negara.
Berturut-turut Pimpinan MPR melakukan rapat jarak jauh secara virtual
dengan pimpinan lembaga tinggi negara lainnya. Pada Kamis 16 April
2020, Pimpinan MPR mengadakan rapat konsultasi persiapan Sidang
Tahunan MPR 2020 dengan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Hari berikutnya, Jumat ,17 April 2020, Pimpinan MPR mengadakan
rapat yang sama dilakukan dengann Pimpinan BPK. Kemudian
dilanjutkan pada Rabu, 22 April 2020, rapat konsultasi melalui aplikasi
teleconference call dengan Pimpinan Komisi Yudisial (KY). Lalu
dilanjutkan Kamis, 23 April 2020, PImpinan MPR melakukan rapat
jarak jauh dengan Pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK). Dan, pada
Selasa 28 April 2020, Pimpinan MPR mengadakan rapat konsultasi
dengan Pimpinan Mahkamah Agung (MA).

Secara Virtual
Dalam rapat konsultasi dengan para pimpinan lembaga negara itu,
Ketua MPR Bambang Soesatyo menjelaskan, MPR akan menggelar
Sidang Tahunan MPR pada Agustus 2020. Dasar hukum penyeEDISI NO.07/TH.XIV/JULI 2020
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lenggaraan Sidang Tahunan MPR RI ini
mengacu pada Pasal 2 ayat 2 UUD NRI Tahun
1945 dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019
tentang Tata Tertib MPR RI ayat 1-3. Sidang
Tahunan MPR dengan agenda penyampaian
laporan kinerja lembaga tinggi negara sudah
menjadi konvensi ketatanegaraan.
Gagasan penyampaian laporan tahunan
lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR,
kata Bamsoet, bukan ide dadakan tapi sudah
bergulir sejak MPR dipimpin Taufiq Kiemas
(alm) sebagai Bapak Empat Pilar MPR.
“Kepemimpinan MPR saat ini meneruskan
gagasan (almarhum) Pak Taufiq Kiemas untuk
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
lembaga negara kepada rakyat,” katanya.
Bamsoet mengungkapkan, MPR telah
menyiapkan alternatif pelaksanaan Sidang
Tahunan MPR pada Agustus 2020. “Seandainya pada Agustus kondisi pandemi Covid19 masih mengharuskan social distancing
atau physical distancing, MPR RI juga sudah
mempersiapkan berbagai alternatif pelaksanaan Sidang Tahunan menyesuaikan
EDISI NO.07/TH.XIV/JULI 2020
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Bambang Soesatyo

ketentuan protokol kesehatan,” jelasnya.
Dalam Sidang Tahunan MPR RI yang
dilakukan secara virtual, lanjut Bamsoet,
kehadiran fisik hanya untuk Pimpinan MPR,
DPR, DPD, presiden – wakil presiden,
pimpinan lembaga negara, anggota MPR

yang dibatasi jumlahnya. Sidang Tahunan
MPR tetap memberlakukan protokol kesehatan yang ditetapkan WHO.
Bamsoet memberi gambaran teknis pelaksanaan Sidang Tahunan MPR itu. Pada 13
Agustus 2020, Sidang Tahunan MPR mendengarkan penyampaian laporan kinerja
tahunan lembaga negara, mulai dari MPR,
DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY. Sedangkan
pada 14 Agustus 2020 mendengarkan
laporan kinerja tahunan presiden selaku
kepala pemerintahan, sekaligus penyampaian
Pidato Kenegaraan Presiden selaku kepala
negara dalam rangka Hari Ulang Tahun
Kemerdekaan Republik. Karena pada 15 –
16 Agustus 2020 jatuh pada hari Sabtu dan
Ahad maka Sidang Tahunan MPR rencananya
dimajukan menjadi Kamis – Jumat 13 – 14
Agustus 2020.
Jika situasi normal Sidang Tahunan MPR
diusulkan dibuat dua hari agar lebih maksimal
sekaligus menghindari presiden tidak perlu
tiga kali naik turun podium untuk menyampaikan pidato sebagaimana terjadi tiga tahun
11
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terakhir ini. “Namun apabila pada Agustus
2020 Indonesia masih dilanda pandemi
Covid-19 bisa saja Sidang Tahunan MPR
dipadatkan satu hari dan presiden bisa
menyampaikan secara virtual dari Istana
Bogor. Semua tergantung pada kesepakatan
para pimpinan lembaga negara, termasuk
presiden,” katanya.
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR, Idris
Laena, juga memastikan Sidang Tahunan
MPR tetap digelar pada Agustus 2020.
Pasalnya, Sidang Tahunan MPR dengan

Idris Laena

dasar hukumnya Ketetapan MPR/Tata Tertib
MPR sudah menjadi konvensi ketatanegaraan. “Ini sudah merupakan hasil kesepakatan
seluruh anggota MPR RI. Karena itu, pada
2020 ini, pada masa pandemi Covid-19, tentu
kita akan tetap melaksanakan Sidang
Tahunan MPR dengan memerhatikan protokol
kesehatan,” katanya kepada Majelis.
Anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra,
El Nino Hoesein Mohi, berpendapat sama,
bahwa Sidang Tahunan MPR yang digelar di
tengah pandemi Covid-19 perlu dilakukan
penyesuaian-penyesuaian, seperti mengikuti
protokol kesehatan. “Secara teknis penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR pada
Agustus 2020 ini perlu melakukan penyesuaian dengan kebijakan yang diambil
pemerintah terkait dengan pandemi Covid19, khususnya protokol kesehatan,” katanya
kepada Majelis.
Sependapat dengan Idris Laena dan El
Nino, anggota MPR dari DPD, Fahira Idris,
menyebutkan, Sidang Tahunan MPR sudah
menjadi konvensi ketatanegaraan tentu
harus tetap dilaksanakan, meskipun dengan
melakukan penyesuaian-penyesuaian
12
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dengan memerhatikan protokol Covid-19.
“Walaupun masih bergelut dengan pandemi
Covid-19 tetapi kehidupan harus tetap
berjalan. Apalagi kehidupan kenegaraan tidak
boleh dikalahkan oleh Covid-19 ini,” katanya
kepada Majelis.
Fahira mencontohkan penyesuaian itu,
misalnya, dengan membatasi kehadiran
anggota MPR dan selebihnya bisa mengikuti
Sidang Tahunan secara virtual. “Mengenai
bagaimana teknis pelaksanaannya, tentu
harus menunggu koordinasi MPR dengan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

presiden, dan hasil Rapat Gabungan
Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi/
Kelompok DPD,” ujarnya.

Laporan Kinerja Secara Langsung
Dalam pertemuan konsultasi dengan
pimpinan lembaga negara, Ketua MPR
Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa
laporan kinerja lembaga negara dalam Sidang
Tahunan MPR merupakan laporan langsung
kepada rakyat. MPR hanya memfasilitasi
melalui Sidang Tahunan MPR. Jadi, bukan
laporan kepada MPR RI karena dalam forum
tersebut MPR juga menyampaikan laporan
tahunannya kepada rakyat.
Bamsoet menambahkan, seperti pimpinan
lembaga negara lain, presiden sebagai
kepala pemerintahan juga menyampaikan
laporan tahunannya dalam Sidang Tahunan
MPR sebagaimana yang telah berlangsung
selama ini. Hanya, bedanya, jika sebelumnya
penyampaian laporan pimpinan lembaga
negara lain dalam bentuk rangkuman melalui
atau lewat presiden. Nanti, dalam Sidang
Tahunan MPR 2020 laporan kinerja lembaga
negara disampaikan langsung oleh masing-

masing pimpinan lembaga negara.
“Melalui Sidang Tahunan MPR ini rakyat
bisa mendengar dan mengetahui apa saja
yang sudah dikerjakan lembaga negara
sehingga bisa mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas, sekaligus mendewasakan
demokrasi kita,” katanya.
Penyampaian laporan kinerja tahunan
lembaga negara tersebut selain sebagai
perwujudan transparansi dan akuntabilitas
publik, juga sebagai bagian dari proses
pematangan dan pendewasaan demokrasi
yang memastikan terwujudnya clean and
good governance. Dengan memberikan
langsung laporan kinerja tahunan, rakyat
juga diberi kesempatan untuk mendengarkan
dan mengevaluasi masing-masing kinerja
lembaga negara.
“Di sisi lain, masing-masing lembaga
negara juga bisa menjadikan momen ini
sebagai pembuktian kepada rakyat atas
berbagai capaian yang telah dilakukan
selama setahun terakhir. MPR RI hanya
memfasilitasi, rakyatlah yang akhirnya
memberikan penilaian. Jika proses kenegaraan ini bisa berlangsung setiap tahun niscaya
akan memberikan efek yang besar bagi
peningkatan kinerja lembaga negara,” papar
Bamsoet.
Dengan demikian ada dua terobosan
Sidang Tahunan MPR kali ini. Selain pertama
kalinya dilakukan secara virtual, juga untuk
pertama kalinya para pimpinan lembaga
negara secara langsung menyampaikan
laporan kinerja tahunannya kepada rakyat,
dengan difasilitasi dalam Sidang Tahunan
MPR RI. Ini berbeda dengan tahun-tahun
sebelumnya, penyampaian laporan kinerja
tahunan lembaga negara disampaikan oleh
presiden dalam waktu sangat terbatas.
Idris Laena juga menegaskan bahwa
laporan lembaga tinggi negara (delapan
lembaga tinggi negara) dalam Sidang
Tahunan MPR bukanlah laporan kepada MPR,
tetapi laporan kepada rakyat Indonesia. MPR
mempunyai kedudukan yang sama dengan
lembaga-lembaga tinggi negara lainnya.
“Laporan lembaga negara pada Sidang
Tahunan MPR bukan laporan kepada lembaga
MPR, karena MPR bukan lagi sebagai
lembaga tertinggi negara, melainkan memiliki
kedudukan yang sama dengan lembaga
negara lainnya. Karena itu, laporan kinerja
lembaga negara pada Sidang Tahunan yang
EDISI NO.07/TH.XIV/JULI 2020
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difasilitasi oleh MPR adalah laporan kepada
masyarakat Indonesia,” jelas Ketua Badan
Anggaran MPR ini.
Namun, Idris Laena berpendapat, laporan
kinerja lembaga negara itu cukup diwakili
atau disampaikan oleh presiden sebagai
kepala negara dalam pidato di Sidang
Tahunan MPR. Alasannya, agar lebih efektif
cukup disampaikan oleh Presiden. Selain itu,
alasan lainnya adalah bahwa presiden
mempunyai tanggung jawab terhadap
penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
“Pertimbangannya lebih efektif. Dan,
presiden sebagai kepala negara dan juga
kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab
menyeluruh terhadap penyelenggaraan
negara dan pemerintahan di negara Republik
Indonesia. Laporan kinerja yang disampaikan
dan diwakili oleh presiden cukup memenuhi
harapan masyarakat sebagai bentuk
perwujudan pertanggungjawaban publik,”
ujar Idris.
Berbeda dengan Idris Laena, dalam hal
laporan kinerja lembaga negara, El Nino
berpendapat bahwa idealnya lembaga
negara menyampaikan sendiri laporan
kinerja dalam Sidang Tahunan MPR. Bukan
diwakilkan atau disampaikan presiden
sebagai kepala negara, seperti pada Sidang
Tahunan MPR sebelumnya. Jika setiap
lembaga negara menyampaikan sendiri
laporan kinerjanya maka Sidang Tahunan
MPR perlu mendapatkan tambahan waktu
penyelenggaraan. El Nino memperkirakan
perlu sedikitnya lima jam untuk penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR.
“Dalam Sidang Tahunan MPR ada delapan
lembaga negara yang akan menyampaikan
laporan kinerjanya. Jika setiap lembaga negara
membutuhkan masing-masing waktu sekitar
40 menit maka Sidang Tahunan MPR bisa
diselesaikan dalam waktu 6 jam. Secara teknis
itu tidak menjadi masalah. Sebab, setiap
anggota MPR terbiasa mengikuti rapat seharian
penuh, baik di DPR maupun di DPD,” papar
Sekretaris Fraksi Partai Gerinda MPR RI ini.
Kalau pun Sidang Tahunan MPR terpaksa
harus seperti tahun lalu (laporan kinerja
lembaga negara diwakilkan atau disampaikan
presiden sebagai kepala negara), El Nino
berharap, MPR bisa melakukan kajian
terhadap kinerja lembaga negara itu. “Kajian
yang dilakukan MPR terhadap laporan kinerja
lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR
EDISI NO.07/TH.XIV/JULI 2020
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El Nino Hoesein Mohi

harus dari sudut pandang konstitusi,”
ujarnya.
Menurut El Nino, persoalan apakah
lembaga negara menyampaikan sendiri
laporan kinerjanya atau diwakilkan oleh
presiden sebenarnya bukan pada persoalan
teknis, melainkan pada persoalan tata
perundang-undangan. Karena itu, selalu
muncul perdebatan soal laporan kinerja
lembaga negara ini. “Persoalan ini sebetulnya
bukan pada teknis tetapi pada tata perundang-undangan maupun pada tata konvensi nasional. Karena itu, selalu muncul
perdebatan terkait apakah perlu dilakukan
laporan pertanggungjawaban lembagalembaga negara di hadapan anggota MPR
dalam Sidang Tahunan MPR,” jelasnya.
Fahira juga sejalan dengan El Nino bahwa
idealnya masing-masing lembaga negara
secara langsung menyampaikan laporan
kinerjanya di depan Sidang Tahunan MPR.
“Idealnya memang begitu, setiap lembaga

Fahira Idris

negara menyampaikan laporan kinerjanya
secara langsung kepada masyarakat melalui
forum Sidang Tahunan MPR,” kata Wakil
Ketua Badan Pengkajian MPR ini.
“Tentu ini harus menunggu pertemuan
konsultasi antara pimpinan lembaga negara.
Saya sangat berharap, setiap lembaga
negara dapat menyampaikan secara langsung laporan kinerjanya masing-masing, tidak
disampaikan oleh presiden sebagaimana
yang sudah berlangsung selama ini,”
imbuhnya.
Jika memang setiap lembaga negara
menyampaikan laporan kinerja secara
langsung, lanjut Fahira, tentu Sidang Tahunan
MPR membutuhkan tambahan waktu. Sebenarnya persoalan ini sudah diatur dalam
Tata Tertib MPR. “Kita kembalikan saja
kepada gagasan awal penyelenggaraaan
Sidang Tahunan MPR sebagaimana diatur
dalam Pasal 152 Tata Tertib MPR, bahwa
Sidang Tahunan MPR dilaksanakan tiga hari,
diawali dengan penyampaian laporan
kinerja MPR dan ditutup dengan laporan
kinerja presiden,” paparnya.
Fahira menambahkan, Sidang Tahunan
MPR yang sudah menjadi konvensi ketatanegaraan merupakan terobosan yang
sangat baik. “Sayangnya maksud awal
diadakannya Sidang Tahunan MPR ini belum
tercapai sepenuhnya karena laporan kinerja
lembaga-lembaga negara disampaikan oleh
presiden dalam waktu yang sangat singkat.
Tetapi paling tidak terobosan ini merupakan
langkah awal demi tegaknya kedaulatan
rakyat,” tuturnya.
Bila para pimpinan Lembaga negara
menyampaikan secara langsung laporan
kinerjanya masing-masing, menurut Fahira,
maka rakyat dapat menilai apakah kinerja
lembaga-lembaga negara itu sudah sesuai
dengan harapan rakyat atau belum. “Saya
berharap, Sidang Tahunan MPR dapat tetap
berjalan dengan kehadiran presiden dan
pimpinan lembaga negara lainnya secara fisik.
Tentu protokol kesehatan tetap harus
diperhatikan secara baik. Syukur Alhamdulillah
jika pada Sidang Tahunan MPR di masa
pandemi ini menjadi awal terlaksananya
laporan kinerja yang disampaikan secara
langsung oleh masing-masing lembaga
negara, tidak disampaikan oleh presiden,”
tutupnya. ❏
DER/EFP/BSC
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Sejarah Tiga Pidato Presiden Jelang HUT RI
Setiap menjelang HUT RI, Presiden menyampaikan tiga pidato di parlemen, yaitu pidato laporan
kinerja lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR, pidato kenegaraan, dan pidato nota keuangan
dan RAPBN. Masing-masing pidato mempunyai catatan sejarah tersendiri.

Presiden Soekarno

S

EHARI menjelang peringatan Hari
Kemerdekaan RI bulan Agustus
mendatang, parlemen Indonesia menyelenggarakan tiga sidang di Ruang Rapat
Paripurna Gedung Nusantara, Kompleks
Parlemen, Jakarta. Pertama, Sidang Tahunan
MPR dengan agenda penyampaian laporan
kinerja lembaga-lembaga negara yang
diberikan kewenangan oleh UUD NRI Tahun
1945. Kedua, Sidang Bersama DPR dan DPD
untuk mendengarkan pidato kenegaraan
Presiden dalam rangka Hari Ulang Tahun
Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan,
ketiga, Sidang Paripurna DPR RI dengan
agenda pembacaan nota keuangan pemerintah dan RAPBN.
Pada tahun lalu, dalam sehari Presiden
tiga kali naik podium dengan agenda
menyampaikan pidato di parlemen. Pertama,
pada pukul 08.30 WIB Presiden menyampaikan laporan kinerja lembaga negara dalam
Sidang Tahunan MPR. Kedua, pada pukul
10.20 WIB, Presiden menyampaikan pidato
kenegaraan di depan Sidang Bersama DPR14
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DPD. Ketiga, di tempat yang sama Gedung
Nusantara, pada pukul 14.00 WIB siang hari,
Presiden menyampaikan pidato nota keuangan dan RAPBN.
Ketiga pidato presiden dalam sidang
paripurna di parlemen ini memiliki catatan
sejarah sendiri. Terhitung sejak 2015,
Presiden menyampaikan tiga kali pidato di
parlemen dalam hari yang sama. Sebelum
tahun 2015, Presiden hanya menyampaikan
dua pidato kali saja, yaitu Pidato Kenegaraan
dan Pidato Nota Keuangan dan RAPBN. Tapi,
sejak 2015, MPR menggelar Sidang Tahunan
MPR sebagai amanat Tata Tertib MPR No. 1
Tahun 2014. Sejak itu MPR selalu menggelar
Sidang Tahunan MPR yang sudah menjadi
konvensi ketatanegaraan Indonesia.
Bagaimana sejarah pidato kenegaraan
dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia? Sejarah pidato kenegaraan
untuk memperingati Hari Ulang Tahun
Kemerdekaan Indonesia ini sudah dimulai
sejak era Orde Lama. Di masa pemerintahan
Presiden Soekarno, setiap 17 Agustus, Bung

Karno mempunyai kebiasaan untuk berpidato
dalam suatu rapat umum di depan Istana
Merdeka, dan dalam suasana yang menggelorakan semangat rakyat.
Presiden pertama Republik Indonesia,
Soekarno, dikenal sebagai seorang orator
ulung. Pidato yang disampaikannya mampu
membangkitkan emosi mereka yang mendengarnya. Tak terkecuali saat Soekarno,
yang disapa Bung Karno, menyampaikan
pidato peringatan Hari Kemerdekaan RI pada
setiap 17 Agustus. Dalam artikel arsip lama
Kompas terbitan 11 Agustus 1965, berjudul:
“Tjara Bung Karno Mempersiapkan Amanat
17 Agustus”, Bung Karno melakukan
perenungan dan bermunajat memohon
petunjuk Tuhan sebelum menuliskan pidato.
Setelah melakukan kedua hal itu, Soekarno
menuliskan amanatnya, bukan dengan mesin
tik, melainkan tulisan tangan.
Dalam pidato saat peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia 1963, Bung Karno
mengakui kerap menitikkan air mata saat
menuliskan amanat karena kondisi batin yang
penuh dengan emosi. “Dengan terus-terang
saya katakan di sini bahwa beberapa kali
saya harus ganti kertas, oleh karena air
mataku kadang-kadang tak dapat ditahan
lagi,” kata Soekarno dalam pidatonya.
Emosi ini bukan amarah, melainkan
perasaan haru dan cinta yang begitu besar
kepada bangsa dan negara. “Tiap kali saya
mempersiapkan pidato 17 Agustus lantas
menjadi seperti dalam keadaan keranjingan,”
ujar Soekarno.
“Saya menulis pidato ini sebagaimana
biasa dengan perasaan cinta yang meluapluap terhadap Tanah Air dan bangsa. Tetapi
ini kali dengan perasaan terharu juga. Lebih
daripada biasa terhadap keuletan Bangsa
Indonesia dan kekaguman yang amat tinggi
terhadap kemampuan bangsa Indonesia,”
ujar Soekarno saat upacara peringatan
Kemerdekaan Indonesia itu.
Peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru
membawa perubahan, termasuk perubahan
dalam pidato kenegaraan untuk memperingati
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Hari Kemerdekaan Indonesia. Pada masa
Orde Lama, Soekarno menyampaikan pidato
kenegaraan pada 17 Agustus. Tetapi sejak
masa pemerintahan Orde Baru di bawah
kepemimpinan Soeharto (1967), pidato
kenegaraan dalam rangka memperingati HUT
RI itu berubah menjadi 16 Agustus.
Pada Rabu, 16 Agustus 1967, untuk
pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, Pejabat Presiden Jenderal Soeharto mengucapkan pidato kenegaraannya
di depan sidang DPR-GR sehari sebelum
perayaan Hari Kemerdekaan RI. Berhadapan
langsung dengan anggota DPR-GR, Soeharto ingin memfungsikan lembaga perwakilan rakyat itu dengan memberikan

Presiden Soeharto

semacam “pertanggungjawaban” tahunan
apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah.
Dalam pidato hari itu, Soeharto menandaskan bahwa penyimpangan terhadap
Pancasila dan UUD 1945 yang terjadi pada
masa Orde Lama telah membawa akibat
yang sangat luas dan mendalam, bahkan
merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan
negara. Fungsi dan tujuan Orde Baru adalah
untuk mempertahankan, memurnikan wujud
dan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.
Sejak 1968, pidato kenegaraan untuk
memperingati HUT Kemerdekaan RI kemudian diikuti dengan kebiasaan menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN.

Pidato Presiden pada Sidang Tahunan MPR
Sebenarnya MPR sudah menyelenggarakan Sidang Tahunan pada awal masa
reformasi. Sidang Tahunan MPR pertama
kali dilakukan berdasarkan pada Ketetapan
EDISI NO.07/TH.XIV/JULI 2020

20993506_MAJALAH MAJELIS JULI 2020_T-15.PDF 1

MPR Nomor II/MPR Tahun 1999 tentang
Peraturan Tata Tertib MPR. Karena itu, Sidang
Tahunan MPR pada awal reformasi sudah
dilakukan sejak 1999. Dalam mekanisme
Sidang Tahunan MPR, mulai 1999 hingga
2003, setiap lembaga tinggi negara menyampaikan laporan pertanggungjawaban
kepada MPR.
Atas laporan tersebut, MPR pun membentuk Ketetapan MPR tentang Penerimaan
atas Laporan Pertanggungjawaban Lembaga-Lembaga Tinggi Negara. Selain terkait
dengan mekanisme pertanggungjawaban
lembaga tinggi negara, Sidang Tahunan MPR
di awal reformasi juga diperlukan terkait
dengan proses perubahan UUD 1945.

baru, dimulai 2015. Sidang Tahunan MPR ini
sudah menjadi konvensi ketatanegaraan.
Ketentuannya diatur dalam Tap MPR/Tata
Tertib MPR. Pada 14 Agustus 2015 dilaksanakan Sidang Tahunan MPR perdana
dengan agenda pidato presiden selaku
kepala negara yang memuat laporan kinerja
lembaga-lembaga negara.
Sidang Tahunan MPR bisa dikatakan
konvensi ketatanegaraan yang diinisiasi oleh
MPR. Sidang Tahunan MPR ini diharapkan
menjadi forum bagi setiap lembaga tinggi
negara yang diberikan mandat oleh konstitusi
untuk menyampaikan laporan kinerjanya
kepada rakyat. Walaupun pidato presiden
yang merangkum laporan masing-masing

Presiden Joko Widodo

Proses ini sudah dimulai pada 1999 dan ada
kesepakatan awal dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sebagai satu
rangkaian perubahan.
Sejak MPR bukan lagi menjadi lembaga
tertinggi maka tidak ada lagi pertanggungjawaban kepada MPR. Karena itu, Sidang
Tahunan MPR tidak ada lagi sejak 2005. Pada
masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2004 – 2014, tradisi Sidang
Tahunan MPR ditiadakan. MPR hanya bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun.
Peran MPR hanya sebatas menjalankan
tugas untuk menyosialisasikan hasil-hasil
amandemen UUD 1945 dan melantik Presiden dan Wakil Presiden.
Pada masa kepemimpinan Presiden Joko
Widodo, peran MPR mengalami peningkatan
dengan dihidupkannya kembali tradisi Sidang
Tahunan MPR. Karena itu, sebenarnya pidato
presiden pada Sidang Tahunan MPR relatif

lembaga tinggi negara disampaikan dalam
forum Sidang Tahunan MPR, laporan kinerja
lembaga tinggi negara itu tidak ditujukan
kepada MPR, melainkan kepada rakyat.
Dengan demikian terdapat perbedaan
mendasar antara Sidang Tahunan MPR
awal reformasi dan Sidang Tahunan MPR
yang dimulai 2015. Sidang Tahunan MPR
mulai dari 2015 bukan merupakan forum
pertanggungjawaban lembaga-lembaga
tinggi negara terhadap MPR, melainkan
sebagai media formal ketatanegaraan di
mana lembaga-lembaga tinggi negara
melalui presiden selaku kepala negara
menyampaikan laporan kinerjanya kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan.
Sidang Tahunan MPR merupakan media
formal prosedural bagi transparansi dan
akuntabilitas lembaga-lembaga tinggi
negara. ❏
BSC (dari berbagai sumber)
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MAJELIS
UTAMA
AWANCARA

Syariefuddin Hasan
Wakil Ketua MPR RI

Tradisi Ketatanegaraan
Ini Perlu Digelar Setiap Tahun

P

ADA bulan Agustus 2020, Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR)
menggelar Sidang Tahunan MPR.
Sidang paripurna MPR yang diikuti seluruh
anggota MPR dan dihadiri Presiden dan
Wakil Presiden ini sudah menjadi konvensi
ketatanegaraan Indonesia sejak pertama
kali digelar pada 2015. Sidang Tahunan
MPR ini menjadi forum bagi lembagalembaga tinggi negara yang mendapat
mandat dari UUD NRI Tahun 1945 untuk
menyampaikan progress report (laporan
kinerja) selama setahun kepada rakyat.
Pada Sidang Tahunan MPR sebelumnya,
laporan kinerja lembaga tinggi negara itu
disampaikan oleh Presiden selaku kepala
negara.
Namun, ada yang berbeda dalam penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR kali ini.
Sidang Tahunan MPR pada Agustus 2020
digelar di tengah pandemi Corona Virus
Disease- 2019 (Covid-19). Kasus positif
Covid-19 di Indonesia masih tetap tinggi
dan belum mereda. Bagaimana Sidang
Tahunan MPR di tengah pandemi Covid-19
ini? Berikut perbincangan Majelis dengan
Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan
beberapa waktu lalu. Petikannya.
Sejak 2015, setiap tahun MPR menyelenggarakan Sidang Tahunan MPR.
Pada Agustus 2020 ini MPR akan meng-
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gelar sidang paripurna untuk mendengarkan laporan kinerja lembaga
negara selama satu tahun. Berbeda
dengan tahun sebelumnya, pada tahun
ini Indonesia masih menghadapi pandemi Covid-19. Bagaimana menurut
Bapak penyelenggaraan Sidang Tahunan
MPR di tengah pandemi Covid-19 ini?
Sidang Tahunan MPR adalah tradisi
ketatanegaraan Indonesia yang sangat
penting. Sejak 2015 Sidang Tahunan MPR ini
dilakukan setiap tahun di bulan Agustus.
Dalam momen tersebut lembaga-lembaga
tinggi negara yang mendapat mandat dari
UUD NRI Tahun 1945, yaitu MPR, DPR, DPD,
lembaga kepresidenan, BPK, MA, MK, dan
Komisi Yudisial, diberi kesempatan untuk
menyampaikan laporan kinerjanya dalam
satu tahun berjalan kepada rakyat, termasuk
MPR. Laporan kinerja lembaga tinggi negara
itu bukan kepada MPR. MPR juga menyampaikan laporan kinerjanya. MPR hanya
memfasilitasi Sidang Tahunan.
Secara substansi, penyelenggaraan
Sidang Tahunan MPR pada Agustus 2020
mendatang tidak ada perbedaan dengan
tahun-tahun sebelumnya. Maksud dan tujuan
penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR tetap
sama seperti tahun-tahun lalu. Namun, ada
persoalan, yaitu Sidang Tahunan MPR ini
digelar di masa pandemi Covid-19. Tetapi,
persoalan ini sebenarnya hanya masalah

teknis dalam penyelenggaraannya saja.
Sebelum ada pandemi Covid-19, penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dilakukan
secara normal. Nah, untuk penyelenggaraan
Sidang Tahunan MPR kali ini harus mengikuti
protokol kesehatan yang ketat. Intinya,
walaupun kita sekarang berada dalam masa
pandemi Covid-19, penyelenggaraan Sidang
Tahunan MPR dengan agenda penyampaian
laporan kinerja lembaga-lembaga negara
kepada rakyat tetap berjalan.
Tentang bagaimana isi laporan kinerja
setiap lembaga Negara, termasuk Presiden RI, itu diserahkan kepada masingmasing lembaga negara. MPR tidak bisa
mendikte apa-apa yang mesti disampaikan dalam sidang tersebut. Nanti biar
rakyat yang menyaksikan dan menilai
laporan kinerja masing-masing lembaga
negara tersebut.
Pada Sidang Tahunan MPR sebelumnya, laporan kinerja lembaga negara
yang kewenangannya diberikan UUD
NRI Tahun 1945 (MPR, DPR, DPD, MA, MK,
KY, BPK, dan Lembaga Kepresidenan)
disampaikan melalui pidato Presiden
EDISI NO.07/TH.XIV/JULI 2020
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RI. Bisakah dalam Sidang Tahunan MPR
pada tahun ini setiap lembaga negara
menyampaikan secara langsung laporan kinerjanya di depan Sidang Tahunan
MPR (tidak diwakilkan oleh Presiden).
Bagaimana pendapat bapak?
Memang untuk penyelenggaraan Sidang
Tahunan MPR tahun ini agak berbeda dengan
sebelumnya. Pada tahun ini, dan sudah
dibicarakan dalam pertemuan virtual dengan
beberapa lembaga negara, masing-masing
lembaga negara nanti akan menyampaikan
sendiri laporan kinerjanya dalam Sidang
Tahunan MPR, tidak lagi diwakilkan presiden
sebagai kepala negara.
Bila setiap lembaga negara menyampaikan laporan kinerjanya masingmasing maka dibutuhkan tambahan
waktu sidang paripurna MPR. Mungkin-

secara langsung kinerja lembaga-lembaga
negara. Positifnya seperti itu. Selebihnya
biarlah rakyat yang menilai apakah sesuai
harapan rakyat atau tidak. Saya lihat
penyenggaraan Sidang Tahunan MPR efektif
untuk lembaga-lembaga negara dan juga
untuk rakyat. Intinya, apa yang mereka
lakukan (lembaga-lembaga negara) harus
disampaikan kepada rakyat langsung. Saya
rasa tradisi ketatanegaraan ini perlu terus
digelar setiap tahun.
Laporan kinerja lembaga negara itu
sebagai perwujudan transparansi dan
akuntabilitas publik (kepada rakyat
bukan kepada MPR melalui Sidang
Tahunan MPR). Apakah tujuan transparansi dan akuntabilitas lembaga
negara ini tercapai?
Sekali lagi bahwa Sidang Tahunan MPR

saya berpikir lagi, mungkin hal itu (pandangan
fraksi) terlalu jauh. Mungkin belum saatnya
ya. Untuk sekarang ini biarlah berjalan
seperti biasa dan biarkanlah rakyat yang
menilai. Jalan saja dulu seperti biasa nanti
kita lihat ke depan, bagaimana atau rakyat
inginnya seperti apa akan kita lihat.
Apa pesan dan harapan Bapak terhadap pelaksanaan Sidang Tahunan
MPR di tengah pandemi Covid-19 ini?
Kepada para pimpinan lembaga-lembaga
negara yang mendapat kesempatan menyampaikan laporan kinerjanya langsung kepada
rakyat, saya harap kesempatan tersebut
dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Sebab
kedaulatan ada di tangan rakyat dan tugastugas lembaga-lembaga negara adalah
amanah yang diberikan oleh rakyat. Sehingga
rakyat bisa mengerti bahwa para pejabat

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

kah Sidang Tahunan MPR berlangsung
lebih dari satu hari? Bagaimana pendapat Bapak?
Saat ini sedang disusun rundown penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR. Memang
jika setiap lembaga negara menyampaikan
sendiri laporan kinerjanya maka dibutuhkan
waktu lama. Tapi, mudah-mudahan Sidang
Tahunan MPR cukup dilaksanakan dalam
satu hari.
Sidang Tahunan MPR sudah berlangsung di masa MPR periode 2014 2019. Bagaimana menurut bapak efektivitas dari Sidang Tahunan MPR ini?
Dengan Sidang Tahunan MPR ini rakyat
mengetahui kinerja lembaga negara.
Apakah tujuan Sidang Tahunan ini
tercapai?
Memang tujuan MPR menggelar Sidang
Tahunan MPR adalah agar rakyat mengetahui
EDISI NO.07/TH.XIV/JULI 2020
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ini adalah tradisi ketatanegaraan yang baik.
Baik untuk lembaga-lembaga negara karena
diberi kesempatan untuk menyampaikan
kinerjanya kepada rakyat dan juga baik untuk
rakyat yang secara langsung menerima
laporan kinerja lembaga-lembaga Negara,
dan mengetahui sejauh mana kinerja
lembaga-lembaga negara selama ini.
Menurut Bapak, apa yang perlu
ditingkatkan lagi dalam penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR pada
tahun ini?
Saya sebenarnya pernah berpikir setelah
lembaga-lembaga negara melakukan laporan
di Sidang Tahunan MPR, terus bagaimana
kelanjutannya? Karena itu, saya pernah
mengusulkan setelah laporan lembagalembaga negara selesai maka perlu ada
pandangan dari fraksi-fraksi MPR RI
terhadap laporan-laporan tersebut. Tapi,

yang sudah dipercaya rakyat melalui UU
melakukan tugasnya dengan baik dan
maksimal demi kepentingan rakyat.
Kepada rakyat yang menyaksikan Sidang
Tahunan MPR, momen tersebut juga dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk
menyimak dan memahami laporan lembagalembaga negara satu per satu. Dan, telaah
apakah lembaga-lembaga negara sudah
melaksanakan tugasnya sesuai dengan
harapan dan ekspektasi rakyat seluruhnya.
Tentu dalam laporan-laporan tersebut rakyat
bisa menilai apa kelebihan dan kekurangan.
Dan, jika rakyat merasa ada yang kurang
atau belum maksimal, penilaian itu bisa
disalurkan atau disampaikan melalui mekanisme yang ada. Pada intinya, seluruh lembaga
negara dan rakyat saling bahu-membahu
demi tercapainya cita-cita rakyat Indonesia
sejahtera untuk semua. ❏
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Silaturahim Kebangsaan

Di Masa New Normal

Pimpinan MPR Bertemu Menhan
Pimpinan MPR RI bertemu Menteri Pertahanan dalam rangka Silaturrahim Kebangsaan. Kedua pihak
membahas persoalan pokok-pokok haluan negara dan polemik RUU Haluan Ideologi Pancasila.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

S

EJAK dilantik secara resmi pada Oktober tahun lalu, Pimpinan
MPR RI periode 2019-2024 langsung tancap gas melakukan
Silaturrahim Kebangsaan. Berbagai elemen masyarakat, mulai
dari pimpinan partai, ormas, civitas akademika hingga pimpinan media massa sudah dikunjungi Pimpinan MPR untuk menampung aspirasi
terkait pokok-pokok haluan negara.
Namun, sejak awal Maret bertepatan ditemukannya dua pasien
terpapar Covid-19 dan yang kemudian diberlakukannya kebijakan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maka sejak itu agenda
Silaturahim Kebangsaan terhenti sementara. Kemudian, setelah lebih
dari tiga bulan kegiatan itu terhenti, maka Selasa (9/6) kegiatan
tersebut dilaksanakan kembali. Tokoh yang dikunjungi Pimpinan MPR
pertama kali di masa New Normal adalah Menteri Pertahanan,
Prabowo Subianto. Pokok pembicaraan yang dibahas menyangkut
pokok-pokok haluan negara dan RUU Haluan Ideologi Pancasila.
Delegasi pimpinan MPR tiba di Kemenhan sore hari pukul 16.00.
Pada pertemuan tersebut, delegasi MPR dipimpin oleh Bambang
Soesatyo, selaku Ketua MPR. Ikut serta para Wakil Ketua MPR:
Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Syariefuddin Hasan,
Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Sedangkan yang
mendampingi Menhan dari jajaran Kementerian Pertahanan hadir:
18
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Penasihat Khusus Letjen TNI (purn) Sjafrie Sjamsoeddin, Sekretaris
Jenderal Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, Inspektur Jenderal
Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana, dan Dirjen Strategi Pertahanan
Brigjen TNI Rodon Pedrason, serta juru bicara Dahnil Anzar
Simanjuntak.
Pertemuan Pimpinan MPR dengan Menhan Prabowo Subianto
berlangsung santai. Sesekali terdengar candaan dan tawa dari
kedua pihak. Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid misalnya, sempat
melontarkan pujian terhadap kualitas sound system di Ruang
Bhinneka Tunggal Ika, lokasi di mana pertemuan tersebut
berlangsung. Menurut Jazilul, pengeras suara di tempat itu sangat
bagus. Suaranya merdu dan enak didengar. Lebih bagus dari sound
sistem-sound sistem yang pernah dia temui sebelumnya.
Mengawali pertemuan tersebut, Prabowo Subianto selaku tuan
rumah antara lain mengatakan bahwa Pancasila tidak perlu
dipertentangkan. Pancasila bukanlah untuk diperdebatkan,
melainkan untuk diamalkan. Menurut Prabowo, tidak ada ruang
bagi ideologi lain menggantikan Pancasila. Ideologi transnasional,
seperti komunisme, fasisme, liberalisme, kapitalisme, maupun
paham radikal mengatasnamakan agama tak sesuai dengan jati diri
bangsa Indonesia.
EDISI NO.07/TH.XIV/JULI 2020
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Ke depan, kata Prabowo, tidak ada lagi
pertentangan mengenai Hari Lahir Pancasila
yang telah ditetapkan Presiden Jokowi melalui
Keppres Nomor 24 Tahun 2016. Keppres
tersebut telah diterima bangsa Indonesia,
karena sudah menampung seluruh rangkaian
proses pembentukan Pancasila sejak 1 Juni
1945 lalu berkembang dalam naskah Piagam
Jakarta 22 Juni 1945, hingga konsensus final
18 Agustus 1945 sebagai satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara.
Menyangkut RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), Prabowo mengatakan,
pihaknya tengah merinci secara cermat,
kata-perkata hingga maknanya. Bahkan
pembahasan RUU HIP itu dilakukan oleh ahliahli hukum terbaik yang ada di Kemenhan.
Karena itu, Prabowo belum memiliki pandangan apapun, karena masih menunggu
kajian yang tengah dilakukan.
“Saya meminta waktu lebih panjang lagi,
EDISI NO.07/TH.XIV/JULI 2020
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satu saat saya akan sampaikan masukan
dan pemikiran terkait RUU HIP, jika kami sudah
selesai mempelajarinya secara mendalam,”
kata Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.

Tap MPRS XXV 1966
Menanggapi polemik seputar RUU HIP,
Bambang Soesatyo mengatakan, kedudukan hukum Ketetapan MPRS Nomor XXV/
MPRS /1966 masih berlaku. TAP MPRS yang
ditandatangani Jenderal A.H Nasution sebagai
Ketua MPRS tersebut memuat ketentuan
tentang Pembubaran PKI, Pernyataan
Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh
Wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI,
dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau
Ajaran Komunis, Marxisme, Leninisme.
“Untuk urusan ideologi, tidak boleh ada
keragu-raguan. Diperlukan ketegasan sikap,
jiwa patriot, dan semangat nasionalisme yang

teguh, untuk menutup pintu rapat-rapat bagi
komunisme. Dalam hal ini, Kementerian
Pertahanan sebagai kementerian teknis yang
merancang pertahanan beserta Tentara
Nasional Indonesia (TNI) sebagai pengguna
kekuatan pertahanan adalah bagian dari
benteng perisai yang berada di garda terdepan
dalam mempertahankan, menjaga, dan
melindungi ideologi Pancasila,” ujar Bamsoet.
Sementara Wakil Ketua MPR Ahmad
Basarah menambahkan, untuk memperkokoh
ideologi Pancasila dalam RUU HIP bukan
hanya diperlukan masuknya TAP MPRS
Nomor XXV Tahun 1966 dalam konsideran
RUU HIP. Tetapi harus dimasukkan sumber
hukum yang menegaskan pentingnya
Pancasila dilindungi dari bahaya dan praktik
paham liberalisme/kapitalisme serta paham
keagamaan yang bertentangan dengan nilainilai Pancasila. ❏
MBO
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NASIONAL
Kerjasama Indonesia-Kuba

Di Bidang Kesehatan, Indonesia Perlu
Mencontoh Kuba
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, sambil menunggu vaksin Covid-19, Indonesia bisa
bekerjasama dengan Kuba dalam menekan penyebaran Covid-19 dan berbagai penyakit lainnya.

K
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ETUA MPR RI Bambang Soesatyo

dengan Kuba dalam pengadaan IFNrec

menilai perlunya Indonesia mening-

sebagai salah satu back up menekan

Turut hadir dalam pertemuan itu Mrs. Nana

katkan kerjasama di bidang kesehatan

penyebaran Covid-19 dan berbagai penyakit

Yuliana, Konjen RI di Houston yang juga

dengan Kuba dalam penanganan pandemi

lainnya,” ujar Bamsoet saat bertemu Duta

calon Duta Besar RI untuk Kuba merangkap

Covid-19. Sebagai salah satu negara

Besar Kuba untuk Indonesia, H.E. Mrs. Tania

Jamaika, Persemakmuran Bahama, Republik

dengan sistem kesehatan terbagus di dunia,

Velazquez Lopez, di Ruang Kerja Ketua MPR

Dominika, dan Haiti.

RI, Jakarta, Senin (15/6/20).

Kuba berhasil mengembangkan immunity
booster Recombinant Interferon Alpha 2B
(IFNrec). IFNrec terbukti berhasil meningkatkan imunitas tubuh guna menekan penyebaran Covid-19 dan berbagai penyebaran
penyakit lainnya, seperti kanker, infeksi
terkait HIV, tumor, kutil kelamin, serta hepatitis tipe B dan C.
Salah satu tantangan terbesar pandemi
Covid-19, menurut Bamsoet, adalah ketatnya
persaingan mendapatkan vaksin Covid-19
yang sedang dikembangkan berbagai
negara. Belum tentu vaksin tersebut bisa
tersedia pada tahun 2021, jikapun tersedia
belum tentu Indonesia bisa cepat mendapatkannya. “Sambil menunggu vaksin
Covid-19, Indonesia bisa bekerjasama
20
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bangkan Kuba, yakni dengan merevolusi
poliklinik menjadi berbasis komunitas.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan, sejak 2002 sudah 241 poliklinik di
Kuba mengalami revolusi.
“Tujuannya untuk menambah layanan
yang sebelumnya hanya tersedia di rumah
sakit. Sekarang, rata-rata poliklinik di Kuba
menawarkan 22 layanan, termasuk rehabilitasi, sinar-X, ultrasonografi, optometri,
endoskopi, trombolisis, layanan darurat,
traumatologi, laboratorium klinis, keluarga
berencana, kedokteran gigi darurat, perawatan ibu-anak, imunisasi, dan perawatan
diabetes dan lansia,” tandas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum SOKSI memandang
perlunya Indonesia mencontoh langkah
Mantan Ketua DPR RI ini menjelaskan,
sejak 2017 Indonesia dan Kuba sudah

layanan kesehatan, pembiayaan, dan

Kuba tersebut dengan merevitalisasi

kebijakan kesehatan.

berbagai Puskesmas. Sehingga berbagai

memiliki MoU kerjasama di sektor kesehatan

“MoU tersebut tak boleh berakhir di atas

permasalahan kesehatan yang menyangkut

dengan fokus kerjasama di lima bidang.

kertas saja. Melainkan harus diimplementasi-

hajat hidup rakyat, tak lagi menjadi kendala.

Yakni: Pertama, pengembangan kerjasama

kan demi kebaikan kedua negara. Kemajuan

“Kuba mengembangkan diplomasi gaya

medis dan produksi obat-obatan, termasuk

sektor kesehatan di Kuba sangat luar biasa.

baru untuk meningkatkan perannya dalam

vaksin. Kedua, kesehatan dan gizi ibu dan

Memiliki sistem universal health care yang

percaturan politik internasional. Bukan

anak. Ketiga, penyakit menular dan penyakit

menggratiskan penduduknya mengakses

dengan kekuatan senjata ataupun komunitas

tidak menular, termasuk malaria, demam

kesehatan, serta mengedepankan proses

ekonomi perdagangan, melainkan dengan

berdarah, kanker, dan diabetes. Keempat,

pencegahan penyakit ketimbang pengobat-

diplomasi kesehatan. Mengirim berbagai

penelitian dan pengembangan bersama di

an, telah membuat rakyat Kuba tak terlalu

dokter dan tenaga kesehatan ke berbagai

bidang kesehatan terkait, termasuk labo-

menderita akibat pandemi Covid-19,” jelas

penjuru dunia, Kuba telah menjadi negara

ratorium, penelitian biofarmasi, bioteknologi,

Bamsoet.

yang keberadaannya patut diperhitungkan.

dan nanoteknologi. Dan, kelima, pengem-

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini

Apalagi di tengah situasi pandemi Covid-19

bangan sumber daya manusia dan alih

menambahkan, salah satu keunggulan

yang sedang menyelimuti berbagai negara

pengetahuan, termasuk manajemen pe-

sistem universal health care yang dikem-

dunia, Kuba sudah mengirimkan 1.400 dokter
ke sekitar 20 negara,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia
berharap, selain kerjasama di bidang
kesehatan, kerjasama ekonomi juga penting
untuk ditingkatkan. Sebagai sesama negara
Gerakan Non Blok, Indonesia dan Kuba telah
menjalin kerjasama yang baik sejak 1960,
sejak Indonesia di bawah kepemimpinan
Presiden Soekarno, dan Kuba dibawah
kepemimpinan Presiden Fidel Castro.
“Nilai perdagangan Indonesia dan Kuba
pada 2019 sebesar US$ 6,7 juta. Indonesia
sangat kuat di produk kelapa sawit dan
turunannya. Jika tak bisa menjual ke Uni
Eropa, kita bisa jual ke Kuba dan negaranegara Amerika Latin lainnya,” pungkas
Bamsoet. ❏
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Rapim MPR RI

Sepakat Penghentian Sementara Pembahasan
RUU HIP
Rapat Pimpinan MPR yang dipimpin Ketua MPR RI Bambang Soesatyo sepakat dengan pemerintah
untuk menghentikan sementara pembahasan RUU HIP.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

K

sepakat dengan pemerintah untuk

ingatkan, untuk urusan ideologi tidak boleh

menghentikan sementara pembahasan RUU-

ada keragu-raguan. “Diperlukan ketegasan

dan DPR agar nama dan substansi hukum

HIP (Haluan Ideologi Pancasila) dan

sikap, jiwa patriot dan nasionalisme yang

dari RUU Haluan Ideologi Pancasila jika ingin

ETUA MPR RI Bambang Soesatyo

para pendiri bangsa,” ujar Bamsoet.

mengungkapkan, pimpinan MPR RI

Mantan Ketua DPR RI ini juga meng-

teguh untuk menutup pintu rapat-rapat bagi
komunisme,” tegas Bamsoet.
Pimpinan MPR meminta kepada pemerintah

mendorong pemerintah untuk memanfaatkan
waktu penundaan ini untuk memberikan
sosialisasi dan penjelasan kepada masyarakat luas tentang hal-hal yang menjadi
kebutuhan hukum apa yang sebenarnya
dibutuhkan oleh bangsa Indonesia.
Pandangan dan sikap MPR adalah bahwa
yang sebenarnya dibutuhkan oleh bangsa
Indonesia saat ini sebuah undang-undang
teknis yang berfungsi untuk mengatur
bagaimana caranya negara melaksanakan
fungsi dan tugas Sosialisasi dan Pembinaan
Ideologi Pancasila oleh BPIP, dan juga MPR
RI. “Bukan mengutak-ngatik lagi soal
Pancasila sebagai ideologi yang telah menjadi
konsensus kebangsaan dan kesepakatan
22
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diteruskan pembahasannya, harus diubah

memimpin Rapat Pimpinan MPR RI, di

kiawan, dan organisasi kemasyarakatan

dan kembali kepada tujuan awal dan

Jakarta, Kamis (18/6/20).

untuk menyerap sekaligus menguatkan

kebutuhan hukum tentang tugas pembinaan

Turut serta dalam Rapat Pimpinan MPR RI,

solidaritas kebangsaan. Sehingga bisa

ideologi Pancasila dengan nama RUU

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Ahmad

memberikan kesejukan dan menjaga suasana

Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan

Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid,

kebatinan rakyat agar tak terus-menerus

menghapus seluruh tafsir yang ada dalam

Zulkifli Hasan, Hidayat Nur Wahid, dan Arsul

dirundung gonjang-ganjing politik,” urai

pasal-pasal RUU tersebut yang telah

Sani serta Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf

Bamsoet.

menimbulkan polemik dan penolakan publik.

Cahyono.

Ketua MPR RI ini menambahkan, Rapat

“Bila diperlukan, MPR akan menyiapkan

Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil

Pimpinan MPR RI juga membahas berbagai

usulan rancangan penyempurnaan RUU

Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menjelas-

persiapan pelaksanaan Sidang Tahunan
MPR RI pada 16 Agustus 2020 di Gedung

HIP menjadi RUU Pembinaan Ideologi

kan, pimpinan MPR RI juga dalam waktu dekat

Pancasila melalui pengkajian di Badan

akan melanjutkan Safari Kebangsaan ke

Nusantara. Diharapkan Presiden dan Wakil

Pengkajian MPR RI,” tegas Bamsoet usai

berbagai tokoh bangsa, intelektual, cendi-

Wakil Presiden beserta pimpinan MPR,
DPR dan DPD RI serta pimpinan lembaga
tinggi lainnya bisa hadir secara fisik
dengan tetap memerhatikan protokol
kesehatan.
“Dalam Rapim ini juga dilakukan pematangan konsep pembentukan Majelis
Syuro Sedunia yang digagas MPR RI. Sampai
saat ini belum ada forum yang memfasilitasi
MPR yang ada di seluruh dunia dalam
bertukar pikiran seputar konstitusi. Kesuksesan pembentukan Majelis Syuro
Sedunia tak hanya akan membuat MPR RI
mencatatkan tinta emas dalam pergaulan
politik dunia, melainkan juga akan membuat
nama Indonesia semakin terangkat dan diakui
dunia,” pungkas Bamsoet. ❏
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Hari Bakti Pemasyarakatan ke-56

MPR Minta Pemerintah Cari Solusi Kelebihan
Kapasitas Lapas
di Indonesia hanya ada 34 Lapas dan empat
Rutan yang secara khusus dirancang untuk
menampung perempuan dan anak-anak.
Akibatnya, kurang lebih 50% narapidana/
WBP perempuan ditampung di 38 fasilitas
yang dirancang khusus untuk perempuan
tersebut. Separuh lainnya berada dalam
Lapas/Rutan laki-laki, meskipun berada
dalam blok atau sel terpisah.
Rerie menyadari, overcapacity merupakan masalah yang umum bagi Lapas di
seluruh Indonesia. Tetapi, tegas Rerie,
dengan permasalahan yang lebih kompleks
jika dibandingkan dengan kebutuhan WBP
pria, penambahan kapasitas Lapas perempuan harus mendapat perhatian khusus dari
FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

K

pemerintah.
Selain menghadapi masalah overcapac-

ELEBIHAN kapasitas di Lembaga

131.931 orang. Artinya terjadi kelebihan

ity, politisi Partai NasDem itu menambahkan,

Pemasyarakatan (Lapas) bukanlah isu

kapasitas 97%.

WBP perempuan juga memerlukan per-

baru. “Isu kelebihan kapasitas Lapas

Untuk itu, “Perlu strategi jangka panjang

lakuan khusus di Lapas terkait faktor

sudah berlangsung selama bertahun-tahun,

untuk merestrukturisasi sistem peradilan dan

psikologis. “Para WBP perempuan itu

namun belum juga ada solusi yang me-

Lapas. Kondisi Lapas yang tidak manusiawi

umumnya sulit menerima kondisi yang

madai,” ujar Wakil Ketua MPR Lestari

bisa menjadi salah satu faktor yang membuat

terjadi, termasuk pemisahan dari keluarga

Moerdijat dalam keterangannya menyambut

sebagian warga binaan yang berada di sana

dan sulit beradaptasi dengan lingkungan

Hari Bakti Pemasyarakatan ke-56 yang jatuh

tidak keluar menjadi individu yang lebih baik

penjara,” ujarnya.

pada 27 April 2020.

dibanding sebelumnya,” ungkap Rerie.

Trauma di masa lalu, jelas Rerie,

Melihat kenyataan itu, Lestari yang akrab

Rerie juga menyoroti soal pengelolaan

disapa Rerie meminta pemerintah me-

Lapas khusus perempuan. Pasalnya, dia

WBP perempuan cenderung memiliki

ningkatkan perhatian terhadap pengelolaan

melihat warga binaan pemasyarakatan

tingkat permasalahan psikologis lebih

lembaga pemasyarakatan (Lapas). Menurut

(WBP) perempuan menghadapi permasalah-

tinggi. “Situasi tersebut menunjukkan

Rerie, pemerintah harus memerhatikan hal

an lebih kompleks jika dibandingkan dengan

pentingnya penyediaan layanan kesehatan

yang menjadi penyebab Lapas kerap

WBP pria. Jumlah WBP perempuan dari

mental bagi para perempuan penghuni

kelebihan kapasistas. “Bila kelebihan

tahun ke tahun cenderung meningkat.

lembaga pemasyarakatan,” katanya. Selain

kapasitas maka mekanisme pembinaan di

Dengan kebutuhan dasar yang lebih

itu, pelatihan seperti parenting skill,

Lapas menjadi tidak maksimal, karena

kompleks daripada pria. “Saya berharap

pelatihan interpersonal, dan komunikasi

keterbatasan jumlah petugas dan fasilitas

pemerintah memberikan perhatian khusus

efektif, juga wajib diberikan kepada WBP.

fisik, seperti ruang pelatihan serta bengkel

dari sisi pengelolaan, sarana dan prasarana,

“Memperbaiki kualitas pelayanan sistem

kerja bagi warga binaan,” ujar Rerie.

serta penambahan kapasitas lapas khusus

Lapas adalah langkah penting yang tidak bisa

perempuan,” pinta Rerie.

ditunda lagi. Negara harus hadir, namun ada

Menurut Sistem Database Pemasya-

seringkali menjadi faktor yang membuat

rakatan Kemenkumham (14/4/2020), jumlah

Data Ditjen Pemasyarakatan pada Mei

kalanya negara perlu untuk tidak sendirian

narapidana dan tahanan (termasuk anak-

2018 mencatat ada 13.569 WBP perempuan.

hadir. Kerja sama antara negara dan aktor

anak) di Indonesia ada 260.281 orang.

Padahal pada 2014 baru berkisar 7.000-an

non-negara perlu terus ditumbuhkan,”

Sementara, kapasitas penjara hanya

orang. Sementara itu, per November 2017,

pungkasnya. ❏
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Web-Seminar DPP PGK Pandemi Covid-19

Bergotong Royong Menjaga Indonesia
Ketika menjadi Keynote Speaker Webinar Series DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan ‘Pandemi
Covid-19", Selasa malam (16/6/2020), Ketua MPR Bambang Soesatyo mengajak para aktivis untuk
menyumbangkan berbagai pemikiran kritis dengan tetap cinta Indonesia.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

K

ETUA MPR RI Bambang Soesatyo
mendorong para aktivis yang selalu
berada dekat dengan masyarakat bisa
turut terlibat menjaga stabilitas Indonesia
agar tetap kondusif. Jangan sampai pandemi
Covid-19 justru dimanfaatkan berbagai pihak
untuk membuat Indonesia terjerembab dalam
berbagai krisis multidimensi.
“Kita patut bersyukur pandemi Covid-19
sejauh ini hanya menyebabkan krisis
kesehatan. Belum meningkat menjadi krisis
ekonomi, krisis sosial, apalagi krisis politik.
Ini semua berkat kerjasama para aktivis
bergotong royong menjaga Indonesia. Tidak
ada yang mau ditunggangi oleh kepentingan
lain. Seluruhnya fokus bergotong royong
menyelamatkan Indonesia dari pandemi
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Covid-19,” ujar Bamsoet saat menjadi Keynote Speaker Webinar Series DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK)
‘Pandemi Covid-19 Di Mata Aktivis Lintas
Generasi, Sudut Pandang Kini dan Mendatang’, di Jakarta, Selasa malam (16/6/20).
Turut serta secara virtual Menteri Sekretaris
Kabinet Pramono Anung, Ketua Umum PGK
Bursah Zarnubi, Anggota Komisi III DPR RI
Masinton Pasaribu, Adian Napitupulu, serta
para aktivis senior seperti Hariman Siregar,
Maruarar Sirait, Syahganda Nainggolan, Rocky
Gerung, dan Ichsan Loulembah.
Mantan Ketua DPR RI ini memaparkan,
memang saat ini kondisi perekonomian Indonesia sedang melemah, sebagaimana
perekonomian negara dunia lainnya. Namun,

Indonesia belum masuk ke jurang resesi.
Pertumbuhan ekonomi di kuartal I/2020 bisa
mencapai 2,97%. Diperkirakan terkontraksi
mendalam di kuartal II/2020 menjadi minus
3,1% akibat pemberlakukan PSBB, dan
berhentinya berbagai aktivitas ekonomi. Perlu
kerja keras pemerintah dan semua pihak
agar di kuartal III/2020 pertumbuhan ekonomi
tak lagi minus, sehingga Indonesia tidak
masuk dalam jurang resesi.
“Stimulus anggaran sudah disiapkan
mencapai Rp 677,2 triliun. Bahkan Menteri
Keuangan menyampaikan, pemerintah akan
menaikkan menjadi Rp 695,2 triliun. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya penambahan anggaran untuk korporasi yang terdiri
dari BUMN dan korporasi padat karya, dari
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sebelumnya Rp 44,57 triliun menjadi Rp 53,57
triliun. Anggaran untuk kesehatan meningkat
dari Rp 75 triliun menjadi Rp 87,5 triliun,
perlindungan sosial menjadi Rp 203,9 triliun,
serta insentif UMKM sebesar Rp 123,46
triliun,” papar Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini
mengingatkan para pemangku kebijakan agar
senantiasa berhati-hati mengelola anggaran
yang besar tersebut. Mengingat Presiden
Joko Widodo juga sudah meminta Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) untuk mengawasi secara ketat
setiap rumah anggaran penanganan Covid19 agar tak melenceng dari aturan dan tujuan.
“Aktivis juga punya peran memantau
apakah kebijakan stimulus tersebut berjalan
dengan baik di lapangan. Korupsi di masa
krisis atau bencana nasional adalah kejahatan luar biasa. Merujuk UU 20/2001 tentang
Perubahan UU 31/1999 tentang Tindak

Pidana Korupsi, pada Pasal 2 Ayat 2
disebutkan bahwa tindak pidana korupsi
yang dilakukan dalam masa bencana,
ancaman hukumannya adalah pidana mati,”
tegas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini
juga mendorong tim ekonomi pemerintah
untuk mencari sumber-sumber pendanaan
baru untuk menutup defisit APBN yang pada
akhir Mei 2020 sudah mencapai Rp 179,6
triliun atau sekitar 1,1% dari PDB. Diperlukan
berbagai upaya inovasi dan terobosan
dalam menyelamatkan kondisi fiskal, dibanding dengan hanya mengandalkan hutang.
“Pandemi Covid-19 masih akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama.
Pemulihan ekonomi nasional dan global pun
demikian. Butuh kerja keras dari tim ekonomi
pemerintah, didukung oleh semua pihak
termasuk kalangan aktivis. Tak sekadar
angka-angka di atas kertas saja, melainkan
harus ada aksi nyata yang cepat dan tepat.

Minimal, efisiensi di kementerian/lembaga
wajib dilakukan,” tutur Bamsoet.
Wakil Ketua Umum SOKSI dan Pemuda
Pancasila ini menambahkan, kita juga patut
bersyukur di tengah pandemi tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja presiden
masih cukup tinggi, yakni di kisaran angka
82,8%. Begitupun dengan TNI dan Polri,
masing-masing di kisaran angka 85,5% dan
79,4%, sebagaimana bisa dilihat dalam
temuan survei Lembaga Survei Indikator
pada 16-18 Mei 2020.
“Selama rakyat masih percaya terhadap
Presiden, TNI, dan Polri, selama itu juga Indonesia akan tetap kondusif. Ditopang
dengan para aktivis yang menyumbangkan
berbagai pemikiran kritis dengan tetap cinta
Indonesia, Indonesia akan semakin terhindar dari krisis sosial, krisis ekonomi
apalagi krisis politik, sebagaimana sudah
terjadi di India, Amerika, maupun Brazil,”
pungkas Bamsoet. ❏

Peluncuran Buku di IPB Bogor

Bamsoet: Ekonomi Pancasila Bisa Menjadi
Haluan Ekonomi Global
Ekonomi Pancasila itu digambarkan dengan lapak kaki lima yang bertebaran di pinggir jalan, di
sudut gang sempit atau desa. Tapi, “Inilah peluang Ekonomi Pancasila mengambil alih sistem ekonomi
global,” ujar Ketua MPR Bambang Soesatyo, yang biasa disapa Bamsoet.

K

ETUA MPR Bambang Soesatyo
mengungkapkan, pasca merebaknya
Covid-19, IMF meramalkan dunia
menuju kebangkrutan massal. Sistem
ekonomi dunia terkoreksi. Pandemi Covid-
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19 telah mengoreksi globalisasi dalam
seluruh tatanan ekonominya menuju tatanan
ekonomi baru. “Bila ekonomi global runtuh
maka otomatis ekonomi lokal mengambil
haluan,” ujar Bamsoet saat menjadi keynote

speaker pada acara peluncuran dan bedah
buku “Ekonomi Pancasila dalam Pusaran
Globalisasi di IPB Internasional Convention
Center, Bogor, Sabtu (20/6/2020).
Berbicara ekonomi lokal, menurut BamEDISI NO.07/TH.XIV/JULI 2020

7/14/2020 10:50:49 AM
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soet, tidak bisa dilepaskan dari sistem
ekonomi Pancasila.”Inilah peluang ekonomi
Pancasila mengambil alih sistem ekonomi global,” ujar Bamsoet pada acara yang dihadiri
Rektor IPB Prof Dr Arif Satria, penulis buku
Prof Dr. Didin S. Damanhuro, DEA., dan Prof.
Ahmad Erani Yustika, PhD., dan para
narasumber Dr. Suharso Monoarfa (Menneg
PPN/Kepala Bappenas), Prof. Mudrajat
Kuncoro, Dr. Ir. Arief Budimanta (Staf Khusus
Presiden), Prof. Nunung Nuryantoro (Dekan
FEM IPB), Prof. Firmanzah, Dr. Ir. Tauhid
Achmad (Direktur Indef).
Dalam kesempatan itu, Bamsoet lalu
menggambarkan ekonomi Pancasila itu
dengan lapak kaki lima yang bertebaran di
pinggir jalan, di sudut gang sempit atau desa.
Seperti masa lampau, orang bercocok
tanam, berternak, berkebun demi bertahan
hidup tanpa dipusingkan statistik pasar
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saham.
Dalam banyak pembahasan tentang
sistem perekonomian Indonesia, jelas
Bamsoet, Indonesia memiliki sistem ekonomi
tersendiri di luar sistem ekonomi besar dunia
yang berlaku di banyak negara: Kapitalisame
dan Sosialisme. “Sistem perekonomian Indonesia adalah sebuah sistem khas dan
genuine dirancang oleh para pendiri bangsa,
yang merupakan “jalan ketiga” (the third
way), dan bukan menjadi jalan tengah dari
dua ideologi besar tersebut,” jelasnya.
Sistem perekonomian nasional, lanjut
Bamsoet, secara yuridis konstitusional
sesungguhnya telah diatur secara tegas
dalam konstitusi kita. Pasal 33 UUD NRI Tahun
1945 merupakan perwujudan dari sila kelima
Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh
Rakyat Indonesia.
“The founding fathers, secara tegas

merumuskan sistem perekonomian nasional
kita bukanlah sistem ekonomi sosialis, di
mana negara menjadi dominan sebagai
pelaku ekonomi, dan bukan pula negara
dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana
individu dan pasar menjadi dominan menentukan perilaku ekonomi,” paparnya.
“Sistem Ekonomi kita adalah Ekonomi
Pancasila, yakni pengelolaan ekonomi
negara yang bersumber pada nilai-nilai
Pancasila. Sistem Ekonomi Pancasila
bersumber pada nilai-nilai yang mengedepankan nilai-nilai religiusitas, humanitas,
nasionalitas, demokrasi, dan keadilan sosial
sebagaimana etika ekonomi dan bisnis yang
diatur dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/
2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa,”
imbuhnya.
Bamsoet menambahkan, cara-cara
mengelola perekonomian negara yang
bersifat etatisme, kolusi penguasapengusaha, dan perilaku monopolistik tidak
sesuai dengan etika kehidupan berbangsa.
Cara seperti ini berdampak negatif
terhadap kesejahteraan sosial dan melukai
nilai keadilan sosial.
Untuk mempertegas politik ekonomi
nasional yang berkeadilan sesuai tuntutan
reformasi, sambung Bamsoet, maka MPR
menerbitkan Ketetapan Nomor XVI/MPR/
1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka
Demokrasi Ekonomi, dan Ketetapan MPR RI
Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan
Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
“Amanat konstitusi dan Ketetapan MPR ini
harus menjadi landasan konstitusional,
konsepsional dan operasional dalam membangun Sistem Perkonomian Nasional kita,”
tuturnya. Namun, Bamsoet mengakui, pada
tataran implementasi kebijakan pembangunan ekonomi sering kali tidak konsisten berada
di jalur yang dirancang secara khas dan
genuine tersebut.
“Prinsip idiil belum mewujud dalam
kehidupan sehari-hari sebagaimana ditunjukkan oleh adanya kesenjangan yang
masih tinggi. Demikian pula, nilai-nilai prinsipil
dan desain perekonomian sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun
1945 belum terwujud. Koperasi sebagai
wujud kebersamaan dalam demokrasi
ekonomi masih belum mampu berkembang
dan maju sejajar dengan sektor pemerintah
dan swasta,” katanya. ❏
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NASIONAL
Bulan Bung Karno & 7 Tahun Wafatnya Taufiq Kiemas

Penuh Nuansa Kebangsaan dan Keagamaan
Sejumlah tokoh nasional hadir, baik secara langsung maupun virtual, dalam acara “Bulan Bung
Karno” dan Peringatan Tujuh Tahun Wafatnya Taufiq Kiemas. Acara ini berlangsung di Kantor PP.
Baitul Muslimin Indonesia, Senin (8/6/2020).

S

EJUMLAH tokoh besar nasional
berkumpul untuk menghayati ‘’Bulan
Bung Karno’’ sekaligus memperingati
tujuh tahun wafat Ketua MPR RI periode 2009
– 2013, Dr. (HC) Taufiq Kiemas, Senin (8/6/
2020) malam. Mereka berkumpul di kantor
PP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), baik
secara fisik maupun virtual untuk bersamasama membaca Surat Yaasin, tahlil, dan
mendengarkan ceramah kebangsaan Ketua
Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar
Nasir, yang disampaikan secara virtual
lewat siaran langsung Bamusi TV dan NU
Channel.
Ketua DPR RI, Dr (HC) Puan Maharani
yang menyelenggarakan acara ini, mengaku
terharu atas perhatian dan doa tulus para
tokoh yang hadir untuk mengenang perjuangan Bung Karno danTaufiq Kiemas
semasa mereka hidup. ‘’Atas nama keluarga
besar Bung Karno dan ayahanda kami Pak
Taufiq Kiemas (alm), kami berterima kasih
atas doa-doa tulus yang dibacakan untuk
keluarga besar kami. Semoga semangat
kebangsaan yang mereka perjuangkan
semasa hidup terus menginspirasi Indonesia, karena saya tahu, acara ini disiarkan
langsung dan ditonton banyak kader hingga
pelosok daerah,’’ ujar Puan dalam sambutan
yang disampaikannya secara virtual.
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Menurut Puan, apa yang telah dilakukan
Proklamator Bung Karno dan ayahandanya
Taufiq Kiemas (almarhum) hendaknya
menjadi teladan buat seluruh anak bangsa.
Bulan Bung Karno, kata Puan, hendaknya
dijadikan momentum untuk mengenang dan
meresapi kembali ajaran Proklamator Republik Indonesia itu.
‘’Seluruh anak bangsa dan khususnya
para kader partai di semua daerah hendaknya menjadikan peringatan Bulan Bung
Karno dan acara mengenang tujuh tahun
wafatnya ayahanda kami ini sebagai momentum untuk meresapi ajaran mereka
tentang kebangsaan,’’ ujar Puan.
Sementara itu, lewat layar kaca, Ketua
MPR RI Bambang Soesatyo yang hadir
secara fisik di kantor PP Bamusi mendengarkan dengan seksama sambutan Puan
Maharani. Saat memberi sambutan, Bamsoet
menyampaikan bahwa almarhum Taufik
Kiemas adalah tokoh yang pantas mendapatkan penghargaan ‘’Bapak Empat Pilar
MPR RI’’ untuk kepentingan bangsa Indonesia dalam merawat ingatan sejarah kolektif
bangsa.
‘’Sejarah harus mencatat bahwa ide dan
gagasan Empat Pilar MPR RI itu dicetuskan
oleh Ketua MPR RI periode 2009 - 2014, yakni
Taufik Kiemas (almarhum). Gagasan ke-

bangsaan almarhum yang dibungkus dalam
Empat Pilar MPR RI harus terus-menerus kita
sosialisasikan, karena gagasan ini merupakan senjata pamungkas bangsa Indonesia untuk tetap berdiri tegak dan berdaulat.,’’ jelas mantan Ketua DPR RI ini yang
hadir di PP Bamusi bersama beberapa
pimpinan MPR RI, antara lain Zulkifli Hasan,
Arsul Sani, dan Jazilul Fawaid.
Sejalan dengan rangkaian acara, Sekretaris Dewan Penasihat PP Bamusi yang juga
menjabat Wakil Ketua MPR RI, Dr. Ahmad
Basarah, juga memberikan kata sambutannya. Dia menilai, kehadiran para tokoh
nasional baik secara fisik maupun virtual
adalah sebuah penghormatan buat Bung
Karno dan Taufiq Kiemas. ‘’Acara ini
diselenggarakan oleh keluarga besar Ibu
Megawati Soekarnoputri yang dilaksanakan
oleh Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, dan
dibantu oleh Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan
DPR/MPR RI dan PP Bamusi. Kehadiran
sejumlah tokoh nasional dalam acara ini
adalah penghormatan buat kami,’’ kata Ahmad
Basarah.
Menarik bahwa oleh PP Bamusi sebagai
panitia penyelenggara, acara ‘’Bulan Bung
Karno’’ dan peringatan tujuh tahun wafatnya
Taufiq Kiemas benar-benar dikemas sebagai
acara penuh nuansa kebangsaan dan
keagamaan yang merangkul semua pihak
dan golongan. Acara tahlil dipimpin oleh
Ketua PBNU KH Dr. Marsudi Syuhud yang
hadir secara langsung, sementara ceramah
kebangsaan disampaikan oleh Ketua Umum
PP Muhammadiyah, Prof Dr. Haedar Nasir,
yang hadir secara virtual. Namun demikian,
kalangan non-Muslim semisal Menteri Hukum
dan HAM Yasonna Laoly juga tampak hadir
secara fisik sejak awal hingga akhir.
“Dengan banyaknya perhatian para tokoh
dari berbagai kalangan yang hadir, baik ketika
ziarah maupun tahlil dan yasinan membuktikan Pak Taufiq sebagai tokoh yang
banyak dihormati dan meninggalkan legacy
yang baik bagi masyarakat, bangsa dan
negara,” pungkas Ahmad Basarah. ❏
EDISI NO.07/TH.XIV/JULI 2020

7/14/2020 10:54:03 AM

New Normal di Pesantren

Segera Normalkan Pendidikan di Pesantren
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengusulkan agar pemerintah memberlakukan pesantren seperti
BUMN dan UMKM. Dengan cara seperti itu, pemerintah harus memberikan stimulus agar pesantren
pulih kembali.

W

AKIL Ketua MPR Jazilul Fawaid
mempertanyakan kebijakan pemerintah dalam soal penerapan new
normal. Di satu sisi, pria asal Pulau Bawean,
Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu melihat
pemerintah telah membuka sejumlah mal dan
pusat perbelanjaan dengan menerapkan
protokol kesehatan. “Namun, di sisi yang lain,
dia melihat belum ada kebijakan untuk
membuka kembali pusat pendidikan agama,
seperti pesantren,” ujar Jazilul Fawaid,
Jakarta (16/6/2020).
Politisi PKB itu, selanjutnya mengungkapkan, saat ini ada 28.900 pesantren yang
tersebar di seluruh Indonesia. Di tengah problem kemandirian pembiayaan pesantren,
nasib lembaga pendidikan Islam, ciri khas
Indonesia itu, semakin tidak jelas ketika
pandemi Covid-19 melanda. Masalah yang
demikian, menurut Jazilul Fawaid, tidak boleh
dibiarkan. Agar pesantren tetap kembali
semarak dan hidup di tengah masyarakat
untuk melayani pendidikan maka dia berharap
kepada pemerintah agar proses pendidikan
di pesantren dibuka kembali.
Agar pesantren tetap berkelanjutan,
Jazilul Fawaid mengusulkan, agar pemerintah memperlakukan pesantren seperti
BUMN dan UMKM. Dengan memberlakukan
seperti badan usaha maka pemerintah
memberikan stimulus agar pulih kembali.
Jazilul menyayangkan bila pemerintah tidak
menghitung kerugian yang dialami pesantren
selama pandemi Covid-19.
Akibat pandemi Covid-19, menurut pria
yang suka memakai songkok itu, membuat
roda perekonomian tidak bergerak sehingga
masyarakat jatuh miskin. “Demikian pula jika
dunia pendidikan tidak bergerak, masyarakat
akan terjatuh dalam kebodohan,” tuturnya.
Untuk itu, dia berharap, dua sektor tadi, yakni
dunia perekonomian dan pendidikan harus
didorong kembali secara simultan dan tepat.
Dari anggaran sebesar Rp 695 Triliun yang
disiapkan pemerintah untuk pemulihan
ekonomi nasional, Jazilul Fawaid berharap,
EDISI NO.07/TH.XIV/JULI 2020
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adanya anggaran yang cukup guna menangani permasalahan pesantren dan dunia
pendidikan. Anggaran yang cukup kepada
pesantren dan dunia pendidikan, menurut
Jazilul, sangat penting agar pesantren
kembali berjalan seperti sediakala. “Jika tidak
segera ditangani dengan cepat dan tepat,
saya khawatir, Indonesia akan mengalami
kebodohan satu generasi, “ ungkap Jazilul
Fawaid.
Saat sekolah dan pesantren tutup, kata
Jazilul, banyak orang tua yang mengeluh.
Tidak berjalannya proses pendidikan
membuat anak-anaknya yang duduk di TK
ataupun SD banyak yang bermain game
online dan gadget. “Ini tidak bisa dibiarkan
berlarut-larut,” ungkap Jazilul.
Untuk itu, Jazilul meminta Kementerian
Agama segera membuka proses belajarmengajar di pesantren. Pemerintah diharap
segera ikut menyelamatkan pesantren
dengan menerapkan protokol Covid-19 di
pesantren. “Protokol untuk mal sudah ada,
masa untuk pesantren hingga kini tak kunjung
selesai”, tanya Jazilul Fawaid. “Mau nunggu

sampai kapan?,” tambahnya.
Sebagai lembaga pendidikan, Jazilul Fawaid
menegaskan, pesantren harus turut dan
mengikuti protokol kesehatan yang dikeluarkan
oleh pemerintah. “Mau tidak mau harus
mengikuti seluruh protokoler yang disiapkan
pemerintah,” tegas alumni PMII itu. Protokol
kesehatan di pesantren, tambah Jazilul, harus
berbeda dengan protokol kesehatan di sekolah
umum. “Juga berbeda dengan protokol
kesehatan di mal. Kalau di mal kan yang datang
dibatasi dan bergilir,” katanya.
Pesantren, menurut Jazilul, merupakan
lembaga pendidikan yang mempunyai ruang
lingkup tersendiri di mana aktivitas terjadi
secara asrama atau boarding selama 24 jam
sehingga protokol kesehatan harus mengcover selama 24 jam.
“Terapkan sistem karantina yang ketat.
Paling penting, pemerintah harus menyiapkan masker, hand sanitizer, dan alat test
kesehatan,” katanya lebih lanjut, “Bila
pesantren itu tak memiliki asrama atau tidak
menggunakan sistem boarding bisa diterapkan protokol kesehatan standar.’ ❏
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NASIONAL
New Normal

Perlu Kajian Komprehensif
Menteri Kesehatan pada 20 Mei 2020 telah mengeluarkan panduan bekerja di kantor dan industri
untuk mencegah penularan virus corona pada situasi kenormalan baru di masa pandemi Covid-19.

W

AKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat
minta pemerintah menggunakan hasil
kajian ilmiah sebagai dasar untuk
melonggarkan kebijakan Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) menuju penerapan
kenormalan baru di masa wabah Covid-19.
Pemerintah juga diminta melakukan evaluasi
terhadap kesiapan pelaksanaan protokol
kesehatan secara umum sebelum mengambil kebijakan tersebut.
“Dasar kajian secara ilmiah sangat
dibutuhkan sebagai acuan pelonggaran
kebijakan PSBB. Selain itu, kesiapan pelaksanaan protokol kesehatan secara luas
harus dipastikan sebelum penerapan
kenormalan baru di sejumlah wilayah,” tegas
Lestari Moerdijat dalam keterangannya,
Selasa (26/5).
Pada Senin (25/5), beredar Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/
MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di
Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam
Mendukung Keberlangsungan Usaha pada
situasi pandemi. Surat Menteri Kesehatan
bertanggal 20 Mei 2020 tersebut memberikan
panduan bekerja di kantor dan industri untuk
mencegah penularan virus corona pada
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situasi kenormalan baru di masa pandemi
Covid-19.
Menanggapi itu, legislator Partai NasDem
itu berpendapat, saat ini yang diperlukan
dalam upaya pengendalian Covid-19 di
Tanah Air bukan sekadar jumlah aturan yang
dibuat. Lebih penting dari itu adalah
bagaimana aturan itu dapat diterapkan dan
efektif.
“Tanpa dasar kajian ilmiah yang memadai,
pelonggaran PSBB berpotensi menimbulkan
ledakan penularan baru yang berimplikasi
pada biaya ekonomi lebih besar lagi,” ujar
Rerie, sapaan akrab Lestari.
Untuk itu, Rerie meminta agar pemerintah
berhati-hati dan memperhitungkan semua
faktor dalam mengambil kebijakan. Rerie
mencontohkan, dalam menghadapi pandemi
corona, sejumlah negara menjadikan R
sebagai salah satu pertimbangan penting
dalam pengambilan keputusan kepublikan
untuk menetapkan lockdown, maupun
kemudian untuk melonggarkannya, dan
bahkan mencabutnya. R adalah huruf yang
melambangkan angka reproduksi, kemampuan suatu penyakit menyebar.
Pedoman kerja yang digunakan ialah
mereka berupaya keras agar angka repro-

duksi itu berhasil ditekan sampai konsisten
di bawah 1. “Bagaimana dengan R di Indonesia? Saya kira perlu memastikan, sebelum
pelonggaran kebijakan diterapkan, angka
penyebaran infeksi konsisten di bawah 1
(R<1),” ujar Rerie.
Selain itu, tambah Rerie, kesiapan
pelaksanaan protokol kesehatan secara luas
yang mensyaratkan kelengkapan sarana
dan prasarana pendukung di area publik
juga perlu segera direalisasikan. Di sejumlah
pasar tradisional dan area publik di wilayah
DKI Jakarta, misalnya, belum terlihat tempat
cuci tangan yang memadai. Demikian pula
pembatasan jarak antarindividu. “Sehingga
seringkali terlihat kerumunan orang, bahkan
tanpa masker, di sejumlah pasar,” katanya.
Karena itu, Rerie menegaskan, yang
terpenting dari semua aturan adalah
memastikan bagaimana kedisiplinan masyarakat dapat ditingkatkan dalam mematuhinya.
Rerie mengambil contoh, menjelang Lebaran
beberapa waktu lalu, terjadi peningkatan
aktivitas masyarakat di luar rumah tanpa
mematuhi protokol kesehatan di sejumlah
tempat.
Berbanding lurus dengan itu, jumlah kasus
terkonfirmasi positif harian di Indonesia
mencapai rekor tertingginya pada 21 Mei
2020 atau empat hari jelang Idul Fitri yaitu
973 kasus. “Naik signifikan dibanding sehari
sebelumnya 693 kasus. Untuk itu perlu
kesadaran bersama bahwa pemutusan
rantai penularan virus corona memang
membutuhkan konsitensi dan disiplin yang
tinggi. Abai sebentar saja, berpotensi muncul
ledakan penularan baru,” tegasnya.
Belajar dari kondisi tersebut, menurut
Rerie, menjadi pekerjaan rumah bersama
bagaimana agar masyarakat konsisten dan
disiplin dalam memutus mata rantai penyebaran virus.
Pada bagian lain Rerie juga menyampaikan
apresiasi kepada masyarakat yang hingga
hari ini konsisten mematuhi anjuran untuk
bekerja, belajar, bahkan beribadah di rumah.
“Kita perlu disiplin, kerja sama dan konsistensi
untuk menuju kenormalan baru,” ujarnya. ❏
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Kartu Prakerja Bermasalah

Jazilul Fawaid: Jalankan Rekomendasi KPK
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengingatkan, dugaan banyak pihak Kartu Prakerja banyak masalah,
salah sasaran, dan salah urus ternyata terkonfirmasi. Terbukti ditemukan tujuh persoalan pengelolaan
program Kartu Prakerja yang berpotensi mengarah pada kerugian Negara oleh KPK.

K

OMISI Pemberantasan Korupsi (KPK)
menemukan indikasi penyimpangan
pada Program Kartu Prakerja. KPK pun
sudah melakukan kajian terkait program
pemerintah ini. Hasilnya, KPK menemukan
tujuh persoalan pengelolaan program Kartu
Prakerja yang berpotensi mengarah pada
kerugian negara. Pun sebaliknya, KPK juga
telah memberikan tujuh rekomendasi kepada
pemerintah.
Terkait temuan ini, Wakil Ketua MPR Jazilul
Fawaid mengatakan, selama ini banyak
pihak menduga Kartu Prakerja banyak
masalah, salah sasaran, dan salah urus.
“Ternyata dugaan ini terkonfirmasi oleh
rekomendasi KPK. Saya yakin, KPK telah
meneliti dengan cermat dan obyektif,” ujar
Jazilul Fawaid yang akrab disapa Gus Jazil,
Jumat (19/6/2020).
Anggota Komisi III DPR ini berharap,
pemerintah memerhatikan dan menindaklanjuti
rekomendasi KPK tersebut. “Jika rekomendasi KPK itu diabaikan dapat menambah
kecurigaan publik,” katanya.
Mengenai rekomendasi KPK agar pemerintah menyerahkan pelaksanaan Program Kartu Prakerja kepada Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) serta melibatkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP), Wakil Ketua Umum DPP PKB ini
mengatakan bahwa baik Kemenaker maupun
BNSP sebenarnya adalah sama-sama unsur
pemerintah sehingga rekomendasi tersebut
dinilai tepat.
“Toh bila dialihkan kepada Kemenaker dan
BNSP, itu juga merupakan bagian dari ranah
eksekutif pemerintah. Dan, kita semua juga
akan mengawasi kinerjanya,” tuturnya.
Seperti diketahui, KPK menemukan indikasi
penyimpangan pada program Kartu Prakerja.
KPK pun sudah melakukan kajian terkait program pemerintah ini. Hasilnya, KPK menemukan tujuh persoalan pengelolaan program Kartu Prakerja yang berpotensi
mengarah pada kerugian negara. Pun
sebaliknya, KPK juga telah memberikan tujuh
EDISI NO.07/TH.XIV/JULI 2020
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rekomendasi kepada pemerintah.
Seperti diungkapkan Wakil Ketua KPK
Alexander Marwata, ketujuh rekomendasi
itu adalah: Pertama, peserta yang disasar
pada whitelist atau pekerja terdampak Covid19 tidak perlu mendaftar secara daring,
melainkan dihubungi Project Management
Office (PMO) atau Manajemen Pelaksana
Progam Kartu Prakerja sebagai peserta program.
Kedua, penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai identifikasi
peserta sudah memadai, tidak perlu dilakukan
penggunaan fitur lain yang mengakibatkan
penambahan biaya. “Tiga, komite agar
meminta legal opinion ke Jamdatun, Kejaksaan Agung RI tentang kerja sama dengan
8 platform digital apakah termasuk dalam
cakupan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
Pemerintah,” tegas Alexander saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK,
Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Empat, lanjut Alexander, platform digital
tidak boleh memiliki konflik kepentingan
dengan lembaga penyedia pelatihan (LPP).
Dengan demikian, 250 pelatihan yang
terindikasi memiliki potensi konflik kepentingan harus dihentikan penyediaannya.
Lima, kurasi materi pelatihan dan kelayakannya untuk menentukan apakah
dilakukan secara daring. “(Kurasi) agar
melibatkan pihak-pihak yang kompeten dalam
area pelatihan serta dituangkan dalam bentuk
petunjuk teknis,” ujarnya.
Enam, materi pelatihan yang teridentifikasi
sebagai pelatihan yang gratis melalui jejaring
internet, harus dikeluarkan dari daftar
pelatihan yang disediakan LPP. Dan,
rekomendari ketujuh, pelaksanaan pelatihan
daring harus memiliki mekanisme kontrol agar
tidak fiktif. Misalnya, kata Alexander,
pelatihan harus interaktif sehingga bisa
menjamin peserta yang mengikuti pelatihan
mengikuti keseluruhan paket. ❏
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NASIONAL
RUU Haluan Ideologi Pancasila

HNW: Baleg DPR Perlu Memerhatikan
Penolakan Publik
Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancas ila (HIP) terus menuai kritik. Dari pada
menimbulkan gejolak, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta agar RUU itu dibatalkan saja.

S

EJAK ditetapkan pembahasannya oleh
DPR, Rancangan Undang-Undang
(RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP)
terus menuai kritik. Sebagian anggota
masyarakat, bahkan secara tegas menyampaikan penolakan terhadap pembahasan
RUU ini. Karena itu, Wakil Ketua MPR RI
Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta Badan
Legislasi (Baleg) DPR untuk memerhatikan
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secara seksama tanggapan yang datang
dari berbagai elemen masyarakat.
HNW menjelaskan, terdapat beberapa
catatan terkait RUU HIP saat rapat di Baleg.
Antara lain, agar TAP MPRS No. XXV/1966
dimasukkan dalam konsideran. Pencabutan
pasal yang menyebutkan tentang trisila, dan
ketuhanan yang berkebudayaan. “Ternyata,
catatan itu tidak diakomodasi. Dan, itu menjadi

catatan tersendiri terhadap RUU HIP,” kata
Hidayat melalui siaran pers di Jakarta, Senin
(15/6/2020).
Belakangan, kata HNW, PDI Perjuangan
selaku pengusul RUU, setuju memasukkan TAP
MPRS No XXV/1996 yang mengatur larangan
komunisme sebagai konsiderans. PDI Perjuangan juga setuju penghapusan Pasal 7 ayat
(2) dan ayat (3) yang memunculkan kembali
istilah Pancasila Trisila, Ekasila, dan Ketuhanan
yang Berkebudayaan.
“Setelah PDI Perjuangan menerima
masuknya TAP MPRS No. XXV/1966 dalam
konsideran RUU HIP, semua Fraksi di DPR
mengambil sikap serupa. Tetapi, publik
sudah menyikapi sangat kritis terhadap
RUU HIP ini. Publik tidak hanya bicara Tap
MPRS XXV/1966, penyebutan trisila dan
ekasila, tetapi juga masalah-masalah lain
dalam RUU HIP, yang tersebar di beberapa
pasal. Seperti pada pasal 4, 5, 6 dan 8 RUU
itu,” kata Hidayat menambahkan.
Menurut HNW, Baleg DPR RI harus benarbenar memerhatikan suara rakyat. Karena itu
kalaupun RUU HIP itu tetap akan dibahas perlu
ada perombakan yang mendasar, baik dalam
batang tubuh maupun naskah akademiknya.
Agar, larangan komunisme serta Pancasila
yang bukan Trisila atau Ekasila itu seharusnya
tidak hanya ditempelkan ke dalam konsideran
tetapi juga benar-benar tergambar dalam
norma batang tubuh RUU HIP.
Hal ini, menurut HNW, sejalan dengan
kritik Majelis Ulama Indonesia (MUI),
Purnawirawan TNI/Polri dan berbagai Ormas
atau kelompok-kelompok masyarakat yang
menolak RUU HIP. Karena masuknya TAP
MPRS XXV/1966 dan penghapusan pasal 7
soal Trisila dan Ekasila, kata Hidayat, maka
rasionalnya naskah akademik dan draf RUU
ini juga perlu dibuat ulang, dan diubah secara
mendasar. Karena terjadinya perubahan
mendasar pada konsideransnya akan
berimplikasi kepada landasan yuridis, serta
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sosiologis akibat reaksi penolakan dari
banyak pihak. Karena itu baiknya RUU HIP
ini ditarik terlebih dahulu oleh Baleg dan tidak
dilanjutkan pembahasannya.
“Perlu disiapkan naskah akademik dan
diperbaiki kontennya sesuai dengan kebenaran sejarah dan juga kritik, serta saran
dari rakyat, pakar, purnawirawan TNI/Polri,
ormas,” ujar Hidayat.
Dengan pertimbangan kondisi sosial politik
dan penolakan masyarakat, kata HNW, saat
Baleg merevisi naskah akademik maka
pengusul dari Baleg juga dapat mempertimbangkan ulang apakah RUU ini memang perlu
dipaksakan untuk dilanjutkan dibahas dan
disahkan. Atau malah dihentikan saja. Karena

penjabaran dan haluan ideologi Pancasila
sudah disepakati dan itu terdapat dalam
Pembukaan UUD dan dalam bab/pasal/ayatayat UUD NRI Tahun1945.
Pancasila, tegas HNW, adalah grundnorm
(norma dasar) yang dimuat dalam Pembukaan
UUD NRI Tahun 1945. Nilainya sebagai norma
dasar memang bersifat umum, tapi yang
disepakati oleh para Founding Fathers.
“Janganlah Pancasila di-downgrade melalui
UU kontroversial seperti ini. Tetapi, apabila
mau dibuat penjabaran lagi maka seharusnya
dilakukan di Batang Tubuh UUD NRI Tahun
1945 melalui amandemen terhadap UUD,
bukan diatur dalam UU apalagi yang kontroversial seperti RUU HIP ini,” katanya.

Apabila nilai-nilai Pancasila itu diatur dalam
UU khusus, seperti RUU HIP, kata HNW,
bagaimana bila satu saat nanti UU itu diuji ke
Mahkamah Konstitusi (MK) dan dianggap
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 945.
Hal ini seakan lompat, dari Pancasila dalam
Pembukaan ke pengaturan dalam UU. “Itu
lah sebagian alasan mengapa masyarakat
menolak RUU HIP,” ungkap Hidayat.
Selain kesannya melompat dari Pembukaan ke UU dengan melangkahi UUD,
menurut HNW, RUU HIP ini malah menambah
kegaduhan publik di saat Rakyat dan pemerintah tengah direpotkan dengan bencana
kesehatan nasional, Covid-19. ❏
MBO

RUU Haluan Ideologi Pancasila

Dinilai Sensitif, MPR Sepakat RUU Ditunda
Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menjelaskan bahwa RUU HIP merupakan hal sensitif maka perlu
kehati-hatian dan ketelitian dalam proses pembahasannya.

W

AKIL Ketua MPR Jazilul Fawaid
mengatakan bahwa MPR telah
sepakat dengan keputusan pemerintah untuk menunda atau menghentikan
sementara pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila
(RUU HIP).
“Tadi siang, kita para pimpinan MPR telah
menyetujui langkah pemerintah untuk
menunda atau menghentikan sementara
pembahasan RUU ini,” ujar Jazilul Fawaid
dalam Diskusi Virtual Bedah RUU Haluan
Ideologi Pancasila yang digelar PP IPNU,
Kamis (18/6/2020).
Jazilul mengatakan bahwa RUU HIP
merupakan hal yang sensitif sehingga
diperlukan kehati-hatian dan ketelitian dalam
proses pembahasan maupun isinya. Sebab,
menurut Jazilul, jika salah proses sosialisasinya kepada masyarakat, apalagi di tengah
kondisi pandemik Covid-19 seperti sekarang,
hal ini bisa berbahaya.
“Ini kalau sosialisasinya salah maka ini
seperti membuka kotak pandora. Kalau dalam
bahasanya PBNU, ini mengurai ikatan yang
sudah kuat karena negara ini disebut darul
mitsaq, negara kesepakatan. Pancasila
merupakan kalimatun sawa’ yang menyatuEDISI NO.07/TH.XIV/JULI 2020
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kan keragaman etnis, ras, budaya dan
agama. Disebut juga mitsaqon gholidzo,
perjanjian yang agung. Itu yang disebut
dengan nilai-nilai dasar, karena itu tidak bisa
diturunkan lagi menjadi undang-undang,”
tuturnya.
Lebih lanjut Jazilul menyatakan, ide
penguatan Pancasila tetap menjadi sesuatu
yang penting, tetapi apakah dalam bentuk
undang-undang atau melalui lembaga MPR

dengan mengamandemen UUD dan memasukkan sesuatu yang sifatnya teknis.
“Sebab apa, ketika Presiden dilantik, Pimpinan
MPR dilantik, itu tidak ada kata-kata setia pada
Pancasila. Memang tidak ada di semua
sumpah jabatan. Justru kalau di IPNU, PBNU,
saat pelantikan itu ada setia karena Pancasila,” katanya.
Karena itu, perlu dilakukan kajian bagaimana membuat rumusan yang tepat dalam
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penguatan Pancasila. Sebab, bukan perkara
yang mudah merumuskan masalah ini.
Apalagi, dalam draf yang ada saat ini,
berbagai kalangan menolaknya. “Semua
ormas Islam itu menolak. Bahkan purnawirawan TNI menolak, karena tahu sisi kesejarahan”, ujar Jazilul.
“Memang menurut saya, wacana ini
dihentikan saja. Apalagi di tengah pandemi.
Tunggulah seandainya situasi normal
kembali, kita bisa membaca keadaan,
silaturahim bisa jalan sehingga sosialisasi
terhadap ide penguatan Pancasila ini kalau
mau dibentuk dalam RUU itu bisa lebih clear.
Ini sampai sekarang gak clear karena
memang naskahnya kurang clear. Sampai

kepada masyarakat tidak clear lagi,” urainya.
Justru yang berkembang di tengah
masyarakat, muncul berbagai pertentangan
antara lain muncul isu komunis mau bangkit
lagi atau mau menjadi sekuler. “Kami sangat
setuju adanya BPIP, tapi kalau harus
dipayungi hukum harus hati-hati ketika
pembahasan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Karena kalau terjadi kesalahpahaman, itu sama dengan mengurai sesuatu
yang sudah rapi, kemudian berantakan.
Takutnya tidak sama, padahal ini adalah
prinsip dasar,” katanya.
MPR, kata Jazilul, juga memiliki tugas yang
salah satunya penguatan pilar-pilar kebangsaan. Sebelum lahirnya Badan Pem-

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

binaan Ideologi Pancasila (BPIP), ada Unit
Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila
(UKP-PIP), badan yang dibentuk Presiden.
Bersama MPR, UK-PIP ditingkatkan statusnya
lewat Perpres sehingga lahir BPIP. “Dari situ
sebagian teman DPR menganggap perlu
agar BPIP ini tidak hanya cantolannya
Kepres, tetapi UU agar BPIP ini posisinya
kuat. Kalau hanya lewat Kepres, nanti ganti
presiden Kepres dicabut hilang,” katanya.
Pancasila, menurut Jazilul, memang
mengalami pasang surut dan dinamika.
Ketika menghadapi komunisme, lahirlah
Pancasila, lahir juga Tap MPR Nomor II/1978
tentang Pedoman Penghayatan dan pengamalan Pancasila (P4). Era Reformasi, Tap II
dicabut sehingga tidak ada lagi P4. “Nah
setelah P4 tidak ada, rupanya ada kegalauan, dunia masuk sistem global, ada
kekhawatiran nasionalisme dan Pancasila
digerus wacana-wacana global maka
lahirlah BPIP,” katanya.
Nah, ketika rancanangan akademik RUU
HIP dibuat, pihaknya mempertanyakan judul
karena awalnya bukan RUU HIP, tetapi
Pembinaan Ideologi Pancasila. “Lebih teknis.
Ini semacam P4. Ketika rumusannya berubah, judulnya berubah seperti sekarang,
selain menyimpang dari tujuan awal
penguatan kepada BPIP, filosofinya juga
berubah maka wajar ada yang menafsirkan
UU ateis, anti Tuhan, sekuler, karena tidak
menyebutkan dalam konsideran TAP MPRS
soal larangan komunisme,” katanya. ❏

Webinar API

Syarief Hasan: Kuatkan TNI di Laut Natuna Utara
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menegaskan, Indonesia melalui Solidaritas Bersama ASEAN harus
mampu meredam masuknya kekuatan lain dalam permasalahan Laut Cina Selatan.

W

AKIL Ketua MPR RI, Syarief Hasan

ang via Youtube.

menyampaikan pandangannya

Syarief Hasan lalu menjelaskan asal

tentang Laut Cina Selatan dalam

muasal permasalahan yang terjadi di Laut

Webinar API pada Kamis (18/6/2020).

Cina Selatan. “Masalah ini bermula dari klaim

Landas Kontinental, dan Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE) negara lain sehingga
menimbulkan konflik,” jelas Syarief Hasan.
Padahal batas Wilayah Teritorial, Landas

Webinar ini dilaksanakan oleh Asosiasi

Cina atas Laut Cina Selatan berdasarkan

Kontinental, dan ZEE telah diatur dengan

Profesor Indonesia (API) dalam rangka

sejarah perikanan tradisional Tiongkok yang

sangat jelas dalam Konvensi Perserikatan

merespon situasi keamanan Laut Cina

dikenal dengan nama 9 garis putus-putus

Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut

Selatan di tengah Pandemi Covid-19. Webinar

(nine dash line). “Klaim tersebut ber-

Internasional 1982 yang dikenal dengan

ini diikuti 500 orang via Zoom dan 1.500 or-

singgungan dengan Wilayah Teritorial,

istilah UNCLOS 1982. Indonesia juga telah
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mampu meredam masuknya kekuatan lain
dalam permasalahan Laut Cina Selatan.
Sebab, akan memunculkan potensi perang
terbuka di perairan Cina Selatan. Apalagi
akhir-akhir ini, Amerika Serikat juga turut
memanaskan Laut Cina Selatan. “Jika terjadi
perang terbuka maka yang akan mengalami
imbas dan kerugian besar adalah negaranegara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Tidak ada perang yang berakhir indah,
baik bagi yang menang maupun kalah,”
ungkap Syarief Hasan.
Indonesia harus terus mendorong otoritas
keamanan untuk melakukan pengawasan
intensif di perairan Natuna. Badan KeamanFOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

an Laut (Bakamla), Kementerian Kelautan

meratifikasi konvensi ini melalui UU No. 17

bahwa Indonesia harus mengambil sikap

dan Perikanan, dan TNI Angkatan Laut perlu

Tahun 1985. Bahkan, Pengadilan Arbitrase

yang bijaksana melalui jalur diplomasi

meningkatkan sistem pertahanan laut dan

pada 2016 pun menyebutkan bahwa semua

sebagaimana langkah yang pernah diambil

udara di Perairan Natuna Utara. Apalagi

klaim Cina atas Laut Cina Selatan yang

di masa pemerintahan Presiden Susilo

beberapa waktu terakhir, terdapat nelayan-

didasarkan pada alasan historis tidak benar

Bambang Yudhoyono. “Indonesia harus

nelayan Cina yang dijaga kapal bersenjata

dan bertentangan dengan UNCLOS 1982.

mampu mempersatukan dan menggalang

Cina memasuki Natuna Utara tanpa seizin

Laut Cina Selatan memang sangat stra-

dukungan seluruh negara-negara ASEAN.

Pemerintah. “Pemerintah harus memperkuat

tegis dan menjanjikan. Hampir 11 miliar barel

Indonesia sebagai negara demokrasi

TNI, baik dari segi anggaran maupun

potensi cadangan minyak bumi dan 190

terbesar di ASEAN sekaligus penggagas

alutsista, agar mampu memberi daya gertak

triliun kaki kubik gas alam di dalam Laut Cina

berdirinya ASEAN harus menaikkan kembali

kepada negara yang memasuki perairan In-

Selatan. Bahkan Laut Cina Selatan mampu

pamor ASEAN dalam penyelesaian sengketa

donesia”, ungkap Syarief Hasan.

menyuplai sampai 10% kebutuhan ikan glo-

di Laut Cina Selatan yang melibatkan Cina

Syarief Hasan juga mendorong agar

bal. Bukan hanya itu, nilai perdagangan yang

dan beberapa negara Asia Tenggara,” jelas

Pemerintah Indonesia menggiatkan pening-

melintasi wilayah Laut Cina Selatan men-

Syarief Hasan.

capai US$ 5,3 Triliun atau hampir sepertiga
dari seluruh perdagangan maritim global.
Anggota Komisi I DPR RI ini menyebutkan

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini

katan kapasitas nelayan dan pembudidaya
ikan hingga mencapai tingkat kesejahteraan

juga menjelaskan bahwa Indonesia melalui

yang diharapkan di perairan Natuna Utara.

Solidaritas Bersama ASEAN juga harus

Juga mendorong agar pemerintah mengawal
nelayan-nelayan Indonesia yang berada di
Natuna Utara. Langkah ini akan menguatkan
posisi Indonesia sebagai negara yang
memiliki ZEE di Perairan Natuna Utara.
Penyelesaian masalah di Laut Cina
Selatan yang berimbas pada Natura Utara.
Menurut Syarief Hasan, tidak boleh dilihat
hanya dari satu sisi. Penyelesaian masalah
ini berhubungan dengan politik, hukum,
hubungan luar negeri, sampai ekonomi dan
pembangunan di wilayah yang sering
dipersengketakan. “Pemerintah harus
mengedepankan diplomasi dengan semangat million friends and zero enemy dan
tetap memperkuat militer di Perairan Natuna
Utara. Mari jaga Natuna Utara, jaga Laut Indonesia,” tutup Syarief Hasan. ❏
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Dampak Covid-19 Terhadap UMKM

Fadel Muhammad: Pemerintah Harus Serius
Bantu UMKM
Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad meminta pemerintah serius membantu pelaku usaha mikro kecil
dan menengah (UMKM). Sebab, pelaku UMKM paling terdampak pandemi Covid-19.

U

SAHA Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) ternyata terkena dampak pal
ing besar dan cepat akibat pandemi
Covid-19. Karena itu, menurut Wakil Ketua
MPR Fadel Muhammad, UMKM perlu didorong
karena ada ratusan juta pekerja di sektor ini.
“Dengan membantu UMKM pemerintah menyelamatkan dan memulihkan perekonomian
nasional, khususnya menjaga stabilitas sektor
keuangan,” kata Fadel Muhammad di Jakarta,
Jumat (12/6/2020).
Dia menuturkan, stimulus yang diberikan
pemerintah untuk mendukung UMKM dan dunia
usaha serta pekerja sudah baik. Namun
implementasi di lapangan perlu ditingkatkan.
Apalagi, data riil stimulus yang dibutuhkan lebih
besar dibandingkan angka dari pemerintah.
“Stimulus memang makin lama makin baik
walaupun implementasinya masih lambat.
Angka stimulus (yang dibutuhkan) masih jauh
lebih besar dari angka pemerintah. Jika UMKM
tidak bergulir maka ekonomi akan semakin
terpuruk dan semakin banyak pekerja yang
dirumahkan atau di-PHK,” kata Menteri Kelautan
dan Perikanan (KKP) di era pemerintahan
Susilo Bambang Yudhoyono ini.
Untuk kembali pada situasi ekonomi
sebelum merebaknya pandemi Covid-19,
lanjut Fadel Muhammad, butuh waktu lama
karena semua sektor terdampak pandemi.
“Itulah sebabnya dibutuhkan stimulus yang
lebih besar lagi untuk mendukung bergulirnya UMKM,” katanya.
Menurut Fadel, pemerintah seharusnya
lebih memprioritaskan UMKM dibanding
pengusaha besar, karena UMKM merupakan
penopang perekonomian nasional dan
menyerap banyak tenaga kerja. Dengan
membantu UMKM maka perekonomian akan
membaik dan tingkat pengangguran akan
berkurang.
“Di situlah seharusnya pemerintah menjalankan dengan benar relaksasi pinjaman
bank dan relaksasi pajak sehingga UMKM
36
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dapat jalan dan tidak terjadi PHK permanen.
Kalau UMKM dibantu maka pengangguran
akan berkurang,” katanya.
Menurut mantan Gubernur Gorontalo
dua periode itu, salah satu indikator
penyebab rendahnya realisasi pinjaman
UMKM yang direstrukturisasi adalah
adanya per syaratan kualitas kredit

lancar sebelum Covid-19. Padahal yang
mengajukan restrukturisasi kredit sebetulnya debitur yang menunjukkan gejala
tidak sehat atau tidak mampu membayar
cicilan bunga dan pokok pinjaman.
Dari sudut pandang manajemen likuiditas
perbankan, jika 50% dari total outstanding
pinjaman harus direstrukturisasi nilainya

EDISI NO.07/TH.XIV/JULI 2020

7/14/2020 11:20:21 AM

mencapai Rp 2.770 triliun. Likuiditas bank
dari pendapatan bunga selama enam bulan
sejak Mei 2020 dengan asumsi bunga 1%
per bulan akan terganggu atau hilang
sebesar Rp 166,2 triliun. Dapat dibayangkan
berapa besar pengaruh bantuan subsidi
bunga pinjaman terhadap upaya menjaga
likuiditas perbankan, mengingat kebijakan
total subsidi bunga itu baru mencapai Rp

34,2 triliun.
Upaya pemerintah dalam mendukung
restrukturisasi berupa subsidi bunga
pinjaman dan penempatan dana pemerintah
untuk menjaga likuiditas perbankan patut
disambut baik. Mekanisme penempatan dana
dilakukan secara channelling melalui bank
peserta dan bank pelaksana. Bank pelaksana adalah bank yang akan menerima

bantuan likuiditas.
“Singkatnya, persyaratan bank pelaksana
yang akan mendapatkan bantuan likuiditas
berupa penempatan dana pemerintah adalah
bank yang sehat atau sangat sehat. Padahal
dari sudut pandang manajemen likuiditas, ketika
sebuah bank mengajukan bantuan likuiditas,
kesehatan bank sedang terganggu atau
memiliki gejala tidak sehat,” katanya. ❏

Tahun Ajaran Baru di Masa Pandemi

Rerie: Siapkan Panduan Berdasar Materi Ajar
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat meminta pemerintah untuk segera mempersiapkan panduan
teknis pelaksanaan menindaklanjuti keputusan bersama empat menteri tentang Panduan
Penyelenggaraan Pembelajaran di masa Pandemi Covid-19.

W

AKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat
meminta pemerintah segera
membuat panduan berdasarkan
materi ajar untuk menindaklanjuti keputusan
bersama empat menteri tentang Panduan
Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun
Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa
Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).
“Pada pengumuman panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran baru
Senin (15/6) hanya mengatur teknis pelaksanaan, belum ada panduan berdasar materi
ajar. Jadi, pemerintah harus segera mempersiapkan panduan berdasarkan materi
ajar,” kata Lestari dalam keterangannya di
Jakarta, Kamis (18/6/2020).
Sebagai contoh, kata Wakil Ketua MPR
yang akrab disapa Rerie, dalam panduan
penyelenggaraan pembelajaran itu dicantumkan panduan membuat materi ajar
yang sesuai dengan skema belajar jarak
jauh. “Padahal tidak semua topik belajar
cocok dengan skema yang ada saat ini,”
katanya.
Panduan yang dimaksud, jelas Rerie,
mencakup panduan belajar bagi guru, siswa
dan orang tua. Selain itu, perlu dibuat model
evaluasi yang disepakati oleh dinas pendidikan setempat. Selain panduan materi ajar,
kata Legislator Partai NasDem itu, perlu juga
dibuat panduan penggunaan dana bantuan
operasional sekolah (BOS) yang lebih
akomodatif terhadap sistem pembelajaran
yang diterapkan.
EDISI NO.07/TH.XIV/JULI 2020
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Karena pada panduan yang ada saat ini,
jelasnya, penggunaan dana BOS hanya
boleh untuk membayar guru honorer,
membeli hand sanitizer, disinfektan dan
sabun, serta membeli pulsa. Maka, “Jangan
sampai setiap sekolah seenaknya sendiri
menggunakan dana itu tanpa dasar kebijakan yang jelas,” begitu Rerie berharap.
Sedangkan untuk sekolah di zona hijau,
menurut Rerie yang juga anggota Komisi X
DPR RI itu, hal yang paling mendasar adalah
harus ada skenario exit strategy sekolah
dalam menentukan jadwal masuk sekolah
berdasarkan kesiapan ruang kelas.
Pada panduan yang diumumkan Kemendikbud, jelasnya, hanya mengatur prosentase siswa untuk mengendalikan kepadatan

saat belajar. Seharusnya, tambah Rerie,
dasar pengaturan kepadatannya juga
memperhitungkan prosentase jumlah kelas
yang dimiliki masing-masing sekolah, sehingga pengaturan jarak antarsiswa di
sekolah bisa diterapkan dengan baik.
Untuk itu, kata Rerie, perlu riset dan
kesiapan yang serius untuk membuat
panduan belajar yang baik di masa pandemi. “Waktu enam bulan sampai dengan
Desember 2020 merupakan waktu yang
cukup untuk menyiapkan semuanya,” ujar
Rerie.
Dengan aturan yang jelas dan baik, tegas
Rerie, dapat mencegah guru dan siswa
gagap dalam menyikapi panduan belajar di
masa pandemi ini. ❏
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NASIONAL
Penanganan Covid-19

Harus dengan Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik
Kondisi ketidakpastian yang dihadapi di masa wabah Covid-19 harus direspon dengan tata kelola
pemerintahan yang baik dalam menanganinya.

W

AKIL Ketua MPR Lestari Moerdijat
menyatakan, tidak ada satu pun
model penanganan Covid-19 yang
bisa persis diaplikasikan di setiap daerah.
“Karena itu, saya sepakat bila setiap daerah
diberi kewenangan untuk menentukan strategi
penanganan sesuai karakteristik tantangannya
masing-masing,” kata Lestari Moerdijat saat
menyampaikan kata penutup diskusi online
bertema: Tata Kelola Penanganan Covid-19 di
Indonesia, Rabu (27/5).
Diskusi yang dimoderatori Luthfy Asyyaukanie, Ph.D., Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI,
itu digagas Forum Diskusi Denpasar 12
bersama Dewan Pimpinan Pusat Partai
NasDem Bidang Kebijakan Publik. Dalam diskusi
yang diikuti 100 peserta itu, hadir sebagai
narasumber Ridwan Kamil (Gubernur Jawa
Barat), Drs. Luthfi Mutty, M.Si., (staf khusus
Wakil Ketua MPR RI bidang Penyerapan
Aspirasi Masyarakat dan Daerah), Saur
Hutabarat (jurnalis senior), dan dr. H.
Mohammad Subuh, MPPM (TenagaAhli Menteri
Kesehatan bidang Ekonomi Kesehatan).
Lebih lanjut Rerie, sapaan akrab Lestari,
menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak
sendiri, harus didukung pemerintah pusat.
“Tata kelola yang komperhensif membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah
pusat dan daerah,” ujar legislator Partai
NasDem itu.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil,
dalam diskusi itu berbagi pengalaman dalam
menangani wabah Covid-19 di wilayahnya.
Menurut Ridwan, dengan jumlah penduduk
Jawa Barat 50 juta orang, setara dengan
jumlah penduduk Korea Selatan, dan
besaran anggaran hanya 1% dari Korea
Selatan, membutuhkan kesabaran dan
kreativitas dalam pengendalian Covid-19 di
wilayahnya.
Sejauh ini, menurut Ridwan, pihaknya
melakukan lima nilai kepemimpinan yang
dilakukannya di Jawa Barat dalam melakukan
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pengendalian Covid-19. Pertama, harus
proaktif. “Sebelum pemerintah pusat melakukan test Covid-19, kami sudah melakukannya,” ujar Ridwan.
Nilai berikutnya, kedua, adalah transparan
dalam menyajikan data; ketiga, dasar
pengambilan keputusan harus secara ilmiah;
keempat, inovatif untuk memenuhi kelengkapan peralatan; dan, kelima, kolaboratif
atau bekerjasama dengan banyak pihak
untuk merealisasikan sejumlah langkah
pengendalian Covid-19.
Staf khusus Wakil Ketua MPR RI bidang
Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan
Daerah, Luthfi Mutty berpendapat, wabah
Covid-19 dalam perspektif pemerintahan
menyadarkan kita bahwa ada masalah
dalam hubungan pemerintah pusat dan
daerah. Masalah tersebut, menurut Luthfi
Mutty, karena pemerintah belum mampu

menjalankan sejumlah fungsi manajemen,
antara lain fungsi koordinasi, integrasi,
sinkronisasi, dan simplifikasi dengan baik.
Akibatnya, tambah Luthfi Mutty, produk
kebijakan yang dihasilkan, baik pemerintah
pusat maupun sejumlah pemerintah daerah
malah menimbulkan ketidakpastian di tengah
masyarakat dalam menghadapi wabah
Covid-19.
Sementara itu jurnalis senior, Saur
Hutabarat, menilai, upaya pengendalian
Covid-19 di tanah air juga terkendala dengan
gaya komunikasi pemerintah kepada masyarakat, yang hanya melulu mengedepankan
data. Saur menunjukkan video bagaimana
Gubernur New York, Andrew M Cuomo,
mengajak warganya memakai masker di
masa pandemi Covid-19, dengan menanamkan pemahaman kepada warganya untuk
saling menghargai orang lain.
Demikian juga dengan Dr Amy Acton, juru
bicara pengendalian Covid-19 di negara bagian
Ohio, Amerika Serikat, yang mengajak masyarakat untuk bersama melawan Covid-19.
Tidak dengan instruksi, tambah Saur,
tetapi dengan contoh atau cerita yang
menginspirasi untuk mewujudkan kebersamaan menghadapi pandemi.
“Dalam komunikasi di masa krisis seperti
di saat wabah Covid-19 ini, seharusnya
gaya komunikasi pemerintah kepada publik
lebih didasari pendekatan ke manusia bukan
sekadar mengumumkan statistik,” ujar Saur.
Menanggapi hal itu, Tenaga Ahli Menteri
Kesehatan bidang Ekonomi Kesehatan,
Mohammad Subuh, mengungkapkan, dalam
pengendalian Covid-19 di Tanah Air upaya
yang dilakukan pemerintah sudah berdasarkan pertimbangan ilmiah dan sesuai standar
Badan Kesehatan Dunia (WHO).
“Distrust yang terjadi di tengah masyarakat dalam penanganan Covid-19 saat jni
harus dijawab dengan langkah dan tindakan
yang jelas,” jelas Mohammad Subuh. ❏
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Kematian George Floyd membuka aib Amerika
Serikat pada masa lalu. Kedatangan pelaut
Columbus yang awalnya menjadi kebanggaan,
berubah menjadi sebuah ungkapan ketidakadilan
dan penindasan. Kedatangan Columbus dianggap oleh
penduduk asli Amerika sebagai awal dari petaka.
Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di benua itu menjadikan
penduduk asli tersingkir, bahkan mereka merasa sebagai aksi
genosida. Tak hanya kepada penduduk asli, mereka juga
memperbudak orang-orang Afrika. Manusia diperbudak hanya untuk
mengejar keuntungan dan tidak mau rugi dari usaha. Perbudakan menjadi
catatan hitam dan terus terasa hingga kasus kekerasan polisi terhadap warga
African-American yang menyebabkan kematian Floyd.
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ATUNG itu berdiri di sebuah taman kota

P

dibanding patung yang ada di Saint Paul. Di

penduduk koloni, seolah-olah dilupakan. Di

di Saint Paul, Minnesota, Amerika

Richmond, para demonstran membakar

Amerika Serikat, aksi demonstrasi tidak

Serikat, sejak 1931. Patung setinggi

patung itu, dan kemudian patung yang sudah

hanya dilakukan oleh warga kulit hitam,

tiga meter itu diberikan oleh warga Italia

menghitam itu dicemplungkan ke danau.

namun juga penduduk asli Amerika serta

yang tinggal di negeri Paman Sam kepada

Kejadian yang sama juga terjadi di Boston.

orang yang peduli pada kesetaraan.

masyarakat di sana sebagai tanda per-

Sebuah patung dengan sosok yang sama

sahabatan antara Italia dan Amerika

dipenggal kepalanya dan dihancurkan.

oleh bangsa Italia, keturunan Eropa, bahkan

Serikat. Patung karya Carlo Brioschi itu

Agaknya, kejengkelan pengunjuk rasa begitu

oleh banyak orang lainnya karena dia

Mengapa patung yang sebelum dihormati

berdiri tegak dan membanggakan bagi orang

menjadi-jadi pada sosok patung itu, sehingga

memang dikenal sebagai pelaut ulung dan

Italia dan keturunan Eropa akhirnya tumbang

di patung yang hancur lembur itu dibubuhi

penemu benua Amerika, lalu tiba-tiba

pada Mei 2020.

tulisan: “lambang genosida”.

dilecehkan bahkan martabatnya direndah-

Pada Juni 2020, tepatnya pada tanggal

Demonstrasi menumbangkan patung itu

kan. Karena, Christopher Columbus dianggap

11, patung itu dipermalukan oleh para

merupakan bentuk solidaritas atas kematian

penjajahan dan penyebab terjadinya

demonstran, terutama dari kelompok pribumi

warga African-American, George Floyd.

genosida bagi penduduk asli Amerika.

Amerika. Patung itu dijadikan sasaran amuk

Floyd meninggal dunia setelah lehernya

Columbus lahir 30 Oktober 1451 di Genoa

massa para pengunjuk rasa. Patung yang

ditindih oleh seorang polisi pada 25 Mei 2020.

, yang sekarang menjadi bagian dari

sebelumnya ‘dipuja-puja’ itu hari itu ditum-

Perbuatan polisi yang begitu kejam itu dinilai

negara Italia. Dia merupakan sosok pelaut,

bangkan tanpa ada yang bisa mencegah.

tidak manusiawi. Kemarahan para demons-

ada pula yang menyebutnya pedagang yang

Setelah didorong dan ditarik-tarik, akhirnya

trasi menjalar ke mana-mana, bahkan hingga

sukses melakukan pelayaran hingga

patung tumbang, terlentang di jalan.

di luar Amerika Serikat. Ini menunjukkan

menemukan Benua Amerika.

Nasib serupa juga dialami oleh patung

masyarakat dunia sudah muak dengan sikap

Ketika pintu menuju timur dikuasai oleh

dengan sosok yang sama. Dua hari sebelum-

rasis pemerintahan kulit putih yang masih

Kesultanan Utsmaniyah Turki membuat

nya, di Richmond, Virginia, nasib yang dialami

terus saja berulang. Pengalaman masa lalu,

bangsa-bangsa Eropa tidak bisa melakukan

patung yang ada di sana lebih mengenaskan

eksploitasi kepada warga negara dan

aktivitas perdagangan dan invasi ke dunia
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yang lain. Untuk itu bangsa-bangsa Eropa

sasi. Dari sinilah kemudian ada yang

menggunakan jalur laut, lewat pelayaran,

menyebut kedatangan Columbus membuka

guna menemukan dunia baru. Bangsa-

pintu eksplorasi dan eksploitasi di benua

bangsa Eropa, seperti Spanyol, Italia,

Amerika yang terjadi selama berabad-abad.

Portugal, Inggris, dan Belanda, berlomba-

Pengalaman buruk bangsa Amerika

lomba dan berebut menemukan jalur navigasi

terhadap kedatangan bangsa Eropa se-

pelayaran dunia. Saking inginnya menemu-

benarnya sudah dirasakan pertama kali ketika

kan dunia baru di mana mereka ingin

Columbus menginjakkan kakinya di sana.

menguasai sumber daya alam dan me-

Sebagai penduduk yang mempunyai pra-

nyebarkan agama, akibatnya di antara

sangka baik, kedatangan Columbus pertama

bangsa-bangsa Eropa itu pun saling ber-

kali disambut dengan tangan terbuka.

konflik, dan ingin menjadi lebih unggul.

Namun, sikap baik itu disalahgunakan oleh

Agar tidak berebut pengaruh maka

Columbus yang ingin menguasai dan

Portugal dan Spanyol membuat Perjanjian

terjadi barter perdagangan. Gandum orang

mengatur wilayah dan penduduk di sana.

Tordesillas, 7 Juni 1494. Dalam perjanjian

Eropa dikembangkan di Amerika. Kopi Afrika

Untung penduduk asli di sana segera sadar

itu disepakati, jalur pelayaran ke timur

dan tebu Asia juga dibudidayakan di sana.

sehingga kedatangan Columbus selanjutnya

dikuasai Portugal, sedang jalur ke barat

Sedang jagung, tomat, dan kentang asal

ditolak, bahkan kapal-kapal mereka di-

dimiliki Spanyol. Sebelum adanya perjanjian

Amerika dibawa ke Eropa, dan selanjut-nya

tenggelamkan oleh penduduk asli agar

itu, para penguasa di sana sering men-

dikembangkan oleh penduduk di luar

mereka aman dan tidak terancam dari

dorong dan membiayai pelaut dan pe-

Amerika. Tak hanya sisi positif, penyakit

kedatangan para pelaut Eropa itu.

dagang untuk mencari tanah-tanah baru,

yang diidap oleh orang-orang Eropa pun

Sama seperti di India, Indonesia, dan

guna memperluas pengaruh dan mengem-

‘disebar’ di benua yang ditemukan oleh

negara-negara Asia lainnya, akhirnya

bangkan agama yang mereka anut. Salah

Columbus itu.

bangsa-bangsa Eropa berhasil menguasai

satu pelayaran yang didukung dan dibiayai

Ditemukan Amerika oleh Columbus menjadi

dan mengolonialisasi negara-negara yang

oleh penguasa di sana adalah ketika pada

kunci bagi bangsa-bangsa Eropa untuk

ada di Amerika. Sebagai negara daratan

Juli di tahun 1492, Ratu Spanyol, Isabella,

berbondong-bondong menuju ke sana.

yang luas, Amerika pada masa itu kaya dan

mendanai pelaut sekaligus pedagang yang

Amerika, seperti halnya wilayah Indonesia,

subur dengan lahan-lahan pertanian,

bernama Columbus untuk berlayar guna

dianggap kaya sumber daya alam yang

perkebunan, dan sektor peternakan. Untuk

menemukan tanah-tanah baru. Columbus

komoditasnya dibutuhkan masyarakat Eropa

itu, bangsa-bangsa Eropa mengembangkan

diketahui empat kali melakukan ekspedisi

bahkan dunia. Setelah berbondong-bondong

sektor pertanian, perkebunan, dan peternak-

(pelayaran) di Samudra Atlantik, yakni:

datang ke Amerika, selanjutnya satu-persatu

an sebagai komoditas unggulan. Guna

pada 1492, 1493, 1998, dan 1502.

bangsa-bangsa Eropa melakukan koloniali-

menggarap lahan yang berhektar-hektar ,

Pada ekspedisi pertama pada 1492,
pelayaran menggunakan kapal yang bernama Santa Maria, Nina, dan La Pinta. Dan,
tepatnya pada 12 Oktober, Columbus
menemukan Benua Amerika dengan melakukan pendaratan di Kepulauan Karibia.
Dari sinilah maka setiap tanggal 12 Oktober,
di banyak negara di benua itu, merayakan
hari yang disebutnya dengan Hari Colum-

bus. Kedatangan Columbus selanjutnya
membawa perubahan yang sangat berarti
bagi masa depan Amerika.
Orang-orang Eropa selanjutnya memperkenalkan tanaman, hewan, budaya, ilmu
pengetahuan, teknologi, agama, dan sendisendi kehidupan manusia lainnya kepada
orang-orang asli Amerika. Antara orangorang pendatang dan penduduk pribumi
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di mana alat pertanian belum secanggih saat

orang Afrika didatangkan ke Koloni Inggris

berdagang budak dan mendirikan bank,

ini, belum ditemukan traktor misalnya, maka

di benua Amerika, selanjutnya koloni ini

namun ia juga menjadi anggota parlemen

tuan-tuan tanah dan penguasa elit lokal

menjadi negara Amerika Serikat, pada 1619.

Bristol, Inggris.

bangsa Eropa membutuhkan banyak pekerja.

Sekitar duapuluh orang Afrika dibawa oleh

Mengapa perbudakan di Amerika Serikat

Pertama kali memang pilihan orang-orang

pedagang Belanda mendarat di Jamestown,

menjadi catatan hitam dalam sejarah per-

Eropa sendiri, orang-orang Inggris Raya,

Virginia. Pedagang Belanda itu mendapatkan

jalanan bangsa negara Super Power itu?

yang menjadi pekerja. Ikatan antara pekerja

orang-orang Afrika itu dengan cara merebut

Seperti dilansir oleh sebuah online, per-

yang didatangkan dari Eropa maupun dari

dari kapal yang dimiliki oleh orang Spanyol.

budakan terjadi karena pemilik berusaha

keturunan Eropa yang tinggal di Amerika

Dari sini selanjutnya para budak menyebar

agar budak yang dimiliki tergantung pada

ketika itu bisa dikatakan melalui kontrak

ke berbagai negara bagian.

tuannya. Tak hanya itu, kehidupan budak

profesional. Ternyata, menggunakan tenaga

Selanjutnya mulai 1620 hingga 1865 ada

dibatasi. Para budak tidak diperbolehkan atau

dari kalangan sendiri terasa terlalu mahal

sekitar 597.000 budak dikirim ke Amerika

dilarang untuk belajar membaca dan menulis.

untuk proses produksi.

Serikat. Ada sejumlah sejarawan mengata-

Bahkan, banyak budak dijadikan pelampiasan

kan, pada Abad XVIII ada enam sampai tujuh

seksual.

Seiring meningkatnya ekspansi bangsa-

Dari sinilah maka para budak tunduk dan
patuh karena takut dihukum mati, digantung,
kalau mereka berani melawan. Meski di 1850an sudah ada undang-undang mengenai
perbudakan, namun isinya tetap memberatkan bagi para budak. Masing-masing
negara bagian memiliki undang-undang
perbudakan, namun isinya mirip. Misalnya,
dalam undang-undang perbudakan di salah
satu negara bagian menyebutkan, mengajari
seorang budak membaca atau menulis
adalah tindakan melanggar hukum. Di negara
Alabama, undang-undangnya mengatakan,
budak-budak tidak diperbolehkan meninggalkan pekarangan majikan tanpa izin
tertulis. Para budak juga tidak diperbolehkan
berdagang barang antarsesama. Di negara
bagian Virginia, undang-undangnya mengFOTO-FOTO: ISTIMEWA

atur budak-budak tidak diperbolehkan minum

bangsa Eropa di Amerika maka mereka

juta budak yang diimpor. Mereka diper-

kilometer) dari tempat majikannya berada,

membutuhkan semakin banyak pekerja,

dagangkan layaknya barang. Salah satu

atau selama ada pertemuan di tempat-tempat

buruh. Sehingga mereka mencari tenaga

perusahaan jasa yang memperdagangkan

umum.

kerja yang murah, serta bisa dikendalikan

budak adalah yang dikelola oleh Edward

Sedang di Ohio soal budak diatur dengan

dan dikuasai sepenuhnya atas hak-hak

Colston. Sebuah online memberitakan, pada

aturan yang menyebut, seorang budak

hidupnya. Untuk itulah mereka memilih

1680, Colston bergabung dengan Royal

yang telah diemansipasikan dilarang kembali

di tempat umum dalam radius satu mil (1,6

orang-orang Afrika untuk dijadikan budak.

African Company (RAC). Perusahaan ini

negara bagian di mana ia telah diperbudak.

Mereka memilih orang-orang Afrika karena

memonopoli perdagangan budak yang

Di negara bagian budak mana pun juga para

jumlahnya banyak, bisa dibodohi, dibeli

berasal dari Afrika Barat.

budak tidak diperbolehkan membawa

dengan harga murah, serta tidak perlu

Pada 1672 hingga 1689, RAC telah

digaji. Karena orientasi untuk memperoleh

memperdagangkan budak hingga mencapai

Untuk Columbia mendefinisikan seorang

keuntungan yang sebesar-besarnya dari

100.000 orang dengan pasar di Karibia dan

budak sebagai seorang manusia yang

usaha mereka itulah yang membuat

koloni-koloni Inggris di Amerika. Perdagangan

kebebasannya telah diambil untuk seumur

terjadinya perbudakan.

senjata api.

budak ini menguntungkan Colston. Ke-

hidupnya, dan merupakan hak milik seorang

Memilih orang Afrika sebagai budak terjadi

untungannya digunakan untuk membuat

lainnya. ❏

mulai awal Abad XVII. Kali pertama orang-

bank atau jasa peminjaman uang. Tak cukup
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Ketika Perjuangan Dikhianati Budak
Penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kulit putih mendapat perlawanan dari orang-orang kulit hitam. Ada sebanyak
115 perlawanan untuk memperjuangkan kesetaraan hak. Perlawanan gagal karena di antara mereka ada yang berkhianat.
Para budak dalam memperjuangkan haknya tidak hanya melalui perlawanan fisik, tapi juga dengan membangun opini
lewat ceramah, tulisan, dan buku.

D

UA sisi wajah Amerika Serikat saat

oleh pemerintah di Richmond. Kegagalan

Codes. The Black Codes adalah peraturan

itu, di mana wilayah utara lebih longgar

perjuangan bisa terjadi sebab di antara

yang melegalkan perbudakan. Isi aturan itu

dalam masalah perbudakan daripada

budak sendiri ada yang membocorkan

adalah mengawasi aktivitas orang Negro

wilayah selatan, membuat banyak budak,

rencana Prosser. Akibatnya, Prosser dan

yang bila dibiarkan bisa mengganggu

baik sendiri maupun berkelompok, melarikan

25 rekannya dihukum gantung. Pahitnya

keberadaan dan eksistensi para tuan. Isi

diri dari selatan menuju ke utara demi

perjuangan kulit hitam pada saat itu tidak

perjanjian itu ada yang menyebut, seorang

menghirup kebebasan dan melepaskan diri

hanya karena rencana perjuangan mereka

budak tidak boleh melakukan kekerasan

dari perbudakan. Secara sembunyi-

menjadi mentah, namun karena aturan

terhadap orang kulit putih. Bila orang kulit

sembunyi, pelarian para budak ke wilayah

terhadap budak di daerah itu semakin

putih melakukan kekerasan bahkan pem-

utara itu terjadi pada 1780-an dan

diperketat. Pergerakan mereka semakin

bunuhan terhadap orang kulit hitam, hal itu

mencapai angka 40.000 hingga 100.000

dibatasi, seperti larangan untuk bersekolah.

dianggap bukan sebagai tindakan melanggar

orang. Peristiwa pelarangan itu dikenal

Tujuan pembatasan yang dilakukan oleh

hukum.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

dengan peristiwa yang disebut under-

ground raildroad.

Dari waktu ke waktu, perlawanan terhadap
perbudakan semakin meningkat. Dari bentuk

bangsa kulit putih terhadap para budak itu

Belajar dari pengalaman Prosser di mana

agar mereka tetap bodoh sehingga tak akan

pemberontakan yang dilakukan gagal karena

melakukan hal-hal seperti yang hendak

adanya pengkhianatan dari kalangan mereka

dilakukan oleh Prosser yang pandai itu.

sendiri, maka Vesey melakukan rencananya

pelarian berubah menjadi aksi fisik. Salah

Apa yang dilakukan Prosser rupanya

dengan sangat hati-hati agar tidak bocor.

seorang budak yang bernama Gabriel

menjadi inspirasi bagi Denmark Vesey untuk

Pemberontakan direncanakan pada per-

Prosser, pada 1800-an, mengumpulkan

melakukan hal serupa, memperjuangkan

tengahan Juli 1822, namun lagi-lagi rencana

kawan dan saudara yang senasib. Mereka

kesetaraan. Kepada para budak, Vesey

itu bocor karena ulah budak yang lain.

hendak berjuang untuk menuntut hak, seperti

menyampaikan pesan semangat bahwa

Devany, seorang budak yang bekerja pada

yang dimikili bangsa kulit putih. Prosser mampu

Tuhan menciptakan umat manusia setara.

Kolonel (purn) Prioleau, yang kesehariannya

melakukan perjuangan itu, karena ia me-

Kesetaraan itulah, menurut Vesey, perlu

sebagai pelayan dan kusir gerobak, mem-

rupakan sosok budak pemberani serta pandai

diperjuangkan. Apa yang dilakukan oleh

bocorkan apa yang hendak dilakukan Vesey.

membaca dan menulis.

Vesey mendapat dukungan dari para orang

Devany membocorkan rencana itu untuk

Negro yang tidak puas dengan The Black

kepentingan pribadi, yakni mendapat uang

Sayang pemberontakan itu cepat dilibas
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sebesar US$ 1.000 dan kebebasan pribadi

Vesey, dan Turner, merupakan perlawanan

membaca dan menulis. Namun, setelah

atas informasi yang diberikan kepada kaum

yang kesekian kalinya dilakukan oleh para

suaminya tahu, kegiatan itu dilarang. Dari

kulit putih.

budak. Pemberontakan yang terjadi hingga

pengalaman membaca dan menulis itu,
Douglass mulai memikirkan perubahan.

Bocornya upaya perjuangan yang dilaku-

mencapai 115 kali. Pemberontakan banyak

kan Vesey membuat ia bersama dengan 139

terjadi di selatan, terutama di Virginia, sebab

Ia pergi ke berbagai tempat, seperti New

budak dan orang Negro ditahan. Persisnya

di sana perbudakan dilegalkan dan didukung

York. Pada 1841, ia menghadiri pertemuan

47 orang dipenjara. Tiga puluh lima pengikut,

oleh penguasa koloni.

abolisionis di Natucket, Massachusetts.

termasuk Vesey, dijatuhi hukuman gantung.

Perjuangan yang dilakukan oleh para

Abolisionisme adalah gerakan yang ingin

Vesey adalah sosok yang berkharisma, dan

budak tidak hanya dengan perlawanan fisik.

menyingkirkan perbudakan di Eropa dan di

ia mempunyai pengikut sebanyak 9.000

Mereka ada juga melakukan perlawanan

Amerika. Gerakan itu aktif selama Abad XVIII.

orang.

dengan membangun opini lewat pidato,

Dalam pertemuan itu dia menceritakan

Dari pemberontakan yang dilakukan oleh

ceramah, tulisan, dan buku. Cara seperti itu

bagaimana menderitanya menjadi budak.

para budak, tercatat pemberontakan yang

dilakukan Frederick Douglass. Masa kecil

Peserta pertemuan terpesona dengan gaya

dilakukan Nat Turner paling mengerikan. Dari

Douglass sama seperti budak yang lainnya,

pidato Douglass sehingga dia dijadikan ‘juru

riwayat hidupnya, Turner adalah seorang

bicara’ oleh organisasi anti perbudakan,

pemuda pemberani. Ia merupakan pemuda

untuk membangun opini anti perbudakan

kelahiran Virginia pada 2 Oktober 1800

lewat ceramah dan sosialisasi.

dan meninggal pada 11 November 1831.

Ceramah dan sosialisasi yang dilaku-

Pada usia terbilang masih muda, 31 tahun,

kan dengan baik membuat beberapa

ia melakukan permberontakan.

mahasiswa Universitas Harvard ter-

Pemberontakan yang terjadi pada 21

kesan, sehingga mendorongnya untuk

Agustus 1838 disebut paling mengerikan,

menulis autobiografi. Buku yang berjudul

sebab dalam melakukan perlawanan,

Narrative of the life of Frederick

cara yang dilakukan Turner adalah

Douglass terbit pada 1845. Dalam

pertama kali membakar tanaman-tanaman

bukunya, ia menyebutkan siapa saja

yang memiliki nilai jual tinggi, seperti

nama majikan saat dia diperbudak. Semua

tembakau di ladang-ladang. Selanjutnya

rasa yang menakutkan pada zaman

ia bersama dengan yang lainnya mem-

perbudakan diuraikan dengan rinci. Dan,

bunuh tuannya, Joseph Travis dan

buku itu mampu menyentuh dan meng-

keluarganya. Jumlah orang kulit putih

gugah hati dan perasaan bangsa Amerika.

yang dibantai oleh Turner mencapai 60

Rupanya buku itu membuat kuping

orang. Dari sinilah ia dijuluki bandit besar

kaum kulit putih panas. Agar terhindar

oleh orang-orang kulit putih.

dari penangkapan dan kembali diper-

Turner bisa melakukan pemberontakan

budak, Douglass melarikan diri ke Inggris.

yang mengerikan karena rencana pem-

Di sana dia bermukim selama dua tahun

berontakan itu tidak bocor. Namun, apa

dan bekerja. Dari hasil bekerja di negeri

kemudian nasibnya sama dengan apa

bola itu dia mampu ‘membeli’ kebebasan

yang dialami oleh Vesey dan Prosser, yakni

menyedihkan. Ia lahir di Talbot County,

di Amerika Serikat. Kembali di negeri Paman

kegagalan. Orang-orang kulit putih pun

Maryland, 1817. Sejak kecil dia telah berpisah

Sam, ia tinggal di Rochester, New York. Di

melakukan perburuan dan pembalasan

dengan ibunya, Harriet Bailey, yang juga

kota ini, Douglass mendirikan koran, North

terhadap apa yang telah dilakukan oleh para

seorang budak. Sedang ayahnya, ia

Star. Di koran itu, dia mengampanyekan dan

budak. Mereka yang terlibat dalam pem-

mengaku tidak mengetahuinya.

menyerukan diakhirinya perbudakan. Apa

berontakan diberi hukuman, 13 orang

Saat menjadi budak, Douglass mendapat

yang dilakukan membuat dirinya tenar bagi

dihukum gantung. Turner yang awalnya

perlakukan yang kejam dari tuannya yang

masyarakat kulit hitam atau Africa-America.

bersembunyi di pegunungan akhirnya

bernama Aaron Athony. Untung dia dikirim

Ia disebut sebagai penyambung lidah orang

ditangkap bersama pengikutnya pada 30

ke wilayah utara kepada keluarga Hugh Auld.

kulit hitam. Pada 1870, di Washington,

Oktober 1831. Ia mengalami nasib seperti

Orang utara pada masa itu melihat budak

bersama anaknya dia mendirikan koran New

budak-budak yang lain, Tunner dieksekusi

lebih baik dan menghormati, tidak kasar

National Era. Sama di North Star, di Era ia

bersama dengan 56 budak lainnya.

seperti orang selatan. Pada rumah tangga

mengampanyekan gerakan anti rasis. ❏

Perjuangan yang dilakukan Prosser,
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Abraham Sang Pembebas
Tidak semua orang kulit putih setuju perbudakan. Dimotori oleh Abraham Lincoln, perbudakan di Amerika Serikat dihapuskan.
Perjuangan untuk menghapus eksploitasi manusia secara kejam dilakukan mulai dari perdebatan politik hingga Perang
Saudara.
berpengalaman dalam politik harus menerima
kenyataan, mengalami kegagalan. Tapi,
kegagalan itu tidak membuat dia kapok ikut
Pemilu. Dua tahun kemudian, dia kembali maju
dalam Pemilu. Karier politiknya meningkat
ketika dia menjadi anggota Senat Amerika
Serikat. Ia menjadi wakil rakyat tiga kali
berturut-turut.
Pada masa itu, Amerika Serikat melegalkan
perbudakan. Sebagai pembela keadilan,
pengacara, serta pengalamannya menjadi
orang miskin, Lincoln kerap membela kasuskasus perbudakan dan menentang praktikpraktik penindasan, seperti upaya membatalkan pasal properbudakan dalam
FOTO-FOTO: ISTIMEWA

S

undang-undang di Kansas pada 1854.
Untuk menjadi politisi tingkat nasional, jalan

EJAK negara ini memerdekakan diri dari

mempunyai keistimewaan. Ia menikmati

yang dirintis Lincoln tidak mudah. Untuk

Inggris pada 4 Juli 1776 hingga diakui

dunia pendidikan hanya setahun, namun

menjadi anggota Senat, ia harus bersaing

sebagai sebuah negara pada 3 Sep-

anehnya ia cepat menguasai ilmu mem-

dengan anggota partai lain yang kemampuan

tember 1783, Amerika Serikat hingga saat

baca, menulis, dan berhitung. Dia tidak

ini tercatat sudah memiliki 45 presiden.

puas hanya sekadar menguasai ilmu-ilmu

Sebagai negara besar dan memiliki per-

dasar. Terus belajar secara otodidak, gemar

adaban yang tinggi, puluhan presiden yang

membaca semua buku, dan kegiatan-

memimpin Amerika Serikat bukan orang

kegiatan yang menambah pengetahuan

sembarangan. Sebagai negara yang memiliki

dilakukan hingga membuat ia menjadi

pengaruh di dunia, seolah-olah Presiden

pengacara pada usia 28 tahun.

Amerika Serikat tidak hanya mengurusi

Lincoln terlahir dari keluarga yang miskin

negaranya, namun juga kerap mengatur

dan tidak berpendidikan. Di masa runtangruntung dan tidak sekolah, ia melakukan

dunia.
Banyak presiden dari negara itu yang

berbagai macam pekerjaan, mulai dari

kesohor dan karena jasanya, namanya

menjadi tukang bangunan, anak buah kapal,

diabadikan untuk nama sebuah kota, jalan,

pegawai rumah makan, hingga menjadi

gedung, kapal perang, bandar udara dan

pegawai pemerintahan, yakni tentara dan

pelabuhan, tempat pendidikan, serta fasilitas

kepala kantor pos. Semua itu dilakukan untuk

umum dan negara lainnya. Di antara Presiden

menyambung hidup.

Amerika Serikat yang namanya abadi, terasa

Semasa muda, Lincoln sudah terjun dalam

harum, dan selalu dikenang oleh bangsa

dunia politik dengan bergabung pada Partai

Amerika Serikat dan dunia adalah Abraham

Republik. Sebagai anggota partai, tidak akan

Lincoln. Presiden XVI Amerika Serikat itu lahir

disebut sebagai politisi tulen bila tidak menjadi

di La Rue County, Kentucky, pada 12 Februari

wakil rakyat. Untuk itu, ia nyaleg atau maju

1809.

dalam Pilkada di negara bagian Illinois. Kali

Lincoln bisa jadi merupakan orang yang
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dan visi misinya bisa mempesona rakyat

Lincoln kepada Douglas.

yang mempunyai hak pilih. Dalam sejarah

Rivalitas Lincoln dan Douglas tidak berhenti

perpolitikan di negara itu, ada peristiwa yang

saat pemilihan Senat. Dalam Pemilu Presiden

sangat popular dan dikenang hingga saat

Amerika Serikat pada 1860, dua politisi ulung

ini, yakni perdebatan Lincoln dengan Stephen

itu bersaing memperebutkan kursi presiden.

A. Douglas. Lincoln berasal dari Partai

Setelah Pilpres digelar pada November 1860,

Republik dan Douglas dari Partai Demokrat.

Lincoln memenangi Pilpres. Mayoritas suara

Keduanya berkampanye untuk memperebut-

yang memenangkan Lincoln berasal dari

kan kursi di Senat.

wilayah utara dan barat. Kemenangan itu

Dalam debat itu, Douglas mengemukakan

dinilai tidak hanya kemenangan Lincoln,

konsep Freeport Doktrin. Konsep itu

namun juga kemenangan Partai Republik.

menyebutkan masyarakat sendiri yang

Karena inilah kali pertama politisi dari partai

menentukan masalah perbudakan, setuju

itu mampu meraih kursi presiden.

atau tidak. Rakyat dan parlemen negara

Kemenangan Lincoln rupanya tidak

bagian bebas memilih sendiri keinginannya.

memuaskan bagi negara-negara di selatan

Dari konsep ini Douglas masih memberi jalan

yang pro perbudakan. Pada 1861, mereka

adanya perbudakan. Sedang Lincoln dalam

yang berada di wilayah selatan dipimpin oleh

perdebatan yang ditonton oleh ribuan orang

Jefferson Davis menyatakan memisahkan

itu mengatakan, perbudakan mengingkari

diri dari Amerika Serikat, dan memproklamasi-

tempuran Antietam pada 1862. Kemenangan

nilai-nilai republikanisme, di mana negara

kan diri membentuk Negara Konfederasi.

ini dijadikan modal utama untuk lebih

berdiri berdasarkan hukum dan daulat ada

Apa yang dilakukan itu membuat peme-

menegaskan anti perbudakan. Pada 1

di tangan rakyat.

rintahan yang sah di bawah pimpinan Lincoln

Januari 1863, Lincoln memproklamasikan

melakukan tindakan militer, maka dari sinilah

Emansipasi Anti Perbudakan. Selepas

Dua orang itu dalam debat saling singgung
dan tuding. Douglas menuduh Lincoln
menentang kewenangan Mahkamah Agung.

terjadi perang yang disebut dengan Perang

Saudara (1861 – 1865).

proklamasi dan sebelumnya, ia memberikan
perintah kepada pasukan agar membebas-

Sedang Lincoln menyebut konsep yang

Dalam masa peperangan, Lincoln menge-

kan budak-budak di negara-negara yang

dikemukakan Douglas merupakan ancaman

luarkan kebijakan anti perbudakan. Budak-

berhasil diduduki. Operasi militer itu disebut

bagi moralitas bangsa. “Douglas mewakili

budak yang dibebaskan direkrut untuk

mampu membebaskan sekitar 3 juta budak.

konspirasi untuk memperpanjang per-

menjadi bagian dari kekuatan militer. Ke-

Proklamasi Emansipasi Anti Perbudakan

budakan”, ujar Lincoln. “Anda mengingkari

menangan demi kemenangan diraih oleh

dirasa Lincoln belum kuat untuk menjadi

nilai-nilai pendiri bangsa yang menyebut

pemerintahan sah. Kemenangan utama yang

dasar aturan. Menjelang Perang Saudara

semua manusia diciptakan sama”, ujar

diraih pasukan Lincoln ada dalam Per-

berakhir, di kongres dia mendorong agar
wakil rakyat dari Partai Republik menjadi
inisiator amandemen konstitusi ke-13. Pada
April 1864, usulan amandemen lolos meski
ada penolakan dari wakil rakyat dari Partai
Demokrat. Lobi-lobi dilakukan hingga akhirnya satu-persatu wakil rakyat dari Partai
Demokrat dan negara bagian pro perbudakan
menerima usulan amandemen. Usulan
amandemen selanjutnya diratifikasi pada 18
Desember 1865. Ratifikasi itu membuat
Amerika Serikat secara hukum menyatakan
bebas dari segala bentuk perbudakan.
Konstitusi itu menyebutkan: .. segala macam
bentuk perbudakan baik yang disengaja

atau tidak, tidak boleh ada di bumi Amerika

Serikat, atau di mana pun yang tunduk
kepada yurisdiksi Amerika Serikat. ❏
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Rosan Roeslani

Ketua Kadin Indonesia

Perlu Kehadiran Pemerintah di Masa Transisi

D

AMPAK pandemi Covid-19, terutama pada masa pemberlakukan PSBB yang panjang,
memang sangat memukul perekonomian Indonesia, terutama para pelaku usaha.
Imbas yang paling terasa adalah berhentinya operasional banyak bidang usaha
sehingga mengakibatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK.
Kondisi yang sangat dilematis buat dunia usaha. Nah, saat ini begitu pemberlakuan new
normal atau masa transisi atau pelonggaran PSBB, menurut saya, pada intinya bagaimana
caranya agar gelombang PHK yang sangat besar bisa dihentikan. Sebab, jika gelombang
PHK makin besar akan menimbulkan gejolak sosial yang sangat tinggi, selain bertambahnya
jumlah pengangguran. Pada dasarnya, kita semua berpikir untuk keadilan dan kemaslahatan
masyarakat.
Sebenarnya dunia usaha Indonesia juga sudah mengantisipasi pemberlakukan masa
transisi ini, termasuk mempersiapkan dan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat.
Memang pemberlakukan masa transisi tidak langsung memperbaiki perekonomian Indonesia
secara cepat. Tapi, paling tidak menjaga agar gelombang PHK dapat diredam seminimal
mungkin. Itu, pekerjaan rumah kita semua.
Saat ini, kita tidak usah bicara untung dulu, kita bicara bertahan saja dulu sudah bagus.
Intinya, dalam masa transisi dan wabah yang tidak jelas kapan berakhirnya ini, kita semua
termasuk dunia usaha dituntut untuk melakukan adaptasi berbagai inovasi dan berkreasi.
Kami berharap, dalam situasi seperti ini, kehadiran pemerintah sangat diperlukan. Misalnya
dengan membantu stimulus fiskal dan moneter yang memang sudah berjalan, namun angkanya
perlu diperbesar dengan implementasinya yang cepat. Sehingga, diharapkan tekanan
terhadap perekonoman kita bisa agak ringan. Harapan selanjutnya pemerintah bisa
memberikan bantuan modal kerja kepada para pelaku usaha, seperti UMKM. ❏
DER

Donny Maulana

Pegiat UMKM Agrobisnis Berbasis Lingkungan Kab. Bekasi

KreatiV itas Masyarakat di Masa Pandemi

M

ASA pandemi Covid-19 dampaknya
buat masyarakat kebanyakan sangat
luar biasa, terutama di bidang perekonomian. Kreativitas perlu dilakukan
masyarakat walaupun secara mandiri untuk
menyikapi dampak pandemi ini.
Seperti yang kami lakukan di wilayah kami,
yakni berupa kegiatan UMKM Agrobisnis –
dalam bentuk budi daya bibit-bibit tanaman
buah, pupuk — klusterisasi berbasis
lingkungan dengan pemberdayaan Rukun
Tetangga (RT).
Kami bersama warga yang menjadi mitra,
kami kemudian memanfaatkan lahan rumah
masing-masing sebagai media display
berbagai bibit tanaman buah, tanaman buah
dalam, dan pupuk.
Untuk penjualan atau pemasarannya
dengan memanfaatkan media social, seperti
Instagram, WhatsApp, Twitter dan lainnya
dengan metode, masing-masing warga
menyebarkan foto, status, postingan, info
tentang budi daya tersebut sehingga bisa
tersebar secara luas.
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Untuk pemodalan saat ini masih menggunakan dana pribadi saya, sebagai rasa
tanggung jawab sosial, toleransi, gotong
royong untuk meningkatkan dan memberikan
kesejahteraan secara ekonomi. Secara
psikologis, untuk meningkatkan imun pada
tubuh setiap warga sehingga menjadi lebih
memiliki rasa gembira dan sehat, jauh dari
stress yang berlebihan selama pandemi
Covid-19 ini.
Saya rasa, pengembangan Agrobisnis
klusterisasi berbasis lingkungan dengan
pemberdayaan tingkat RT ini dapat
dijadikan pilot project di daerah lain.
Potensinya sangat bermanfaat, selain
menambah penghasilan juga sekaligus
sebagai upaya penghijauan dan pelestarian lingkungan.
Saya berharap, pemerintah pusat dan
daerah memberikan dukungan dan perhatian
kepada upaya masyarakat seperti ini di masa
pandemi, dengan memberikan kemudahan
dalam mengakses informasi, khususnya
wirausaha, dan mempermudah dalam

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

penyaluran pemodalan untuk pengembangan
usaha agrobisnis berbasis lingkungan. ❏
DER
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Wacana Menaikkan Parliamentary Threshold Menjadi 7 %
Dari waktu ke waktu dalam Pemilu Legislatif di Indonesia parliamentary threshold yang disepakati di DPR terus naik
ambang batasnya. Mulai dari 2,5% hingga 4%. Ambang batas itu di satu sisi mampu menyederhanakan jumlah partai, namun
di sisi lain banyak suara yang hilang dan ada kelompok politik yang tidak terwakili. Sekarang ada wacana ambang batas
anak dinaikkan menjadi 7%. Setujukah partai politik dengan ambang batas setinggi itu? Berikut pendapat wakil rakyat
mengenai wacana itu.

Zulfikar Arse Sadikin, Anggota MPR Fraksi Partai Golkar

Untuk Menghadirkan Kekuatan Yang Efektif

K

ENAPA ada keinginan untuk meng-

usulkan untuk menaikkan ambang

batas parliamentary threshold (PT)

menjadi sebesar 7%. Karena kita akan

menegaskan bahwa kita menganut sistem
pemerintahan presidensial. Bangunan politik
kita, otak-atiknya, harus semakin memperkuat
sistem presidensial. Kalau seperti itu arahnya
maka harus ada upaya untuk membuat sistem
kepartaian yang semakin compatible dengan
sistem presidensial.
Selama ini belum compatible karena partaipartai yang ada masih banyak, masih belum
moderate. Di negara-negara yang menganut
sistem presidensial dan proporsional
FOTO-FOTO: ISTIMEWA

maksimal 7 sampai 9 partai supaya compatible dan dianggap moderate. Ternyata kita

dan kekuatan yang efektif, yakni dengan

dinaikkan 7% sebenarnya kurang, sebab

tidak seperti. Dalam sistem presidensial,

district magnitude, alokasi kursi perdapil.

yang sekarang melalui district magnitude

jumlah partai yang ada harus bisa menjadikan

Sebenarnya di dalam alokasi perdapil sudah

yang kita gunakan itu setara dengan ambang

kekuatan yang efektif. Maksud kekuatan

mengandung ambang batas. Semakin kecil

batas 7,5%.

yang efektif adalah ada yang menjadi

alokasi kursi perdapil semakin tinggi ambang

Kalau tidak mendapatkan kursi tapi bila

kekuatan yang mendukung pemerintah, ada

batas untuk mendapatkan kursi. Semakin

Pemilu dilakukan dengan competitiveness,fair,

pula yang menjadi penyeimbang, oposisi. Jadi

besar kursi perdapil semakin kecil ambang

setara, kita akan merasa lego. Tapi, kalau

orientasi kita tidak menyederhanakan jumlah

batasnya. Menurut saya, ini yang perlu

untuk mendapatkan kursi di parlemen ada

partai, namun bagaimana mampu meng-

didorong. Mengapa ini perlu didorong?

hadirkan kekuatan yang efektif dari jumlah

Karena district magnitude memberikan

dan tidak jujur. Apalagi nanti kalau dipahami

partai yang ada. Hal demikianlah yang

peluang kepada partai untuk berkompetisi

PT membuat suara rakyat tidak ada yang

mendasari kenapa kita berpikir harus ada

secara setara. Prinsip Pemilu yang Luber

mewakili di parlemen gara-gara harus

ambang batas meski soal prosentasenya

dan Jurdil, bisa ada ketika kita menggunakan

memiliki persyaratan suara nasional sekian

bisa kita diskusikan lebih lanjut.

district magnitude untuk menjadi ambang

persen.

PT nya maka ada rasa tidak fair, tidak setara,

Di samping ambang batas, sebenarnya

batas. Dengan sistem yang sekarang, 3 –

Banyak keuntungan kalau kita meng-

ada satu lagi unsur Pemilu yang bisa kita

10, sebenarnya mengandung ambang batas

gunakan sistem district magnitude. Misal-

gunakan untuk bisa menghadirkan jumlah

setara dengan 7,5%. Jadi, kalau mau

nya, wakil rakyatnya akan semakin dekat
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dengan rakyat karena dapilnya kecil. Kalau

Bila ambang batas 7% maka ada ke-

polarisasi ideologi dan sosial, menurut saya,

melakukan kunker yang dikunjungi juga tidak

mungkinan hanya ada 5 partai yang lolos ke

bisa mewakili seluruh kelompok masyarakat.

banyak, serta semakin mengenal daerah dan

parlemen. Tapi saya katakan, kebutuhan kita

Tinggal mereka memiliki diferensiasi plat-

masyarakat. Jadi, ada cara lain yang bisa

tidak hanya jumlah partai tetapi ada kekuatan

form. Kita kan tidak memiliki diferensiasi plat-

kita pakai untuk membatasi partai peserta

yang efektif. Kekuatan efektif dalam rangka

form. Partai-partai yang ada selama ini mirip-

check and balances, di satu sisi ada yang

mirip semua ideologinya. Partai yang hadir

menjadi pemerintah, di sisi lain ada yang

selama ini, selepas reformasi, kebanyakan

misalnya ada 5% suara nasional, yang

menjadi penyeimbang. Kalau nanti (banyak)

hasil dari perpecahan elit.

terbilang banyak, namun karena tidak lolos

partai lalu semua menjadi bagian pemerintah,

Perlu kesadaran kita, kalau menang dalam

ke parlemen maka tidak ada wakil di DPR

terus gimana? Nggak ada yang jadi penye-

Pemilu, silahkan memerintah, berkuasa.

dari partai itu. Nah, hal demikian sama dengan

imbang. Kita ingin menghadirkan kekuatan

Pastikan yang menang bekerja untuk rakyat

mengkemanakan (menghilangkan) suara.

yang efektif. Kekuatan efektif itu salah

sesuai yang mereka kampanyekan. Ke-

Sementara dalam soal Pemilu kan bagaimana

satunya ada yang menjadi kekuatan peme-

mudian yang kalah harus mau menjadi

mengonversi suara ke kursi. Apalagi ketika

rintah, ada pula yang menjadi penyeimbang.

oposisi. Kalau semua ikut menjadi bagian dari

proporsional, suara itu mesti terkonversi

Bila hanya ada 5 partai yang lolos dalam

Pemilu, dan cara lain itu adalah menggunakan district magnitude. Kalau ada PT,

menjadi kursi secara merata.

pemerintah, siapa yang mengawasi. ❏
AWG

Pemilu 2024, bila partai itu hadir berdasarkan

Mardani Ali Sera, Anggota MPR dari Fraksi PKS

Negara Kita Beragam, Semua Elemen Mesti Terwakili

A

MBANG batas diperlukan untuk

menyederhanakan sistem presidensial kita yang memerlukan multipartai

sederhana. Besarannya selama ini kita
tempuh dengan menaikkan secara bertahap
dari 2,5% hingga sekarang 4%. Angka 7%
untuk PKS insya Allah nyaman. Tapi, untuk
kepentingan yang lebih besar agar keberagaman kita dapat terwadahi sebaiknya
tidak melompat. Angka maksimal 5% untuk
Pemilu 2024 sudah pas. Kami masih usul
ambang batas antara 4% hingga 5%.
Kian besar ambang batas kian besar suara
publik yang hangus ketika pilihannya adalah
partai yang tidak lolos parliamentary threshold (PT). Untuk itu mencari titik yang pas

sudut penyederhanaan tercapai, tapi

akan semakin banyak suara rakyat yang tidak

perlu kedewasaan. Karena suara satu or-

menjaga agar semua elemen masuk dalam

terwakili, dan apakah semakin banyak partai

ang pemilih mahal. Mereka dengan kesadar-

sistem dan terlibat dalam proses sangat

akan semakin banyak suara rakyat terwakili?

an datang ke TPS dan memilih.

penting. Apalagi negeri kita sangat beragam.

Teorinya kian banyak partai yang punya

Perlu kebijaksanaan yang matang.

kekhasan dan punya party ID yang tinggi

Benarkah ambang batas yang ada untuk
menyederhanakan jumlah partai? Teorinya

Sepahaman saya tidak ada niat memono-

kian baik bagi keberagaman dan kedewasa-

demikian, kian tinggi ambang batas, jumlah

poli (kekuasaan). Semata ingin menye-

an demokrasi kita. Semua elemen mesti

partai yang lolos kian sedikit. Hasil simulasi

derhanakan jumlah partai. Tapi negara besar

terwakili hingga kualitas kebijakan kita dapat

kami jika 5% membuat berkurang satu dari

seperti Indonesia mesti perlahan dan berhati-

inklusif dan tidak meninggalkan seorangpun.

sembilan partai menjadi delapan partai. Jika

hati. Lagi-lagi angka 4% sampai 5% cukup.

Prinsip No One Left Behind. ❏

7% hanya ada tujuh partai di parlemen. Dari

Apakah dengan sedikitnya jumlah partai
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NASIONAL
Penghargaan Prajurit TNI AL

Keteladanan yang Patut Dicontoh
Dua prajurit TNI telah menunjukkan implementasi dan perwujudan Pancasila dalam bentuk nyata.
Inilah Pancasila, bukan sekadar kata, tapi sebuah sikap dan tindakan.

K

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ETUA MPR RI Bambang Soesatyo

(KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, para

memberikan penghargaan kepada dua

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Jazilul

materi apa yang kedua prajurit TNI lakukan
tidak banyak, tapi telah memberikan makna

prajurit TNI yang bertugas di Pangkalan

Fawaid, Syariefuddin Hasan, Zulkifli Hasan,

dan keteladanan yang begitu lekat di hati

Angkatan Laut Maumere, Nusa Tenggara

Arsul Sani, dan Fadel Muhammad, Wakil

kita semua. Apa yang dilakukan merupakan

Timur. Keduanya adalah: Serka MES

Ketua Komisi I DPR Bambang Kristiono, dan

sesuatu yang sangat menyentuh hati kita

Mohammad Sangidun, dan Kopda BAH

Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono.

dan sudah sepatutnya kita mencontoh

Damianus Luka Hera. Pengabdian kedua

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid,

kedua prajurit TNI ini. Ini telah menunjukkan

prajurit yang luar biasa melampaui tugas

Ahmad Muzani dan Lestari Moerdijat

aktualitas Sapta Marga Prajurit TNI walaupun

dan kewajibannya, yakni menyumbangkan

mengikuti acara ini secara virtual.

di masa sulit, masa pandemi ini,” katanya.

sembako dari uang pribadi, gaji, bahkan

Bamsoet menyebutkan, sikap dan tindakan

Bamsoet menambahkan, apa yang dilaku-

THR nya secara sukarela kepada masya-

kedua prajurit TNI di masa pandemi Covid-

kan kedua prajurit TNI itu merupakan esensi

rakat pesisir di wilayah Flores Timur yang

19 ini telah memberi keteladanan dan sudah

nilai-nilai kebangsaan yang selama ini

terdampak pandemi Covid-19.

sepatutnya menjadi contoh. “Mungkin secara

disuarakan MPR melalui berbagai program

“Semangat kebersamaan dan gotong
royong sebagaimana diwasiatkan oleh
Presiden Soekarno pada hakikatnya adalah
saripati dan implementasi dan perwujudan
Pancasila dalam bentuk nyata. Dan, ini sudah
ditunjukkan oleh kedua prajurit TNI tersebut.
Inilah Pancasila, bukan sekadar kata, tapi
sebuah sikap dan tindakan,” kata Bamsoet,
sapaan akrab Bambang Soesatyo, saat
penyerahan penghargaan dari Pimpinan MPR
kepada kedua prajurit TNI itu di Ruang Rapat
Pimpinan MPR, Gedung Nusantara III Lantai
9, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,
Jumat (5/6/2020).
Penyerahan penghargaan kepada kedua
prajurit TNI ini dihadiri Panglima TNI Marsekal
Hadi Tjahjanto, Kepala Staf TNI Angkatan Laut
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sosialisasi Empat Pilar. “Hal inilah yang

berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip

melihat kesulitan masyarakat sekitar akibat

melandasi Pimpinan MPR memberikan

demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam

pandemi Covid-19. Kedua prajurit TNI secara

penghargaan dan apresiasi setinggi-tinggi-

hal ini, prajurit TNI adalah bagian dari benteng

sukarela membantu masyarakat di sekitar-

nya kepada kedua prajurit TNI ini atas sikap

dan garda terdepan dalam menjaga ideologi

nya,” kata Hadi Tjahjanto.

keteladannnya. Dan, kita berharap, ke-

Pancasila,” tegas Bamsoet.

Panglima TNI mengungkapkan, kedua

teladanan kedua prajurit itu juga diikuti oleh

Serda Muhammad Sangidun adalah

prajurit tersebut juga sudah mendapatkan

kesatuan-kesatuan lainnya yang mengabdi

Komandan Pos Pengamat (Posmat) TNI AL

berbagai penghargaan dari institusi TNI

kepada bangsa dan negara ini,” tuturnya.

di Larantuka Flores Timur yang berada di

maupun dari para komandan di lapangan.

Pimpinan MPR, lanjut Bamsoet, juga

bawah Komando Lanal Maumere di jajaran

“Keduanya juga diberikan prioritas untuk

mengapresiasi kepemimpinan Panglima TNI

Koarmada II. Kopda Damianus adalah

mengikuti pendidikan. Serka Mes Moh.

dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut yang telah

personel Posmat. Keduanya membagikan

Sangidun tahun depan akan mengikuti

berhasil membina prajurit yang bermental

sembako kepada masyarakat di Desa Pesisir

pendidikan Capa, sedangkan Kopda Bah

patriot sejati, seperti dua prajurit TNI ini.

Flores Timur yang bertempat di TPI Kabupaten

Dameanus Luka Hera akhir 2020 diberikan

“Harapan kita TNI akan semakin banyak

Flores Timur.

kesempatan mengikuti tes Cabareg. Saya

melahirkan prajurit-prajurit yang manusiawi,

Sementara itu Panglima TNI Marsekal Hadi

juga menyampaikan apresiasi kepada

yang friendly kepada masyarakat seperti

Tjahjanto mengatakan, Serda Sangidun dan

seluruh prajurit TNI yang telah mau me-

yang ditunjukkan oleh Muhammad Sangidun

Kopda Damianus adalah contoh dari sekian

lakukan perbuatan mulia melampaui tugas

dan Damianus Luka Hera,” katanya.

banyak prajurit TNI di seluruh penjuru negeri

dan tanggung jawabnya,” ungkapnya.

Bamsoet juga mengingatkan bahwa salah

dari Sabang sampai Merauke, dan dari

Panglima TNI menambahkan, selain Serda

satu cerminan jiwa patriot prajurit TNI adalah

Miangas sampai Pulau Rote, yang senan-

Sangidun dan Kopda Damianus masih

setia pada negara Pancasila, di mana tertutup

tiasa menjunjung tinggi dan mengamalkan

banyak prajurit TNI yang memiliki hati yang

ruang bagi ideologi lain yang dapat merong-

nilai-nilai Sapta Marga, sumpah prajurit, dan

sama dengan kedua prajurit tersebut. Dalam

rong jati diri bangsa, seperti paham komunis-

delapan wajib TNI.

kesempatan itu Panglima TNI mengucapkan

me. Larangan bagi komunisme secara jelas

“Dalam delapan wajib TNI, kewajiban yang

terima kasih atas perhatian dari Pimpinan MPR

dan tegas tercantum dalam TAP MPRS

kedelapan menyebutkan bahwa prajurit TNI

dan seluruh anggota MPR kepada prajurit

Nomor XXV/MPRS/1966.

menjadi contoh dan memelopori usaha-

TNI. “Saya yakin penghargaan dari MPR RI

“TAP MPR RI tersebut tetap berlaku hingga

usaha untuk mengatasi kesulitan masyarakat

ini akan menjadi penyemangat bagi kami

kini. Seluruh ketentuan dalam ketetapan

di sekelilingnya. Ini sudah mendarah daging.

untuk berbuat lebih baik lagi,” ujarnya. ❏

tersebut ke depan diberlakukan dengan

Maka menjadi tanggung jawab prajurit TNI
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NASIONAL
Bincang Santai Bersama AA Gym

UMKM Harus Mendapat Perhatian Khusus
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan, di saat krisis akibat pandemi Covid-19 seperti
sekarang, sangat penting agar setiap elemen masyarakat berperan dan berkontribusi sesuai bidang
masing-masing.

K

ETUA MPR RI Bambang Soesatyo
menuturkan, dampak pandemi Covid19 telah menyebabkan banyak sektor
perekonomian terpukul. Termasuk kelompok
usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
sebagai kelompok usaha yang paling banyak
jumlahnya. Saat ini Indonesia didominasi oleh
sekitar 58 juta pelaku bisnis UMKM, atau
mencapai 98% dari total unit usaha yang ada.
“Untuk bisa bertahan hidup, UMKM
membutuhkan kehadiran dan dukungan
pemerintah melalui stimulus kebijakan
perekonomian yang berpihak pada mereka.
Di tengah lompatan kemajuan zaman maka
bantuan pemerintah dalam mewujudkan
literasi teknologi bagi pelaku UMKM adalah
suatu keniscayaan. Misalnya di masa
pandemi, di mana interaksi penjual dan
pembeli dibatasi secara fisik, diperlukan
pemanfaatan teknologi yang bisa menjadi
solusi,” ujar Bamsoet dalam Acara BincangBincang Santai Virtual bersama Aa Gym di
Bogor, Sabtu (20/6/20).
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Acara Bincang-bincang santai ini ditayangkan di sebuah stasiun Tv Nasional
pada Sabtu, 27 Juni 2020, pukul 20.15 WIB.
Mantan Ketua DPR RI ini selanjutnya
menjelaskan, pada 3 Juni 2020 Pemerintah
telah mengumumkan kenaikan anggaran
penanganan Covid-19 dari Rp 405,1 triliun
menjadi Rp 677,2 triliun, atau naik 67%. Dari
anggaran tersebut diperuntukkan bagi
pelaku UMKM sebesar Rp 123,46 triliun.
“Anggaran sebesar itu digunakan untuk
membiayai subsidi bunga, penempatan dana
untuk restrukturisasi, dan mendukung modal
kerja bagi UMKM yang pinjamannya sampai
Rp 10 miliar. Serta belanja untuk penjaminan
terhadap kredit modal kerja darurat,” tutur
Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini
menekankan, alokasi kenaikan anggaran itu
harus tepat sasaran. Sehingga, dapat
memberi output yang optimal dan dampak
yang efektif sebagai bagian dari solusi
mengatasi persoalan pandemi.

“Kenaikan anggaran tersebut harus juga
diimbangi dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Untuk menjamin
terlaksananya dua hal tersebut, perlu
dilakukan pengawasan yang ketat agar tidak
terjadi penyelewengan,” tegas Bamsoet.
Namun, Anggota Dewan Pakar KAHMI ini
menilai, dari sudut pandang ekonomi, masih
akan sulit mencapai target pendanaan untuk
menjaga taraf hidup rakyat. Sebab, daya beli
dunia menurun, ekspor Indonesia menurun,
produksi dalam negeri melemah serta
pengangguran bertambah sekitar 3-4 juta
orang. Sementara, Covid-19 masih belum
bisa diprediksi kapan akan berakhir.
“Para ahli ekonomi juga memperkirakan,
setengah lapangan pekerjaan di dunia akan
hilang dan tidak akan kembali lagi. Dunia
industri akan berubah total di masa depan.
Kita akan semakin individualistik dan lebih
cepat masuk ke dalam era teknologi,
digitalisasi dan robotik,” papar Bamsoet.
Karenanya, Ketua MPR RI ini menegaskan,
diperlukan komitmen dan kerjasama seluruh
komponen bangsa dalam menghadapi krisis
akibat pandemi Covid-19. Di saat masa krisis
seperti kondisi sekarang, sangat penting
agar setiap elemen masyarakat berperan
dan berkontribusi sesuai bidang masingmasing.
“Dengan masih tingginya angka persebaran kasus positif Covid-19 pada masa
gaya hidup baru atau new normal, kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan tidak boleh kendor. Saatnya kita
bergandengan tangan, bahu-membahu,
bergotong-royong bersama sebagai satu
kesatuan bangsa dalam menghadapi pandemi Covid-19. Sesuai dengan apa yang
diajarkan dalam nilai-nilai Pancasila,”
pungkas Bamsoet.
Aa Gym sendiri meminta kepada umat
muslim agar tetap tabah dan bersabar serta
menjadikan pandemi Covid-19 ini sebagai
cobaan yang akan menaikkan derajat
keimanan yang semakin memperkokoh rasa
ke Islaman umat. ❏
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Protokol Kesehatan Pesantren

Gus Jazil Berharap Dibarengi Bantuan
Agar proses belajar mengajar di pesantren terus berlangsung di tengah masih tingginya angka
penularan Covid-19, Kementerian Agama mengeluarkan Protokol Kesehatan memuat 14 poin yang
wajib diterapkan di pesantren.

M

ENANGGAPI aturan yang dikeluarkan
Kementerian Agama berupa Protokol
Kesehatan memuat 14 poin yang
wajib diterapkan di pesantren, Wakil
Ketua MPR Jazizul Fawaid menyatakan:
“Ada beberapa poin yang tidak bisa
diserahkan ke pengasuh atau pengelola
pondok pesantren.” Gus Jazil –begitu
sapaan akrabnya—memberi salah satu contoh, poin yang menyebutkan pesantren harus
menyediakan ruang isolasi yang terpisah
dengan kegiatan belajar. “Untuk ruang isolasi
ini saya berharap ada batuan dari Kementerian Agama,” kata Gus Jazil di Jakarta,
Sabtu (20/6/2020).
Tak hanya itu, menurut pria asal Pulau
Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, ini
juga poin yang mengharuskan pesantren
menyediakan makanan gizi seimbang yang
dimasak sampai matang dan disajikan oleh
penjamah makanan (juru masak dan penyaji)
dengan menggunakan sarung tangan dan
masker. Aturan ini, menurut Jazilul, memberatkan pengasuh pesantren. Karena,
“Tidak semua pesantren menyediakan
makanan buat santri. Banyak pesantren di
mana santrinya masak sendiri,” ujarnya.
Politisi dari PKB itu mengingatkan, Kementerian Agama jangan hanya menerbitkan
aturan atau panduan kesehatan proses
belajar-mengajar di pesantren di masa New
Normal, lalu membiarkan pesantren jalan
sendiri. Dia berharap, Kementerian Agama
selain ikut membantu juga mengawal pelaksanaan Protokol Kesehatan di pesantren.
“Pemerintah, dalam hal ini Kementerian
Agama, jangan hanya mendorong pesantren
mengikuti Protokol Kesehatan tindak lanjutnya. Imbauan saja tidak cukup,”ucapnya.
Meski demikian, Gus Jazil menyatakan
senang, karena selama masa New Normal
pemerintah memerhatikan pesantren. “Saya
bersyukur ada perhatian kepada pesantren,” tuturnya. Namun, dia berharap,
perhatian itu diwujudkan dalam bentuk
mengatasi kesulitan yang dialami pesantren
dalam menerapkan Protokol Kesehatan.
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Jadi,”Pemerintah harus menghitung
bantuan biaya untuk masker, rapid test, hand
sanitizer, dan sarana penunjang lainnya,”
ucap Gus Jazil. Kalau biaya itu ditanggung
oleh pemerintah maka pesantren bisa fokus
dalam proses belajar-mengajar, tidak lagi
memikirkan bagaimana mendapatkan dana
untuk menyediakan sarana pencegahan
Covid-19.
Lebih lanjut Gus Jazil menegaskan bahwa
bantuan memang diperlukan agar jangan
sampai pesantren kerjaannya hanya memungut iuran dari wali santri. Karena hal itu
akan memberatkan bagi wali santri. Bila
masalah fasilitas pendukung penerapan
Protokol Kesehatan tak ada masalah, kata
Gus Jazil, maka pesantren bisa fokus pada
kegiatan belajar-mengajar guna mengejar
ketertinggalan akibat selama ini terganggu

oleh pandemi Covid-19.
Selain itu, untuk membantu pesantren
dalam menerapkan Protokol Kesehatan,
Jazilul juga berharap, adanya kerja sama
antarkementerian dan lembaga terkait. “Ya,
memang memberatkan kalau dilakukan
hanya oleh Kementerian Agama,” tuturnya.
Maka, dia berharap, ada kerja sama
dengan berbagai kementerian dan lembaga
terkait, termasuk dengan Gugus Tugas
Covid-19.
Gus Jazil juga meminta agar dalam
waktu dekat ini Kementerian Agama
mengunjungi pesantren untuk melihat,
mensimulasi, dan mendengar keluhan dari
pengasuh pesantren dan santrinya.
“Jujur saya katakan, selama ini Kementerian Agama lamban dan kurang perhatian
ke pesantren,” ungkapnya. ❏
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NASIONAL
Penanganan Penyebaran Covid-19

Rerie Minta Dievaluasi dan Pengendalian
Ditingkatkan
Dalam penanganan penyebaran Covid-19 transparansi data menjadi sangat penting sehingga semua
bisa bekerja pada alur dan target yang sama. “Jika data tak akurat maka tidak hanya berimplikasi
luas pada sektor kesehatan, tapi juga menyangkut bantuan sosial dan perekonomian,” ungkap
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat.

W

AKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat
meminta pemerintah meningkatkan
kecepatan dan ketepatan pemeriksaan dan pemrosesan sampel test Covid19, agar penyebaran virus korona di Tanah
Air bisa dikendalikan. Selain itu, perlu pula
transparansi data dan evaluasi penanganan
Covid-19, menyusul terus meningkatnya
penyebaran Covid-19 di Tanah Air.
“Secara nasional hingga saat ini jumlah
positif Covid-19 di Indonesia terus meningkat. Di sisi lain pemerintah juga berupaya
meningkatkan aktivitas perekonomian
masyarakat. Dengan kondisi ini dibutuhkan
peningkatan pengendalian penyebaran
Covid-19,” kata Lestari Moerdijat dalam
keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (19/
6/2020).
Mengutip data Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19 per 17 Juni 2020,
jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia
mencapai 41.431. Sedangkan kasus
meninggal dunia mencapai 2.276 dan
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sembuh sebanyak 16.243. Rerie, sapaan
akrab Lestari, lalu mengutip data dari Universitas John Hopkins yang menyebutkan
jumlah positif Covid-19 di Indonesia itu
tertinggi di Asia Tenggara, melampaui
Singapura yang sebelumnya di urutan
teratas.
Kondisi serupa juga terjadi pada anak Indonesia. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia
(IDAI) menyebutkan, tingkat kematian anak
akibat virus ini di Tanah Air merupakan yang
tertinggi dibandingkan dengan negara
ASEAN lainnya. Berdasarkan data IDAI
hingga 18 Mei lalu, jumlah anak yang positif
Covid-19 di Indonesia mencapai 584 kasus.
Jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19
anak yang meninggal sejauh ini mencapai
14 anak. Adapun PDP anak yang meninggal
sebanyak 129.
“Upaya evaluasi penanganan dan pengendalian penyebaran virus ini harus segera
ditingkatkan, bila Indonesia tidak mau
menghadapi ledakan jumlah positif Covid-19,”

tegasnya seraya menjelaskan bahwa risiko
jika ledakan jumlah positif Covid-19 terjadi di
Indonesia sangat besar. Selain adanya
keterbatasan fasilitas kesehatan dan tenaga
medis, menurut Legislator NasDem itu,
ledakan positif Covid-19 juga akan menekan
perekonomian dalam jangka waktu lama.
Itu artinya, tambah Rerie, pemerintah
harus terus meningkatkan upaya testing,
tracing, isolasi, dan mempersingkat gap
waktu antara waktu test dan hasil test
Covid-19, agar peningkatan pengendalian
penyebaran virus bisa tercapai. Rerie
mengapresiasi peningkatan jumlah test
Covid-19 yang sempat mencapai 20.000 test
per hari. Namun dia juga berharap hasil
testnya bisa diketahui segera.
Karena, menurut Rerie, semakin lebar gap
waktu antara waktu test dan hasil test
berpotensi meningkatkan penyebaran Covid19. Apalagi, jelasnya, berdasarkan pengamatan ahli epidemiologi orang tanpa gejala
(OTG) mendominasi kecepatan penyebaran
Covid-19 di Indonesia. Untuk itu, Rerie
menilai, peningkatan jumlah pengujian atau
test, identifikasi kasus, penelusuran, isolasi,
dan perawatan adalah bentuk keberhasilan
awal dari pengendalian.
Rerie kemudian mengingat, diperlukan
kesadaran bersama bahwa wabah belum
mereda. “Sikap disiplin pemerintah dan
seluruh masyarakat dalam menjalankan
protokol kesehatan, mempertahankan
solidaritas nasional, saling menjaga dalam
masa kenormalan baru, sangat membantu
dalam pengendalian penyebaran virus,”
katanya.
Pada sisi lain transparansi data menjadi
sangat penting sehingga semua bisa
bekerja pada alur dan target yang sama.
Jika data tidak akurat akan berimplikasi luas
tidak hanya pada sektor kesehatan menyangkut penyebaran virus, tetapi juga
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pada bantuan sosial dan perekonomian.
‘’Jika data tidak akurat maka evaluasi yang
dilakukan pun bisa menyimpang. Pada

akhirnya keputusan yang dibuat pun keliru
sasaran,’’ pungkas Rerie.
Rerie mengingatkan kembali bahwa

Presiden Joko Widodo sudah berkali-kali
mengatakan agar Pusat dan daerah
transparan soal data terkait Covid 19. ❏

Penerimaan Peserta Didik Baru

Segera Benahi Proses Daring PPDB 2020
Sejak 27 Mei 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menerima 15 pengaduan terkait
proses PPDB di tengah pandemi Covid-19. Sebagian besar pengaduan berkait kendala teknis.
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K

ETUA MPR RI Bambang Soesatyo
mendesak Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (Kemendikbud)
serta jajaran dinasnya di semua provinsi dan
kabupaten/kota segera merespon keluhan
masyarakat tentang ragam persoalan dalam
proses daring (dalam jaringan) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020.
“Kesigapan jajaran Kemendikbud dan
semua dinas di daerah sangat diperlukan
untuk mencegah keresahan dan kepanikan
para orang tua maupun anak didik. Sebab,
keresahan mendorong orang tua atau anak
didik mendatangi dan berkerumun di titik-titik
proses PPDB. Ketika terjadi kerumunan, ada
potensi melanggar protokol kesehatan,’’ ujar
Bamsoet di Jakarta, Jumat (19/6/20).
Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan, hingga
kemarin, masalah masih bermunculan di
sejumlah daerah. Di Semarang, misalnya,
proses daring PPDB tingkat SMA menuai protes
EDISI NO.07/TH.XIV/JULI 2020
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orang tua siswa, karena opsi pilihan sekolah
dalam situs PPDB tak bisa diakses. Update
data Kartu Keluarga (KK) serta akreditasi
sekolah asal juga tidak dapat dilakukan.
“Kendala itu mendorong orang tua siswa
mendatangi sekolah serta Dinas Disdikbud
Provinsi Jateng. Sementara di Bekasi, calon
peserta didik mengeluh karena nomor induk
kependudukan (NIK) tidak dapat diverifikasi
oleh situs PPDB,” kata Bamsoet.
Tak hanya itu, lanjut Kepala Badan Bela
Negara FKPPI ini, di beberapa kota lainnya,
kendala lambatnya server PPDB mendorong
banyak pendaftar mendatangi langsung
kantor Dinas Pendidikan. Bahkan, sejak 27
Mei 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menerima 15 pengaduan
terkait proses PPDB di tengah pandemi covid19. Sebagian besar pengaduan berkait
kendala teknis.
“Puluhan masalah yang muncul dalam

proses daring PPDB sudah dikeluhkan
masyarakat. Pada situasi seperti itu ditemukan fakta pelanggaran protokol kesehatan,
antara lain tidak memakai masker dan tidak
menjaga jarak,” tegas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini
berharap, proses daring PPDB tidak memperlebar masalah berupa ancaman penularan Covid-19. Karena itu, gangguan
pada sistem online tidak hanya harus
diperbaiki. Tetapi juga dikawal dari waktu ke
waktu, sehingga akses para orang tua dan
anak didik tidak terhambat.
‘’Upayakan agar gangguan akses online bisa
diminimalisir. Sehingga, orang tua atau anak
didik bisa mengikuti proses PPDB dari rumah
saja, sejalan dengan protokol kesehatan.
Sistem online harus dikawal sedemikian rupa
agar setiap gangguan yang muncul segera
ditangani, tanpa harus berlama-lama menunggu,’’ pungkas Bamsoet. ❏
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Metode Pembelajaran 2020/2021

Pastikan Sistem Belajar pada Tahun Ajaran Baru
“Di tengah ketidakpastian berakhirnya wabah Covid-19 di Tanah Air, menetapkan pola belajar yang
tepat dengan mempertimbangkan faktor penyebaran virus corona merupakan keputusan yang bijak,”
ujar Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat.

W

AKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat
meminta agar segera ada kepastian
mengenai metode pembelajaran
pada tahun ajaran baru 2020/2021 yang
dimulai dalam waktu dekat. Dengan begitu,
sekolah, orang tua, dan murid dapat
mempersiapkan diri.
Lestari juga meminta pemerintah untuk
melakukan evaluasi terhadap sistem belajar
jarak jauh yang diterapkan selama masa
pandemi. Hasil evaluasi agar menjadi dasar
dalam menentukan pola pembelajaran yang
efektif di tengah masih terjadinya pandemi
Covid-19 di Tanah Air.
“Saya berpendapat perlu mulai diperbincangkan mengenai kapan sekolah akan
mulai dibuka dan sistem pembelajaran pada
tahun ajaran baru ini. Sehingga sekolah, orang tua, dan murid bisa mempersiapkan diri,”
ujar Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat,
di Jakarta, Sabtu (13/6).
Rerie merujuk Cambridge University, pada
level perguruan tinggi yang memberi contoh
kepastian. Cambridge mengumumkan tidak
ada kuliah di kampus. Kuliah diselenggarakan
secara online hingga musim panas 2021.
“Di tengah ketidakpastian berakhirnya
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wabah Covid-19 di Tanah Air, menetapkan
pola belajar yang tepat dengan mempertimbangkan faktor penyebaran virus corona
yang masih terjadi, merupakan keputusan
yang bijak,” ujar Rerie.
Untuk itu, Rerie sekali lagi menghimbau agar
pemerintah mendengarkan masukan dari
pakar pendidikan, kesehatan, bahkan psikologi
anak dan orang tua untuk menentukan metode
belajar mengajar yang tepat saat ini. “Pertimbangkan juga keluhan, baik dari sisi siswa,
orang tua, dan guru sebagai pengajar, selama
pemberlakuan belajar jarak jauh di masa
wabah Covid-19,” sambung Rerie.
Menurut Legislator Partai NasDem itu,
keluhan tersebut mulai dari siswa yang jenuh
belajar di rumah, terbatasnya sarana
internet, gadget, kekhawatiran dan terbatasnya pengetahuan orang tua, keterbatasan
keterampilan guru dalam mengajar jarak jauh,
dan masih banyak lagi hal teknis dan
psikologis yang harus segera dicarikan
solusinya.
“Demikian pula dengan dimulainya
kembali aktivitas perkantoran di mana orang tua sudah banyak yang kembali
bekerja. Hal-hal seperti ini juga perlu

dipertimbangkan agar diperoleh metode
yang komprehensif,” ujar Rerie.
Waktu yang relatif pendek dan ancaman
paparan corona yang belum diketahui kapan
berakhirnya, menurut Rerie, memang butuh
keputusan yang cepat dan tepat agar
pendidikan dan anak-anak tidak terabaikan.
Rerie berpendapat, sosialisasi masif
mengenai pola belajar yang akan diterapkan
pada tahun ajaran baru juga diperlukan, agar
orang tua, guru, pihak sekolah dan murid
bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya.
“Jangan sampai ketika tahun ajaran baru
dimulai banyak sekolah, orang tua dan murid yang tidak bisa melaksanakan sistem
belajar yang ditetapkan,” ujarnya.
Sementara itu, Rerie juga meminta
pemerintah daerah memerhatikan keluhan
para orang tua murid dalam proses pendaftaran penerimaan peserta didik baru
(PPDB). Sejumlah kendala teknis, seperti
kesulitan mendaftar secara online, keberatan atas kriteria pendaftaran dan
beberapa keluhan lain, menurut Rerie, harus
menjadi perhatian pemerintah daerah, agar
beban orang tua di tengah wabah Covid-19
ini tidak bertambah. ❏
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Kebijakan New Normal

Fadel Muhammad: Agar Roda Ekonomi Bergulir
Dengan mematuhi protokol kesehatan, roda ekonomi bisa berjalan tanpa mengabaikan kesehatan.
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W

AKIL Ketua MPR Fadel Muhammad
mengapresiasi upaya pemerintah
menunda kebijakan new normal di
sekolah. Kesehatan anak-anak Indonesia
harus tetap dijaga. Jangan sampai anakanak terinfeksi virus Covid-19.
“Kami sudah menyarankan Kementerian
Pendidikan untuk menunda peserta didik
masuk sekolah seperti biasanya. Kesehatan
mereka harus dijaga karena mereka adalah
masa depan bangsa,” kata Fadel Muhammad
kepada wartawan, Rabu (10/6/2020).
Seperti diketahui, di masa transisi ini ada
sejumlah pelonggaran aktivitas. Pelonggaran
untuk 11 bidang kegiatan yang sebelumnya
bisa beroperasi selama masa PSBB bakal
ditambah dengan kegiatan lainnya. Seperti
pembukaan tempat ibadah, tempat usaha,
dan tempat kerja. Namun, belum ada
ketentuan tentang pelonggaran aktivitas di
lembaga pendidikan.
Dalam kesempatan itu, mantan Gubernur
Gorontalo dua periode itu mengimbau agar
masyarakat mematuhi protokol kesehatan
dalam beraktivitas. Dengan begitu, perekonomian bisa berjalan tanpa mengganggu
kesehatan. “Dengan mematuhi protokol
kesehatan, roda ekonomi bisa berjalan, tanpa
EDISI NO.07/TH.XIV/JULI 2020
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mengabaikan kesehatan,” katanya.
Tak hanya itu, Fadel juga meminta kepada
pemerintah untuk mengontrol masyarakat
dalam menjalankan protokol kesehatan,
seperti memakai masker dan sosial distancing. Untuk mengontrol protokol kesehatan
diperlukan perangkat hukum dan ketegasan
dari aparatur pemerintah.
Menurut Fadel Muhammad, dengan dibukanya berbagai aktivitas tempat umum
maka sektor perdagangan diperkirakan dapat
kembali pulih. Pada masa lebaran lalu sektor
perdagangan tidak mendapatkan momentum
lebaran, seperti di tahun-tahun sebelumnya.
“Pada kuartal I-2020, sektor perdagangan
sudah mengalami perlambatan. Nah, di masa
transisi PSBB ini dengan dibukanya aktivitas
perbelanjaan pada pertengahan Juni lalu
maka sektor ini berpotensi menjadi salah satu
sektor yang bertumbuh pada kuartal III 2020.
Meskipun, pertumbuhannya masih akan
terbatas,” ujarnya.

Peran Pemda
Fadel Muhammad juga meminta pemerintah daerah bisa segera menyesuaikan diri
dengan kebiasaan baru di tengah pandemi
Covid-19 alias new normal. Dengan begitu,

Indonesia bisa segera keluar dari resesi
perekonomian yang disebabkan oleh Covid19 dalam waktu relatif singkat. “Pemerintah
daerah harus memfasilitasinya. Dengan
beroperasinya sektor industri, perekonomian
dapat bergeliat kembali dan mengatrol
pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Menurut Fadel, pemerintah daerah mesti
menyiapkan program pendukung penyelamatan perekonomian di daerah. Pemda
wajib menjaga daya beli dan tetap menggerakkan ekonomi rakyat. Misalnya, pemda
menggelar operasi pasar, mengaktifkan
rumah pangan di tingkat desa, melibatkan
UMKM dalam berbagai belanja pemerintah,
dan menyediakan stimulus yang disesuaikan
dengan potensi ekonomi lokal.
“Orientasi utama kebijakan pemulihan
ekonomi lokal adalah menjaga penyerapan
tenaga kerja. Termasuk UMKM-UMKM harus
terus dilibatkan dalam penggunaan belanja
pemerintah. Perlu juga stimulus sesuai
potensi ekonomi lokal, entah itu yang
menyasar petani, pelaku wisata, nelayan,
dan sebagainya,” tuturnya.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga
mesti melakukan pemetaan terhadap portofolio dunia usaha dalam menghadapi Covid57
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19. Pemetaan tersebut dilakukan dengan
melakukan klasifikasi dunia usaha, seperti
mengelompokkan BUMD yang perlu segera

ditangani, BUMD yang menjadi penunjang,
dan BUMD yang masih perlu bertahan.
“Dengan komposisi seperti ini dan sinergitas

diharapkan BUMD akan tetap survive
menghadapi Covid-19 ini,” imbuhnya. ❏
BSC

Taat Protokol Kesehatan

Upaya Mewujudkan Kepastian Baru
Kepatuhan mutlak pada protokol kesehatan akan mampu mewujudkan kepastian baru di tengah
pandemic Covid-19 yang berkepanjangan.
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ETUA MPR RI Bambang Soesatyo

masyarakat Indonesia. Pertama, memutus

“Ketidakpastian sekarang ini telah dibayar

mengajak semua elemen masyarakat

rantai penularan Covid-19. Kedua, menjadi

dengan sangat mahal. Karena semua

untuk memahami protokol kesehatan

upaya bersama mengakhiri ketidakpastian

komunitas bersepakat menghentikan hampir

pada era pola hidup baru sebagai landasan

yang ditimbulkan oleh wabah virus corona.

semua lini aktivitas perekonomian,” urai

atau jalan keluar bersama dari resesi ekonomi.
Dengan kepatuhan mutlak pada protokol
kesehatan, era pola hidup baru akan mampu
mewujudkan kepastian baru di tengah
pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.
‘’Kita semua perlu membangun kesadaran
bersama bahwa protokol kesehatan merupakan sebuah inisiatif berani yang menjadi
bagian dari upaya dan langkah semua orang mewujudkan kepastian baru di tengah
pandemi Covid-19 yang telah merusak
segala-galanya,’’ ujar Bamsoet di Jakarta,
Minggu (21/6/20).
Mantan Ketua DPR RI ini mengingatkan,
dengan kepatuhan pada protokol kesehatan,
dua target sekaligus bisa diwujudkan
58
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Bamsoet.
Tidak hanya itu, lanjut Wakil Ketua Umum
KADIN Indonesia ini, resesi ekonomi menyulitkan semua orang untuk merencanakan
masa depan. Inisiatif apa pun menjadi sangat
sulit karena wabah corona masih akan
mengancam kehidupan manusia untuk
jangka waktu yang belum bisa ditentukan.
Sementara vaksin penangkal Covid-19
belum juga bisa dihadirkan.
‘’Saya yakin bahwa upaya mewujudkan
kepastian baru menjadi kehendak semua
orang. Karena siapa pun ingin kembali
bekerja, berbisnis atau berdagang. Remaja
dan anak-anak pun ingin kembali ke kampus
dan sekolah,” tandas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini

masyarakat. Banyak negara juga telah dengan

dengan kepatuhan mutlak pada protokol

menegaskan, agar era pola hidup baru bisa

berani menerapkan pola hidup baru dengan

kesehatan. Hanya dengan strategi seperti

mengakhiri pandemi Covid-19, keharusan

memberlakukan protokol kesehatan yang ketat.

itu, kita akan mampu menghidupkan lagi

mematuhi dan melaksanakan protokol ke-

‘’Kita di Indonesia pun harus berani

mesin perekonomian nasional,’’ pungkas

sehatan mutlak dilakukan semua elemen

menerapkan pola hidup baru itu tetapi

EDISI NO.07/TH.XIV/JULI 2020

20993506_MAJALAH MAJELIS JULI 2020_T-59.PDF 1

Bamsoet. ❏
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HOS Tjokroaminoto

Guru Para Pemimpin Bangsa

P

ERJUANGAN menuju Indonesia
merdeka dilaksanakan oleh berbagai
elemen masyarakat dalam tempo yang
panjang. Sebagian sempat melihat, mengenyam, dan merasakan indahnya kemerdekaan. Sebagian lainnya tidak sempat
merasakan kemerdekaan meski turut memperjuangkannya.
Salah seorang Pahlawan Nasional yang
tidak sempat merasakan kemerdekaan Indonesia adalah Raden Hadji Oemar Said
Tjokroaminoto atau HOS Tjokroaminoto.
Sebelas tahun sebelum kemerdekaan,
Tjokroaminoto wafat di Yogyakarta, tepatnya
pada 17 Desember 1934 pada usia 52 tahun,
setelah menderita sakit sehabis mengikuti
Kongres Sarekat Islam di Banjarmasin.
Jenazah almarhum dimakamkan di TMP
Pekuncen, Yogyakarta.
HOS Tjokroaminoto yang lahir di Jawa
Timur, 16 Agustus 1882, ini merupakan
salah seorang pelopor pergerakan di Indonesia. Ia adalah guru bagi para pemimpin
besar di Indonesia. Bahkan, tidak hanya
guru, Tjokroaminoto juga membiarkan
kediamannya digunakan sebagai rumah
kost buat para pemimpin Indonesia yang
menimba ilmu padanya. Para pemimpin itu,
antara lain: Semaoen, Alimin, Muso,
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Soekarno, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, dan Tan Malaka.
Tjokroaminoto adalah orang yang pertama kali menolak untuk tunduk pada
Belanda. Setelah ia meninggal, cita-citanya
tentang Indonesia merdeka dilanjutkan oleh
murid-muridnya, melalui berbagi corak dan
warna pergerakan. Mereka itu adalah kaum
sosialis/komunis yang dianut oleh Semaoen,
Muso, dan Alimin. Soekarno yang nasionalis,
dan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo yang
Islam.
Salah satu pesan penting Tjokroaminoto

yang selalu disampaikan pada muridmuridnya adalah: “Jika kalian ingin menjadi
pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator”. Pesan
itu membuat Soekarno selalu berteriak setiap
malam, belajar berpidato, meski kerap
ditertawakan oleh teman-temannya.
Di belakang hari ketiga kelompok murid
Tjokroaminoto itu saling berselisih. Mereka
saling memusuhi dan berhadap-hadapan.
Bentrok di antara murid Tjokroaminoto itu
ditandai dengan peristiwa Pemberontakan
Madiun pada 1948 yang dilakukan oleh Partai
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Komunis Indonesia (PKI). Saat itu, PKI
memproklamirkan berdirinya “Republik Soviet Indonesia” dipimpin Muso.
Untuk mengatasi kekacauan akibat pemberontakan PKI di Madiun itu, Presiden
Soekarno mengirimkan Divisi Siliwangi, salah
satu pasukan elite TNI, yang ada pada saat
itu. Pada peristiwa ini, Muso yang bisa disapa
“Abang” oleh Soekarno tertembak mati pada
31 Oktober 1948. Setelah PKI ditumpas,
kemudian muncul Negara Islam Indonesia
(NII) dipimpin S.M. Kartosuwirjo. Peristiwa
ini diakhiri dengan eksekusi mati terhadap
Kartosoewirjo pada 12 September 1962.

Pemerintahan Sendiri
Raden HOS Tjokroaminoto adalah anak
kedua dari 12 bersaudara. Ayahnya R.M.
Tjokroamiseno adalah wedono atau pejabat
pemerintahan pada saat itu. Sedang
kakeknya, R.M. Adipati Tjokronegoro, pernah
menjabat sebagai Bupati Ponorogo.
Setelah lulus dari sekolah rendah,
Tjokroaminoto melanjutkan pendidikan di
Sekolah Pamong Praja Magelang.
Tjokroaminoto tergolong seorang pelajar
yang handal. Setelah selesai menjalani
pendidikan, ia bekerja sebagai Juru Tulis
Patih di Ngawi, Jawa Timur, selama tiga tahun
lamanya. Ia kemudian menetap di Surabaya
pada 1906, dan bekerja sebagai juru tulis di
Firma Inggris Kooy & Co. Tjokroaminoto
kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah
kejuruan Burgerlijk Avondschool, jurusan
Teknik Mesin.
Pada Mei 1912, HOS Tjokroaminoto
mendirikan organisasi Sarekat Islam (SI). Dia
kemudian terpilih menggantikan Samanhoedi
menjadi Ketua SI melalui kongres kedua pada
19-20 April 1914 di Yogyakarta. Sebelum
memakai nama SI, organisasi tersebut
dikenal sebagai Serikat Dagang Islam.
Salah satu trilogi dari Tjokroaminoto yang
masyhur adalah: “Setinggi-tinggi ilmu,
EDISI NO.07/TH.XIV/JULI 2020
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Raden Hadji Oemar Said Tjokroaminoto

semurni-murni tauhid, sepintar-pintar
siasat.” Trilogi tersebut menggambarkan
atmosfer perjuangan Indonesia, dan tiga
kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang
pejuang kemerdekaan, agar sukses
mencapai cita-cita.
Tjokroaminoto adalah orang yang pertama
kali menggagas tentang zelfbestuur (pemerintahan sendiri) bagi rakyat Indonesia.
Gagasan tersebut sudah muncul sejak
beberapa dekade sebelum kemerdekaan
Republik Indonesia. Gagasan tentang
pemerintahan sendiri tersebut disampaikan
dari atas podium di Kongres Sarekat Islam di
Bandung pada 17-24 Juni 1916. Pemimpin
Besar Sarekat Islam ini berseru tentang ide
kemerdekaan bagi bangsa Hindia (Indonesia). Gagasan itu disebut dengan istilah
zelfbestuur atau pemerintahan sendiri.

Selain Pahlawan Nasional, HOS Tjokroaminoto adalah juga seorang pemimpin
abadi Sarekat Islam (SI). Ia memimpin SI sejak
1914 hingga wafat pada 17 Desember 1934.
Di bawah kepemimpinannya, SI berubah
menjadi salah satu organisasi massa
terbesar dalam sejarah pergerakan nasional.
Tahun pertama Tjokroaminoto memimpin SI
anggota resmi organisasi tersebut tercatat
mencapai 400.000 orang.
Pada awal Februari 1918, Tjokroaminoto
memimpin Tentara Kandjeng Nabi Muhammad
(TKNM) di Surabaya dan menggerakkan aksi
bela Islam sebagai respons atas tulisan di
majalah Djawi Hiswara yang dianggap
menghina Nabi Muhammad. Sebagai dampak
aksi tersebut, anggota SI membengkak
menjadi 2,5 juta orang. ❏
MBO
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Sosialisasi Virtual PB HMI

Kaum Muda

Tidak Boleh Antipati Terhadap
Politik

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

K

ETUA MPR RI Bambang Soesatyo bersyukur di tengah berbagai
tantangan yang menerpa demokrasi akibat pandemi Covid-19,
tingkat kepercayaan publik terhadap MPR RI terbilang masih
tinggi. Bisa dilihat dari temuan survei nasional dari Lembaga Survei
Indikator pada 16-18 Mei 2020 tentang Evaluasi Publik terhadap
Penanganan Covid-19, Kinerja Ekonomi dan Implikasi Politiknya. TNI
berada di urutan pertama 85,5%, kedua Presiden 82,8%, dan ketiga
Polri 79,4%.
“Tingkat kepecayaan publik terhadap TNI, Presiden dan Polri yang
masih tinggi itulah yang menjelaskan kepada kita, mengapa Indonesia tetap teduh dan kondusif secara politik. Tidak seperti yang terjadi
di beberapa negara dalam menghadapi pandemi Covid-19, antara
lain Brazil, India dan Amerika Serikat. Karena kita punya nilai-nilai
kegotongroyongan yang terkandung dalam Pancasila,” ujar Bamsoet.
Seperti diketahui, hasil survei itu juga mengungkap terdapat
perbedaan yang cukup tajam antara kepuasan publik terhadap
kinerja Presiden Joko Widodo dengan kinerja pemerintah secara
umum. Kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo masih tinggi,
yakni di angka 66,6%. Sementara kepuasan publik terhadap kinerja
pemerintah hanya 56,4%.
“Ada gap kepuasan publik terhadap presiden dengan para
pembantunya. Penyebab besarnya gap tersebut bisa jadi lantaran
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rakyat menilai para pembantu presiden kalah cepat dalam bertindak
dibanding presiden yang kerap kali turun ke bawah, blusukan
langsung ke rakyat,” ujar Bamsoet mengutip hasil lembaga survei
Indikator pimpinan Burhanudin Muhtadi.
Temuan hasil survei tersebut, tambah Bamsoet, hanyalah potret
sesaat, bukan hasil akhir. Karenanya MPR RI berharap seluruh
anggota Kabinet Indonesia Maju perlu menyamakan langkah dalam
mewujudkan visi dan misi presiden untuk memberikan kesejahteraan
pada rakyat. “Masih banyak tantangan dan pekerjaan rumah kita
sebagai bangsa. Tidak hanya pemeritah, tapi juga MPR yang perlu
ditingkatkan. Salah satunya memasifkan Sosialisasi Empat Pilar MPR
RI secara virtual sebagai jalan keluar atas pandemi Covid-19 yang
masih menyelimuti bangsa kita,” ujar Bamsoet saat mengisi Sosialisasi
Empat Pilar Empat Pilar MPR RI secara virtual kepada kader Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI), dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta,
Kamis (11/6/20).
Turut hadir Wakil Sekjen PB. HMI Aidil Pananrang dan Ketua Bidang
Infokom PB. HMI Firman Kurniawan. Sedangkan Pj. Ketua Umum PB.
HMI Arya Kharisma Hardi hadir secara virtual dari Lampung dan
ratusan kader HMI lainnya yang juga mengikuti secara virtual dari
daerah masing-masing.
Bamsoet yang semasa kuliah merupakan aktivis HMI dan kini
EDISI NO.07/TH.XIV/JULI 2020
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menjabat Dewan Pakar KAHMI ini mengungkapkan, sejak awal lahir dari alam Yunani
kuno, demokrasi selalu dihadapkan para
besarnya kekuatan oligarki yang tak senang
melihat rakyat turut serta mengawasi
jalannya pemerintahan. Kini, demokrasi juga
dihadapkan pada tantangan baru berupa
bencana non alam, seperti pandemi Covid19 yang mengganggu tatanan kehidupan
sosial.
“Lembaga Internasional untuk Demokrasi
dan Pendampingan Pemilu (International
IDEA) mencatat hingga April 2020, akibat
pandemi Covid-19 sebanyak 47 negara,
termasuk Indonesia, terpaksa menunda
tahapan pemilihan umum. Misalnya, Inggris
Raya menunda pemilihan lokal yang seharusnya dilakukan pada Mei 2020, Italia
menunda referendum pengurangan anggota parlemen 29 Maret 2020, Bolivia
menunda pemilihan presiden 3 Mei 2020,
serta Indonesia menunda pemilihan waliEDISI NO.07/TH.XIV/JULI 2020
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kota/bupati 23 September 2020,” papar
Bamsoet.
Mantan Ketua DPR RI ini menilai, pandemi
Covid-19 telah menjadi momen penting bagi
setiap negara bangsa mencari solusi efektif
meningkatkan demokrasi di saat situasi sosial
tidak berlangsung normal. Karena, tak
menutup kemungkinan setelah pandemi
Covid-19 selesai, di masa depan bisa jadi
akan datang pandemi lainnya.
“Masa depan demokrasi Indonesia berada
di tangan 64,19 juta jiwa kaum mudanya.
Karena itulah, kaum muda tak boleh antipati
terhadap politik. Kehidupan politiklah yang
akhirnya paling menentukan mau dibawa
kemana arah bangsa dan negara. Semakin
kuat atau justru semakin hancur berantakan
kondisi bangsa, ditentukan kualitas kaum
mudanya,” tandas Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini
menambahkan, atas dasar itulah MPR RI sejak
2014 menjalankan fungsi sosialisasi Empat

Pilar MPR RI kepada berbagai kalangan,
utamanya kaum muda. Agar benang merah
perjalanan dan nilai luhur budaya bangsa
tak terputus di tengah jalan. Sekaligus
sebagai bekal bagi generasi muda agar jika
kelak menerima tongkat estafet kepemimpinan nasional, mereka bisa menjaga
demokrasi, serta menjaga masa depan dan
kedaulatan Indonesia.
“Demokrasi Indonesia, sebagaimana
diwariskan para pendiri bangsa, seperti
Bung Karno dan Bung Hatta, bukanlah
demokrasi liberal ala Barat yang hanya
menguntungkan kaum borjuis sehingga
menjadi tempat tumbuhnya kapitalisme.
Demokrasi Indonesia adalah demokrasi
Pancasila yang berpusat pada gotong
royong dan bertumpu pada keadilan sosial.
Serta memberikan kesempatan kepada
siapapun terlibat dalam pemerintahan,
memberikan kepada siapapun untuk makmur
bersama,” pungkas Bamsoet. ❏
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Sosialisasi Virtual PMII

MPR Laksanakan Kewajiban sebagai Rumah
Kebangsaan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

K

ETUA MPR RI Bambang Soesatyo
mengukir sejarah dengan menerapkan
Gaya Hidup Baru dalam pelaksanaan
Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Jika di masa
sebelum pandemi Covid-19 sosialisasi
dilakukan di ruangan luas dengan menghadirkan ratusan peserta secara langsung,
kini sosialisasi dilakukan secara virtual
menggunakan berbagai sarana teknologi
informasi. Pandemi Covid-19 tak menjadi
halangan bagi MPR RI melaksanakan tugas
dan kewajibannya sebagai Rumah Kebangsaan menjaga solidaritas bangsa.
Khususnya, dalam menginternalisasi nilainilai kebangsaan yang terkandung dalam
Empat Pilar MPR RI.
“Justru dengan virtual, cakupan peserta
sosialisasi bisa lebih banyak lagi. Siapapun,
dari manapun, bisa mengakses pelaksanaan
sosialisasi. Tatap muka secara virtual tak
mengurangi nilai kehangatan yang dirasakan
dibanding berjumpa secara fisik. Terpenting
pesan dari muatan materinya tersampaikan,”
ujar Bamsoet saat mengisi Sosialisasi Empat
Pilar MPR RI kepada kader Pergerakan
Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dari
Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu
(10/6/20).
Ketua Umum PB PMII, Agus Mulyono
Herlambang, turut hadir mendampingi saat
pelaksanaan sosialisasi tersebut. Sedangkan ratusan kader PMII di berbagai
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daerah mengikuti sosialisasi secara virtual
dari tempatnya masing-masing.
Mantan Ketua DPR RI ini menegaskan,
generasi muda, termasuk kader PMII, harus
bangkit terlebih dahulu dan berdiri di garda
terdepan dalam menyuarakan perlindungan
bagi seluruh masyarakat di tengah pandemi
Covid-19. Generasi muda bangsa harus
peka dan peduli terhadap beragam problematika di lingkungan masyarakat, bangsa,
dan negara.
“Saat ini yang perlu kita lakukan adalah:
pertama, mengimplementasikan semangat
optimisme bersama dalam menghadapi
pandemi ini. Kedua, menggerakkan solida-

ritas dan kegotongroyongan bersama untuk
saling membantu elemen bangsa lainnya.
Dan, ketiga, membangun kerangka berfikir
dan bertindak bersama untuk mempersiapkan diri memasuki gaya hidup baru atau
new normal,” urai Bamsoet.
Tak hanya itu, Wakil Ketua Umum KADIN
Indonesia ini juga meminta para generasi
muda bangsa bisa mengambil peran sebagai
agen yang memberikan edukasi mencerahkan bagi masyarakat. Mengingat masih
banyak ditemui kalangan masyarakat
termakan informasi hoax bahkan menyesatkan seputar Covid-19. Dari mulai mempercayai teori konspirasi bahwa Covid-19
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adalah buatan elite globalis sehingga
cenderung mengabaikan protokol kesehatan, sampai tak mempercayai rapid test
dan hasil PCR.
“Senin (8/6/20) kemarin, 300 warga di
Kabupaten Kediri berunjuk rasa menolak
pemeriksaan masal rapid test dengan cara
menutup portal akses masuk bagi tenaga
Gugus Tugas Penangan Covid-19. Kejadian
yang tak jauh berbeda juga terjadi di Makasar
dan Ambon. Penolakan dilakukan lantaran
masyarakat memercayai informasi di media
sosial bahwa pelaksanaan rapid test dalam
prosesnya malah bisa membuat orang
terinfeksi Covid-19. Padahal informasi
tersebut sangat menyesatkan. Karena itu
generasi muda harus membanjiri sosial media dengan informasi yang edukatif,” tandas
Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini
menambahkan, selain informasi hoax dan
menyesatkan tentang Covid-19, di situasi
pandemi ini juga diwarnai berbagai krisis
multidimensi, antara lain krisis kesehatan,
krisis ekonomi, krisis sosial, dan bahkan
krisis politik. Untuk krisis kesehatan dan krisis
ekonomi sudah terjadi di berbagai negara
dunia. Per 9 Juni 2020, penyebaran Covid19 sudah terjadi di 215 negara dengan
menginfeksi 7.131.261 warga dunia dan
menyebabkan 413.731 warga dunia meEDISI NO.07/TH.XIV/JULI 2020
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ninggal dunia.
“Krisis sosial juga mulai terlihat, seperti
terjadi di beberapa negara, antara lain Brazil, India, dan Amerika Serikat, yang warga-nya menggelar demonstrasi menolak
kebijakan lockdown. Sehingga situasi
masyarakat terbelah antara yang mendukung dengan yang menolak. Di Amerika
Serikat, misalnya, aksi protes warga
menolak kebijakan lockdown dilakukan di
berbagai negara bagian, seperti Michigan,
Colorado, Texas, hingga Ohio. Krisis sosial
di Amerika semakin keruh akibat adanya
demonstrasi isu rasial akibat kematian
George Floyd, warga kulit hitam, di kaki polisi
kulit putih,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini
menambahkan, di Amerika Serikat bahkan
sudah terjadi krisis politik akibat tidak
berjalannya koordinasi antara presiden dan
para gubernur di negara bagian yang
menyebabkan adanya isu impeachment
terhadap Presiden Donald Trump. Kejadian
yang tak jauh berbeda terjadi di Brazil, di
mana Presiden Jair Bolsonaro bergabung
bersama warga yang berdemonstrasi
memprotes kebijakan berdiam diri di rumah
yang diterapkan para gubernur.
“Alhamdulilah berbagai kejadian tersebut
tak terjadi di Indonesia. Kita punya Pancasila
dengan semangat gotong royong. Sehingga

dalam menghadapi musibah, semua elemen
bangsa bergotong royong saling menguatkan. Pemerintah pusat dan daerah di dukung
masyarakat berada dalam satu barisan.
Memang dalam praktiknya masih ada satudua hal teknis yang perlu diselaraskan,
namun itu tak sampai mengganggu kehidupan kebangsaan kita,” ujar Bamsoet.
Eksistensi bangsa, tambah Bansoet,
sangat bergantung dengan kualitas sumber
daya manusianya. Oleh karena itu, MPR
konsisten melaksanakan pembangunan
karakter bangsa (nation character building)
melalui pemasyarakatan Empat Pilar MPR RI
yang pada hakikatnya adalah pembangunan
karakter dan jati diri bangsa Indonesia.
Empat Pilar MPR itu adalah Pancasila
sebagai dasar negara, landasan ideologi,
falsafah, etika moral, serta alat pemersatu
bangsa; Undang-Undang Dasar Negara
Republik Tahun 1945 sebagai landasan
konstitusional; Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) adalah bentuk Negara
sebagai konsensus yang harus dijunjung
tinggi; serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai
semangat pemersatu dalam untaian kemajemukan bangsa.
Patut menjadi bahan renungan untuk kita
semua bahwa bangsa Indonesia hingga saat
ini masih tegak berdiri adalah karena adanya
ikatan persatuan dan kesatuan rasa dari
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seluruh elemen bangsa, yang terus terjalin
antargenerasi. Karenanya, peran generasi
milenial, generasi penerus bangsa Indonesia tidak boleh berhenti sampai di sini, tetapi
harus terus eksis dalam perjalanan bangsa
dan negara Indonesia.
Dalam konteks kekinian, di masa pandemi
Covid-19, peran dan eksistensi generasi
muda sangat krusial, karena beberapa
alasan. Pertama, dengan segala potensi
sebagai sosok yang penuh energi, dinamis,
dan optimistis, diharapkan pemuda dapat
memainkan perannya sebagai agen perubahan yang mendorong terjadinya transformasi gaya hidup dan perilaku ke arah

perbaikan, misalnya dengan berperan aktif
dalam mempromosikan perilaku hidup bersih
dan sehat serta memberi keteladanan dalam
mematuhi protokol kesehatan.
Kedua, di tengah lompatan perkembangan
ilmu pengetahuan dan laju modernisasi,
pemanfaatan teknologi menjadi keniscayaan, termasuk dalam penanganan pandemi
Covid-19. Generasi muda adalah kelompok
masyarakat yang paling mampu beradaptasi
dan responsif dalam penguasaan dan
pemanfaatan teknologi. Ke depan, cara kita
menghadapi pandemi akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan kita memanfaatkan
perkembangan teknologi.

Ketiga, bila kita merujuk pada data
kependudukan, jumlah pemuda Indoensia
diperkirakan mencapai lebih dari 64 juta jiwa.
Dengan jumlah yang cukup signifikan
tersebut, dimaknai bahwa peran dan kiprah
generasi muda sangat menentukan kesuksesan dalam perjuangan melewati
pandemi. Kiprah ini dapat diwujudkan, baik
secara individu, kelompok, organisasi,
maupun kolektif, melalui berbagai metode
untuk menginspirasi dan bergotong royong
membantu masyarakat terdampak Covid-19,
misalnya melalui influencing di media sosial,
atau secara langsung terjun di tengah-tengah
masyarakat. ❏

Sosialisasi Empat Pilar Bersama IPPNU

Kaum Perempuan Tak Bisa Dianggap
Sebelah Mata

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

K

ETUA MPR RI Bambang Soesatyo
mengungkapkan, dari berbagai negara
dunia yang dinilai berhasil menangani
pandemi Covid-19 versi majalah Forbes,
sebagian besar dipimpin oleh perempuan.
Mereka itu, antara lain Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Selandia Baru
Jacinda Ardem, Perdana Menteri Denmark
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Mette Frederiksen, Presiden Taiwan Tsai IngWen, dan Perdana Menteri Islandia Katrin
Jakobsdottir.
“Sebagian besar dari mereka memiliki
kesamaan, yakni responsif dan komunikatif
dalam menyampaikan kebijakan yang diambil.
Ini menunjukkan bahwa perempuan punya
kekhasan tersendiri yang kadang tak dimiliki

pria, sekaligus menunjukkan kepada dunia
bahwa keberadaan perempuan tak bisa lagi
dianggap sebelah mata,” ujar Bamsoet saat
menjadi Keynote Speech Sosialisasi Empat
Pilar MPR RI secara virtual bersama kader
Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Puteri
Nahdlatul Ulama (IPPNU), dari Ruang Kerja
Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (15/6/20).
EDISI NO.07/TH.XIV/JULI 2020
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Mantan Ketua DPR RI ini menjelaskan,
selain berada di garis terdepan dalam
melawan pandemi Covid-19, perempuan
juga termasuk kalangan yang paling rentan
terkena dampak Covid-19. Tak hanya menjadi
korban positif Covid-19, perempuan juga
dihadapi pada permasalahan domestik
berupa meningkatnya kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT) selama pandemi
Covid-19.
Sekjen Perserikatan Bangsa-bangsa
(United Nations/PBB) bahkan sampai menyerukan kepada berbagai negara untuk
memerhatikan kaum perempuan selama
penerapan kebijakan karantina (lockdown).
Di India, misalnya, kasus KDRT melonjak dua
kali lipat selama lockdown, sementara di
Prancis kasus KDRT diperkirakan naik
sepertiga dalam seminggu setelah Prancis
menerapkan lockdown. “Kita bersyukur, di
Indonesia belum ditemui peningkatan KDRT
selama PSBB (Pembatasan Sosial Berskala
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Besar). Namun, bukan berarti kita boleh
lengah, kewaspadaan tetap harus dilakukan,” jelas Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini
mendorong kaum muda perempuan terlibat
dalam berbagai organisasi, IPPNU. Sehingga
bisa menjadi bekal bagi mereka di masa
mendatang, agar senantiasa menjadi
perempuan yang bertaqwa, berakhlak mulia,
dan berilmu, serta memiliki wawasan
kebangsaan. Dan, yang terpenting, tak
dianggap sebelah mata oleh siapapun juga.
“Dengan aktif di berbagai organisasi, kaum
muda perempuan juga bisa mempersiapkan
diri menjemput tongkat estafet kepemimpinan
bangsa. Eksistensi bangsa sangat bergantung dengan kualitas sumber daya
manusianya, baik dari aspek kompetensi
keahlian, keilmuan, dan yang tidak boleh
terlupakan adalah karakternya,” tandas
Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini

menambahkan, atas dasar itulah MPR RI
konsisten melaksanakan pembangunan
karakter bangsa (nation character building)
melalui pemasyarakatan Empat Pilar MPR RI
yang pada hakikatnya adalah pembangunan
karakter dan jati diri bangsa Indonesia.
Empat Pilar MPR itu adalah Pancasila
sebagai dasar negara, landasan ideologi,
falsafah, etika moral serta alat pemersatu
bangsa; Undang-Undang Dasar Negara
Republik Tahun 1945 sebagai landasan
konstitusional; Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bentuk negara sebagai
konsensus yang harus dijunjung tinggi; serta
Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat
pemersatu dalam kemajemukan bangsa.
“Indonesia akan tetap berdiri tegak, tak
akan hancur seperti Timur Tengah maupun
terpecah seperti Soviet. Dengan catatan
kaum perempuannya memiliki wawasan
kebangsaan yang kuat, yang ditopang oleh
Empat Pilar MPR RI,” pungkas Bamsoet. ❏
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Setjen MPR Gelar Halal bi Halal Virtual dan Penglepasan
Pegawai Purnabakti

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

S

EKRETARIAT Jenderal MPR RI gelar acara halal bi halal sekaligus
penglepasan pegawai yang memasuki masa purnabakti di

lingkungan Setjen MPR RI. Acara yang digelar di Ruang Delegasi,

Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6/

2020) tersebut, selain dihadiri Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf
Cahyono, juga diikuti para pejabat, pegawai, para pensiunan, serta
delapan pegawai yang baru memasuki masa purna bakti.
Nuansa berbeda terlihat dalam pelaksanaan halal bi halal tahun
ini. Di tengah pandemi Covid-19, acara kali ini dilaksanakan dengan
dua skema berbeda, yakni para peserta langsung hadir di tempat
acara dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan hadir
secara virtual dengan memanfaatkan teknologi zoom meeting.
Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono
mengatakan bahwa kegiatan silaturahim seperti halal bi halal adalah
kesempatan untuk saling mendekatkan diri satu sama lain, saling
merekatkan dan menguatkan diri, walaupun di dalam situasi yang
tidak normal seperti sekarang ini.
“Situasi tidak normal ini memang sangat berdampak untuk kita
semua. Namun, dampaknya bukan hanya di lingkungan Setjen MPR,
baik yang masih aktif ataupun yang sudah purna saja, tapi
dampaknya sudah sangat luas. Tidak hanya di Indonesia bahkan
dunia. Untuk itu, saya berharap karena ini kehendak alam dan
merupakan bencana nasional, apapun yang terjadi harus disikapi
dengan bijak,” katanya. ❏
DER
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Rakor Pokja Penataan Tata Laksana Setjen MPR RI

ELOMPOK Kerja Tata Laksana Sekretariat Jenderal MPR RI

capaian yang akan dikerjakan ke depannya. Di masa transisi PSBB

menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Ruang Presentasi

dan pemberlakuan new normal ini berbagai unit kerja Setjen MPR

Perpustakaan, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen,

tetap melakukan tugas-tugasnya dengan baik.

Jakarta, Selasa (9/6/2020).

Tentu saja, tugas-tugas tersebut dengan memerhatikan protokol

Rapat yang dipimpin Kepala Biro Humas Setjen MPR RI, Siti Fauziah,

kesehatan yang ditetapkan pemerintah dengan ketat. ❏

ini membahas capaian-capaian kerja pokja, sekaligus rencana

DER

Setjen MPR Gelar Rapid Test Covid-19

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

B

ERTEMPAT di lobi Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV,

prosedur yang ditentukan, mulai dari pengisian data, cek darah, dan

Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, pada Senin 22 Juni

wawancara verbal untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.

2020 digelar kegiatan Rapid Test Covid-19. Kegiatan yang

Rapid Test tersebut merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa

dilakukan oleh Poliklinik MPR itu diikuti oleh para pegawai di lingkungan

dilakukan oleh Poliklinik Setjen MPR beberapa hari sebelumnya.

kerja Setjen MPR RI.

Kegiatan Rapid Test tersebut juga merupakan bagian dari upaya

Satu persatu secara bergiliran, para pegawai melakukan rapid

Setjen MPR menekan penyebaran virus corona, serta untuk

test yang dilayani oleh para dokter dan tenaga kesehatan Setjen

mendukung dan menciptakan rasa aman serta nyaman di

MPR dengan mengenakan pakaian Alat Pelindung Diri (APD) lengkap.

lingkungan kerja. ❏

Secara detail seluruh pegawai yang akan diperiksa harus mengikuti
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AWANCARA
SOSIALISASI

Herman Khaeron, Anggota Komisi VI DPR

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Berharap, BUMN Menjadi Pohon Fiskal bagi Negara

M

ENTERI Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) Erick Thohir melakukan
“gebrakan” dengan melakukan
berbagai kebijakan untuk membenahi
BUMN. Beberapa langkah yang patut dicatat
adalah merombak direksi dan komisaris
sejumlah BUMN, mengubah konsep holding
dari Menteri BUMN sebelumnya Rini M
Soemarno, melakukan aksi “bersih-bersih”
di internal kementerian BUMN, hingga
larangan bagi-bagi souvenir dalam kegiatan RUPS serta efisiensi perjalanan dinas.
Juga merampingkan jumlah BUMN dari
sebelumnya 142 BUMN menjadi 107 BUMN,
dan akan dirampingkan lagi menjadi sekitar
80-an BUMN.
Merespon sejumlah langkah Menteri
BUMN, Majelis mewawancarai anggota
Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrat,
Herman Khaeron. Berikut petikan wawancara dengan Herman Khaeron yang juga
anggota Badan Sosialisasi MPR.
Menteri BUMN Erick Thohir melakukan sejumlah pembenahan di BUMN,
seperti merombak jajaran direksi dan
komisaris sejumlah BUMN, termasuk
merampingkan jumlah BUMN. Apa
tanggapan Bapak?
Pertama, kami melihat Menteri BUMN ini
70
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belum genap setahun bekerja. Artinya,
Menteri masih mencari roadmap dan strategi
yang tepat untuk mempertahankan BUMN
sebagai motor penggerak ekonomi negara.
Kedua, BUMN terus beradaptasi dan menjadi
agen development (pembangunan). Selain
secara profesional menghasilkan keuntungan atau dividen bagi negara, BUMN
juga melaksanakan penugasan. Contohnya,
Pertamina melaksanakan penugasan subsidi
untuk premium dan solar, penugasan satu
harga, dan lainnya. Begitu juga PLN
melaksanakan penugasan Negara, karenanya sebagian masih disubsidi. Kedua BUMN
ini secara bisnis tidak untung, tetapi harus
melaksanakan penugasan negara. Demikian
pula dengan BUMN pupuk, Bulog.
Karena itu, cakupan dan ruang lingkup
BUMN cukup luas. Selain menjadi unit bisnis
negara, BUMN juga melaksanakan penugasan-penugasan baik yang ada keuntungannya maupun tidak. Maka, ketika
Menteri BUMN diberikan kepercayaan untuk
menakhodai seluruh BUMN, tentu bagi DPR
sebagai institusi yang melakukan pengawasan, kita ingin mengetahui roadmap nya
seperti apa, strategi dan pengembangannya
seperti apa. Sebab, Menteri BUMN menjanjikan kenaikan dividen sampai 50%
sehingga income negara dari BUMN juga

meningkat.
Tetapi akibat pandemi Covid-19, bukan
malah meningkat, tetapi justru turun 50%.
Hasil dividen 2020 hanya separuhnya dari
dividen 2019. Gara-gara pandemi Covid-19,
sebagian besar performance BUMN sedang
tidak baik. Keuangannya negatif dan utangnya menumpuk. Kita tidak bisa memberikan
penilaian terlalu dini terhadap Menteri BUMN.
Tapi, kita bisa lihat bagaimana Menteri BUMN
menetapkan direksi dan komisaris di BUMN,
bagaimana mentreatment BUMN supaya
lebih agresif, lincah, efisien, dan kemudian
bisa ekspansi.
Contohnya, restrukturisasi PTPN. Dulu dari
PTPN I sampai PTPN XIV memiliki struktur. Di
era Menteri BUMN Rini Soewandi dibentuk
tiga holding. Di masa Menteri BUMN Erick
Thohir, direksi PTPN dipangkas karena
menjadi unit bisnis operasional, dan menempatkan satu direktur di masing-masing
PTPN. Secara manajerial lebih efisien, tapi
apakah strategi efisiensi korporasi membuat
PTPN lebih sehat dan agresif, baru bisa kita
evaluasi tahun depan.
Contoh lain adalah rencana sub-holding
di Pertamina. Pertamina akan membuat lima
sub-holding, di antaranya sub-holding hulu,
sub-holding pengolahan, sub-holding hilir,
sub-holding gas. Kita di Komisi VI tidak bisa
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serta melarang atau mendukung, tapi kita
mengkritisi sejauhmana sub-holding ini akan
memperkokoh dan memperkuat pondasi
Pertamina yang sangat padat modal.
Bagaimana dengan kebijakan menghapus 35 BUMN, sehingga jumlah BUMN
menjadi 107 perusahaan dari sebelumnya 142 BUMN, bahkan ditargetkan di
masa depan hanya ada 80-an BUMN?
Memang tidak mudah mengelola BUMN
yang jumlahnya 142 BUMN. Sehingga ada
keinginan dari Menteri BUMN, yaitu BUMNBUMN yang value-nya kecil apalagi merugi
dan tidak memiliki opportunity dimasukkan
dalam kategori sebagai BUMN yang harus
dilikuidasi. Kemudian ada BUMN-BUMN yang
harus disehatkan, yaitu BUMN-BUMN yang
pada saat ini memiliki beban utang yang
besar, tapi masih memiliki opportunity
meskipun profitnya tidak menggembirakan.
BUMN ini masih kategori yang perlu disehatkan. Dan, ada BUMN yang sudah
masuk 15 top BUMN yang sehat dan kuat.
Sebelumnnya Garuda masuk kategori ini, tapi
sekarang sedang bermasalah juga.
Karena itu, harus ada strategi pada setiap
BUMN dengan permasalahannya sendirisendiri. Apalagi kalau melihat BUMN pangan,
tidak ada yang menguntungkan dan mempunyai beban utang. Pada akhirnya kita
berharap direksi dan komisaris di masingmasing perusahaan BUMN juga harus
memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas
yang memadai. Sehingga manajerialnya bisa
berjalan dengan baik dan mendapat pengawasan yang baik, kemudian di-treatment
dengan baik. Inilah harapan BUMN ke depan
bisa menjadi pohon fiskal bagi negara.
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Jika setiap BUMN memiliki permasalahan masing-masing sehingga
perlu treatment khusus pada masingmasing BUMN, tapi secara umum apa
yang menjadi persoalan krusial yang
dihadapi BUMN-BUMN kita?
Begini. Di BUMN, direksinya direkrut. Ini
berbeda dengan perusahaan swasta.
Misalnya, saya punya perusahaan maka
saya akan mati-matian berusaha agar
perusahaan saya ini tidak bangkrut, meskipun memiliki utang yang menumpuk. Kalau di
BUMN, perusahaan mau bangkrut, ya
bangkrut saja. Karena para direksi hanya
di-hire seperti manajer profesional. Mereka
di-hire, kemudian disuruh mengelola perusahaan BUMN. Kalau perusahaan BUMN
bangkrut mereka tinggal pergi saja. Karena
itu, sudah saya katakan kita membutuhkan
manajer-manajer yang handal, memiliki
effort dan daya juang. Dia harus merasa
memiliki BUMN.
Yang kedua, kita harus menghilangkan
kebiasaan BUMN untuk me-make up atau
memoles laporan keuangan dengan dalih
untuk memperoleh pinjaman atau dukungan
pendanaan dari lembaga pembiayaan.
Menurut saya, sudahlah hilangkan kebiasaan seperti ini. Laporan keuangan apa
adanya saja. Kalau rugi harus dilaporkan
rugi. Karena itu saya sering mengatakan ke
Menteri BUMN, “tolonglah tegakan tata kelola
atau good corporate governance”. Kalau
tidak peraturan menteri, segera buat
peraturan menteri. Kalau mengacu peraturan
lama maka ikuti peraturan lama.
Memang banyak sekali aspeknya. Menurut

saya, Menteri BUMN harus benar-benar
membedah setiap masalah. Jangan ujungujungnya BUMN membutuhkan PMN (penyertaan modal negara), dana talangan, dana
program, dan lainnya. Kalau tidak ada proyek
pemerintah, BUMN bangkrut. Kalau ada
proyek pemerintah, BUMN baru mendapat
keuntungan. Meski berat, kita jangan lelah
untuk mengkritisi. Kritik adalah vitamin untuk
negeri ini.
Termasuk juga kritik terhadap
BUMN-BUMN yang memiliki utang
yang sangat besar?
Itulah, saya katakan tadi, maraknya
financial re-engineering juga membahayakan ke depan. Mereka banyak melakukan make up atau memoles keuangan
untuk mendapatkan pinjaman. Utang yang
semakin besar ditutup dengan financial reengineering. Kemudian utangnya semakin
tidak terkendali. Suatu saat akan besar
pasak daripada tiang. Besar utang daripada opportunity-nya.
Karena itu kita juga mengkhawatirkan
sangat banyak BUMN yang memiliki utang
sangat besar. Utang Bulog juga besar, sekitar
Rp 20 triliun lebih. Kemudian BUMN di sektor
infrastruktur, utangnya juga tinggi. PLN dan
Pertamina, dan lain-lain masih banyak lagi
yang utangnya besar. Saya kira ini harus
betul-betul dicermati supaya BUMN ke depan
sesuai dengan tujuannya.
BUMN juga mendapat suntikan dana
sebesar Rp 152 triliun dalam program
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Namun ada kritik terhadap dana PEN
untuk BUMN itu karena dinilai tidak
jelas. Apa tanggapan Bapak?
Komisi VI masih membahas dana PEN
untuk BUMN ini. Kita terus mengkritisi supaya
lebih efektif. Dana PEN untuk BUMN itu ada
tiga kategori, yaitu dana untuk kurang bayar
seperti PLN, Bulog, ada yang PMN kepada
beberapa BUMN, dan ada dana talangan.
Prinsipnya, menurut saya, karena ini sudah
menjadi kebutuhan BUMN maka kita dukung.
Tentu kita akan terus mengkritisi supaya dana
negara atau anggaran dari rakyat ini betulbetul digunakan BUMN dengan baik untuk
mencapai hasil yang lebih baik. Besaran
dana Rp 152 triliun sudah diputuskan di
Badan Anggaran. Tinggal kita mengkritisi,
menjaga, dan mengawal agar jangan sampai
ada penyimpangan. ❏
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Pelopor Indiskop, Bioskop

Untuk Rakyat

S

AAT ini masyarakat bisa menonton film
berbiaya murah dengan kualitas tak kalah
dengan bioskop-bioskop papan atas.

Namanya, Indiskop. Bioskop ekonomis adalah
hasil kreasi aktris cantik Marcella Zalianty.
Oktober 2019 lalu Indiskop ini diresmikan di
wilayah Jakarta Utara.
“Berawal dari melihat bioskop-bioskop papan
atas yang harga tiketnya masih sangat mahal,
sedangkan animo rakyat untuk menonton film
sangat tinggi. Ini menyebabkan maraknya filmfilm bajakan, dan hal ini juga berdampak pada
pendapatan para sineas akibat tergerus
pembajakan,” kata Ketua Umum Parfi’56 ini.
Artis peraih penghargaan pemeran wanita
terbaik 2005 ini berharap, Indiskop akan terus
berkembang ke berbagai daerah di Indonesia.
“Saat ini baru ada di Jakarta, tapi saya harap
berkembang terus ke daerah-daerah, sehingga
dunia perfilman nasional makin maju,” harap
Ketua Pokja Film dan Kebudayaan KADIN ini. ❏
DER

Maracellina Zalianty
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Sekarang Sangat

Menghargai
Waktu

P

ANDEMI Covid-19 yang melanda Indonesia, juga dirasakan

dampaknya di kalangan para artis Indonesia. Prilly
Latuconsina, seorang artis penyanyi, presenter, dan

bintang iklan sangat merasakan akibat pemberlakuan PSBB. “Praktis
banyak kegiatan di dunia hiburan terhenti atau dibatasi,” ujar Prilly.
“Ya terasa banget ya. Banyak kegiatan seperti shooting yang
batal atau berhenti sama sekali. Bingung mau ngapain, praktis di

rumah aja. Tapi saya maklum, karena untuk

keselamatan kita

juga,” ujar pemeran Sisi dalam sinetron Ganteng-Ganteng Serigala
(GGS) ini.
Prilly mengaku, selama pemberlakuan PSBB dan New Normal ini,
pola pikirnya berubah. Ia mengaku, sekarang sangat menghargai
waktu dan kebersamaan. “Dulu kita santai-santai, biasa aja keluar
rumah, sekarang kita jadi banyak bersyukur dan selalu menghargai
waktu serta kebersamaan,” ucapnya. ❏
DER

Tugas ini adalah
Amanah yang Harus Dijaga

J

URU bicara dalam Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Covid-19, dr. Reisa Broto

Asmoro, tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Kontestan Miss

International 2011 dan runner up Puteri Indonesia 2010 ini
menganggap tampil sebagai juru bicara Tim Komunikasi Publik

hanya sebagai pemanis saja.
Walaupun demikian, “Saya berusaha menjalankan apa yang
menjadi tugas saya. Ini adalah amanah yang harus saya jaga,”
kata pemilik nama lahir Reisa Kartikasari ini. Dan, dokter yang
pernah tergabung dalam Tim DVI Polri ini tak menampik banyak
pro dan kontra seputar kemunculannya menjadi Jubir. “Semua
kondisi pasti ada pro dan kontra, saya tak terlalu memikirkan
kecuali yang membangun,” ujarnya. ❏

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Prilly Latuconsina
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Sulitnya

Belajar di Masa Pandemi

T

AHUN ajaran 2019-2020 ditutup dengan

pendidikan mengalami akibat sangat berat.

cara yang tak biasa. Tidak ada pesta,

Hampir semua lembaga pendidikan

pun tak ada corat-coret baju sebagai-

menghentikan proses belajar-mengajar

mana sering menandai kelulusan siswa

secara klasikal, tatap muka. Mereka meng-

SLTA. Juga tak terdengar hingar-bingar musik

gantinya dengan model belajar jarak jauh.

dan keramaian atau pentas akhir tahun bagi

Setiap siswa mengikuti proses belajar dari

anak-anak yang naik kelas atau naik tingkat.

rumah atau secara virtual. Kondisi ini

Begitu pula, setiap akhir tahun sekolah-

tentunya melonggarkan kedisiplinan anak

sekolah menyelenggarakan upacara pengle-

didik berangkat dan bangun pagi. Hanya

pasan siswa yang lulus atau wisuda, tapi

pada jam-jam tertentu peserta didik diwajib-

kali ini jarang terdengar, kalau pun ada

memang menjadi salah satu sektor paling

kan mengikuti pelajaran dari rumah saja,

dilaksanakan secara virtual.

terdampak oleh pandemi Covid-19. Sejak

secara virtual.

Begitulah antara lain dampak pandemi

korban pertama corona di Indonesia

Beberapa lembaga pendidikan meman-

Covid-19 terhadap dunia pendidikan. Se-

terdeteksi, awal Maret silam, praktis dunia

faatkan aplikasi zoom untuk melanjutkan

kolah-sekolah diliburkan dan proses belajar-

proses belajar-mengajar tahun ajaran 2019-

mengajar dilakukan secara online. Lalu

2020 yang segera berakhir. Kondisi tersebut

pada akhir tahun ajaran, biasanya ada

mengakibatkan penyedia aplikasi video

pembagian rapor di sekolah-sekolah dan

teleconference tersebut kaya mendadak. Di

biasanya pula orang tua datang ke sekolah

mana-mana zoom menjadi terkenal, meski

disertai perasaan dag-dig-dug, tapi kali ini

sebelumnya tak banyak mengetahuinya.

semuanya senyap, berlangsung secara vir-

Namun, cara belajar sistem online ini

tual. Ujian dan pengumuman kenaikan dan

rupanya tidak sepenuhnya bisa meng-

kelulusan juga melalui internet.

gantikan sistem belajar-mengajar tatap

Inilah sedikit gambaran bagaimana proses

muka. Banyak anak bosan belajar sehingga

belajar-mengajar berlangsung selama

acap kali lalai atau tidak mengikuti pertemuan

Covid-19 sekarang ini. Dunia pendidikan

dengan gurunya. Selain itu, para siswa,
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khususnya mereka yang duduk di kelas

rintah menjaga agar proses belajar-mengajar

rendah (1-3 SD), sering kesulitan me-

berlangsung dengan baik.

laksanakan tugas-tugas yang dibebankan

Tidak mau menyerah dengan keadaan,
Muslimin meminta para guru proaktif

Di Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah

mengirimkan materi belajar dan tugas-tugas

misalnya, program belajar melalui siaran TVRI

sekolah menggunakan aplikasi WhatsApp.

Kesulitan proses belajar-mengajar sistem

tidak bisa berjalan dengan baik. Pasalnya,

Sayangnya tidak semua orangtua dan wali

online ini juga dikeluhkan oleh sejumlah guru,

signal televisi pemerintah itu tidak bisa

murid memiliki android yang bisa menerima.

salah satunya Indarini (45), seorang guru

ditangkap di daerah tersebut. Akibatnya para

Sehingga para guru mengirim materi pe-

swasta di Kota Depok, Jawa Barat. Sejak

guru dituntut proaktif mencari pengganti.

lajaran dan tugas sekolah secara tertulis.

sistem belajar online dilakukan, kata Indarini,

Tetapi itupun tidak bisa dilakukan dengan

banyak orangtua memprotes kebijakan

gampang.

oleh guru mereka.

“Ada juga orangtua yang mau proaktif
meminjam android tetangga atau saudara-

tersebut. Pasalnya, para orangtua terkena

“Kita sudah berusaha melakukan berbagai

nya untuk menerima dan mengirim pesan.

imbas dengan pelaksanaan belajar sistem

usaha, tetapi tetap saja tidak bisa menangkap

Apalagi, sebagian tugas yang diberikan

online. Apalagi jika putra-putri mereka

siaran TVRI,” ungkap Muslimin, Kepala

para guru berupa kegiatan praktik,” kata

mendapatkan tugas pekerjaan rumah (PR).

Sekolah SD Muhammadiyah Bligo I, Desa

Muslimin lagi.

“Banyak orangtua kurang sabar men-

Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten

Kalaupun ada siswa yang tidak bisa

dampingi dan mengajari putra-putrinya

Pekalongan, saat dihubungi majalah ini

mengirim tugas praktik melalui video, menurut

mengerjakan PR. Banyak juga di antara

beberapa waktu lalu.

Muslim, pihaknya bisa memaklumi. Kemudian

mereka yang merasa terganggu pekerjaan-

menggantinya dengan tugas tertulis, dan

nya akibat tugas-tugas sekolah,” ujar Rini.

hasilnya dikirimkan oleh orangtua murid

Rini berharap, pandemi Covid-19 segera

langsung kepada guru kelas.

berlalu agar proses belajar-mengajar tatap

Meski banyak persoalan yang dihadapi,

muka bisa berlangsung kembali. Karena

kata Muslimin, para guru tetap melaksanakan

sebaik apapun sistem belajar online banyak

tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

kendala yang menyertainya, khususnya

Hanya saja jika cara belajar seperti itu

masalah hubungan dengan siswa menjadi

berlangsung lebih lama maka akan membuat

sangat terbatas.

pekerjaan para guru lebih sulit.
“Mudah-mudahan pandemi Covid-19 ini
tidak berlangsung lama. Kalau proses

Hand Phone
Pernak-pernik seputar pelaksanaan

belajar-mengajar di rumah ini harus di-

pendidikan di saat pandemi Covid 19 tidak

perpanjang hingga akhir tahun, sesuai

hanya sampai di situ. Masih banyak kisah

wacana yang berkembang, hal itu akan

lain yang membuat orangtua serta para guru

menjadi pekerjaan yang tidak ringan bagi para

berharap wabah ini cepat berlalu. Apalagi,

guru dan orangtua,” katanya. ❏

tidak semua upaya yang dilakukan pemeEDISI NO.07/TH.XIV/JULI 2020
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Dr. (HC) H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.

Entrepreneur dan Politisi

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

P

ADA 17 Mei 2020 lalu, Wakil Ketua MPR RI periode 2019-2024,
Dr. (H.C.) H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M., tepat berusia 58 tahun.
Tidak ada pesta meriah menyambut ulang tahun ke-58 itu. Selain
karena pandemi Covid-19 dan keharusan melakukan social distancing, juga saat peringataan itu berlangsung bertepatan dengan
bulan puasa, Ramadan. Praktis, HUT ke-58 itu disambut dengan
penuh rasa syukur keharibaan Allah SWT., diiringi doa semoga
kebahagiaan dan kesehatan selalu mengiringi kehidupannya.
Dalam dunia sepakbola, pemain berusia 58 tahun terhitung sudah
tidak muda lagi. Namun, kemampuan fisik pria asli Lampung Selatan ini
patut diacungi jempol. Dia masih kuat berlari sejauh 5-10 Km, tanpa
berhenti. Dengan leluasa, Zulkifli masih sanggup melaksanakan hobinya
naik sepeda balap road race, menaklukkan tanjakan dan tikungan hingga
puluhan kilo jaraknya. Dia juga masih tangguh mengayun raket tenis
lapangan, untuk bermain hingga beberapa set tanpa jeda.
Ketangguhan fisik yang dimiliki Zulkifli ini bukan datang tiba-tiba.
Sejak kecil, saat pergi dan pulang sekolah, dia sudah terbiasa
berjalan kaki hingga berkilo-kilo meter jaraknya. Demikian pula saat
menuju ke pasar untuk berdagang. Pada masa kecilnya, Zulkifli adalah
sosok yang kuat dan pemberani. Ia pernah memenangkan perkelahian
dengan teman sekolahnya yang lebih besar, karena tidak terima
diperolok-olok. Dia juga selalu siap siaga menjaga adik-adiknya jika
mereka di-bully oleh teman-temannya.
Bukan hanya gerak badan untuk menjaga kebugaran fisik, saat
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remaja Zulhas—begitu dia biasa disapa— juga menguasai olahraga
bela diri. Dia jagoan dalam cabang olahgara bela diri free contact.
Karena kemampuannya itu saat menjadi Ketua MPR RI ia diangkat
menjadi pendekar utama Tapaksuci. Tak cukup itu saja, Zulhas juga
didaulat menjadi ketua umum olahraga bela diri Tarung Drajat.
Kemampuan dan kekuatan fisik yang dimiliki Zulkifli Hasan sangat
membantunya menyelesaikan tugas dan pekerjaan, terutama saat
ia menjadi Ketua MPR RI periode 2014-2019. Dalam kurun waktu
lima tahun itu, Zulhas senantisa melaksanakan tugas sosialisasi
Empat Pilar MPR, seolah tak pernah jeda. Pokoknya, saban hari dia
mampu melaksanakan sosialisasi hingga lima titik (tempat), bahkan
terkadang bisa lebih. Padahal, jarak antara satu tempat dengan
tempat lainnya terkadang cukup jauh.
Tidak cukup sampai di situ, di sela kegiatan tersebut, ia suka
meluangkan waktunya melakukan pertemuan dengan berbagai
elemen masyarakat. Karena itu, tak jarang dalam perjalanannya
melaksanakan sosialisasi dimulai saat pagi buta, sebelum subuh,
dan kembali saat larut malam. Ibarat kata kiasan, bus berhenti di
terminal, pesawat mendarat di bandara. Sekuat dan sesemangatsemangatnya Zulhas melakukan sosialisasi, ada juga waktu yang
memaksanya harus beristirahat. Pada Ramadan 2018 misalnya,
Zulhas sempat terhuyung saat melaksanakan salat taraweh. Itu
terjadi karena kelelahan yang amat sangat setelah seharian berpidato
dan bertemu dengan berbagai lapisan masyarakat.
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Dia juga pernah mengalami kecelakaan, mobil yang ditumpanginya
terperosok ke dalam jurang. Para saksi menyangka, para penumpang
mobil itu termasuk Zulhas, luka parah atau bahkan meninggal dunia.
Nyatanya, Zulkifli selamat dan hanya mengalami lecet, karena saat
kecelakaan itu berlangsung ia sempat melindungi kepala
menggunakan kedua tangannya.
Hebatnya, sebagian kegiatan itu dilaksanakan oleh Zulhasan
pada saat ia menjalankan puasa sunah, Senin-Kamis dan puasa
Dawud. Akibatnya, saat jam makan siang sering terlihat situasi
yang tidak nyaman. Sementara anak buah dan rombongan menikmati
makan siang, Zulhasan malah bergeming, sedikitpun ia tidak mencicipi
hidangan yang tersaji.
Tak hanya puasa Senin-Kamis dan Dawud, di sela kesibukannya,
suami dari Soraya ini nyaris tak pernah lepas dari kegiatan tadarus.
Di mobil saat menuju tempat acara atau pun di pesawat, dan bahkan
di ruang transit ketika menunggu acara dimulai, Zulkifli mencuri
kesempatan untuk membaca Alquran. Selain itu, ia juga selalu
menjalankan salat sunah. Dari salat Tahajud, Dhuha, hingga qobliyah
EDISI NO.07/TH.XIV/JULI 2020
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dan ba’diyah pada setiap salat lima waktu.
Semua kebiasaan itu, menurut ayah dari Putri Zulya Savitri, Zita
Anjani, M. Farras Nugraha, dan M. Rafi Haikal, ini adalah pelajaran
yang diberikan orangtuanya, terutama sang ibu. Sang ibu sering
menasihati Zulkifli agar tidak meninggalkam tadarus dan membaca
Alquran. Karena dengan membaca dan menghafal Alquran
seseorang akan mendapat banyak kemudahan dalam hidupnya.

Islam dan Entrepreneur
Selain masalah ideologi dan konstitusi, dalam sosialisasi Empat
Pilar MPR RI, Zulhas kerap menyentil persoalan ekonomi. Di hadapan
berbagai elemen masyarakat, mulai dari santri, jamaah pengajian,
ormas pemuda Islam hingga mahasiswa, Zulhas kerap mengkritik
lemahnya minat masyarakat terhadap persoalan ekonomi.
Ia membandingkan antara pengajian yang membludak dihadiri
jamaah dengan pelatihan bisnis dan entrepreneurship yang sangat
jarang diikuti, khususnya oleh para santri. Padahal, Islam memberi
tempat terhormat kepada orang-orang yang memiliki kemampuan
77
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profil
gontokan, apalagi saling caci-fitnah, serta bermusuhan. Zulkifli
mengingatkan perlunya persatuan dan kesatuan, untuk itu penting
bagi seluruh bangsa Indonesia menjahit kembali merah putih.

Membelot

ekonomi. Itu dibuktikan oleh sebuah hadis yang artinya: “tangan di
atas lebih baik daripada tangan di bawah.” Bahkan, Nabi Muhamad
SAW adalah contoh entrepreneurship yang sesungguhnya. Etos
kerja dan kejujurannya membuat Nabi mendapat julukan Al Amin.
Tidak hanya Nabi, sahabat-sahabat terdekat Rasulullah SAW
adalah kelompok orang-orang super kaya. Sebut saja, Abu Bakar
Asshidiq, Usman bin Afan, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin
Auf, Saad bin Abi Waqosh, hingga Thalhah bin Ubaydillah. Mereka
adalah orang-orang superkaya yang ikhlas membelanjakan hartanya
secara fi sabilillah.
Tetapi, saat ini umat Islam di Indonesia malah menempati posisi
tangan di bawah, lemah secara ekonomi, sosial dan politik. Melihat
realitas tersebut, Zulhas berpendapat, terjadi pemahaman yang
salah dalam memaknai agama Islam. “Dunia diibaratkan penjara,
rela menderita asal di akhirat kelak mengenyam kebahagiaan di surga.
Padahal, Alquran mengajarkan kebahagiaan itu di dunia dan akherat”,
kata Zulkifli.
Di berbagai kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR, Zulkifli juga
senantiasa mengobarkan semangat persatuan dan kesatuan.
Utamanya, persatuan kesatuan pasca pemilihan umum. Menurut
Zulhas, pemilu adalah kontestasi di antara sesama anak bangsa.
Siapapun yang menang, Dia adalah saudara kita sendiri. Karena
itu, pemilu harus dijalankan penuh kebahagian, bukan gontok-
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Sosok seperti Zulkifli Hasan di ranah legislatif tidaklah terlalu
banyak. Di antara yang sedikit itu adalah Zulhas sendiri. Seorang
enterpreneur yang memulai usahanya dari nol hingga sukses menjadi
pengusaha, lalu melompat ke ranah politik, menjadi Menteri, Ketua
MPR, dan kini menjadi Wakil Ketua MPR RI. Laiknya kisah-kisah
perjuangan from zero to hero. Karena itu, saran dan pelajaran dari
Zulhas menyangkut entrepreneur patut diperhatikan.
Zulhas menapak perjalanan hidupnya penuh liku. Ia lahir dan
dibesarkan dari pasangan keluarga petani. Ayahnya bernama Hasan,
sedangkan ibunya bernama Siti Zaenab. Zulkifli melewati masa
kecilnya sarat dengan kesulitan ekonomi. Karena itu, sejak kecil ia
terbiasa bekerja keras, salah satunya dengan berjualan telur.
Lalu, saat remaja, Zulkifli sempat “menantang” keinginan orang
tuanya. Ceritanya, setamat SD, oleh ayahnya, Zulkifli didaftarkan di
sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN). Memasuki tahun
keempat di PGAN, diam-diam ia memilih untuk berhenti. Itu dia lakukan
tanpa sepengetahuan ayahnya. Dan, tanpa sepengetahuan ayahnya
pula, Zulkifli mengikuti ujian Madrasah Tsanawiah dan lulus.
Kemudian ia mendaftarkan diri di SMA Negeri Tanjungkarang.
Nahas, “pembelotannya” itu diketahui sang ayah setelah empat
bulan di SMA Negeri Tanjungkarang. Sang ayah jugalah yang
memaksa Zulkifli keluar dari sekolah tersebut. Beruntung, ia masih
mendapat pembelaan dari ibunya. Dari uang pemberian ibunya,
hasil penjualan emas (tabungannya), Zulkifli kemudian memilih
merantau ke Jakarta.
Tidak ada kenalan, apalagi saudara yang dia miliki di Jakarta. Di
Kota Metropolitan ini ia harus berjuang sebatang kara. Zulkifli
melanjutkan sekolah di SMA Negeri 53 Jakarta. Agar bisa bertahan
hidup, Zulkifli rela bekerja apa saja, asal mendapat penghasilan
halal. Mulai dari tukang cuci taksi, hingga berjualan minuman. Semua
itu ia lakukan. Meski waktu belajarnya tersita untuk bekerja, tetapi ia
bisa lulus SMA dengan nilai akhir terbaik. Setelah itu, ia mulai menekuni
profesi sebagai pedagang. Dari sinilah ia meretas keinginannya
dalam berbisnis.

EDISI NO.07/TH.XIV/JULI 2020

7/14/2020 2:51:57 PM

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Berbekal pengalaman tersebut, Zulkifli kerap memberikan motivasi
pada anak-anak, terutama ketika ia melakukan kunjungan ke sekolahsekolah. Salah satu yang sering ia sampaikan adalah: “Kalau saya
yang masa kecil sudah harus berdagang telur kini bisa menjadi
Ketua MPR, apalagi kalian yang tekun belajar sejak kecil, mestinya
bisa lebih baik lagi,” begitu bunyi pesan yang sering disampaikan Zulkifli
kepada anak-anak sekolah.
Setelah lulus SMA pada 1982, Zulkifli melanjutkan pendidikan di
Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana (Unkris), Jakarta.
Setelah lulus S1 tahun 1996, Zulkifli bekerja pada beberapa lembaga,
sebelum akhirnya melanjutkan pendidikannya di Magister Manajemen
Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Jakarta, dan lulus pada 2003.
Dalam perjalanannya, Zulkifli pernah menjadi PNS (Pegawai
Negeri Sipil). Namun, profesi ini tak lama ia geluti. Setelah kondisi
finansialnya stabil, Zulkifli memilih keluar untuk menjadi wirausahawan. Dari sinilah Zulkifli mengalami lompatan besar dalam
hidupnya. Di kemudian hari pilihan hidupnya itu terbukti tepat. Terbukti
Ia berhasil memimpin beberapa perusahaan. Antara lain, Presiden
Direktur PT. Batin Eka Perkasa, Presiden Direktur PT. Panamas Mitra
Inti Lestari, Presiden Direktur PT. Sarana Bina Insani, Komisaris PT.
Hudaya Safari Utama, dan Komisaris Utama PT Batin Eka Perkasa.
Di pentas politik nasional, pria kelahiran Penengahan, Lampung
Selatan, Provinsi Lampung, 17 Mei 1962, ini sudah mendapat
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berbagai anugerah. Antara lain, Bhumandala Award dari Badan
Informasi Geospasial atas dedikasinya dalam mengimplementasikan
informasi geospasial kehutanan yang bermanfaat bagi pembangunan
bangsa, dan turut serta menyelamatkan Bumi dengan informasi
Geospasial.
Penghargaan Tiger Champion Award dari Panthera. Penghargaan
ini diberikan kepada orang-orang yang berfokus dan berjasa dalam
pelestarian harimau Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera. Lifetime Achievement Award dari La Trofi, sebagai penggagas Indonesia Green Award. Juga Bintang Jasa Mahaputra Adipradana dari
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, karena dinilai mempunyai
jasa besar terhadap bangsa dan negara.
Saat menjabat Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan menerima dua
kali gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa). Masing-masing
untuk bidang Administrasi Publik dari Sejong University (Seoul, Korea)
dan bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dari
Universitas Negeri Semarang.
Di bidang adat dan budaya Zulkifli mendapat beberapa
penghargaan, yaitu: gelar adat Adok Pangeran Cagar Buana dari
Majelis Penyeimbang Adat Lampung (MPAL); gelar kebangsawanan
Kanjeng Pangeran Noto Wononagoro dari Keraton Solo; dan gelar
adat Meantu Togo Membali dari tokoh adat Wakatobi. ❏
MBO
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Pancasila di Setiap Tantangan Bangsa

D

I SETIAP periode sejarah Indonesia, ideologi Pancasila

Tidak hanya kelompok orang kaya yang ingin membantu saudara

selalu memiliki tantangan tersendiri. Namun, sebagai ideologi

mereka yang terdampak langsung akibat virus corona, dengan

yang tumbuh berakar dari nilai-nilai bangsa, terbukti

memberikan donasi kepada badan resmi yang ditunjuk pemerintah.

Pancasila selalu mampu menghadapi setiap krisis. Walaupun

Di akar rumput, beragam komunitas masyarakat menunjukkan

demikian, kita tidak bisa menafikan tantangan ke depan yang

solidaritasnya. Aksi nyata itu bisa dilihat dari mereka yang

semakin kompleks dan berat yang harus disikapi secara jernih

meninggalkan kantong-kantong berisi makanan di pagar rumah agar

dan tidak menghilangkan jati diri kebangsaan Indonesia.
Di hari-hari ini, dalam periode pandemik Covid-19, krisis dunia

bisa diambil mereka yang membutuhkan, para pedagang Warung
Tegal atau Warteg nampak membantu mereka yang terimbas krisis.

kesehatan telah membuat krisis di segala lini kehidupan umat

Pemandangan ini bahkan nampak ketika bantuan pemerintah belum

manusia di dunia, dan juga di Indonesia. Akibat tidak adanya

menyentuh semua elemen terdampak. Menjelang dan pada saat

pergerakan manusia, ekonomi juga tidak bergerak. Para ekonom

Ramadan lalu nampak di berbagai sudut ibu kota pengemudi ojol

bahkan Menteri Keuangan menyebut, pertum-

berderet-deret mengantri untuk mendapatkan

buhan ekonomi Indonesia akan mengalami mi-

nasi bungkus. Mereka rela mengantri mengular,

nus.

karena harus saling menjaga jarak demi

Ini berarti, merajalelanya virus corona di

mendapatkan sarapan pagi, makan siang, atau

tanah air telah berdampak pada ekonomi.

sebungkus nasi untuk mereka berbuka puasa.

Pertumbuhan ekonomi negatif hanya terjadi

Ini sebuah contoh kecil saja dari banyak contoh

pada krisis ekonomi yang berat, seperti yang

positif yang lain.

pernah terjadi pada 1997-1988 lalu. Namun,

Ternyata masyarakat kita menjalankan nilai-

serangkaian krisis itu tidak lantas menye-

nilai Pancasila tidak hanya dalam kata-kata

babkan manusia Indonesia berkeluh kesah.

yang dihafalkan dalam setiap upacara

Dalam setiap krisis, ada sisi positif yaitu
penampakan wajah asli orang Indonesia, yang
tanpa membedakan suku dan ras menjalankan nilai-nilai persatuan

bendera, tetapi melaksanakan isi Pancasila
dalam setiap tindakan nyata. Terlebih lagi,
dalam situasi krisis nilai-nilai Pancasila menjadi pondasi peri kehidupan

dalam Pancasila. Ini yang nampak dari semangat untuk saling

kita. Energi positif inilah yang seharusnya disadari oleh pemerintah

tolong-menolong yang dijiwai oleh nilai Kemanusian yang adil

untuk menjabarkan keadilan sosial di bidang ekonomi.

dan beradap, nilai sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keadilan ekonomi yang paling dekat, dalam situasi ekonomi yang

Dari nilai kemanusian dan Ketuhanan nampak sekali manusia

sulit ini, adalah dengan alokasi anggaran yang adil dalam program

Indonesia bukanlah seperti manusia Barat yang berpikir

bantuan penanganan Covid-19. Jangan sampai niat baik pemerintah

individualistik. Nilai kebersamaan dan kegotongroyongan nampak

untuk memberikan dukungan bagi masyarakat terdampak

dari hampir seluruh komponen masyarakat yang ingin bahu-

disalahgunakan oleh kelompok-kelompok kepentingan yang niatnya

membahu menolong sesama warga bangsa yang terdampak

tak sejalan dengan pemerintah.

Covid-19.
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Pemerintah yang akan menggelontorkan bantuan dalam mengatasi
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Oleh:

Ahmad Muzani
Wakil Ketua MPR RI

dampak Covid-19 dengan nilai lebih dari Rp 400 triliun, tentu saja

mencatat, aksi-aksi solidaritas tanpa pamrih itulah yang kemudian

harus tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan. Selain

merekatkan semangat ke Indonesia kita,

tepat sasaran, dengan nilai angka yang besar, seharusnya bantuan

Karena itu pula, para pendiri bangsa menyadari betul upaya

itu dapat menggerakkan roda perekonomian di lapis bawah

untuk menciptakan persatuan warga bangsa dalam menyambut

masyarakat.

kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan dengan membangun

Karena itulah sedari awal kami mengusulkan agar pemberian

komitmen bersama dari para pejuang kemerdekaan. Berbagai

bantuan sembako digantikan dengan uang tunai. Pemberian dana

tokoh bangsa dari berbagai kalangan duduk bersama untuk

tunai yang jika disalurkan dengan data yang baik, by name by addres,

membahas ideologi dan dasar negara dalam momentum sidang

dampaknya akan memutar perekonomian sampai ke lapis bawah.

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang pada saat

Masyarakat yang sebelumnya terpaksa harus berhutang kepada

itu bertepatan pada hari Sabtu, 1 Juni 1945.

warung tetangga bisa mengembalikan hutangnya, sehingga

Sari pati dari kehidupan masyarakat nyata dari manusia-manusia

warung-warung kecil di perkampungan tidak ikut bangkrut, dan

Indonesia yang tinggal di kepulauan di seluruh nusantara itulah

kembali menjalankan roda ekonomi di akar rumput. Jika kemudian

yang digali oleh para pendiri bangsa ini menjadi ideologi yang kita

dengan bantuan tunai itu warga bisa berhemat maka kebutuhan lain

kenal sebagai dasar negara Pancasila. Sari pati atau inti

juga bisa dipenuhi.

kehidupan masyarakat Indoneisa itulah yang terus-menerus akan

Jika bantuan langsung berupa bahan pokok bisa saja hanya

kita wariskan kepada setiap generasi manusia Indonesia.

kelompok besar yang menikmati. Padahal, krisis sebagai dampak

Kita semua tentu tidak ingin generasi ke depan tidak mengenal

Covid-19 ini justru sangat terdampak pada lapisan masyarakat

akar tradisi bangsanya sendiri. Terombang-ambing dalam

bawah. Kelompok-kelompok yang sebelumnya disebut kelompok

gelombang pertarungan ideologi yang membawa kehancuran

kelas menengah dapat turun kelas menjadi kelompok rentan

bangsa, seperti yang terlihat dalam berbagai belahan dunia,

kemiskinan. Ini karena mereka menghadapi ancaman pengangguran

seperti di Timur Tengah.

akibat banyak pemutusan hubungan kerja (PHK), dan jika tidak

Selain perjuangan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh

pelampung yang akan menolong mereka kelompok kelas menengah

rakyat Indonesia, tradisi kita mengajarkan penyelesaian konflik

ini akan jatuh kepada kelompok miskin.

dengan jalan musyawarah. Penyelesaian secara dialog sebagai

Solidaritas sosial dan kegotongroyongan yang merupakan jaring

ciri keberadaban bangsa termaktub dalam sila ke-4 Pancasila.

pengaman sosial yang diinisiasi oleh masyarakat harus menjadi

Semoga bangsa ini selalu dapat melalui berbagai macam cobaan,

perhatian serius pemerintah. Situasi ini selalu ada dalam sejarah

krisis, dan gelombang tantangan tanpa meninggalkan nilai-nilai

perjuangan bangsa. Dalam periode perjuangan kemerdekaan, rakyat

ideologi bangsa, yakni Pancasila.

bahu-membahu membantu para pejuang yang berada di garis depan
pertempuran.

Pengalaman buruk bangsa lain yang berada dalam kehancuran
dan kemampuan penyelesaian masalah dari setiap krisis yang

Mereka menghadapi risiko yang lebih besar karena tidak bersenjata

dialami bangsa ini harus menjadi pelajaran penting bagi kehidupan

dan kerap menjadi korban pembantaian penjajah jika aksi mereka

kebangsaan kita. Kita patut bersyukur, karena kita punya

membantu para pejuang diketahui oleh para penjajah. Tetapi, sejarah

Pancasila. ❏
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Agar Pancasila Membumi
Buku yang diterbitkan oleh MPR berjudul: “Membumikan Pancasila,” bisa menjadi resep untuk mengatasi problem yang
terjadi di masyarakat. Kuncinya perlu penguatan nilai-nilai Pancasila dan jangan sampai Pancasila terdistorsi dan dikorupsi
oleh rezim penguasa.

S

OSIALISASI Empat Pilar MPR; Pancasila, UUD NRI Tahun 1945,
NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dilakukan oleh MPR secara
masif dengan menggunakan berbagai metode. Sosialisasi
diberikan kepada seluruh elemen masyarakat dan ditujukan untuk
semua umur. Salah satu metode yang digunakan oleh MPR untuk
memberi pemahaman akan pentingnya nilai-nilai luhur bangsa kepada
segenap elemen masyarakat adalah lewat buku.
Banyak kelebihan menyosialisasikan Empat Pilar MPR lewat buku.
Misalnya, cara ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Karena
dituangkan dalam bentuk tulisan maka isinya
dapat diresapi sejak buku itu diterbitkan hingga
waktu yang tak terbatas. Buku juga barang
bacaan yang mudah dibawa ke mana saja,
dan dapat di baca ketika sedang dalam
perjalanan. Begitu pula ketika merebaknya
wabah Covid-19 di mana warga masyarakat
diwajibkan untuk tinggal di rumah dan bekerja
di rumah maka buku termasuk salah satu
media yang positif untuk mengisi waktu yang
ada agar lebih bermakna.
Sebagai salah satu metode sosialisasi
Empat Pilar MPR lewat buku yang dilakukan
oleh MPR adalah dengan menerbitkan buku
berjudul: Membumikan Pancasila, untuk
Bina Damai dan Resolusi Konflik Sosial.
Buku yang terbit oleh Badan Pengkajian
MPR bekerjasama dengan Center for the
Study of Religion and Culture (CSRC),
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah, ini terbagi dalam enam Bab
dengan 206 halaman + xi. Pada Bab II
hingga Bab IV menguraikan mengenai berbagai tantangan dan
masalah keberagaman yang ada di masyarakat. Selanjutnya pada
Bab V berisi mengenai solusi yang perlu diberikan dari masalah
yang ada dengan membumikan Pancasila.
Dalam pengantar dijelaskan, salah satu penyebab konflik di
masyarakat adalah melemahnya implementasi nilai-nilai Pancasila
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat pemahaman dan
pengakuan masyarakat terhadap Pancasila rendah dan menurun
maka muncul problem sosial di masyarakat.
Buku ini ditulis berdasarkan fakta di lapangan, studi pustaka, dan
penelitian yang dilakukan. Diungkapkan bangsa ini memiliki lebih dari
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42 titik rawan konflik sosial yang tersebar di empat Pulau Besar
Indonesia, yakni: Sumatera, Sulawesi, Jawa, dan Papua. Di titik-titik
tersebut memiliki potensi yang sewaktu-waktu bisa pecah (meledak).
Dari fakta di lapangan, penelitian dan studi pustaka yang dilakukan
ada 3 (tiga) indikator di mana sebuah daerah dikategorikan rawan.
Tiga indikator itu adalah: memudarnya rasa saling percaya
antarwarga, terputusnya komunikasi antarwarga, dan hilangnya
kohesivitas sosial antarwarga. Tak hanya itu, penyebab suatu daerah
dikatakan rawan oleh si pengatar buku. Kondisi perekonomian
daerah yang tertinggal dengan daerah lain,
juga bisa menjadi pemicu daerah tersebut
menjadi rawan.
Dari identifikasi masalah tersebut, CSRC
mengakui, perlunya untuk menyosialisasikan, mengajarkan, dan membumikan nilainilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
masyarakat Indonesia. Agar Pancasila
membumi maka buku itu menegaskan perlu
adanya penguatan Pancasila dengan tujuan
agar bisa kembali menjadi sandaran
kehidupan berbangsa dan bernegara, dan
diharapkan dapat mencegah konflik dalam
skala ekstrim yang bisa berakibat pada
disintegrasi bangsa. Memperkuat Pancasila,
seperti dipapar dalam buku ini, bukan tanpa
alasan. Bahwa Pancasila merupakan
doktrin dan acuan normatif bangsa Indonesia yang komprehensif untuk mengatur
kehidupan kenegaraan serta menyatukan
berbagai kelompok.
Dalam buku tersebut, selain menegaskan
nilai-nilai Pancasila agar selalu hidup dalam kehidupan masyarakat,
juga ditekankan agar Pancasila tidak terdistorsi dan dikorupsi rezim
penguasa yang cenderung suka mengklaim dasar Negara, namun
bukan untuk menjadikannya sebagai basis moral tetapi menggunakannya sebagai alat kekuasaan kelompoknya.
Di halaman akhir buku disebutkan sebenarnya Pancasila dan nilainilainya sudah dikenal oleh sebagiaan besar masyarakat, namun
belum digunakan dan dihayati secara batiniyah. Untuk itulah
perlunya menjiwai dan membatinkan Pancasila. Nilai-nilai yang ada
harus meresap ke tiap-tiap individu. ❏
AWG

EDISI NO.07/TH.XIV/JULI 2020

7/14/2020 3:04:35 PM

