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K
OMISI Pemilihan Umum (KPU) secara resmi

sudah mengumumkan partai politik yang

menjadi peserta Pemilu 2019. Parpol yang

lolos verifikasi dan menjadi peserta pemilu 2019

adalah Partai Amanat Nasional, Partai Berkarya,

PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai

Gerindra, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai

Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa,

Partai Nasional Demokrat, Partai Persatuan

Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia.

Setelah gugatan terhadap KPU, partai peserta

pemilu bertambah yaitu Partai Bulan Bintang, dan

Partai Gerakan Perubahan Indonesia.

Tahap berikut setelah menetapkan peserta

pemilu adalah pendaftaran calon anggota DPD

(26 Maret – 26 April 2018) dan calon anggota

DPR dan DPRD (4 – 17 Juli 2018). Partai politik

pun sudah membuka pendaftaran untuk bakal

calon legislative, baik DPR maupun DPRD, yang

ditujukan kepada para kader partai ataupun

masyarakat umum.

Hari-hari ini KPU tengah menyiapkan

Rancangan Peraturan KPU tentang

Pencalonan Anggota DPR dan DPRD bersama

parpol peserta pemilu. Ada dua tambahan

syarat baru yang cukup mendapat perhatian,

yaitu Caleg tidak pernah sebagai terpidana dan

Caleg wajib melaporkan kekayaannya kepada

KPK.

Sebelumnya, masalah persyaratana menjadi

Caleg tercantum dalam Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2017. Dengan persyaratan itu partai

politik diharapkan dapat mengajukan caleg yang

berkualitas dan berintegritas. Laporan utama

Majalah Majelis edisi April 2018 akan

mengupas persoalan ini. ❏

Mencari Caleg

Bekualitas dan Berintegritas
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ISTIMEWA

ISTIMEWA

M
AJYEN TNI dr.Terawan Agus Putranto adalah dokter spesialis

radiologi dan juga Kepala RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.

Belakangan namanya menjadi pembicaraan ramai setelah

beredar kabar ia melakukan pelanggaran etik dan kepadanya diberi

sanksi pemecatan sementara dari keanggotaaan Ikatan Dokter In-

donesia (IDI). Apa pasal? Dokter Terawan diketahui melakukan praktik

terapi untuk pasien penyidap penyumbatan pembuluh darah di otak

menggunakan metode digital subtraction angiography (DSA) atau

brain washing wash.

Sebetulnya terapi membersih gorong-gorong di otak ini telah lama

diterapkan oleh dokter ahli  radiologi ini di RSPAD Gatot Subroto.

Dan, tidak sedikit pasien, termasuk tokoh-tokoh nasional  telah berhasil

disembuhkan dari penyakitnya oleh anggota tim dokter kepresidenan

ini. Lalu apa yang salah dari praktik yang dilakukan oleh dr. Terawan

ini? Ternyata, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran lkatan Dokter In-

donesia (MKEK IDI) berpendapat lain. Ternyata teknik terapi yang

diterapkan oleh Terawan ini telah lama mengundang pro dan kontra

di kalangan kedokteran. Salah satunya dari Pusat Perhimpunan

Dokter Spesialis Saraf Indonesia (Perdossi).

Dari kontroversi yang terjadi ini, MKEK IDI kemudian melihat ada yang

janggal dari sisi etik kedokteran. MKEK menduga Terawan melakukan

pelanggaran kode etik. Alasannya, dokter Terawan telah mengiklankan

terapi yang dilakukan dengan menjanjikan kesembuhan, dan juga memuji

diri sendiri yang menurut etik tidak boleh dilakukan.  Seperti dijelaskan

oleh Ketua MKEK dr Prijo Sidipratomo dalam jumpa pers di kantor IDI

Pusat, Menteng, Jakarta, Selasa (3/4/2018). Menurut dr. Prijo, seorang

dokter pasti tak boleh mengiklan dan memuji diri sendiri.

Karena adanya dugaan pelangggaran etik itulah, MKEK kemudian

mengagendakan sidang kode etik untuk dr. Terawan. Untuk keperluan

sidang kode etik itu maka dr. Terawan dipanggil, namun menurut

Prijo, dr. Terawan tidak mengindahkan panggilan MKEK. “Setiap

dipanggil untuk hadir di sidang, Terawan tidak pernah hadir. Itu juga

termasuk pelanggaran etik,” kata Priojo. Atas dasar itulah, MKEK

kemudian memutuskan memberi sanksi kepada dr. Terawan berupa

pemecatan sementara 12 bulan, berlaku sejak 26 Februari 2018

sampai 25 Februari 2019.

Surat Keputusan MKEK tentang pemberian sanksi pada dr.

Terawan yang bersifat internal dan rahasia ini ternyata bocor dan

beredar di masyarakat. Padahal, menurut Ketua Pengurus Besar

IDI, dr. Daeng M. Faqih,  Surat Keputusan MKEK tersebut masih

berupa rekomendasi, dan IDI masih memberikan kesempatan dokter

Terawan untuk membela diri. Akibat bocornya surat itu terjadi

kehebohan di masyarakat. Pertanyaan besarnya adalah kenapa

seorang dokter menciptakan metode penyembuhan penyakit dan

banyak  pasien yang sembuh harus dipecat.

Merespon polemik viral tersebut, Menteri Kesehatan Nila Moeloek

berharap, agar kasus dokter Terawan diselesaikan secara internal

oleh MKEK PB IDI. “Kami menginginkan antara MKEK IDI dan Terawan

mencoba secara internal untuk mendapatkan solusi yang baik. Kami

Kemenkes ingin secara internal dulu,” katanya, di Gedung Parlemen,

Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Fenomena kontroversi kasus dokter Terawan pun sampai ke

gedung DPR RI.  Komisi IX DPR RI kemudian menggelar Rapat Dengar

Pendapat (RDP) dengan PB IDI di ruang Komisi IX DPR, Jakarta, Rabu

(11/4/2018).  Hasil rapat yang disampaikan oleh Ketua Komisi IX

DPR Dede Yusuf mengatakan bahwa PB IDI, Kementerian Kesehatan,

dan Konsil Kedokteran Indonesia dalam waktu 45 hari perlu

membentuk Satgas Khusus untuk menyelesaikan kasus tersebut.

“Satgas ini bertugas untuk melakukan penelitian mendalam

terhadap temuan kasus dakter Terawan. Selain itu, Satgas juga

berfungsi untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang metode

cuci otak yang digunakan dokter Terawan agar tidak menimbulkan

keresahan,” katanya. ❏

DER

M
ASYARAKAT Indonesia, terutama para penggiat media sosial

Facebook (FB), kaget bukan kepalang  begitu tersiar kabar 1

juta lebih data pengguna FB di Indonesia bocor.  Hal ini berawal

dari viralnya berita seorang bernama Christopher Wylie, 28 tahun,

seorang ahli pengelolaan data warga negara Kanada yang bekerja

di Cambridge Analytica (CA) sebagai kepala riset.

Kepada media massa, Wylie membocorkan informasi tentang

pencurian data jutaan pemilik akun di FB oleh Cambridge Analytica

untuk kepentingan, antara lain pemenangan Donald Trump dalam

pemilihan presiden pada 2016, dan referendum Inggris dari Uni Eropa

atau Brexit di tahun yang sama.  Data yang bocor dan dicuri  tidak

main-main, sekitar 87 juta pengguna FB global, 1 juta diantaranya

adalah data pribadi pengguna FB Indonesia.  Hal itulah kemudian

membuat Wylie menjadi the whistleblower behind the Facebook and

Kontroversi Terapi Cuci Otak Dokter Terawan

Parlemen Indonesia Pertanyakan Keamanan
Data Pengguna Facebook
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Cambridge Analytica scandal.

Viralnya masalah bocornya data FB menimbulkan keresahan di

masyarakat.  Banyak elemen masyarakat yang mengkhawatirkan

penyalahgunanaan bocornya data masyarakat tersebut, terutama

untuk kepentingan penjaringan suara, apalagi ini sudah masuk tahun

politik.

DPR RI melalui Komisi I merespon permasalahan tersebut dengan

menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPR

bersama perwakilan FB Indonesia dan Asia Pasifik, Selasa (17/4/

2018).  Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha

mempertanyakan dan meminta penjelasan kepada FB Indonesia soal

bocornya data pengguna FB.

“Kami khawatir data pengguna FB itu disalahgunakan dan kalau

diperjualbelikan untuk siapa.  Kami akan dalami terus apa ada

hubungannya institusi CA itu dengan political consultant di Indone-

sia,” katanya sebelum RDPU.

Komisi I dalam RDPU dengan FB Indonesia memberi batas

waktu 1 bulan untuk mengaudit dan menyerahkan hasil audit

dan meminta komitmen agar kebocoran data tidak terjadi lagi,

perlindungan konsumen harga mati tidak bisa ditawar lagi.  Pihak

FB berencana akan memblokir FB di Indonesia, namun hal ter-

sebut tidak disetujui DPR.  DPR  minta agar FB lebih memikirkan

tingkat keamanan data pengguna, sedangkan pemblokiran

bukan solusi karena FB masih bermanfaat dan banyak dampak

positifnya.

Sebelumnya, Kamis (5/4/2018), Menteri Komunikasi dan Informatika

(Menkoinfo) RI Rudiantara memanggil FB Indonesia, di Gedung

Kemkoinfo Jakarta.  Dalam pertemuan tersebut, Rudiantara ingin

memastikan jumlah pasti pengguna FB Indonesia yang datanya bocor.

Sebelum masalah bocornya data pengguna FB Indonesia viral,

Rudiantara sudah berkomunikasi dengan FB Indonesia mengenai

apakah pengguna FB Indonesia masuk dalam daftar puluhan juta

pengguna FB global yang bocor.

“Saya mendapat indikasi ada data pengguna FB Indonesia yang

bocor, tapi besarannya belum diketahui. Makanya kami kejar terus

sampai sekarang.  Dan, kami sudah berkoordinas dengan Polri jika

diperlukan tindakan selanjutnya,” ungkapnya. ❏

DER

K
EPOLISIAN Republik Indonesia (Polri) sangat diharapkan

memiliki integritas kinerja yang baik dan diharapkan masyarakat.

Integritas muncul dengan performa Polri yang masuk dalam

zona integritas baik, tidak korupsi misalnya.

Dengan integritas yang baik yang dilakukan Polri maka

kepercayaan masyarakat luas akan juga semakin baik dan

meningkat. Sebab Polri sesuai dengan tugas pokoknya adalah

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan

hokum, dan memberi perlindungan dan pelayanan kepada

masyarakat. Untuk membuktikan keseriusan Polri membuat zona

integritas kinerja tanpa korupsi, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian

dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menandatangani memoran-

dum of understanding (MoU) yang mendorong terciptanya zona

integritas kinerja yang bebas korupsi.

MoU yang ditandatangi di Aula Muryono, Mapolda Jabar, Kota

Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/4/2018), bertujuan untuk melakukan

reformasi birokrasi di lingkungan Polri, menekan korupsi sekaligus

memperbaiki layanan publik yang merupakan program Presiden Joko

Widodo dalam Nawacita tentang perbaikan layanan publik. Termasuk

Nawacita memperbaiki birokrasi. 

“MoU ini adalah kesepakatan untuk mendorong jajaran kepolisian

di daerah lebih berintegritas dan berkinerja baik, serta untuk

menentukan tata cara daerah zona integritas yang bebas dari

korupsi,” ujar Tito didampingi Kapolda Jabar Inspektur Jenderal Polisi

Agung Budi Maryoto. 

Tito mengungkapkan bahwa ternyata Polri dan Kemenpan RB

tanpa janjian ternyata memiliki konsep yang sama esensinya untuk

menekan budaya korupsi. Dalam MoU juga disepakati upaya

pengembangan mentalitas melayani publik.

“Polri ini organisasi besar. Ada sekitar 430.000 lebih anggota dari

seluruh polda, polres, polsek. Oleh karena itu, kami tidak bisa

sekaligus harus membuat zona integritas. Yang bisa dilakukan adalah

memperbaiki kinerja dan integritas setiap polda, polres, dan lainnya,”

katanya. 

Tito menambahkan, tantangan untuk meningkatkan kinerja dan

integritas adalah memperbaiki kesejahteraan, menambah atau

mencukupi biaya operasional. “Oleh karena itu, kami memperbaiki

sistem SDM dan perencanaan anggaran, sehingga zona integritas

bisa dijalankan. Itu akan kami evaluasi,” terangnya. 

Menpan RB Asman Abnur mengatakan, zona integritas bisa jadi

model dan bisa diaplikasilkan oleh polda dan polres lain.  Zona

integritas wilayah bebas korupsi ini diberi apresiasi dalam bentuk

tunjangan kinerja.   Jika polda, polres, mencapai predikat WBK dan

wilayah birokrasi bersih melayani, akan mendapat tunjangan kerja

dua kali tingkat dibanding polda atau polres lain.  Asman yakin dengan

program tersebut akan terjadi perubahan yang lebih baik. ❏

DER

Kapolri dan Menpan Tandatangani MoU Zona
Integritas Bebas Korupsi ISTIMEWA
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Baharuddin Aritonang
Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI

kurang disenangi oleh para pengamat. Sementara

pihak DPR (dan juga DPD) amat merasakan kerasnya

tekanan yang dirasakan.

Sesungguhnya bila diberi peluang adanya

perubahan, manalah mungkin dapat dibuat batasan.

Tentu saja akan berkembang ke materi lain. Kecuali

dibatasi oleh nurani dan rasionalitas para wakil rakyat.

Dan hal inilah acapkali yang dirasa kurang. Lagi pula,

jika materi lain ini tidak disetujui oleh pemerintah, tentu

saja pembahasannya tidak akan sampai diujung.

Artinya, sampai pada sidang paripurna dalam

pengambilan keputusan. Tapi di sini pulalah anehnya.

Jika direnungkan, itulah gambaran tidak adanya

perancangan yang bersifat menyeluruh dalam

penyelenggaraan negara. Segala sesuatunya hanya

dipikirkan dan dilaksanakan sesaat dan sepotong-

sepotong. Tergantung pada keadaan. Adakah ini

gambaran dari ketidakstabilan bidang politik dan

hukum? Tapi sampai kapan?.

***

Dalam kenyataannya, walaupun tidak disahkan

oleh Presiden, dalam tempo 30 hari akan menjadi

undang undang yang sah berlaku. Dan, ini

dirumuskan di Ayat (5) Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945.

Berdasar itulah pimpinan baru DPR dikukuhkan.

Demikian pula 3 Wakil Ketua MPR dilantik dalam sidang

paripurna MPR hari Senen tanggal 26 Maret 2018

lalu (lihat Majelis, Maret 2018). Sepintas memang

memunculkan pertanyaan. Dengan tugas dan

wewenang MPR yang terbatas, yakni mengubah dan

T
ERASA aneh, jika setiap waktu hal hal yang

terkait dengan pelaksanaan demokrasi

mengalami perubahan. Tidak hanya yang

berhubungan dengan proses pemilihan dan

pembentukan lembaga perwakilan, bahkan juga

susunan pimpinannya. Tapi itulah kenyataan yang

kita hadapi. Sebagai bukti sistem demokrasi kita

belum mapan. Masih memerlukan penyempurnaan

yang terus-menerus.

Terakhir terjadi pada Undang Undang tentang

MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang dikenal sebagai

UU MD3. Pembahasan Undang Undang yang

akhirnya  menjadi UU No. 2 Tahun 2018 ini untuk

menyempurnakan Undang Undang No. 17 Tahun

2014 tentang Kedudukan MD3 sebelumnya.

Sesungguhnya banyak muatan baru di dalam

perubahan Undang Undang ini. Walau semula

hanya sekedar penambahan pimpinan lembaga

perwakilan, yakni MPR, DPD dan DPR. Sebelum

pembahasan Presiden mengeluarkan surat presiden

(supres) yang dulu dikenal sebagai ampres (amanat

Presiden). Dengan surat itulah Presiden diwakili oleh

Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasannya

dengan DPR.

Tapi rupanya niat semula itu melebar ke mana-

mana, khususnya materi yang menyangkut hak

imunitas pimpinan dan anggota DPR serta tata cara

pemanggilan anggota DPR. Dalam hal ini banyak kritik

yang disampaikan para pengamat. Sesuatu yang

wajar saja, mengingat “citra” DPR yang terasa

UU MD3
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menetapkan UUD, melantik Presiden, dalam keadaan tertentu

memberhentikan dan memilih Presiden/Wakil Presiden (menurut UUD

NRI Tahun 1945), ditambah menyosialisasikan Pancasila dan UUD

NRI Tahun 1945 (menurut UU), jumlah pimpinan MPR ditambah.

Tapi mengingat banyaknya aspirasi masyarakat yang menyangkut

kelima hal tersebut, maka dirasakan penambahan pimpinan MPR ini

menjadi semakin relevan. Bahkan di samping 3 alat kelengkapan majelis,

yakni: Badan Penganggaran, Badan Pengkajian, dan Badan Sosialisasi

MPR yang anggotanya berasal dari anggota MPR (anggota DPR dan

anggota DPD), dilingkup MPR kini dibentuk Lembaga Pengkajian MPR.

Lembaga ini terdiri dari kalangan ilmuan, ahli tata negara, perguruan

tinggi, serta mantan anggota DPR dan anggota DPD, yang tugasnya

melakukan pengkajian atas penyelenggaraan negara.

Karena itu, penambahan pimpinan MPR akan berbagi tugas akan

keseluruhan dinamika yang berkembang ini. Dianggap perlu pimpinan

MPR yang menampung dinamika masyarakat, serta menyangkut

keseluruhan pengkajian yang dilakukan.

***

Kalaulah Presiden dan DPR (termasuk Partai partai Politik dan

penyelenggara negara lainnya) ingin menyelesaikan “haru biru”

kehidupan bernegara seperti diatas,  ada baiknya untuk kembali ke

pangkal jalan. Memulai kembali melihat ke konstitusi atau UUD NRI

Tahun 1945 serta merumuskan desain ulang kehidupan bernegara

ke depan. Tentulah UUD NRI Tahun 1945 yang berlaku secara resmi.

Jangan lagi terjadi kesalahan yang pernah dilakukan. Seperti yang

menyangkut pemilihan umum. Suatu masa terjadi pemisahan antara

pemilihan (umum) Presiden/Wakil Presiden dengan pemilihan (umum)

anggota DPR dan DPD. Dikenal sebagai Pilpres dan Pileg. Akhirnya

kemudian mengalami perubahan, karena bukan begitu yang

dirumuskan di UUD NRI Tahun 1945.

Demikian juga kiranya dengan lembaga lembaga perwakilan

sebagaimana yang dirumuskan di UUD NRI Tahun 1945, yakni Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ketiga lembaga negara

(lembaga yang kewenangannya diatur langsung di UUD NRI Tahun

1945) ini masing-masing diatur dengan undang undang tersendiri.

Lihatlah di Pasal 2 Bab II UUD NRI Tahun 1945. Ayat (1) merumuskan

“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang

dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-

undang”. Ayat (2) Pasal 19 Bab VII merumuskan “Susunan Dewan

Perwakilan Rakyat diatur dengan undang undang”. Sedang ayat (4)

Pasal 22C Bab VIIA merumuskan “Susunan dan kedudukan Dewan

Perwakilan Daerah diatur dengan undang undang”.

Kata “dengan”  menunjukkan bila masing-masing lembaga negara

tersebut (MPR, DPR, dan DPD) diatur dengan Undang Undang

tersendiri. Jadi perlu disusun UU tentang MPR, UU tentang DPR, dan

UU tentang DPD. Mulai sekarang, pemerintah dan DPR (juga DPD

dan MPR) perlu memikirkan perumusannya. Tentu saja dengan selalu

mempertimbangkan kepentingan rakyat. ❏
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MAJELIS UTAMA

Seyogyanya seorang caleg

memiliki integritas dan jauh

dari perbuatan tercela.

Karena setelah terpilih ia

diharapkan hanya

memperjuangkan aspirasi

rakyat.

Berkualitas dan Berintegritas
Mencari Caleg

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

AJELIS UTAMAM

K
OMISI Pemilihan Umum (KPU) sudah mencanangkan tahapan

Pemilu 2019. Saat ini KPU telah melewati tahapan penetapan

partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2019. Tahapan itu

dilanjutkan pengajuan calon anggota legislatif (Caleg) yang dimulai

Juli 2019. Dengan waktu sekitar dua bulan lagi Parpol tidak bisa lagi

berleha-leha, dalam waktu yang sempit harus menyiapkan Caleg

yang akan dimajukan pada Pemilu 2019.

Untuk pertama kalinya, pada 2019 nanti, pemilihan umum legislatif

(Pileg) dan pemilihan umum presiden (Pilpes) akan dilaksanakan

dalam waktu berbarengan. Satu hal substansial dalam Pileg itu adalah

bagaimana pola rekrutmen dan mencari Caleg yang akan dimajukan

dalam Pileg 2019. Soalnya, menjadi wakil rakyat sesungguhnya

merupakan amanah yang sangat serius. Menjadi wakil rakyat

bukanlah untuk sekadar coba-coba atau berpetualang. Perlu

kesungguhan dalam menyiapkan diri sebelum terpilih menjadi wakil

rakyat.

Untuk itulah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

telah menetapkan syarat menjadi calon anggota legislatif. Dalam UU

Pemilu itu sudah dicantumkan syarat-syarat untuk menjadi Caleg

(lihat boks). Syarat itu di antaranya Caleg telah berumur 21 tahun

atau lebih, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah

atas atau sederajat, menjadi anggota partai politik peserta Pemilu,

tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik

bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

KPU saat ini tengah menyusun petunjuk pelaksanaan, yaitu

Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Peserta Pemilu Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat serta Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi

dan Kabupaten/Kota. KPU sedang melakukan uji publik rancangan

PKPU itu bersama 15 partai peserta Pemilu 2019. Sepanjang yang

muncul di ruang publik, ada tambahan syarat baru untuk menjadi

Caleg dalam rancangan peraturan KPU itu. Yaitu: pertama, Caleg

tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan

yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, Caleg wajib melaporkan

kekayaannya kepada KPK.

Keinginan KPU membuat persyaratan baru itu menjadi tanda



11EDISI NO.04/TH.XII/APRIL 2018

betapa KPU prihatin karena banyak wakil

rakyat yang dijadikan tersangka oleh KPK.

Karena itu, KPU bermaksud memperketat

syarat menjadi Caleg. Meski UU tidak

mensyaratkan Caleg melaporkan harta

kekayaannya, KPU berkeinginan agar

laporan harta kekayaan menjadi salah satu

syarat Caleg. Dalam rancangan PKPU itu,

KPU juga ingin memastikan terpidana,

khususnya terpidana korupsi, narkoba, dan

pelecehan seksual terhadap anak, tidak bisa

menjadi Caleg. Persyaratan ini diperlukan

untuk mendapatkan Caleg yang berintegritas

dan berkualitas.

Ketika dua persyaratan itu dikonsultasikan

dengan DPR, sudah muncul suara-suara

yang cenderung menolak persyaratan itu.

Misalnya, ada yang memenganggap pe-

larangan terpidana menjadi Caleg berten-

tangan dengan hak konstitusional warga.

KPU juga dianggap terlalu jauh masuk ke

ranah kewenangan Parpol dalam hal penga-

juan Caleg. Mereka berpendapat bahwa

pengajuan Caleg menjadi urusan Parpol.

Mengenai wacana itu, Wakil Ketua MPR

Muhaimin Iskandar menyambut baik rencana

KPU untuk melarang terpidana korupsi

menjadi Caleg. Peraturan KPU yang melarang

terpidana menjadi Caleg, menurut Muhaimin,

bisa menjadi filter untuk mendapatkan Caleg

yang berintegritas. “Sebab selama ini kita

merasakan upaya KPK memberantas

korupsi seolah belum menimbulkan efek jera

di masyarakat,” ujarnya.

Namun, Muhaimin menambahkan agar

aturan KPU yang melarang terpidana korupsi

menjadi Caleg harus melalui koridor yang

benar. Artinya, harus sesuai dengan hak

asasi manusia. Sebab, tidak semua nara-

pidana korupsi dicabut hak politiknya oleh

pengadilan. “Tapi apapun hasil pembahasan

dengan DPR, saya serahkan kepada KPU,”

Muhaimin Iskandar
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ujarnya singkat.

Toh kalaupun tidak ada larangan itu, lanjut

Muhaimin, pencalegan narapidana akan

mengganggu citra partai. Karena itu, dia

berpendapat, kecil kemungkinan Parpol

mengajukan Caleg yang pernah menjadi

terpidana kasus korupsi. “Apalagi masya-

rakat sekarang ini ingin pemberantasan

korupsi. Praktis, semua Parpol berpikir dua

kali untuk mengajukan Caleg yang pernah

menjadi terpidana kasus korupsi,” kata Ketua

Umum PKB ini kepada Majelis.

Prof. Hendrawan Supratikno, anggota

MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, juga secara

prinsip setuju dengan persyaratan

narapidana tidak boleh menjadi Caleg. Namun

agar lebih adil, Hendrawan menyarankan

agar melihat kasus per kasus. Sebab, ada

terpidana yang bersalah hanya karena tidak

paham soal administrasi. “Sebab ini

menyangkut hak. Sebaiknya kita masih

membuka ruang,” ujarnya kepada Majelis.

Pendapat serupa juga dikemukakan

anggota MPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali

Sera. Dia setuju mantan narapidana dilarang

untuk menjadi Caleg. “Kami tegas menyatakan

jangan menjadi Caleg. Apalagi narapidana

korupsi sudah cacat secara kredibilitas. Hak

politik dia tetap namun ada pembatasan saja,

yakni tidak bisa dipilih. Hak politik itu khan hak

memilih dan dipilih. Nah, hak memilihnya boleh

tapi hak dipilihnya dibatasi. Bukan dihilangkan

tapi dibatasi,” jelasnya kepada Majelis.

Mengenai persyaratan narapidana kasus

korupsi tidak boleh menjadi Caleg, pengamat

politik LIPI Siti Zuhro mengkaitkan persoalan

itu dengan integritas. Sesungguhnya

narapidana harus memiliki rasa malu ketika

mengajukan diri sebagai Caleg. “Apakah

memang sudah tidak ada lagi Caleg-Caleg

yang bukan narapidana?” tanyanya.

Menurut Siti Zuhro, Caleg yang berintegri-

tas dalam sejarah berpolitik tentu tidak

pernah melakukan pelanggaran hukum.

Menjadi narapidana adalah cacat bagi

seseorang. “Menjadi narapidana sudah

menghilangkan elemen integritas dan kualitas

dia sebagai pemimpin. Apalagi status

narapidananya karena kasus korupsi.

Menurut saya narapidana harus punya malu

kalau masih nyaleg. Ini pentingnya edukasi

kepada rakyat,” katanya kepada Majelis.

Caleg Berkualitas dan Berintegritas

Terlepas dari dua persyaratan tambahan

dalam rancangan KPU tentang Pencalonan

Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD

Kabupaten/Kota, partai politik saat ini sudah

menyiapkan rekrutmen Caleg untuk diajukan

dalam Pileg. Partai polit ik memiliki

tanggungjawab untuk melakukan rekrutmen.

Ada keutamaan yang mesti dimiliki seorang

Caleg, yaitu berintegritas dan jauh dari

perbuatan tercela. Integritas itu mutlak dimiliki

karena setelah terpilih sebagai anggota

dewan, ia diharapkan hanya memperjuang-

kan aspirasi rakyat. Karena itu, setiap Caleg

yang diajukan partai seharusnya memiliki

kompetensi intelektual, moral, dan sosial.

Di PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno

menjelaskan, rekrutmen Caleg merupakan

kombinasi berbasis internal (dalam partai)

dan eksternal. “Perkiraan proporsinya sekitar

70:30. Namun yang basisnya dari luar

(eksternal) juga harus melewati pendidikan

ideologi yang intensif,” kata Ketua DPP

Bidang Perekonomian ini.

Menurut Hendrawan, Caleg yang diajukan

harus memenuhi syarat-syarat yang telah

ditetapkan partai. “Saya kira kurang lebih

sama dengan partai lain, seperti ideologinya

jelas, berintegritas, memiliki kompetensi, dan

secara finansial kuat. Kombinasi empat

faktor ini sangat penting,” ujarnya.

PDI Perjuangan telah mengaluarkan

peraturan PDI-P No. 25 A Tahun 2018 tentang

rekrutmen dan seleksi anggota DPR, DPRD

Mardani Ali Sera

Siti Zuhro

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Seleksi

Bacaleg pusat oleh DPP, Bacaleg provinsi

oleh DPD, dan Bacaleg daerah oleh DPC.

Bacaleg diproses melalui skoring, antara lain

survei internal terkait popularitas dan

elektabilitas, nilai tes psikologi (integritas,

transformatif), curriculum vitae (kapasitas,

kapabilitas, loyalitas) dan tes anti narkoba.

Setelah itu, bakal Caleg mengikuti pelatih-

an. “Materi pengajaran lebih banyak soal

ideologi dan prinsip-prinsip perjuangan

partai, seluk beluk lembaga legislatif,

persoalan-persoalan aktual yang terjadi, dan

prinsip gotong royong,” jelas Hendrawan.

Ada dua pelatihan, yaitu Pra-DCS (Daftar

Caleg Sementara) dan setelah masuk DCS.

Pelatihan setelah masuk DCS berisi muatan

pemenangan wilayah.

Di PKS, Mardani Ali Sera menjelaskan,

rekrutmen Caleg saat ini sudah memasuki

tahap kedua. Rekrutmen sudah dilakukan

sejak April 2017.  “Jadi, dua tahun sebelum

Pileg kami sudah melakukan rekrutmen dan

seleksi Caleg di PKS,” katanya seraya

menambahkan pada tahap pertama April

2017 sudah ditetapkan bakal calon anggota

dewan (BACD), dan pada April 2018 ini

sedang dievaluasi untuk penetapan BACD

gelombang kedua. Hasil gelombang kedua

ini akan didaftarkan menjadi calon anggota

dewan (CAD) PKS pada Juni 2018.

Untuk komposisi rekrutmen, lanjut Mardani,

sebanyak 80% adalah kader, sedangkan

20% adalah tokoh dari luar yang diundang

menjadi bakal Caleg PKS. “Karena kita partai

kader maka 80% adalah kader. Kita tidak

membuka pendaftaran tapi kita undang

tokoh-tokoh di setiap daerah untuk berjuang

bersama PKS,” ujarnya.

Sementara itu, rekrutmen Caleg di PKB,

seperti disampaikan Muhaimin Iskandar,

dilakukan secara terbuka. “Semua boleh

mendaftarkan diri menjadi Caleg dengan

menyertakan persyaratan yang sudah

ditentukan. Nanti kami akan melakukan

wawancara tatap muka dengan semua

calon yang sudah mendaftar. Kemudian

secara internal kami akan melakukan survei

di daerah pemilihan masing-masing untuk

melihat elektoral, peluang, dan kemungkinan-

nya (terpilih menjadi caleg),” paparnya.

Muhaimin mengungkapkan, PKB meng-

utamakan nama baik seorang bakal Caleg.

“Persyaratan nama baik ini harus dipegang.

Jangan sampai orang yang memiliki catatan

buruk bisa lolos dalam penjaringan Caleg.

Inilah Syarat  Bakal Caleg DPR dan DPRD

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah

menetapkan syarat-syarat bagi calon anggota DPR dan DPRD provinsi/

kabupaten/kota. Syarat itu tertuang dalam Pasal 240 UU No. 7 Tahun 2017 tentang

Pemilu, yaitu:

1. Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa; bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;  dapat

berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam’ bahasa Indonesia;  berpendidikan

paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah

kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;  setia kepada

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara

Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

2. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam

dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur

mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

3. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

4. Terdaftar sebagai pemilih;

5. Bersedia bekerja penuh waktu;

6. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara,

anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indone-

sia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik

negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya

bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri

yang tidak dapat ditarik kembali;

7. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat

pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa

yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat

menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai

anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

8. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi,

komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan

usaha milik daerah serta badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan

negara;

9. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

10. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan dan dicalonkan hanya di 1

(satu) daerah pemilihan.

11. Syarat-syarat calon legislatif tersebut di atas disertasi dengan kelengkapan

administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 240 ayat (2)

UU No 7 Tahun 2017.
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I
SU utama dalam pengajuan calon legislatif

dalam pemilihan umum legislatif adalah

mencari kader berkualitas yang bakal

diusung. Setiap partai politik memiliki

mekanisme sendiri untuk melahirkan kader-

kader berkualitas dan berintegritas, baik

sebagai anggota legislatif maupun kepala

daerah. Terkait hal itu, partai politik memang

sudah seharusnya mendirikan sekolah

kader dalam rangka rekrutmen calon

pemimpin, baik di legislatif maupun eksekutif.

Dengan sekolah kader itu, partai politik bisa

memperkenalkan banyak hal kepada peserta

calon pemimpin itu.

Jika partai politik serius mengelola sekolah

kader ini maka akan muncul calon-calon

pemimpin berkualitas yang memahami

dengan baik politik pemerintahan di Indone-

sia. Masyarakat pun tidak disuguhi dengan

calon-calon instan yang tidak mengerti apa-

apa. Alangkah baiknya seorang calon

legislatif (Caleg) mendapatkan pembekalan

yang cukup dari partai polit ik yang

mengusungnya.

Kawah Candradimuka Bagi
Kader Partai Politik

Sekolah Partai

Karena keberhasilan sebuah partai politik terletak pada mekanisme
rekrutmen kader, maka partai politik perlu melakukan pendidikan
bagi setiap kader partai.

Beberapa partai politik sudah memiliki

sekolah kader untuk membekali para calon

legislatif atau pun kepala daerah. Sebut saja,

PDI Perjuangan. Sudah sejak lama PDI

Perjuangan membuat sekolah partai. Sekolah

ini berada di bawah Badan Pendidikan dan

Pelatihan Pusat (Badiklatpus). Beralasan

tugas partai politik adalah menyiapkan calon

pemimpin nasional, PDI Perjuangan

menyiapkan sekolah partai untuk kader di

parlemen dan pemerintahan.

Menurut Hendrawan Supratikno, PDI

Perjuangan rutin menyelenggarakan sekolah

kader. Dalam tiga tahun terakhir, sekolah kader

ini telah melakukan pelatihan kepada 6.500

kader pratama di sekitar 80 kabupaten/kota,

830 kader madya, dan 250 kader utama.

Pelatihan kader utama telah dilaksanakan

pada November 2017 silam. Kala itu, Ketua

Umum PDI Perjuangan Megawati

Soekarnoputri berpesan agar para kader

meresapi ucapan Nelson Mandela, yaitu:

“Saya itu kapten bagi jiwa saya”.

“Itu artinya, para kader agar jangan terbeli

Selanjutnya adalah citra diri. Tidak mungkin

kami mencalonkan orang yang citra dirinya

sudah tidak baik, karena hal itu tentu akan

berdampak pada partai. Itulah yang menjadi

prioritas kami. Selain itu, tentu persoalan

integritas,” tandasnya.

Pada masa penjaringan bakal Caleg ini,

pengamat politik Siti Zuhro menegaskan

bahwa Caleg yang berkualitas dan

berintegritas menjadi keharusan. “Yang

namanya calon wakil rakyat itu memang

harus berkualitas secara keilmuan dan

berintegritas secara moral dan berpegang

untuk kepentingan rakyat yang diwakilinya

khususnya dan umumnya seluruh rakyat

Indonesia,” katanya.

Siti Zuhro, yang biasa disapa Wiwiek ini,

meminta rakyat pemilih harus cermat dan teliti

agar tidak kecolongan. Sebab, Pilkada, Pileg,

serta Pilpres yang baik akan memunculkan

pemimpin yang berkualitas dan berintegritas

sehingga membawa bangsa ini menuju cita-

cita Proklamasi. “Semua pihak yang peduli

pada pelaksanaan demokrasi yang baik dan

sehat mesti melakukan berbagai upaya

edukasi kepada rakyat bagaimana cara

memilih Caleg yang berkualitas dan

berintegritas, serta amanah,” imbuhnya.

Edukasi itu penting, menurut Wiwiek, agar

rakyat tidak terjebak rayuan gombal para

Caleg dan tim suksesnya. Wiwiek mengakui

tidak mudah memilih Caleg yang baik dan

amanah. Sebab, pada saat kampanye, para

Caleg memberikan janji-janji manis dan

berusaha memberi perhatian kepada rakyat,

terutama konstituennya. “Pemilih juga harus

hati-hati kepada Caleg yang melakukan

pendekatan personal. Harus ada edukasi

kepada rakyat sehingga mereka memilih

dengan cerdas dan rasional,” katanya lagi.

Di sisi lain, Siti Zuhro menggarisbawahi

bahwa Parpol semestinya membuat sistem

pengkaderan yang baik. Salah satunya

melakukan pendidikan dan pelatihan agar

Caleg memahami dengan benar arti penting

menjadi pemimpin dan wakil rakyat, dan tidak

melakukan korupsi. Para Caleg pun harus

membekali diri sendiri dengan pengetahuan

seputar politik, legislatif, dan negara. ❏

Tim Majelis

FOTO-FOTO: ISTIMEWAHendrawan Supratikno
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oleh godaan-godaan, kerakusan, dan

kemunafikan. Ibu Megawati berkali-kali

berpesan kader adalah otot, otak, dan mata

partai,” ujar Hendrawan.

Sementara itu Eva Kusuma Sundari

menambahkan, DPP PDI Perjuangan meminta

Badan Pendidikan dan Latihan Pusat

(Badiklatpus) untuk membuat sekolah bagi

para calon legislatif dan kepala daerah. “Di

setiap sekolah, kader diminta menanda-

tangani pakta integritas, yaitu Panca

Prasetya. Ini merupakan janji yang menjadi

komitmen pribadi,” katanya.

Eva menjelaskan, sekolah kader itu

diperlukan karena sumber daya manusia

merupakan motor bagi jalannya organisasi

politik. Karena itu, perlu pelembagaan untuk

mengembangkan kapasitas sumber daya

manusia di partai itu. “PDI Perjuangan ingin

memasok calon pemimpin di legislatif maupun

eksekutif untuk rakyat,” ujar Eva.

Materi yang diajarkan dalam sekolah

kader, lanjut Eva, meliputi soal ideologi

(Pancasila), AD/ART partai, program-pro-

gram partai, serta mengasah kemampuan

skill peserta, seperti metode berpikir Bung

Karno atau analisas sosial. Termasuk juga

materi untuk memberi kemampuan spesifik,

seperti manajemen kampanye, pidato,

menghitung suara, pengamanan suara,

sosial media, personal branding, serta shar-

ing best practices dari tokoh-tokoh (bupati,

gubernur, anggota dewan) yang sukses.

“Terakhir, penugasan lapangan,  seperti

praktik analisa sosial dan organisasi. Pada

akhirnya mereka yang mengikuti sekolah

kader bisa menjadi kader yang ideologis dan

bermanfaat bagi partai dan rakyat,” imbuh

Eva.

Selain PDI Perjuangan, partai politik lain

yang melakukan pembekalan kepada calon

legislatif dengan cara mendirikan sekolah

kader adalah Partai Amanat Nasional (PAN).

Di PAN, pembekalan dilakukan untuk kader

atau sosok publik yang hendak direkrut

menjadi calon legislatif. Pembekalan itu

melalui proses pendidikan di Sekolah Politik

Kerakyatan (SPK). Selain itu, PAN juga

melakukan banyak pola pendidikan dan

pelatihan kader di berbagai tingkatan

kepengurusan partai.

Secara sederhana, SPK PAN merupakan

kawah candradimuka dan menjadi semacam

forum penggemblengan kader, khususnya

calon legislatif. Materi yang diberikan telah

disusun sedemikian rupa, terutama materi

yang bersifat strategis, baik ideologi

kepartaian maupun manajemen taktis politik

praktis. Dengan materi seperti itu, SPK PAN

diharapkan melahirkan output berupa kader

yang memiliki bekal nilai-nilai dan etik

kepartaian maupun keterampilan praktis

terkait tugas-tugas sebagai anggota

legislatif. Secara tidak langsung SPK telah

meningkatkan kualitas personal maupun

kinerja anggota dewan sesuai fungsi DPR.

Untuk perekrutan calon legislatif yang

mengikuti sekolah kader ini, PAN menerapkan

mekanisme merit system. Kader dari dalam

yang menjadi pengurus partai lebih

diutamakan sebagai calon legislatif. Namun,

PAN juga memberi porsi tertentu dari

kalangan non pengurus partai untuk menjadi

caleg sepanjang memenuhi syarat-syarat

yang telah ditetapkan partai.

Jika PDI Perjuangan memiliki sekolah kader

dan PAN mempunyai Sekolah Politik

Kerakyatan (SPK). Tak jauh berbeda, Partai

Nasional Demokrat (Nasdem) mendirikan

Akademi Bela Negara (ABN). ABN ini

dimaksudkan juga pendidikan untuk kader

partai. ABN mengajarkan kader-kader Partai

Nasdem cara berpolitik yang baik. Di sekolah

kader ini peserta diberikan pemahaman

tentang kepartaian. Nasdem membuat ABN

untuk memberikan bekal kepada kader

mengenai cara untuk menang dan bagaimana

memanfaatkan kemenangan itu.

Lebih jelasnya, materi yang diajarkan di

sekolah kader Partai Nasdem adalah materi-

materi yang bersifat praktis dan aplikatif

yang bisa langsung dipraktikkan para

peserta, seperti melakukan pemenangan,

penggalangan suara, serta melakukan

zonasi wilayah dalam kampanye di daerah

pemilihan. Selama lima hari mendapat

berbagai materi lainnya dari para ahli tentang

gagasan restorasi dan pendidikan, mulai dari

kedisplinan, ilmu-ilmu kepartaian, hingga

wawasan kebangsaan.  Setelah mengikuti

sekolah ini, para peserta mendapatkan

sertifikat sebagai bukti telah mengikuti

pelatihan dengan baik.

Saat ini sekolah kader Partai Nasdem

sudah memasuki angkatan kesebelas.

Peserta pada angkatan kesebelas ini

merupakan gelombang pertama yang

berasal dari seluruh perwakilan struktur

Nasdem di DKI Jakarta, mulai dari DPD, DPC,

hingga DPRD. Adapun untuk gelombang

kedua telah dimulai pada 11 April 2018.

Pendidikan kader ini juga dilakukan untuk

persiapan Nasdem menghadapi Pemilihan

Umum 2019. Sekolah ini menjadi penguatan

struktur partai di tingkat daerah untuk

menghadapi Pilkada serentak 2018, Pemilu

Legislatif, dan Pemilu Presiden yang digelar

tahun depan.

Jadi, keberhasilan sebuah partai politik

terletak pada mekanisme rekrutmen kader.

Partai politik perlu memberikan pendidikan

bagi setiap kader partai agar mereka memiliki

cukup informasi dan pengetahuan tentang

visi, misi, dan tujuan didirikannya partai

politik. ❏

BSC

Eva Kusuma Sundari
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Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua MPR RI
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S
AAT ini Komisi Pemilihan Umum (KPU)

tengah menyusun peraturan KPU

(PKPU) tentang syarat menjadi calon

legislatif. Peraturan KPU itu sebagai

petunjuk pelaksanaan dari UU Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sebenarnya dalam UU Pemilu itu sudah

dicantumkan 16 syarat menjadi caleg.

Syarat itu di antaranya telah berumur 21

tahun atau lebih, berpendidikan paling

rendah tamat sekolah menengah atas atau

sederajat, menjadi anggota partai politik

peserta Pemilu, tidak pernah dipidana

penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap karena melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara 5 tahun

atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur

mengemukakan kepada publik bahwa yang

bersangkutan mantan terpidana.

Dalam PKPU itu, KPU berencana

memastikan terpidana tidak bisa menjadi

calon legislatif. Selain itu, KPU juga

menambahkan persyaratan caleg agar

melaporkan harta kekayaan. Kedua

persyaratan itu mengundang perdebatan.

Padahal, persyaratan diperlukan untuk

mendapatkan caleg yang berintegritas dan

berkualitas. Sebab, pada kenyataannya,

banyak anggota DPR dan DPR terjerat

kasus korupsi.

Untuk memperbincangkan persoalan ini,

Majelis mewawancarai Wakil Ketua MPR

Muhaimin Iskandar. Berikut wawancara

dengan Muhaimin yang juga Ketua Umum

PKB, beberapa waktu lalu. Petikannya.

KPU tengah membuat peraturan KPU

yang melarang terpidana kasus

korupsi untuk ikut dalam pemilihan

umum legislatif. Bagaimana pendapat

Bapak?

Bagus. Rencana KPU untuk melarang

terpidana korupsi menjadi caleg bisa dibilang

bagus. Ini bisa menjadi efek jera agar tidak

ada lagi anggota DPR yang melakukan

korupsi. Sebab, selama ini kita rasakan

upaya KPK melakukan pemberantasan

korupsi seolah belum menimbulkan efek jera

di masyarakat. Peraturan KPU yang melarang

terpidana itu bisa menjadi filter untuk

mendapatkan caleg yang berintegritas.

Namun, aturan itu tidak bisa dilakukan

begitu saja. Sebab, larangan untuk menjadi

caleg itu harus melewati koridor yang benar.

Paling tidak ada koridor yang harus dipatuhi.

Yaitu hak asasi manusia. Apakah semua

mantan narapidana korupsi itu memang

dilarang untuk menjadi caleg, padahal

pengadilan tidak mencabut hak politiknya?

Hal ini penting. Sebab, pihak yang berhak

mencabut hak politik seseorang adalah

pengadilan. Tetapi apapun hasil

pembahasannya, saya serahkan kepada

KPU.

Terlepas dari wacana tersebut, sebenar-

WAWANCARAWAWANCARA

Kita Persyaratkan Nama Baik dari Caleg
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nya kalau pun tidak ada larangan bagi

terpidana korupsi untuk menjadi caleg,

pastilah pencalegan narapidana itu akan

mengganggu citra partai. Karena itu, kecil

kemungkinan partai politik akan mengajukan

caleg yang pernah menjadi terpidana kasus

korupsi. Apalagi masyarakat sekarang ini

ingin pemberantasan korupsi. Praktis, semua

partai politik akan berpikir dua kali untuk

mengajukan calon yang menjadi terpidana

kasus korupsi.

Selain persyaratan soal terpidana

korupsi, KPU juga ingin mengatur

persyaratan pelaporan harta kekayaan

untuk para caleg. Bagaimana menurut

pendapat Bapak?

Itu juga bagus. Persyaratan pelaporan

harta kekayaan bagi caleg ini menjadi upaya

preventif. Sebenarnya selama ini pelaporan

harta kekayaaan bagi pejabat publik sudah

dilakukan. Namun, memang pelaporan harta

kekayaan itu tidak punya kekuatan apa-apa

bagi seseorang untuk tidak melakukan

korupsi.

Sebagai ketua umum partai,

bagaimana rekrutmen calon legislatif

di partai Bapak?

Pencalegan di partai kami, terbuka. Semua

boleh mendaftarkan diri menjadi caleg dari

partai kami dengan menyertakan

persyaratan yang sudah ditentukan (sesuai

UU No. 7 Tahun 2017). Nanti kami akan

melakukan wawancara tatap muka dengan

semua calon yang sudah mendaftar.

Kemudian secara internal kami akan

melakukan survei di daerah pemilihan

masing-masing untuk melihat elektoral,

peluang, dan kemungkinannya (terpilih

menjadi caleg).

Dari rekrutmen pencalegan di partai kami,

sudah tentu kami ingin melihat nama baik dari

calon. Nama baik ini sangat penting.

Persyaratan nama baik ini harus dipegang.

Jangan sampai orang yang memiliki catatan

buruk bisa lolos dalam penjaringan caleg.

Selanjutnya adalah citra diri. Tidak mungkin

kami mencalonkan orang yang citra dirinya

sudah tidak baik karena hal itu tentu akan

berdampak pada partai. Itulah yang menjadi

prioritas kami. Selain itu, tentu persoalan

integritas.

Banyak yang menganggap sistem

demokrasi ini berbiaya mahal. Untuk

mencalonkan sebagai anggota

legislatif maupun kepala daerah

memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Akibatnya, setelah terpilih banyak

anggota legislatif maupun kepala

daerah terjerat kasus korupsi.

Bagaimana pendapat Bapak?

Salah satu agenda nasional kita adalah

membangun sistem polit ik yang

komprehensif. Tujuannya agar korupsi oleh

pejabat negara dan anggota legislatif bisa

berkurang. Tapi patut diketahui, biaya politik

yang mahal itu muncul karena beberapa

sebab. Pertama, masyarakat kita yang

mengambil keuntungan dari money politics

cukup dominan. Sehingga praktik uang

dalam politik itu memang tidak gampang

dihilangkan.

Kedua, sistem politiknya harus dibenahi.

Jangan sampai memberi peluang bagi

seseorang melakukan praktik money

politics. Ketiga, harus ada seruan kepada

masyarakat untuk tidak memilih calon

legislatif atau kepala daerah yang tidak

berintegritas dan berkualitas. Masyarakat

agar tidak memilih karena uang dan bukan

karena pemberian dari para calon.

Artinya, pada 2019 nanti kita juga

belum bisa berharap banyak

munculnya anggota legislatif dan

kepala daerah yang bebas korupsi?

Sesungguhnya tidak ada hubungan

langsung antara demokrasi liberal dengan

praktik korupsi. Bahwa demokrasi liberal

menyebabkan munculnya high cost dalam

politik, dalam konteks money politics,

memang iya. Tetapi, korupsi yang bersumber

dari para pengusaha juga tidak bisa

dilupakan. Sebab, sumber terbesar korupsi

sesungguhnya ada di situ. Yaitu, seperti dari

sistem pelaksanaan proyek, sistem tender,

sistem quality control.

Di sisi lain, politik kita memang terlanjur

menganut sistem high cost politic. Jadi, patut

diingat pula, bahwa korupsi bukan hanya

karena sistem politik tetapi juga karena

manajemen keuagan negara yang tidak

transparan, termasuk seleksi proyek,

kualitas proyek. Korupsi terjadi dari proses

proyek yang berlangsung. Korupsi juga

terjadi karena pelaksanaan proyek yang tidak

sesuai standar. ❏



18 EDISI NO.04/TH.XII/APRIL 2018

NASIONALNASIONAL

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

B
IRO Humas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar

kegiatan Press Gathering bagi wartawan parlemen di Bumi

Nyiur Melambai, Manado, pada 13 – 15 April 2018. Press Gath-

ering ini diikuti sekitar 90 wartawan dari berbagai media cetak,

elektronik, dan media online yang sehari-hari meliput kegiatan di

parlemen.

“Press Gathering ini pertama kali diselenggarakan untuk tahun

ini,” kata Kepala Biro Humas Setjen MPR Siti Fauziah selalu ketua

Kegiatan Press Gathering ini merupakan

usaha MPR untuk mengangkat potensi daerah

dan permasalahan di daerah sehingga

menjadi wacana nasional.

panitia pelaksana Press Gathering pada acara pembukaan Press

Gathering Koordinatoriat Wartawan MPR/DPR-DPD di Grand Luley,

sebuah hotel yang terletak di bibir pantai Tongkeina Bunaken, Kota

Manado, Sulawesi Utara, Jumat (13/4) malam.

Kegiatan Press Gathering ini merupakan usaha MPR untuk

mengangkat potensi daerah  dan permasalahan di daerah

sehingga menjadi wacana nasional. Siti Fauziah berharap,

seluruh wartawan yang mengikuti Press Gathering ini dapat

mengangkat potensi suatu daerah seperti pariwisata, kuliner.

“Termasuk permasalahan atau kendala suatu daerah sehingga

bisa terangkat ke forum nasional dan menjadi bahan kebijakan

pemangku kepentingan,” katanya.

Press Gathering Manado ini disertai diskusi dengan tema:

“Menggali Potensi Kelautan Nasional.” Tema ini sengaja dipilih,

menurut Siti Fauziah, karena Sulawesi Utara sebagai salah satu

Press Gathering MPR

Menikmati Keindahan Taman
Nasional Bunaken

Ahmad Muzani
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daerah kepulauan juga memiliki potensi

kelautan yang cukup besar, baik potensi

perikanan maupun potensi pariwisata.

Berkaitan dengan itu, Ahmad Muzani

dalam sambutan sebagai Wakil Ketua MPR

menyatakan, tidak dapat dibantah lagi In-

donesia punya potensi kelautan yang begitu

besar. Kelautan sebagai sebuah potensi

ekonomi dan juga pariwisata pada era Orde

Baru, menurut Muzani, dianggap sebagai

halaman belakang dari pembangunan kita.

Lalu apa yang terjadi? “Kemiskinan seolah-

olah identik dengan pesisir, kemiskinan

identik dengan nelayan,” ujar politik Partai

Gerindra ini.

Kelautan  mulai menddapat perhatian,

kelautan dianggap sebagai sebuah kekuatan

besar perhatian pada era Presiden

Abdurrahman Wahid dengan terbentuknya

kementerian kelautan. Namun, untuk

menumbuhkan laut sebagai sebuah potensi

ekonomi tidaklah mudah. Problem pertama,

menurut Muzani, adalah kebijakan yang tidak

konsisten atara rezim satu dengan rezim

yang lain. “Ganti menteri ganti kebijakan,”

tegasnya. Problem lainnya, berkaitan

dengan tranportasi dan pelayanan.

Contohnya, Sulawesi Utara, yang membuka

tranportasi langsung dari Cina. Ternyata

wisatawannya  sudah datang, timbul prob-
Siti Fauziah
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lem Imigrasi tak siap.

“Untuk itu, kehadiran para wartawan

dalam jumlah besar di Manado ini setidaknya

menjadi catatan penting bagaimana kita

mendorong potensi yang ada di daerah ini,”

kata Ahmad Muzani,

Muzani menambahkan Press Gathering

termasuk kegiatan penting guna memberi

kesempatan para jurnalis untuk melihat

langsung potensi suatu daerah, terutama di

daerah perbatasan. Dengan kegiatan Press

Gathering, kata Muzani, jurnalis dapat mem-

berikan pandangannya tentang bagaimana

mendorong pengembangan potensi daerah,

dan juga memberikan pandangannya bagai-

mana mempertahankan Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang begitu luas ini.

Politisi yang baru saja dilantik menjadi

Wakil Ketua MPR itu, mengaku senang dan

bangga bisa hadir dalam kegiatan ini. “Saya

senang, ini tidak bicara koalisi, tidak bicara

pilpres, tetapi bicara Manado dan bicara soal

potensi wisata kelautan di dalam press gath-

ering ini,” ujar Muzani yang mengaku inilah

pidato pertamanya sebagai Wakil Ketua MPR

setelah dilantik beberapa waktu lalu.

“Nah untuk ibu Kabiro Humas Pemberitaan

dan seluruh jajaran, kalau bisa setahun

acara seperti diadakan tiga kali, jangan dua

kali,” candanya. ❏

BSC

Visi Pariwisata
Dalam diskusi Kepala Bappeda Provinsi

Sulawesi Utara Dr. Ir. Ricky Toemandoek

menyampaikan keluhan berkaitan dengan

potensi  besar dalam bidang kelautan,

terutama dari sisi pariwisata. Namun potensi

itu masih terkendala sumber daya manusia

dan infrastruktur.

Ricky mengungkapkan, Sulut memiliki

potensi pariwisata dari kelautan. Namun

potensi besar pariwisata itu terkendala

dengan keterbatasan pelayanan imigrasi.

Menurut Ricky, setiap pesawat dari Cina

membawa 200 wisatawan. Tapi hanya

dilayani enam orang petugas imigrasi.

“Kalau ada beberapa kali penerbangan dari

Cina, petugas imigrasi kita kewalahan,”

ujarnya.

Karena itu, lanjut Ricky, Gubernur Sulut

meminta untuk membatasi wisatawan dari

Cina sebelum ada penambahan petugas

imigrasi. Kendala lainnya, Ricky menye-

butkan apron di Bandara Sam Ratulangi

Manado selalu penuh pesawat yang parkir

setiap malam. “Pesawat terpaksa harus

parkir di Gorontalo,” tuturnya.

“Kita sedang merencanakan pembagunan

bandara alternatif di Bitung. Landasan bisa

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RIRicky Toemandoek
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P
ADA hari kedua, Sabtu (14/4/2018), wartawan parlemen

bersama anggota MPR dari Fraksi Partai Hanura Djoni

Rolindrawan mengunjungi Taman Nasional Bunaken dan Pulau

Siladen. Selain melihat keindahan bawah laut, Taman Nasional Bunaken

menjadi arena untuk menyelam (snorkling). Kesempatan itu tidak disia-

siakan para jurnalis yang mengikuti Press Gathering ini.

Taman nasional Bunaken menjadi kebanggaan sebagai daerah

destinasi wisata di Sulawesi Utara. Tapi pengelolaan destinasi wisata

yang seharusnya ditangani secara nasional ini belum optimal.

“Banyak keluhan terkait pengelolaan taman nasional Bunaken ini

seperti banyak sampah di laut yang dikeluhkan wisatawan. Ini bisa

menjadi pendorong untuk melakukan pengelolaan lebih baik lagi,”

kata Djoni Rolindrawan, Ketua Fraksi Partai Hanura MPR RI, dalam

perbincangan dengan wartawan di Pulau Siladen.

Djoni menyebutkan taman nasional Bunaken Ini dikelola secara

nasional (pemerintah pusat) karena banyak pemda kabupaten yang

terlibat. “Mungkin anggaran belum memadai untuk mengelola taman

nasional ini. Kalau anggaran dari tahun ke tahun tidak berubah maka

tidak ada yang bisa diharapkan,” katanya.

Selain anggaran, Djoni juga menyebut faktor budaya atau kultur

kita, seperti perilaku membuang sampah sembarangan. “Tadi melihat

bawah laut melalui kaca di kapal terlihat banyak sampah. Taman

nasional Bunaken ini seharusnya mendapat perhatian juga,” pintanya.

Pengelolaan Taman Nasional Bunaken Belum Optimal

Menurut Djoni, potenasi wisata Bunaken ini kalau tidak dikelola

dengan baik bisa sia-sia juga. Masalah pengelolaan adalah

persoalan anggaran. Karena itu anggaran untuk sektor pariwisata

ini perlu dinaikkan.

“Apa yang dilakukan MPR? Ini terkait dengan rencana MPR untuk

merumuskan kembali GBHN. Dalam GBHN itulah bidang ekonomi,

khususnya pariwisata, diperhatikan,” katanya. ❏

BSC/SCH

mencapai 4.000 meter. Pembangunan

bandara alternatif ini sudah ditawarkan ke

pemerintah Cina,” katanya.

Diskusi “Menggali Potensi Kelautan

Nasional” menghadirkan pembicara lain,

yaitu  di antaranya Ayub Khan (Fraksi

Demokrat), Andi Akmal Pasluddin (PKS),

Yanuar Prihatin (PKB), Abdurrahman

Abubakar Bahmid (kelompok DPD).

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Djoni Rolindrawan

Pembicara anggota MPR Yanuar Prihatin

melihat keluhan dari Kepala Bappeda Sulut

menunjukkan pemerintah tidak memiliki visi

wisata yang kuat. Ketika turis membludak

justru dibatasi karena kekurangan petugas

imigrasi. “Kita tidak menyiapkan diri menjadi

bangsa yang unggul dalam pariwisata. Kita

kehilangan visi tentang pariwisata,”

katanya.

Yanuar mencontohkan, Perancis setiap

tahun ada sekitar 90 juta wisatawan. Indo-

nesia hanya 9 juta wisatawan setiap tahun.

Thailand bisa mendapatkan 300 triliun dari

pariwisata seandainya setiap wisatawan

mengeluarkan Rp 10 juta. “Kita tidak punya

visi yang besar tentang pariwisata,”

ucapnya. ❏

BSC/SCH
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Masjid Istiqlal , Jakarta

P
ULUHAN bus, mikrolet, dan kendaraan

pribadi lainnya terparkir di tepi jalan

antara Masjid Istiqlal dan Lapangan

Banteng, Jakarta, pada 18 Maret 2018.

Angkutan umum dan kendaraan pribadi

berada di sana untuk mengantar dan

menunggu ribuan jamaah, terutama kaum ibu,

yang datang dari berbagai penjuru Jakarta

dan bahkan luar Jakarta mengikuti peringatan

Isra Miraj dan pelantikan Forum Komunitas

Ustazah(Fokus)  DKI Jakarta.

Sedari pagi, acara sudah digelar. Mereka

mengikuti berbagai acara, seperti

mendengar ceramah dari para habib,

mendengar lantunan kitab suci, serta dihibur

oleh seni bernuansa Islam. Inti dari acara itu

adalah, jamaah mendengar ceramah dari

Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Gubernur

Jakarta Anis Baswedan serta berzikir

bersama ustad Arifin Ilham.

Semua rangkaian acara itu diikuti oleh

peserta dengan sabar, semangat, dan

khidmat. Zulkifli Hasan dalam ceramahnya

mengatakan, saat ini umat Islam menghadapi

tiga tantangan, yaitu: Pertama, ada yang

menyebut Islam sebagai agama yang sempit

tak sejalan dengan paham kebangsaan.

“Seolah-olah Islam tak seiring dengan paham

kebangsaan,” ujarnya.

Menghadapi yang demikian, Zulkifli Hasan

mengajak umat Islam untuk menolak

anggapan itu. “Islam adalah agama yang

maju dan moderat terhadap kemajemukan,”

tegasnya. Dia menyebutkan, sebagai umat

mayoritas di Indonesia, di negara ini semua

hari besar agama libur. “Tak ada di negara

lain seperti Indonesia dalam menghargai

keberagaman,” paparnya.

Tantangan kedua, ada anggapan bahwa

umat Islam mudah terjebak perilaku sempit

dan bersumbu pendek. “Anggapan ini jelas

kita tolak,” ujarnya. Menurut Zulkifli Hasan,

justru Islam di Indonesia membuka mata

dunia, dibuktikan Islam dan demokrasi bisa

berdampingan.

Tantangan terakhir, ketiga, ada anggapan

umat Islam adalah umat yang miskin dan cap

negatif lainnya. Untuk itu, dia mengajak para

jamaah khususnya dan ummat Islam umum-

nya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan.

“Umat Islam harus pandai mengaji, tetapi juga

harus pandai mengurus ekonomi,” tegasnya.

Bersama Gubernur Jakarta, Ketua MPR Hadiri
Peringatan Isra Miraj
Zulkifli Hasan mengajak umat untuk bersatu membangun ekonomi. Acara digelar sejak pagi
dimeriahkan seni bernuansa religius dan dzikir bersama Arifin Ilham.

Untuk menghadapi tiga tantangan

tersebut, Zulkifli Hasan menyodorkan dua

kiat, yakni: Pertama adalah menegakkan

kedaulatan. Dia mengakui problem utama

bangsa ini bukan karena Islam dan umatnya,

namun karena kedaulatan yang tergadaikan.

Kiat kedua adalah membangun kepemimpin

yang amanah. “Kita butuh pemimpin yang

menjalankan amanah rakyat,” ujarnya.

Untuk menjalankan dua kiat tersebut,

Zulkifli Hasan mengajak umat Islam

menjemput masa depan. “Masa depan tak

akan tiba begitu saja, tetapi harus dijemput,”

ungkapnya. “Mari kita konversi jutaan ummat

Islam menjadi kekuatan ekonomi dan politik,”

pungkasnya.

Sebelum ceramah, Zulkifli Hasan melantik

pengurus Fokus DKI Jakarta. “Selamat

kepada pengurus baru,” ujar Zulkifli Hasan

selepas melantik. Dirinya berharap Fokus

mampu menjalankan amanah organisasi.

Selepas acara ceramah dari Anis

Baswedan dan Zulkifli Hasan, jamaah

melakukan dzikir bersama yang dipimpin oleh

Arifin lham. ❏

AWG
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IKABKPRMI

D
I HADAPAN ratusan anggota Ikatan

Keluarga Alumni Badan Koordinasi

Pemuda dan Remaja Masjid se-Indo-

nesia (IKABKPRMI), Ketua MPR Zulkifli Hasan,

dinobatkan sebagai Tokoh Kebangsaan dan

Keumatan.

Pemberian anugrah tersebut langsung

disampaikan oleh Ketua IKABKPRMI, Andi

Kasman, saat Rampinas dan Sosialisasi

Empat Pilar MPR, di Gedung Nusantara V,

Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta,

31 Maret 2018.

Dalam sambutan, Zulkifli Hasan menutur-

kan bila kita ingin maju maka di tengah

masyarakat harus ada harmoni. “Harus ada

saling percaya antarmasyarakat,” ujarnya.

“Kalau ada kegaduhan di tengah masyarakat

maka itu tanda-tanda negara tak akan maju,”

tambahnya.

Untuk menciptakan harmoni, menurut

Zulkifli Hasan, yang perlu dilakukan adalah

membangun manusianya. Dia mengungkap-

kan, dulu kali pertama Nabi Muhammad diutus

ke muka bumi yang dibangun pertama kali

adalah soal umatnya. “Masjid harus ber-

fungsi sebagai tempat pembangunan

sumber daya umat,” harapnya.

Penting membangun sumber daya

manusianya, baik nilai-nilai maupun ilmu,

sebab ada upaya untuk menghancurkan

peradaban bangsa. Narkoba yang masuk

berton-ton ke Indonesia, gaya hidup free sex

dan LGBT, menurut Zulkifli Hasan, sebagai

ancaman terhadap kehidupan berbangsa

dan bernegara.

Di tahun politik, Zulkifli Hasan mengajak

IKABKPRMI untuk bersama-sama mem-

bangun manusia dengan memberi pendidik-

an politik kepada masyarakat. “Tujuannya

agar masyarakat bisa memilih pemimpinnya

secara benar,” ujarnya. “Jangan sampai

rakyat memilih pemimpin karena transaksi-

onal, uang, dan sembako,” tegasnya. “Pilihlah

pemimpin secara sadar,” tambahnya.

Alumni Aktivis Masjid Nobatkan Zulkifli Hasan
Sebagai Tokoh Kebangsaan
IKABKPRMI menobatkan Ketua MPR Zulkifli Hasan menjadi sosok Kebangsaan dan Keumatan. Para
mantan aktivis masjid itu diajak ikut memberi pendidikan politik pada umat.

Selain Zulkifli Hasan, sosok yang

mendapat anugrah pada pagi itu adalah

Hutomo Mandala Putera, dan KH. Amidhan.

Peserta Rapimnas itu datang dari seluruh

penjuru nusantara. Organisasi yang berdiri

pada 1998 itu telah melahirkan sosok

pemimpin seperti Idrus Marham. ❏

AWG
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Manado, Sulawesi Utara

T
ERCAPAINYA Sila V Pancasila adalah

terciptanya kesejahteraan masyarakat

desa. Untuk mencapai masyarakat desa

sejahtera maka perlu semua pihak, terutama

pemerintah, mencurahkan perhatian pada

pemerintahan desa. Dan, pemerintah sudah

membuat UU No. 6 Tahun 2014 Tentang

Desa, dan di situ ada hak-hak dan

wewenang yang lebih luas diberikan kepada

pemerintahan desa, baik dari segi otonomi

maupun cakupan kerja.

“Saya ikut menyusun undang-undang itu,”

ungkap Wakil Ketua MPR E. E Mangindaan

saat menjadi ‘keynote speech’dalam

sdeminar nasional bertema: “Tata Kelola

Pemerintah Desa untuk Kesejateraan

Masyarakat,” di Manado, Sulawesi Utara,

12 April 2018.  Seminar ini diikuti oleh 400

peserta.

Agar peran pemerintahan desa meningkat,

menurut Mangindaan, kajian tata kelola

pemerintahan desa perlu ditingkatkan. “Untuk

menemukan formula yang tepat dalam upaya

peningkatan kapasitas dan kualitas

masyarakat. Itu perlu dicapai agar

masyarakat desa bisa maju, “ katanya.

Wakil Ketua MPR Dorong Desa Maju
dan Sejahtera

Dengan demikian, kata mantan Gubernur

Sulawesi Utara, ini masyarakat desa bisa

menjawab tantangan perubahan.

Paparan Mangindaan tentang

pemerintahan desa menambah bekal bagi

400 peserta seminar yang berasal aparatur

pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, anggota

DPRD Sulawesi Utara, aparatur pemerintah

kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara,

Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh

Indonesia, dan civitas akademika Universi-

tas Sam Ratulangi.

Selain Mangindaan, juga menjadi pem-

bicara dalam seminar yang diselenggarakan

di Aula Universitas Sam Ratulangi itu adalah

Bupati Minahasa Tenggara James

Sumendap, dan Staf Ahli Kementerian Desa

Sutoro Eko Yunanto. 

Dalam kunjungannya ke Sulawesi Utara, Wakil Ketua MPR E.E. Mangindaan berbicara di depan
seminar nasional dan membuka Kejurnas Tenis Maesa Paskah.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Mangindaan:  Atlet Lebih Berkualitas Jika
Sering Bertanding

Sebelum berbicara dalam seminar

nasional di Universitas Sam Ratulangi, Senin

(8/4/2018), Wakil Ketua MPR EE. Mangindaan

memberi sambutan pada pembukaan

Kejurnas Tenis Maesa Paskah yang

dilaksanakan di Lapangan Tenis Sario,

Manado, Sulawesi Utara.

Dalam kesempatan itu, Mangindaan

menyatakan, bangga dengan pecinta

olahraga tenis, dan berharap lebih sering

melakukan pertandingan seperti ini.

“Kejuaraan ini bertujuan untuk mengembalikan

Sulawesi Utara masuk 10 besar pada ajang

PON, seperti saat saya jadi Gubernur. Apalagi

sekarang kita sudah memiliki 6 lapangan tenis

pada satu lokasi, dan banyak petenis

peringkat atas nasional berasal dari sini,”

katanya.

Untuk mengangkat kualitas seorang atlet

bukan hanya latihan, tapi juga harus lebih

sering mengikuti pertandingan. Oleh karena

itu, Mangindaan berseru: “Mari Kita Kasih

Maju Olahraga di Sulawesi Utara.”

Sementara Wakil Gubernur Sulawesi

Utara Steven OE Kandouw meyampaikan

bahwa ia sangat mengapresiasi kegiatan ini

dan antusiasme para peserta. “Berbicara

tentang lapangan, kita sudah memiliki 6

lapangan dalam satu lokasi yang sudah

memenuhi syarat untuk menyelenggarakan

kejuaraan tingkat internasional,” ujarnya.

Ke depan, menurut Steven, kita harus siap

meyelenggarakan kejuaraan tingkat

internasional. Bahkan, jelas Steven, ada

rencana membangun satu lapangan lagi,

yaitu lapangan tenis in door. “Saya dan Pak

Mangindaan siap membantu dan mendukung.

Itu artinya, Sulawesi Utara akan menjadi

satu-satunya daerah yang memiliki 6

lapangan tenis terbuka dan 1 lapangan in

door dalam satu tempat di Indonesia,”

pungkasnya. ❏

JAZ

Muhaimin Iskandar:

“Demokrasi Indonesia Memerlukan Biaya Tinggi”
Belum lama Muhaimin Iskandar menerima tamu Duta Besar Uni Eropa di rumah dinasnya. Sang
tamu mengucapkan selamat dilantik menjadi Wakil Ketua MPR RI.

M
UHAIMIN Iskandar menerima ucapan

selamat dari Duta Besar Uni Eropa

untuk Indonesia Vincent Guerend

karena telah dilantik menjadi Wakil Ketua MPR

RI.  Ucapan selamat itu disampaikan saat

keduanya bertemu di rumah dinas Wakil

Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra,

Jakarta Selatan, Rabu (11/4).

Kepada Muhaimin, Vincent memuji

keberhasilan Indonesia dalam membangun

demokrasi. Demokrasi di Indonesia, menurut

Vincent,  sudah mengalami kemajuan sangat

pesat bahkan melebihi negara-negara lain

di ASEAN. Ke depan demokrasi di Indonesia

akan menjadi contoh bagi negara lain.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Terutama negara-negara berpenduduk

mayoritas beragama Islam.

Pada kesempatan tersebut, Vincent juga

mengatakan bahwa Indonesia adalah

negara yang besar, karena memiliki rakyat

dan wilayah yang besar. Dengan kondisi

tersebut, Indonesia  memiliki potensi ekonomi

yang sangat bagus, termasuk untuk menjadi

pasar produk dari luar negeri.

Sayangnya, hingga kini  potensi Indone-

sia di bidang ekonomi yang sangat besar

tersebut belum dimanfaatkan  dengan baik.

Buktinya, nilai investasi dan perdagangan

Uni Eropa ke Indonesia belum terlalu

membanggakan, hanya sekitar 10%, masih

kalah dibanding Vietnam dan Malaysia.

Penyebabnya, menurut Vincent, banyak

investor yang belum berminat menanamkan

investasi di Indonesia karena banyaknya

aturan yang tumpang tindih dan tidak efisien.

Selain itu di Indonesia juga banyak oknum

yang bekerja tidak sesuai aturan.

Keenganan investor menanamkan

investasi di Indonesia, kata Vincent, juga

diakibatkan karena minimnya infrastruktur.

Untuk itu, Vincent   berharap pemerintah In-

donesia bisa memacu pembangunan

infrastruktur agar dapat menarik investor

menanamkan investasi di Indonesia. Ke

depan, Vincent juga mengharapkan

kerjasama ekonomi dan perdagangan antara

Indonesia dan Uni Eropa bisa terus

ditingkatkan.

Menanggapi masukan tamunya, Muhaimin

mengatakan, demokrasi langsung yang ada

di  Indonesia adalah sistem demokrasi yang

membutuhkan biaya tinggi. Karena itu, saat

ini banyak pihak yang tengah mengkaji ulang

sistem demokrasi di Indonesia. Apakah benar

pemilihan langsung oleh rakyat itu sesuai

untuk Indonesia atau tidak.

“Praktik dalam sistem demokrasi langsung

di Indonesia mengakibatkan munculnya politik

transaksional, sehingga setiap calon

membutuhkan biaya yang sangat tinggi agar

bisa keluar sebagai pemenang”, ujar

Muhaimin.

Selain itu, sisitem demokrasi langsung

seperti sekarang menyebabkan   program

kerja pemerintah ditentukan visi misi presiden

terpilihlah saat kampanye. Sehingga

dikhawatirkan tidak ada kesinambungan

antara satu presiden dan presiden

selanjutnya. Ini terbukti, sudah banyak

proyek pembangunan yang mangkrak,

karena tidak dilanjutkan oleh pemerintahan

berikutnya.

Karena itu, kata Muhaimin, saat ini MPR

tengah mengkaji kemungkinan untuk melahir-

kan kembali haluan pembangunan  negara,

seperti GHBN pada era pemerintahan Orde

Lama. Dengan menggunakan GBHN,

keberlanjutan sebuah proyek pembangunan

hampir pasti akan dilanjutkan, meskipun

pemimpinnya sudah berganti. ❏

MBO
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U
SAI menunaikan sholat subuh

berjamaah, Ketua MPR Zulkifli Hasan

mengikuti zikir akbar di masjid Az-

Zikra, Sentul, Bogor, Minggu (1/4). Zulkifli

hadir bersama ribuan jamaah majelis Az-

Zikra pimpinan KH Muhammad Arifin Ilham.

Dalam sambutannya, Zulhasan—sapaan

Zulkifli Hasan—mengucapkan rasa syukur

dapat bersilaturahim dengan para jamaah

sekaligus dapat berjumpa dengan Arifin

Ilham. “Alhamdulillah subuh pagi ini Allah

mempertemukan saya, Ustad Arifin, dan

ribuan jamaah Az-Zikra. Masyarakat dari

berbagai daerah datang sejak dini hari untuk

menundukkan hati dalam zikir bersama,”

ujarnya

Zulhasan juga menegaskan manfaat zikir

untuk menenangkan hati. “Zikir mampu

melunakkan hati yang keras. Bisa melahirkan

pemikiran arif dan bijaksana,” katanya.

Pada kesempatan itu, Zulhasan juga

memaparkan peran umat Islam dan para

ulama dalam sejarah perjalanan bangsa In-

donesia. “Peran umat Islam dan ulama

sangat luar biasa. Tidak bisa dipisahkan

antara Islam dan perjuangan Indonesia,”

ungkapnya.

Dia memberi contoh sebelum kebangkitan

nasional Boedi Oetomo telah lahir organisasi

Islam, Syarikat Islam, pada 1905 yang

kemudian diikuti berdirinya organisasi

Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis,

dan lain-lain.

Untuk itu, anggapan bahwa umat Islam

adalah radikal dan intoleran, menurut

Zulhasan, kurang tepat. “Islam di Indonesia

Sentul, Bogor

Saat Zulkifli Hasan Larut Dalam
Zikir Bersama Arifin Ilham
Manfaat zikir untuk menenangkan hati. Zikir mampu melunakkan
hati yang keras. Bisa melahirkan pemikiran arif dan bijaksana.
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agama yang berkemajuan dan paling toleran.

Islam sebagai mayoritas menghormati agama

lain,” tuturnya.

Zulhasan juga mendorong jamaah Az-

Zikra untuk menekuni perdagangan.

Kedatangan Islam ke Indonesia melalui ulama

yang sekaligus sebagai saudagar. Selain itu,

untuk ikut menentukan masa depan,

Zulhasan meminta agar umat Islam sadar

tentang kedaulatan yang dimilikinya.

Mengutip Bung Hatta, Zulhasan

mengatakan bahwa rakyat harus sadar

memiliki kedaulatan. Bahwa rakyat-lah yang

berdaulat. “Karena itu ketika memilih harus

lihat latar  belakangnya, apakah akan

amanah, apakah akan memajukan Islam atau

tidak,”ujarnya.

Sehari sebelumnya, Sabtu (31/3/2018),

Zulkifli Hasan berada di antara ribuan

mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB)

di Bogor. Kehadiran Ketua MPR di IPB ini

dalam rangka menggelar roadshow gerakan

Kami Indonesia. Zulkifli Hasan terus

memperluas gerakan ini ke berbagai

perguruan tinggi di Indonesia setelah

sebelumnya di Jogjakarta, Sulawesi

Selatan, Padang, dan lainnya.

Kepada para mahasiswa Zulkifli Hasan

mengungkapkan gerakan Kami Indonesia

hadir untuk menjahit Merah Putih yang mulai

terkoyak. Gerakan Kami Indonesia

menyatukan warga bangsa apapun latar

belakang suku, agama, ras, dan

kelompoknya.

“Untuk mempersatukan Indonesia agar

tidak terbelah. Saling menghormati dan

menghargai. Saya terus memperluas

gerakan Kami Indonesia ini ke kampus-

kampus,” katanya.

Kepada mahasiswa Zulkifli meminta untuk

menjadi pelopor menjahit Merah Putih dan

memperkuat persatuan. “Itu bisa dicapai

kalau mengetahui nilai-nilai luhur dan tujuan

Indonesia merdeka, dan tujuan berbangsa

dan bernegara,” kata pria yang disapa

Zulhasan ini.

Zulhasan juga meminta mahasiswa IPB

untuk menimba ilmu dengan sungguh-

sungguh. “Kita bisa maju dan jaya kalau

memiliki ilmu. Pertanian kita bisa maju kalau

punya ilmu dan teknologi. Mahasiswa IPB

punya tanggung jawab sejarah agar

(pertanian) kita bisa maju dan jaya,”

ucapnya. ❏

BSC
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Audiensi Dubes Korea Selatan

K
ETUA MPR RI Zulkifli Hasan (Zulhasan)

memberikan dukungan penuh

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dalam

rangka upaya menciptakan dan menjaga

stabilitas perdamaian di kawasan semenan-

jung Korea yang diinisiasi Korea Selatan.

Hal itu dikatakannya saat berbincang

dengan Duta Besar Korea Selatan untuk In-

donesia Kim Chang-beom, di Ruang Kerja

Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III,

Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan,

Jakarta,  Jumat (13/4/2018).  Dalam

perbincangan tersebut, Kim menyampaikan

bahwa Korea Selatan akan  melakukan

inisiasi upaya menjaga stabilitas perdamaian

di semanjung Korea.

Ketua MPR Dukung KTT
Perdamaian Semenanjung Korea
MPR RI dukung Korea Selatan yang menginisiasi perdamian di
semenanjung Korea.

Inisiasi perdamaian tersebut terlontar

pasca bertemunya pemimpin Korea Selatan,

Korea Utara, Amerika Serikat, dan Jepang di

panggung pembukaan Olimpiade

Pyeongchang, 9 Februari lalu. Berlanjut

dengan pertemuan utusan Presiden Korsel

Moon Jae-in dan utusan pemimpin Korea

Utara Kim Jong-un yang berlangsung di

Pyongyang, Selasa, 6 Maret lalu. Dari ini

muncul kesepakatan akan menggelar

pertemuan tingkat tinggi dan berdiskusi soal

isu pelucutan senjata nuklir dengan Amerika

Serikat.

“Perdamaian sangat penting dan itu ada

dalam konstitusi kami.  Saya mendukung

upaya perdamaian yang diinisiasi Korea

Selatan untuk menjaga stabilitasnya

perdamaian di semenanjung Korea. Hal itu

berat tapi sekali lagi saya dukung penuh,”

ucap Zulhasan.

Zulhasan berharap, inisiatif Korea Selatan

terkait penyelenggaraan KTT akan tercipta

momen de-nuklirisasi dan  perdamaian

antara Korea Utara dan Korea Selatan.

Perdamaian dan rekonsiliasi itu diharapkan

juga bisa terwujud secara simbolik dalam

penyelenggaraan ASIAN GAMES yang akan

diselenggarakan di Indonesia.

“Bayangkan kalau ada parade bersama

Korea Utara dan Korea Selatan di

Pembukaan ASIAN GAMES kan luar biasa.

Olahraga adalah bahasa universal yang

mempersatukan,” ujar penerima Gelar Hon-

oris Causa dari Universitas Seoul ini. 

Dalam kesempatan tersebut, Kim juga

menyampaikan bahwa hubungan antara In-

donesia dan Korsel harus lebih diperkuat

lagi.  “Selama ini hubungan antara Indonesia

dan Korsel dilandasi saling percaya, dan

untuk menuju kesejahteraan dua pihak.  Kami

yakin hubungan kemitraan itu akan

berkembang baik serta kuat dan saling

melengkapi untuk masa depan. Kami, Korsel,

memiliki teknologi dan modal untuk investasi,

sedangkan Indonesia adalah negara yang

memiliki potensi perkembangan yang sangat

baik dan besar dari berbagai bidang,”

ungkapnya.

Merespon hal tersebut, Zulhasan

mengatakan bahwa hubungan antara Indo-

nesia dan Korsel tidak ada barrier, tidak ada

penghalang, semua lancar saja dan baik.

“Hubungan kerjasama dengan negara

sahabat harus seimbang apalagi hubungan
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S
AAT menghadiri Dies Natalis ke-66 dan

Wisuda ke-56 Universitas Krisna-

dwipayana (Unkris), Jatiwaringin,

Bekasi, Jawa Barat, 12 April 2018, Ketua

MPR Zulkifli Hasan  mengatakan, salah satu

tujuan kita merdeka adalah mencerdaskan

kehidupan bangsa.

Dari tugas inilah, menurut Zulhasan, begitu

sapaan Zulkifli Hasan, negara harus

menyelenggarakan pendidikan dan

membiayainya. Apa yang dilakukan oleh

Unkris, menurut Zulhasan, mengambil tugas

negara. “Untuk itu, pemerintah harus

membantu Unkris,” ujarnya lebih lanjutnya,

“Banyak lembaga swasta mengambil tugas

negara dalam dunia pendidikan.”

Zulkifli Hasan yang juga alumni perguruan

tinggi itu menyebutkan, pendidikan adalah

hal penting. Untuk itu, semua rakyat berhak

menikmati. Dia menegaskan, kalau ada

mahasiswa yang tidak mampu harus

dibantu. “Kalau Unkris mengeluarkan

mahasiswa karena tak mampu membayar

maka perguruan tinggi ini melanggar

konstitusi,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli

Hasan berharap, seluruh wisudawan

mendapatkan pekerjaan. Sebagai negara

yang mempunyai tujuan melindungi segenap

seluruh tumpah darah Indonesia maka dirinya

mendorong agar pemerintah memakmurkan

semuanya. “Kita harus memprioritaskan

tenaga kerja sendiri,” ujarnya. “Jangan

mendatangkan tenaga kerja asing bila di sini

banyak tenaga ahli,” tambahnya.

Di hadapan ratusan wisudawan dari pro-

gram sarjana, master, dan doktor, Zulkifli

Hasan berpesan, di tahun politik ini kita

jangan salah pilih. Diingatkan agar semua

paham politik dan pilihannya.

Memasuki tahun politik yang dikatakan

banyak orang sebagai tahun yang panas,

Universitas Krisnadwipayana

Harus Prioritaskan Tenaga Dalam Negeri
Sebagai alumni Unkris, Zulkifli Hasan rutin hadir pada acara wisuda dan dies natalis universitas
tersebut. Dalam kesempatan itu, dia mengingatkan agar pemerintah memprioritaskan tenaga
kerja dalam negeri.

namun Zulhas mengatakan, Pilkada, Pileg dan

Pilpres itu hal yang biasa. “Jangan karena

Pemilu kita bermusuhan,” ujarnya. “Pesta

demokrasi itu biasa dan sederhana,” Zulhas

mengingatkan.

Menurut catatan sejarah, Unkris dirintis

oleh D. Usman Iman pada Februari 1952.

Saat itu Usman membuka Balai Perguruan

Krisnadwipayana di Bandung. Lembaga

pendidikan yang dirintis itu diseleng-

garakan dengan cara memberi kuliah

tertulis untuk jurusan hukum. Usman tak

hanya membuka lembaga pendidikan di

Bandung, namun dia juga membuka SMA

dan SMK di Kebayoran, Jakarta; Serang

dan Tangerang, Banten.

Apa yang dirintis Usman itu berkembang.

Kuliah tertulis tidak hanya pada jurusan ho-

kum, namun juga jurusan sosial.

Mahasiswanya pun mencapai 1200 orang

yang berasal dari Makassar, Banjarmasin,

Denpasar, Medan, Palembang, Surabaya,

Semarang, dan Kupang.

Atas desakan mahasiswa, berdirilah

Akademi Hukum dan Sosial Krisnadwipayana

di Jakarta. Beda yang di Bandung dengan

yang di Jakarta adalah bila di Bandung kuliah

secara tertulis maka di Jakarta dilakukan

secara lisan. Akademi ini resmi dibuka 1 April

1952. Kali pertama kuliah, bertempat di

Gedung Adhuc-staat, sekarang Gedung

BAPPENAS.

Satu Juli 1952, Akademi Hukum dan Sosial

berubah menjadi perguruan tinggi. Satu

persatu fakultas pun berdiri. Setelah hukum

dan sosial selanjutnya berdiri fakultas

ekonomi. Namanya pun juga berubah, tidak

lagi akademi namun universitas. ❏

AWG

dengan negara-negara Asia, semua adalah

sahabat Indonesia.

“Intinya, sebagai sahabat Korea Selatan,

Indonesia mendukung penuh upaya

perdamaian Korea Selatan dan Korea Utara

agar tercipta Stabil itas Kawasan di

Semenanjung Korea.  Indonesia sebagai

sahabat mendukung penuh Korea Selatan

untuk perdamaian. Sebagai Ketua MPR saya

akan berusaha membantu semaksimal

mungkin,” tandasnya. ❏

DER
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Pelantikan Anggota MPR RI PAW

K
ETUA MPR Zulkifli Hasan melantik dan

memandu pengucapan sumpah janji

terhadap 10 orang anggota MPR

Pergantian Antar Waktu (PAW) di Ruang

Delegasi Kompleks Parlemen, Jakarta,

Selasa (10/4/2018). Ke-10 anggota MPR

PAW ini akan menjalani sisa masa jabatan

tahun 2014 – 2019.

“Sebelum memangku jabatan sebagai

anggota MPR RI, Saudara wajib

mengucapkan sumpah menurut agama

Saudara masing-masing. Apakah Saudara

bersedia?” tanya Zulkifli Hasan. Sebanyak

10 anggota PAW MPR RI segera menjawab,

“Bersedia!”.

Dalam pengucapan sumpah dan janji,

para anggota MPR RI PAW mengikuti ucapan

yang dibacakan Ketua MPR RI: “Saya

bersumpah, bahwa saya akan bekerja

sebaik-baiknya, seadil-adilnya, dengan

mengutamakan Pancasila dan UUD NRI

Tahun 1945. Bahwa saya, dalam

Zulkifli Hasan Minta Jaga Persatuan
di Tahun Politik
Kehadiran anggota MPR PAW bisa membantu tugas MPR memperkuat persatuan. Pilihan boleh beda,
partai politik boleh beda, tapi Merah Putih kita tetap sama.

menjalankan kewajiban akan bekerja

sungguh-sungguh, untuk mengutamakan

kepentingan bangsa dan negara daripada

kepentingan pribadi dan golongan. Akan

memperjuangan aspirasi rakyat dan daerah

yang saya wakili untuk kepentingan

nasional dan NKRI”.

Usai pembacaan sumpah dan janji,

sebanyak dua orang anggota MPR RI PAW

diminta maju ke depan untuk menandatangi

berita acara pelantikan, mewakili 10 anggota

MPR RI PAW yang dilantik.

Zulkifli Hasan mengucapkan selamat

datang dan selamat bergabung kepada

anggota MPR PAW yang baru saja

mengucapkan sumpah. “Saya ucapkan

selamat datang dan selamat bergabung di

MPR,” ujarnya.

Zulhasan, sapaan Zulkif l i  Hasan,

menambahkan, tugas berat telah menanti

para anggota MPR PAW yang baru saja

dilantik. Terlebih tahun ini memasuki tahun

politik. Zulhasan mengharapkan anggota MPR

PAW bisa mendorong tugas MPR

memperkuat persatuan.

“Tugas berat menanti kita. Apalagi

memasuki tahun politik. Kehadiran saudara

bisa membantu tugas MPR memperkuat

persatuan. Pilihan boleh beda, partai politik

boleh beda, tapi Merah Putih kita tetap sama.

Selamat datang, selamat bertugas,” kata

Zulhasan.

Pelantikan 10 anggota MPR PAW dihadiri

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dan Wakil

Ketua DPD Nono Sampono, serta pimpinan

Fraksi Partai Nasdem Prof. Bachtiar Aly dan

Fadholi, pimpinan Fraksi PKS Hermanto, dan

juga Sesjen MPR Ma’ruf Cahyono.

Anggota pengganti antarwaktu (PAW)

MPR RI yang dilantik adalah lima anggota DPR

dari F-PKB. Lima lainnya dua orang berasal

dari Fraksi Nasdem, tiga lainnya masing-

masing satu anggota dari F-PAN,  F-PKS dan

F-Hanura.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Adapun lima anggota Fraksi PKB yang

dilantik adalah Mafirion yang menggantikan

Lukman Edy (dapil Riau II), adalah Nur Yasin

menggantikan Hadi Zainal Abidin (dapil Jatim

IV), Faisol Riza menggantikan Abdul Malik

Haramain (dapil Jatim II), Lilis Santika

menggantikan Maman Imanulhaq (dapil Jabar

IX), dan Lukmanul Hakim menggantikan Hj.

Anna Mu’awanah  (dapil Jatim IX).

Lima anggota  DPR lainya dua dari F-

NasDem Jacky Uly menggantikan Viktor

Bungtilu Laiskodat (dapil NTT II), Dja’far

Shodiq menggantikan Slamet Junaidi (dapil

Jatim XI). Tiga anggota lainnya Ei Nurul

Khotimah (F-PKS) menggantikan

Zulkieflimansyah (dapil Banten II), Abdul

Hakam Naja (F-PAN) menggantikan

Andriyanto Johan Syah (dapil Jateng X) dan

Sudiro Asno (F-Hanura) menggantikan

Miriam S. Hariyani (dapil Jabar VIII). ❏

BSC

U
NTUK kedua kalinya, Fraksi Partai

Keadilan Sejahtera (PKS) di parlemen

memperingati hari Mosi Integral

Mohammad Natsir. Pada 3 April 1950,

Mohammad Natsir menyampaikan pidato

tentang Mosi Integral di depan parlemen pada

waktu itu. Fraksi PKS memperingati hari Mosi

Integral Natsir dengan menggelar diskusi

publik di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI,

Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen,

Jakarta, pada Selasa (3/4/2018).

Diskusi publik bertema “Memperkokoh

NKRI, Mengembalikan Kedaulatan Bangsa”

untuk mengenang jasa M. Natsir dengan Mosi

Integral-nya itu menghadirkan narasumber

Mayjen Kustanto Widiatmoko (Aster

Panglima TNI), Komjen Polisi Drs

Moechgiyarto, SH., MH., (Kabaharkam Polri),

Hidayat Nur Wahid:

Semestinya Pemerintah Memperingati
Peristiwa Mosi Integral M. Natsir
Mosi Integral Mohammad Natsir pada 3 April 1950 agar menjadi elan vital bagi kita semua untuk
menyelamatkan Indonesia agar tidak bubar, tetapi semakin jaya.

dan Dr. Fitra Arsil, SH., MH., (Pakar Hukum

Tata Negara UI). Wakil Ketua MPR Hidayat

Nur Wahid menjadi pembicara kunci dalam

diskusi publik itu.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Dalam paparannya, Hidayat Nur Wahid

menegaskan,  peristiwa Mosi Integral

Mohammad Natsir pada 3 April 1950

merupakan peristiwa yang sangat luar biasa

penting. Peristiwa mosi integral itu telah

menyelamatkan Indonesia dari upaya

Belanda mencabik-cabik Indonesia.

“Mosi integral Mohammad Natsir pada 3

April 1950 ini agar menjadi elan vital dan

menyemangati kita semua untuk

menyelamatkan Indonesia agar tidak bubar,

tetapi semakin jaya. (Peristiwa) ini

menunjukkan semangat besar dari para

pendiri bangsa yang negarawan dan

membela kepentingan bangsa dan negara,

sehingga Indonesia selamat dari dicabik-

cabik Belanda dan tetap menjadi NKRI,” kata

Hidayat Nur Wahid.

Menurut Hidayat, peristiwa Mosi Integral

3 April 1950 ini sangat penting dan

bersejarah itu selayaknya diperingati secara

besar-besaran, baik oleh DPR maupun

pemerintah (negara). “Semestinya DPR

menyelenggarakan sidang paripurna

memperingati peristiwa Mosi Integral M.

Natsir 3 April 1950, karena pidato bersejarah

M. Natsir dilakukan di depan parlemen.

Menurut saya, negara juga seharusnya

menyelenggarakan peringatan ini,” ujarnya.

Peristiwa 3 April 1950 adalah pidato Ketua

Fraksi Partai Masyumi Mohammad Natsir di

depan sidang paripurna DPR Republik Indo-

nesia Serikat (RIS) yang disebut sebagai

Mosi Integral. Pidato ini menentang

dipecahnya Indonesia dalam beberapa

negara Indonesia Serikat (RIS), menolak

konvensi Meja Bundar, dan menuntut kembali

pada negara integral, yaitu NKRI.

Sebelumnya, pada 27 Desember 1949,

melalui KMB telah disahkan Republik Indo-

nesia Serikat (RIS). Dengan RIS ini tidak ada

Indonesia dan NKRI. Indonesia dipecah

menjadi 16 RIS. Republik Indonesia hanya

satu dari 16 RIS itu. Bahkan Irian Barat tidak

masuk dalam RIS. Lalu dibentuk negara uni

antara Indonesia dan Belanda dengan

pempimpin tertinggi Ratu Belanda. Selain itu

Indonesia diharuskan membayar utang-

utang Belanda lebih dari 43 miliar gulden.

“Fraksi-fraksi di DPR RIS menyetujui

secara aklamasi pidato Mosi Integral

Mohammad Natsir. Kemudian pemerintah

melalui Bung Hatta juga setuju. Maka pada

17 Agustus 1950 diproklamirkan kembali

NKRI. Jadi kalau tidak ada intervensi dari

Mohammad Natsir di DPR RIS, mungkin Indo-

nesia masih dalam bentuk RIS dan bukan

NKRI,” kata Hidayat.

Dia menambahkan, sejak awal tokoh Is-

lam amat sangat mencintai Indonesia

sehingga tak heran tokoh seperti M. Natsir

memiliki gagasan untuk menghindari Indone-

sia dari perpecahan. Mosi Integral adalah

momentum berdirinya kembali NKRI sesuai

UUD NRI Tahun 1945. Mosi ini dilaksanakan

ditandai dengan dibubarkannya RIS pada 17

Agustus 1950. “Mengacu pada catatan

sejarah tersebut bisa dikatakan tidak mungkin

umat Islam dianggap tidak cinta NKRI,”

ujarnya. ❏

BSC

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



34 EDISI NO.04/TH.XII/APRIL 2018

NASIONAL

HUT Ke-43  TMII

K
ETUA MPR RI Zulkifli Hasan atau akrab

disapa Zulhasan membuka dan

meresmikan Pembukaan Pekan Hari

Ulang Tahun (HUT) Taman Mini Indonesia

Indah (TMII), di Gedung Sasono Utomo, TMII,

Jakarta, Minggu (15/4/2018). Pembukaan

secara resmi dilakukan Zulhasan – yang

didampingi Komisaris dan Direksi TMII —

dengan upacara pelepasan ratusan balon

ke udara disaksikan ribuan masyarakat.

Selain menyampaikan ucapan selamat

HUT ke-43 kepada TMII,  Zulhasan dalam

sambutannya menyatakan, Indonesia

sangat beruntung memiliki TMII.  Sebab, TMII

adalah miniatur Indonesia. Masyarakat bisa

menyaksikan keseluruhan Indonesia hanya

di TMII.  “Untuk itu, kita juga berterima kasih

kepada Ibu Tien Soeharto (alm) sebagai

penggagas dan pencetus TMII untuk rakyat

Indonesia. Semoga beliau diterima di sisi

Tuhan Yang Maha Esa,” katanya.

Zulhasan mengutarakan, TMII adalah

pusat budaya, pusat pengembangan budaya

dan pusat edukasi bagi seluruh rakyat Indo-

nesia, terutama generasi muda Indonesia.

Di TMII, rakyat Indonesia diingatkan bahwa

Indonesia kaya akan budaya, peradaban dan

segalanya sehingga semakin besarlah

kebanggaan seluruh rakyat Indonesia pada

tanah airnya sendiri.

Jika seluruh rakyat Indonesia bangga akan

tanah airnya maka akan muncul rasa

nasionalisme yang kuat.  Rasa nasionalisme

ini akan mengikat seluruh bangsa menjadi kuat

sehingga segala bentuk pengaruh asing,

seperti  politik adu domba, radikalisme, akan

hilang dengan sendirinya tidak akan mampu

menembus pertahanan nasionalisme.

“Semua ini harus betul-betul diresapi.  Jika

budaya kita kuat, peradaban kita kuat, nilai-

nilai luhur benar-benar kita laksanakan maka

Indonesia akan menjadi negara yang jaya

setara dengan negara-negara hebat

lainnya,” tegasnya.

Sekarang, kata Zulhasan, sudah saatnya

bangsa Indonesia merintis strategi

kebudayaan

Sebuah negara maju bukan karena

sumber daya alamnya. Lihat Jepang,

Singapura, dan Korea Selatan. Kuncinya

adalah komitnen pada nilai-nilai luhur

kebudayaan.  Bangsa Indonesia harus

bersyukur, karena pendiri bangsa sudah

letakkan nilai-nilai luhur yang terangkum

Zulkifli Hasan:
Saatnya Merintis Strategi Kebudayaan
Taman Mini Indonesia Indah (TMII) adalah miniatur Indonesia. Pengetahuan tentang Indonesia,
terutama bagi generasi muda, ada di TMII

dalam Pancasila 

“Kembali ke Pancasila, itu kuncinya.

Bagaimana menjadikan budaya daerah

sebagai sumber kekayaan budaya nasional. 

Saya harap TMII kembali ke cita-cita awalnya,

menjadi pusat kekayaan budaya nusantara

sekaligus menjadi miniatur keberagaman In-

donesia,” imbuhnya. 

Direktur Utama TMII Tanribari Lamo

menyebut, kehadiran Zulhasan membuka

Festival HUT TMII adalah bentuk cintanya

pada kebudayaan Indonesia. “Waktu kami

minta membuka acara ini, Pak Zul langsung

bilang siap. Dan, terbukti hari ini beliau hadir

di tengah kita semua sebagai bukti cintanya

pada kebudayaan nasional,” ungkapnya. 

Setelah pembukaan secara resmi oleh

Ketua MPR RI, acara berlanjut dengan

pagelaran berbagai budaya Indonesia,

antara lain pagelaran seni pencak silat

kolosal, serta pagelaran berbagai ikon

daerah seperti pagelaran pakaian adat

kolosal, tarian adat dayak, pagelaran seni

desain kreatif pakaian daerah yang diikuti

hampir seluruh perwakilan daerah-daerah

di Indonesia. ❏

DER
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Milad ke-66 YPI Al-Azhar

S
ELAMAT Milad Ke-66 Yayasan

Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar,” ujar

Ketua MPR Zulkifli Hasan saat memberi

tauziah kepada jamaah sholat subuh Masjid

Al-Azhar, Kebayoran, Jakarta. Kehadiran

Zulkifli Hasan bersama Wakil Presiden Jusuf

Kalla pada 7 April 2018 itu merupakan

rangkaian acara memperingati yayasan

yang berdiri pada 7 April 1952.

Zulkifli Hasan dalam tauziahnya memuji

YPI yang mampu memberi kontribusi kepada

bangsa dan negara lewat dunia pendidikan,

mulai dari sekolah dasar hingga perguruan

tinggi. Yayasan ini sudah memiliki 183

sekolah.

Menurut Zulkifli Hasan, besarnya Al-

Azhar tak lepas dari peran Buya Hamka.

Pria asal Lampung itu mengakui bahwa

dirinya termasuk produk Buya Hamka.

Menurut Zulkifli Hasan, saat masih di sekolah

dasar, ayahnya selalu mengajak dirinya untuk

mengikuti kuliah subuh dari radio yang diisi

Buya Hamka. Saat itu ceramah Buya Hamka

menjadi trend. “Dari sinilah ayah saya

menginginkan saya seperti Buya Hamka,”

ujarnya. Itulah sebabnya,  Zulkifli Hasan oleh

ayahnya disekolahkan di madrasah dan

pendidikan guru agama. “Ternyata saya

menjadi Ketua MPR,” ujar Zulkifli Hasan

disambut tawa oleh para jamaah.

Dalam acara tauziah yang dipandu oleh

Ketua Dewan Pembina YPI, Jimly Asshiddiqie

itu, Zulkifli Hasan mengajak YPI untuk ikut

mengatasi problem keumatan dan kebangsa-

an. Saat ini, kata Zulkifli Hasan, di masya-

rakat masih terjadi kesenjangan sosial, masih

adanya kemiskinan dan banyak generasi

muda yang tak melanjutkan pendidikan.

Zulkifli Hasan mengakui adanya kemajuan

dalam pembangunan, namun di sisi lain juga

terciptakan banyak ketimpangan. Untuk itu,

dia mendorong  YPI untuk terus berkembang

dan meningkatkan kualitas dan kuantitasnya

yang sudah maju dan bagus.

Menurut sejarahnya, YPI didirikan pada 7

April  1952 oleh 14 orang tokoh Islam dan

pemuka masyarakat Jakarta. Satu di antara

14 otang itu adalah Menteri Sosial Syamsuddin.

Cita-cita mulia keempat belas tokoh tersebut

disokong oleh Walikota Jakarta Raya,

Sjamsuridjal. Jakarta pada masa itu masih

berada di bawah pemerintahan Jawa Barat.

Awal mula lahan yang digunakan hanya

sebidang tanah di Kebayoran. Meski pada

1952 Jakarta masih sepi, namun waktu itu

Kebayoran merupakan wilayah strategis. Di

sebidang tanah itulah pada 1953 dibangun

masjid besar. Proses pembangunan masjid

terbilang cukup lama, 5 tahun, sehingga

masjid yang akhirnya dinamakan Masjid

Agung Kebayoran itu selesai pada 1958.

Nama Al-Azhar disematkan pada masjid

itu di kemudian hari. Begini ceritanya, pada

1961 Imam Besar Masjid Al-Azhar, Kairo,

Mesir, Mahmoud Syaltout, berkunjung ke

Ketua MPR Zulkifli Hasan Sampaikan Tauziah
Di usianya yang ke-66, YPI Al-Azhar semakin menujukkan peran manfaatnya kepada bangsa dan
negara. Sekolah yang ada tersebar di seluruh Indonesia.

Jakarta. Saat di Ibukota Indonesia, Mahmoud

singgah di Masjid Agung Kebayoran. Di masjid

yang berada di tepi jalan itu, ia disambut oleh

Buya Hamka. Saat itu, di masjid itulah,

Mahmoud memberi nama masjid tersebut

adalah Al-Azhar.

Dari waktu ke waktu, masjid berkubah

putih itu terus berkembang, baik dari segi

jumlah jamaah maupun kegiatan. Jamaah

yang hadir, awalnya hanya masyarakat di

sekitar namun sekarang jamaah yang

menunaikan sholat maupun kegiatan lainnya

datang dari berbagai penjuru Jakarta dan

daerah sekitarnya, bahkan dari luar Jawa.

Itu bisa terjadi karena Al-Azhar Indonesia

menjadi ukuran dari bagaimana mengelola

masjid yang memiliki banyak fungsi. ❏

AWG
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R
ABU, 28 Maret 2018, ada acara istimewa bagi pelajar SMK

Bina Pangudi Luhur. Di sekolah beralamat Jl. Kramat Asem

Raya No. 54 Matraman, Jakarta Timur, siang itu, kedatangan

wakil rakyat dan tim dari Perpustakaan MPR. Tamu yang diundang

ke sekolah yang berada di bawah Yayasan Pendidikan Bina Pangudi

Luhur itu untuk memberi penyuluhan bahaya narkoba.

Penyuluhan yang diberikan kepada generasi muda di sekolah itu

jangan dibayangkan seperti penyuluhan yang biasa dilakukan. Model

penyuluhan kali ini dilakukan dengan model diskusi Bicara Buku

Bersama Wakil Rakyat. Kegiatan ini biasa dilakukan oleh

Perpustakaan MPR di Kompleks Parlemen ataupun di tempat yang

lain dan bekerja sama dengan berbagai pihak.

Sebagai acara yang penting maka kedatangan anggota MPR dari

Fraksi Partai Golkar Marlinda Irwanti Poernomo, Kabiro Humas Setjen

MPR Siti Fauziah, Kepala Perpustakaan MPR Roosiyah Yuniarsih,

Deputi Pencegahan BNN Rofi Surachman, disambut antusias oleh

seluruh pelajar dan guru di sekolah itu.

Di hadapan peserta, Siti Fauziah menyebut Berantas Narkoba

dengan Empat Pilar MPR, tema yang diangkat dalam acara itu,

sangat penting sebab para pelajar diingatkan dan diajak waspada

akan bahaya obat-obatan terlarang. “Acara ini bertujuan agar

generasi muda paham bahaya narkoba,” paparnya. Diuraikan,

dengan mengenal narkoba dan bahaya serta dampak negatifnya

yang bisa menghancurkan masa depan maka diharapkan pelajar

mengerti dan kemudian menjadi waspada sehinggat tidak mudah

dipengaruhi.

Ditekankan, acara yang digelar itu dapat menumbuhkan karakter

bangsa yang kuat  memahami nilai luhur bangsa dari kalangan

generasi muda. Acara itu juga salah satu metoda Empat Pilar

MPR, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, UUD NRI Tahun

1945 sebagai konstitusi negara dan ketetapan MPR, NKRI sebagai

bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan

negara.

Seluk beluk narkoba diuraikan secara gamblang oleh Marlinda.

Menurut perempuan yang akrab dipanggil Linda Poernomo itu,

serbuan narkoba ke Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan.

“Berton-ton narkoba masuk ke Indonesia,” ungkapnya. Membanjirnya

narkoba ke Indonesia itu membuat dirinya selalu memantau info dari

BNN. Masuknya narkoba berton-ton disebut oleh Linda Poernomo

sebagai sebuah hal yang mengerikan. “Ini perang model baru untuk

merusak generasi muda Indonesia,” ungkapnya.

Untuk membendung bahaya narkoba, alumni SMA Negeri

Jogjakarta itu mengajak kepada semua untuk menggunakan segala

upaya untuk membentengi generasi muda dari bahaya yang

ditimbulkannya. Salah satu upaya itu disebut oleh perempuan

kelahiran Kota Gudeg itu seperti yang dilakukan oleh MPR lewat

Sosialisasi Empat Pilar.

Mantan presenter TVRI itu merasa penanganan narkoba tidak

bisa hanya dilakukan oleh satu institusi, BNN, namun perlu partisipasi

pihak lain. “Misalnya dengan MPR,” ujarnya. Ditegaskan, melawan

narkoba harus menjadi peran seluruh elemen masyarakat. “Hai

pelajar, katakan tidak pada narkoba,” tegasnya. “Kalau sudah kena

Cegah Narkoba Lewat

Wakil Rakyat Bicara Buku
Sebuah buku berjudul Penyalahgunaan Narkoba, Perspektif Hukum Islam, Hukum Pidana Nasional,
karya Dr. Mardani dibedah di hadapan pelajar SMK Bina Pangudi Luhur. Banjir narkoba disebut
sebagai sebuah kengerian.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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A
NTOLOGI Geguritan (puisi jawa) karya Na Dhien Kristy yang

berjudul ‘Mung Ngabekti’ jadi kupasan pada acara ‘Wakil Rakyat

Bicara Buku’ di Perpustakaan MPR, Kompleks MPR/DPR/DPD

Senayan, Jakarta (4/4/2018).

Dalam acara tradisi rutin  ini tampil sebagai pembahas adalah anggota

MPR Fraksi Nasdem Fadholi, pengajar Fakultas Ilmu Budaya Universi-

tas Indonesia Sunu Wasono, dan budayawan Sosiawan Leak.

Penulis buku Antologi Geguritan yang ber-nama asli Tri Kristyani

menyebutkan bahwa  geguritan yang ia tulis menggambarkan banyak

hal tentang kehidupan, seperti suka duka, petuah orang tua pada

anak, asmara, kritik sosial, ketuhanan,  kepahlawanan. “Semua yang

ada di buku ini dialami tiap orang,” ujarnya.

Menanggapi buku yang berisi 64 geguritan itu, Fadholi mengakui,

karya Na Dhien sangat agung dan memiliki makna mendalam. “Ini puisi

yang mengejawantahkan rasa hati, dan membuat merinding,” ujarnya. 

Pemilihan geguritan yang menggunakan kromo inggil, kasta tertinggi

dalam bahasa Jawa, menurut Leak, bahasa itu sampai saat ini masih

dituturkan di lingkungan keraton. Sedang tema yang diangkat oleh

Na Dhien, dianggap oleh Leak sebagai sesuatu yang sulit. Untuk itu

dirinya mengakui karya ini merupakan pencapaian luar biasa dalam

karya sastra. 

Mung Ngabekti, Geguritan Yang Penuh

Makna dan Keindahan Kata

sulit untuk kembali ke semula,” tambahnya.

Lewat acara itu, dikatakan oleh Linda Poernomo, jika generasi

muda karakter kebangsaannya bangkit melalui pemahaman Empat

Pilar maka hal demikian bisa menjadi benteng untuk menahan serta

menghalau segala bentuk serbuan narkoba apapun bentuknya.

Bagi pihak sekolah, acara itu pasti bermanfaat. Hal demikian

dikatakan oleh Kepala Sekolah SMK Bina Pangudi Luhur Rr Herlina.

Menurut Herlina, kegiatan ini semata-mata agar siswanya bebas

dari bahaya narkoba. “Saya menghimbau agar pelajar jangan pernah

mencoba narkoba,” tegasnya. “Pikirkan selalu masa depan,”

tambahnya. ❏

AWG/DER

Lebih lanjut Leak menyatakan, penulis sangat memahami dan

memiliki kekayaan diksi, seperti penggambaran suasana berlapis-

lapis dari kalangan dalang yang kata atau kalimatnya berkait

berkelindan.

Pujian juga disampaikan Sunu Wasono. Menurut Sunu, untuk

membaca karya Na Dhien, rasa harus dikedepankan. “Ini seperti

menangkap suluk (narasi) dan bunyi dari dalang. Ada keheningan,

gembira, dan geger,” ungkap Sunu. 

Entah saking indahnya atau tak ada padanan kata dalam bahasa

Indonesia maka Leak menyebut geguritan ini tidak bisa di-

terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Menurutnya, kosa kata

dan aura dalam bahasa Indonesia tidak cukup mener-

jemahkannya. 

Apa yang dikatakan Leak diperjelas oleh Sunu. Dia mengatakan,

untuk menerjemah-kan maksud dan arti itu dimungkinkan, tapi tidak

bisa untuk cari padanan kata yang tepat. “Jangan terburu-buru

mencari maknanya,” katanya.

Terlepas dari kritik dan puji sastra yang terjadi, Kabiro Humas

Setjen MPR, Siti Fauziah, mengatakan, acara yang digelar pada

hari itu diharapkan bisa memper-kenalkan kebudayaan daerah.

“Kebudayaan daerah harus dilestarikan,” ujarnya. ❏

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



38 EDISI NO.04/TH.XII/APRIL 2018

NASIONAL

Sang Pemulung Penambal Jalan

GEMA

PANCASILA

S
ADIYO Cipto Wiyono (65) namanya.

Dia adalah warga Kabupaten Sragen,

Jawa Tengah. Tepatnya Dukuh  Grasak,

RT 42 RW 11, Desa Gondang. Kecamatan

Gondang, Kabupaten Sragen. Di usianya

semakin  senja Mbah Sadiyo, begitu dia biasa

disapa, masih mampu mencari nafkah sendiri.

Pekerjaan sehari-harinya pengepul barang-

barang bekas alias pemulung.

Dalam beberapa tahun terakhir nama Mbah

Sadiyo, si pemulung gaek yang saban hari

mendorong becak untuk mencari nafkah itu

menjadi pembicaraan berbagai kalangan.

Penyebabnya, dia punya kebiasaan

melakukan pekerjaan yang tergolong mulia,

menambal jalan berlubang. Menariknya,

peralatan dan material buat menambal jalan

berasal dari kantong sendiri. Bukan bantuan

orang lain, apalagi pemerintah. Uang buat

membeli semen diperoleh dengan cara

menyisihkan sebagian penghasilannya.

Sedangkan pasir ia dapatkan dengan

meminta kepada warga masyarakat yang

sedang membangun atau merenovasi rumah.

Di zaman yang makin individualisme seperti

sekarang, sosok kayak Mbah Sadiyo termasuk

langka. Dalam  kondisi kehidupannya yang

serba pas-pasan, Mbah Sadiyo masih mau

mendermakan sedikit hartanya demi

kenyamanan dan keselamatan orang lain.

Bahkan, dia terus melakukan pekerjaan

menambal jalan yang belum atau tidak

tersentuh oleh pembangunan yang dilakukan

penguasa, atau pun pemerintah daerah.

Mbah Sadiyo melakukan aktifitas sosialnya

dengan satu tujuan, yaitu semata-mata agar

tidak ada orang yang celaka, sebagai akibat

terperosok ke dalam lobang jalanan. Tapi,

saking banyak lubang jalan yang telah dia

tambal, sampai-sampai Mbah Sadiyo sendiri

tak ingat sudah berapa lubang jalanan yang

sudah ditambalnya.

Mbah Sadiyo mulai tergerak melakukan

pekerjaan menambal lubang jalan diawali

oleh peristiwa yang terjadi pada 2012.  Kira-

kira enam tahun lalu itu Mbah Sadiyo

membutuhkan uang untuk membayar arisan.

Besarnya, Rp 300 ribu. Untuk mendapatkan

uang sebesar itu Mbah Sadiyo kemudian

menjual barang rongsokan yang sudah

dikumpulkan sebelumnya.

Menggunakan becak yang sudah makin

usang, Mbah Sadiyo membawa sejumlah

barang bekas itu untuk dijual kepada

Mbah Sadiyo

pengepul langganannya.  Beberapa saat

setelah menggowes becak tuanya itu, Mbah

Sadiyo tiba di kawasan jalan Gondang,

Sragen, Jawa Tengah.  Ia hafal benar, di

ruas jalan itu terdapat sebuah lubang

menganga.

“Jadi, saya dan pengendara sepeda mo-

tor berebut jalan halus. Orang yang naik

sepeda motor enggak mau mengalah.

Akhirnya, saya yang harus mengalah,

namun becak yang penuh barang

rongsokan terperosok ke kubangan.

Akibatnya, pelek roda becak saya rusak

berat, jadi angka delapan,” cerita Mbah

Sadiyo mengenang peristiwa tersebut.

Berawal dari kejadian itulah, Mbah Sadiyo

bernazar, kalau punya rezeki, ia akan

menambal jalan yang rusak tersebut. Benar,

saat ia memiliki rezeki sedikit berlebih, Mbah

Sadiyo pun melaksanakan nazarnya itu. Ia

pun  menambal jalan Banaran-Gondang,

Sragen, sejauh lima kilometer. Pekerjaan itu

dilaksanakan  mulai 5 April hingga 11 Juni

2012. Semua kebutuhan material untuk

melaksanakan aksi sosial tersebut dibeli

menggunakan uang sendiri,  yang tak lain

hasil menjual barang rongsokan.

Setelah selesai menambal jalan Banaran-

Gondang itu Mbah Sadiyo ternyata tidak

lantas berhenti sampai di situ. Ia kemudian

melajutkan usaha sosialnya itu di ruas jalan

yang lain, menambal jalan Tunjungan-

Gondang. Dia tergerak melakukan itu setelah

mendengar kabar bahwa tetangganya jatuh

di jalur tersebut, bahkan harus menjalani

opname di rumah sakit.

Sejak itu, aksi menambal jalan yang dilakukan

Mbah Sadiyo berjalan terus. Ia melakukan

aksinya itu sembari mencari barang

rongsokan. Praktis,  di becaknya selalu

tersedia  pacul, serok, dan semen. Sementara

untuk pasir, kakek tujuh cucu itu  meminta  dari

warga yang sedang membangun atau mereka

yang sedang merenovasi rumah.

“Saya itu memang miskin. Tetapi Insya Al-

lah hati saya tidak miskin. Saya itu cari barang

rongsokan juga bukan dari rumah ke rumah,

tapi di jalan-jalan. Saya menghindari hal tidak

diinginkan. Yang terpenting bagi saya adalah

tidak mencuri,” kata Mbah Sadiyo lagi.

Dari hasil kerja sebagai pemulung itulah

Mbah Sadiyo menyisihkan uangnya  untuk

membeli  semen. Sisanya diberikan kepada

sang istri, Tumirah, untuk kebutuhan makan

sehari-hari. Selain memulung, ia juga kerap

membantu tetangga yang sedang renovasi

rumah. Dari pekerjaan itu, Mbah Sadiyo

mendapatkan Rp 50 ribu.

Ada sebagian orang yang salah paham

dengan pekerjaan sosial Mbah Sadiyo itu.

Mereka  mengatakan pekerjaan itu dilakukan

untuk mencari sensasi dan ketenaran.

Sedangkan sebagian lainnya mengira,

pekerjaan itu adalah proyek dari pemerintah,

tujuan agar mendapat upah.

Meski ada yang usil, tetapi banyak juga

yang mengapresiasi pekerjaan yang dilaku-

kan Mbah Sadiyo itu. Salah satu apresiasi

yang diterimanya dari aparatur kepolisian.

Saat  melihat Mbah Sadiyo tengah menambal

jalan, beberapa petugas kepolisian kerap

memberikan pengamanan agar para pengen-

dara kendaraan lebih berhati-hati. ❏

MBO

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Disaat masih belia, Roehana sudah

mengajar membaca dan menulis kepada

kaum perempuan. Ia mendirikan sekolah

dibantu oleh ayah dan neneknya. Gagasannya

jauh ke depan. Bagi Roehana perempuan harus

mendapat kesetaraan dengan kaum laki-laki dalam dunia

pendidikan. Dia menegaskan, anak perempuan harus

sekolah. Istri Abdoel Koeddoes itu menekankan pentingnya

ilmu. Ilmu adalah sendi bangsa dan negara.
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SELINGAN

P
ADA masa penjajahan Belanda tidak

banyak kaum pribumi yang bisa

menikmati pendidikan, apalagi bila

mereka rakyat biasa. Pada masa itu untuk

bisa sekolah ada syarat-syarat yang sangat

berat ditentukan oleh pemerintah kolonial

Belanda. Bila kaum pribumi ingin sekolah

harus berasal dari kalangan priayi, pegawai

pemerintahan, dan atau pedagang sukses.

Halangan yang ada tidak menyurutkan api

semangat belajar Roehana. Mohamad

Rasjad Maharadja Soetan, ayah dari

perempuan kelahiran Koto Gadang, 20

Desember 1884, itu sebenarnya seorang

jaksa, namun saat itu anak-anak perempuan

tak biasa sekolah di pendidikan formal.

Sebagai keluarga yang mempunyai pikiran

maju, Rasjad tidak ingin anaknya tidak

terdidik. Untuk itulah dia mengajari anaknya

belajar membaca dan menulis. Suami dari

Kiam itu menjadi guru bagi Roehana selepas

pulang kerja. Di dalam atau di serambi rumah,

Rasjad dengan sabar menuntun anaknya

mengeja huruf-huruf, tidak hanya huruf latin

namun juga Arab dan Melayu-Arab.

Beruntunglah Roehana anak cerdas

sehingga Rasjad tak terlalu kesulitan

mengajar anaknya. Pada usia yang masih

muda, selain mampu membaca dan menulis,

dia juga mampu menguasai bahasa Belanda

secara fasih. Rasjad tak sekadar memberi

ajar membaca dan menulis. Untuk lebih

melatih ketrampilan sembari memberi

pengetahuan umum, dia berlangganan koran

dan membelikan bahan bacaan lainnya. Itu

dilakukan tidak hanya untuk dirinya, namun

juga diharapkan dibaca Roehana. Demi untuk

mencerdaskan anaknya, Rasjad tak segan-

segan membeli koran dan bacaan dari

Singapura. Di sinilah peran Mohamad Rasjad

yang membentuk karakter Roehana.

Sebagai seorang jaksa, Rasjad pada

suatu kesempatan dipindahtugaskan ke

Alahan Panjang, sebuah nagari yang

sekarang berada di wilatah Kecamatan

Lembah Gumanti, Kabupaten Solok,

Sumatera Barat. Alahan Panjang dari Kota

Padang berjarak 65 km. Nagari ini bertengger

di Bukit Barisan. Kepindahan Rasjad diikuti

pula Kiam dan Roehana.

Di wilayah yang sejuk itu, Rasjad

bertetangga dengan Lebi Rajo Nan Soetan.

Lebi Rajo juga seorang jaksa. Lebi Rajo

beristrikan Adiesah yang saat itu belum

mempunyai anak. Sebagai tetangga,

Roehana sering bermain ke rumah Lebi Rajo.

Adiesah menganggap Roehana sebagai

anaknya sendiri sehingga kasih sayang

dicurahkan kepadanya. Adiesah mengajari

anak itu bagaimana cara menjahit, menyulam,

dan merenda.

Sebagai seorang jaksa, Lebi Rajo dituntut

untuk mengetahui apa yang terjadi di

masyarakat dan belahan dunia sehingga dia

berlangganan majalah terbitan Belanda.

Majalah yang menyajikan beragam rubric,

seperti politik, gaya hidup, sosial, dan

ekonomi, itu rupanya menarik perhatian

Roehana. Untuk itu di sela-sela berlatih

menjahit, ia menyempatkan membaca

majalah yang tersaji di ruang tamu itu.

Masa kerja Rasjad di Alahan hanya

berlangsung selama dua tahun. Kerana kritis

Roehana Koeddoes

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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kepada pemerintah kolonial membuat dia

dipindah ke Simpang Tonang. Sekarang

daerah ini tercatat sebagai satu desa di

Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman,

Sumatera Barat.

Di lingkungan baru ini, Roehana mempunyai

perilaku yang unik, yakni membaca koran atau

bacaan dengan suara yang keras, baik saat

berada di teras rumah maupun tempat umum.

Kebiasaan demikian membuat para tetangga

menyebut anak kecil itu berbakat menjadi

guru. Masyarakat tak hanya menyebut

Roehana berbakat menjadi guru, namun apa

yang dilakukan itu menumbuhkan minat

masyarakat untuk bisa membaca.

Para tetangga yang buta huruf rupanya

tak ingin hanya mendengar kabar dan cerita

dari apa yang dibaca Roehana. Mereka ingin

mengerti apa kabar dan cerita dari koran

dan majalah secara langsung. Untuk itulah

para pendengar itu ingin belajar membaca

dan menulis agar bisa mengetahui kabar dan

berita secara langsung.

Gayung pun bersambut. Keinginan itu

direspon dengan baik oleh Roehana. Teras

rumah yang ada di Simpang Tonang diubah

menjadi tempat belajar. Itu dilakukan saat

Rohana berumur 8 tahun. Keinginan

masyarakat yang ingin diajar membaca dan

menulis didukung oleh Rasjad. Orangtuanya

membelikan papan tulis dan kapur untuk

anaknya. Dengan beralas tikar, lesehan, para

tetangga belajar membaca dan menulis pada

Roehana. Bagi Rasjad, masyarakat tidak

hanya harus bisa membaca dan menulis,

namun pengetahuan yang lain juga perlu

ditimba. Untuk itu dia memberi pengajaran

agama dan budi pekerti.

Apa yang terjadi di rumah Rasjad,

beritanya menyebar ke mana-mana.

Pengajaran yang diberikan oleh Roehana dan

Rasjad itu ternyata menarik buat kaum

perempuan. Untuk itu dibuatlah tempat belajar

yang tak hanya untuk membaca dan menulis,

namun juga ilmu dan ketrampilan yang lain.

Agar pendidikan yang diberikan beragam,

Roehana tidak hanya mengajak ayahnya,

namun juga meminta keluarga lainnya

sebagai guru. Neneknya, Tuo Sarimin,

diminta mengajar menyulam. Adik Tuo

Sarimin, Tuo Sini, diberi waktu selain untuk

mendongeng juga mengajar menganyam.

Apa yang dilakukan oleh Roehana itu

berpuncak pada 11 Februari 1911. Di usia

24 tahun, di Koto Gadang, di tempat

kelahirannya, ia mendirikan Sekolah

Kerajinan Amai Setia. Sekolah ini untuk

kaum perempuan agar mereka terampil dan

pandai.

Di tahun ini pula, Roehana menikah dengan

pria yang bernama Abdoel Koeddoes yang

berprofesi sebagai notaris. Selain notaris,

Koeddoes juga adalah seorang wartawan

dari Tjahaja Soematra. Banyak aktifitas yang

dilakukan Abdoel Koeddoes. Dia juga tercatat

sebagai anggota pergerakan Insulide,

sebuah organisasi yang didirikan oleh Tjipto

Mangoenkoesomo. Pernikahan dengan

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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SELINGAN

Abdoel Koeddoes inilah yang membuat nama

Koeddoes melekat pada nama Roehana. Dari

pernikahan ini, lahirlah anak bernama

Djasman.

Niat baik dan mulia Roehana tak selalu

mulus. Ada saja masyarakat yang

menentangnya dengan beragam alasan.

Bahkan  dia juga mendapat fitnah. Kalau

zaman sekarang di-bully lewat media sosial.

Perlakuan yang tidak mengenakkan dan

diskriminatif tidak membuat dia mundur. Sikap

masyarakat yang ada saat itu ditanggapi

wajar.

Sebagai lembaga pendidikan yang

mengajari ketrampilan menjahit, menyulam,

dan merenda, Amai Setia membutuhkan

mesin jahit, benang, gunting, jarum, dan

perlengkapan lainnya. Untuk itu dia memesan

dari pabrikan lewat pemerintah kolonial

setempat. Dari pelajaran  ketrampilan menjahit

dapat memberi hasil bagi semua. Produksi

pakaian yang dihasilkan dipasarkan oleh

Roehana ke Eropa. Amai Setia saat itu tak

hanya sebagai lembaga pendidikan, namun

juga sebagai industri rumahan.

Di bawah kepemimpinan Roehana,

sekolah kerajinan untuk kaum perempuan itu

dari waktu ke waktu semakin popular.

Keberadaannya tidak hanya menyeruak di

telinga orang-orang Sumatera, namun juga

sampai ke orang-orang Belanda. Sebagai

sekolah yang mampu menghasilkan industri

pakaian dan perlengkapan yang mempunyai

nilai seni tinggi membuat dirinya diundang ke

Brussel, Belgia, untuk mengikuti pameran

pada tahun 1913.

Pendidikan dan pengajaran yang diberikan

di Amai Setia, dari waktu ke waktu semakin

tinggi tingkatannya. Tingkat belajar membaca

dan menulis dianggap sudah selesai dan

tahapan selanjutnya adalah menulis di koran

dan majalah, media sosial belum ada saat

itu. Tentu menulis di koran dan majalah perlu

ketrampilan dan pengetahuan khusus yang

harus dimiliki oleh setiap orang. Hal demikian

diajarkan oleh Roehana kepada muridnya

bagaimana cara menyadur berita dan

menulis opini.

Sebagai seorang penulis, Roehana sering

mengulas soal nasib kaum perempuan.

Dalam Soenting Melajoe, 13 Desember

1918, dia menyikapi nasib perempuan di

India. Dipaparkan, nasib kaum perempuan di

sana merana akibat terkekang aturan adat.

Keadaannya sangat mengenaskan, bahkan

diperlakukan tidak manusiawi. Saat

menstruasi kaum perempuan diasingkan

karena dianggap kotor dan najis. Menurut

Roehana, hal demikian mengesankan

perempuan menjadi tumbal atas nama norma

adat. “Perempuan di tanah Hindustan Utara

dan  Hindustan Tengah amatlah rendah

sekali derajatnya dan tiada berhak  apa-apa,”

ujar Roehana dalam tulisan itu.

Tak hanya itu, dalam media yang sama

tertanggal 10 Desember 1920, ia menulis

dengan kritik keras kepada kaum laki-laki

yang selama ini menjadikan perempuan

berada di bawah kuasa mereka. Roehana

menginginkan keadilan. Dia tak mau kaum

perempuan diperlakukan sebagai

pelengkap, pemuas nafsu yang kebetulan

memiliki fungsi reproduksi.

Dirinya memperjuangkan emansipasi dan

kesetaraan, sebab perempuan  bersama

laki-laki adalah unsur pembangun bangsa.

Ia mengultimatum, “ketahuilah  oleh tuan-tuan

bahwa perempuan itu sunting permainan.

Janganlah tuan pilih perempuan (sama gadis

atau janda) yang panjang rambut dan licin

kening saja, tetapi wajiblah tuan-tuan ingat

buah yang manis itu banyak berulat.”

Meski dirinya memperjuangkan

emansipasi, namun Roehana tak liberal dalam

urusan ini. Dia masih menggenggam kodrat

wanita sebagai ujung tombak dalam urusan

rumah tangga. Meski sebagai ujung tombak

urusan keluarga, namun dirinya

mengingatkan agar kaum perempuan tak

jemu menimba ilmu supaya menjadi tangguh,

pandai mengelola keluarga  tanpa selalu

bergantung pada suami. Ilmu bagi Roehana

adalah sendi kemajuan bangsa. Baginya,

kemajuan itu tak hanya dimiliki laki-laki, namun

juga hak kaum perempuan. Ditegaskan, kaum

perempuan harus mendapat pendidikan. ❏

AWG/dari berbagai sumber

FOTO-FOTO: ISTIMEWA



43EDISI NO.04/TH.XII/APRIL 2018

Wanita Seribu Nyawa
Puluhan anugrah dunia jurnalistik menyemat pada Roehana. Ia adalah wartawati pertama di Indonesia. Suratkabar yang

terbit di tahun 1900-an banyak dikelola oleh perempuan yang akrab dipanggi One itu. Urusan berita dan tulis-menulis tak

membuat abai terhadap perjuangan fisik bangsa. Ia penggagas dapur umum dan penyeludupan senjata untuk menyokong

para gerilyawan Indonesia.

P
ADA Hari Pers Nasional III yang jatuh

pada 9 Februari 1987, Menteri

Penerangan Harmoko memberi

anugrah kepada Roehana Koeddoes

sebagai Tokoh Perintis Pers. Penghargaan

dalam dunia jurnalitisk yang diterima pihak

keluarga dari seorang menteri yang sangat

popular di masa Orde Baru itu bukan yang

pertama. Dua puluh tiga tahun sebelumnya,

1974, dia juga dinobatkan sebagai

wartawati pertama di Indonesia.

Penghargaan yang diterima Roehana tak

berhenti sampai di situ. Tahun 2008 di Bukit

Tinggi, Sumatera Barat, Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono menganugerahkan

Bintang Jasa Utama. Penghargaan itu

diberikan, dengan pertimbangan Roehana

mempunyai jasa dalam perjuangan bangsa

melalui dunia jurnalistik. Bintang Jasa Utama

diserahkan oleh Gubernur Sumatera Barat,

Gamawan Fauzi, pada keluarga Roehana

Koedoes yang diwakili cucunya, Juneydi

Juni, pada 16 Februari 2008, pada puncak

Hari Pers Nasional. Semua anugerah itu

menunjukkan bahwa Roehana adalah

seorang jurnalis handal dan tangguh di

masa-masa sulit.

Perjalanan hidup Roehana dalam dunia

jurnalistik dimulai pada 1908 ketika Poetri

Hindia terbit kali pertama. Dalam media yang

disebut koran perempuan pertama di

Indonesia itu, Roehana terlibat aktif dalam

penerbitan dengan posisi sebagai kontributor.

Sebagai seorang perempuan pencari dan

penulis berita, di tahun-tahun itu, merupakan

suatu hal yang langka. Dari sinilah dia

disebut sebagai wartawati pertama di

Indonesia.

Menjadi kontributor di Poetri Hindia tak

lama dialami oleh Roehana. Pasalnya,

pemimpin koran itu, Tirto Adhi Soerjo, sosok

yang kelak dinobatkan sebagai tokoh pers

nasional ditangkap oleh pemerintah kolonial

Belanda dengan tuduhan menghasut rakyat.

Selepas dari suratkabar yang disokong

oleh Bupati Karanganyar, Tirtokoesomo,

Roehana melamar ke Oetoesan Melajoe.

Suratkabar milik Datoek Soetan Maharadja

ini terbit seiring dengan dibukakannya

sekolah Kerajinan Amai Setia pada 1911.

Sebab, tahu Roehana pernah bergabung di

Poetri Hindia tanpa panjang lebar Datoek

Soetan menerimanya sebagai salah satu

wartawan Oetoesan Melajoe. Bahkan,

Datoek Soetan saat itu menemui Roehana di

Koto Gadang.

Di Oetoesan Melajoe, Roehana diberi

desk atau tanggung jawab mengelola rubrik

kaum ibu (perempuan). Dalam perjalanan

waktu, dia mengusulkan kepada Datoek

Soetan agar Oetoesan Melajoe menerbitkan

suratkabar khusus kaum perempuan. Pria

yang disebut tokoh pers Minangkabau itu

berpikir hingga melakukan diskusi dengan

Roehana. Sepakat, begitulah akhir diskusi

antara Datoek Soetan dan Roehana soal
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suratkabar perempuan. Kesepakatan dua

orang itu membuahkan Soenting Melajoe

yang terbit perdana pada 10 Juli 1912 dengan

berkedudukan di Padang.

Posisi Roehana di suratkabar itu berada

di puncak sebagai pemimpin redaksi. Sebab

menyebut dirinya sebagai suratkabar

perempuan maka di jajaran redaksi yang

mayoritas, ya kaum perempuan. Selain

dirinya juga ada Zoebaedah Ratna Joewita

binti Datoek Soetan Maharadja, Roehana binti

Maharadja Soetan, dan Ratna Joewita.

Sebagai pemimpin redaksi, Roehana tidak

hanya menulis berita di kantor namun ia

masih terjun ke lapangan, istilah dunia pers

mencari dan meliput berita langsung dari

tempat kejadian. Demi sebuah berita aktual,

ia sering pergi-pulang Koto Gadang-Bukit

Tinggi.

Sebagai seorang jurnalis, Roehana ingin

profesi seperti itu dikembangkan. Ia mencari

perempuan-perempuan yang mempunyai

bakat menulis berita hingga ke pelosok-

pelosok. Untuk menyerap keahlian mereka

maka dibukalah biro-biro Soenting Melajoe

di berbagai daerah di Sumatera.

Entah karena pada masa itu suratkabar

yang terbit kekurangan sumber daya

manusia atau faktor yang lain, membuat

Roehana tak hanya bekerja di satu tempat.

Dia juga bagian redaksi dari Soedara Hindia,

suratkabar yang terbit pada 1913 di Koto

Gadang. Saat dirinya bermukim di Medan,

1920, Perempoean Bergerak menggunakan

keahliannya dalam dunia jurnalistik.

Suratkabar yang terbit dari Deli ini sama

seperti Poetri Hindia dan Soenting Melajoe,

yakni sebagai suratkabar perempuan.

Buktinya, rubrik yang ada dominan untuk ibu-

ibu, seperti semangat feminisme, sajian

rumah tangga, sopan-santun, keluarga,

penjagaan anak, pergaulan sehari-hari, dan

masak-memasak. Sebagai suratkabar

perempuan maka pengasuhnya juga dari

kaum itu. Lihatlah susunan redaksinya, ada

Boetet Satidjah, Anong S Hamidah, Siti

Sahara, Ch  Baridjah, TA Safariah, dan Siti

Satiaman.

Media lain yang pernah dikelola oleh

Roehana adalah koran Radio dan Tjahaja

Soematra. Tjahaja Soematra merupakan

suratkabar tempat suaminya, Abdoel

Koeddoes, bekerja.

Ia tak lelah malang melintang dalam dunia

jurnalistik, sebab dunia itu sangat menarik.

Baginya, dunia jurnalistik adalah ruang untuk

memerdekakan pikiran, mengkrit ik,

mengoreksi hal-hal yang dirasa tidak benar.

Bagi Roehana, tugas wartawan adalah

mengemban amanat rakyat dan

memperjuangkan nasib perempuan agar

tidak ditindas oleh aturan diskriminatif.

Roehana berjuang untuk kaum perempuan

sebab dirinya menyadari, pada saat itu, nasib

perempuan yang ada di sekitarnya berbeda

dengan yang ada di Eropa. Di Eropa, kaum

perempuan bebas menikmati pendidikan

sehingga mereka bisa meraih gelar sarjana,

bekerja di kantor, menjadi guru, serta ikut

menentukan arah perjalanan politik.

Untuk itu dirinya tak lelah-lelahnya

mendorong agar perempuan Minang mencari

ilmu dan membuka pikiran agar tak kalah

dengan kaum laki-laki. Meski demikian dirinya

mengingatkan, dengan bijak, bahwa

perputaran zaman tidak akan membuat

perempuan sama dengan laki-laki. Baginya

perempuan tetap perempuan dengan segala

kemampuan dan kewajibannya. Menurut

perempuan yang memiliki panggilan akrab

One itu yang harus berubah adalah

perempuan harus mendapat pendidikan dan

perlakukan yang baik, harus sehat jasmani

dan rohani, berakhlak dan berbudi pekerti

luhur, serta taat beribadah. Itu semuanya

menurutnya akan terpenuhi bila menguasai

ilmu.

Malang melintang di dunia jurnalistik tidak

menutup mata Roehana dalam perjuangan

bangsa. Selain menyemangati para pejuang

lewat tulisan di surat kabar, dia adalah peng-

gagas berdirinya dapur umum dan badan

sosial untuk menyokong para gerilyawan

Indonesia melawan Belanda. Ide cemerlang

Roehana dalam perjuangan fisik mengenai

menyelundupkan senjata dari Koto Gadang

ke Bukit Tinggi melalui Ngarai Sianok dengan

siasat menyembunyikan dalam sayuran dan

buah-buahan yang diangkut ke Payakumbuh

lewat kereta api. ❏

AWG/dari berbagai sumber
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Keluarga Jaksa Pencerah Bangsa
Ayah dan paman dari Roehana adalah pejabat penting di era pemerintahan kolonial Belanda. Keturunan dari keluarga

Soetan itu menjadi tokoh nasional, baik dalam dunia politik, jurnalistik, ahli hukum, dan sastrawan. Dari keturunan

Soetan, selain melahirkan Roehana, juga Agus Salim, Abdoel Chalid Salim, Siti Danilah Salim, dan Chairil Anwar. Semua

penjadi pencerah bangsa.

D
ALAM perjalanan hidup, Mohamad

Rasjad Maharadja Soetan

(Mohammad Rasad gelar Maharaja

Soetan bin Soetan Leman gelar Soetan

Palindih) pernah menjadi Kepala Kejaksaan

dan Penasihat Kesultanan Deli. Sebagai

seorang jaksa, Mohammad Rasjad

berpindah-pindah tugas, pernah di Koto

Gadang, Alahan, Simpang Tonang, dan

Medan.

Saat di Medan, selaku penasihat Sultan

Deli, Rasjad sering keluar masuk Istana

Maemun. Di kesultanan Melayu yang didirikan

oleh Tuanku Panglima Gocah Pahlawan pada

1632 yang memiliki wilayah yang sekarang

masuk Kota Medan dan Kabupaten Deli

Serdang, Sumatera Utara, itu Rasjad sering

menghadap Sultan Ma’moen Al Rasyid 1873-

1924 dan Sultan Amaluddin Al Sani Perkasa

Alamsyah Sultan Amaluddin Al Sani Perkasa

Alamsyah 1924-1945 untuk memberi saran

dan masukan.

Rasjad menikah dengan Kiam. Dari sinilah

lahir Roehana. Pada suatu waktu, Rasjad

menikah kembali dengan Puti Siti Rabiah yang

juga berasal dari Koto Gadang. Dari

pernikahan yang kedua itu, lahirlah seorang

anak laki-laki pada 5 Maret 1909, di Kota

Padang Panjang. Oleh Rasjad anak itu diberi

nama Soetan Sjahrir.

Sebagai anak laki-laki maka metode

pendidikan yang diberikan Rasjad berbeda

dengan  anak perempuannya. Anaknya yang

laki-laki itu benar-benar didukung untuk

sekolah di tempat-tempat yang elit dan

berkualitas pada masanya. Di Medan, Sjahrir

disekolahkan di Europeesche Lagere School

(ELS) dan selanjutnya di Meer Uitgebreid

Lager Onderwijs (MULO). Sekolah setingkat

SD dan SMP itu merupakan lembaga

pendidikan terbaik di Medan.

Selepas menempuh pendidikan di ELS dan

MULO pada 1926, Rasjad mendorong

anaknya pergi ke Bandung (Jawa Barat). Di

kota yang dijuluki Paris Van Java itu, Sjahrir

menempuh pendidikan di Algemeene

Middelbare School (AMS). Di sekolah

setingkat SMA itu, Sjahrir tak hanya sekadar

belajar di kelas namun dirinya juga aktif dalam

berbagai kegiatan seperti teater. Dirinya tak

hanya sebagai aktor namun juga sebagai

sutradara dan penulis skenario. Aktif bermain

sandiwara itu rupanya menghasilkan uang.

Oleh Sjahrir, uang hasil olahraga dan bicara

di atas panggung itu dimanfaatkan untuk

membiayai sekolah yang didirikan, Cahaya

Universitas Rakyat.

Di Bandung, Sjahrir tak hanya aktif di dunia

teater dan Cahaya Universitas Rakyat,

namun juga aktif dalam organisasi-organisasi

yang ngetrend pada masa itu, yakni

organisasi kedaerahan, agama, atau

kebangsaan. Setahun di Bandung, tepatnya

20 Februari 1927, ia membentuk Himpunan

Pemuda Nasional. Tak lama kemudian

namannya diganti menjadi Pemuda

Indonesia (Jong Indonesie). Organisasi ini

disebut sebagai salah satu motor dalam

Kongres II Pemuda Tahun 1928 di Jakarta.

Kakak tiri Roehana itu oleh polisi kolonial

dikenal sebagai Pemimpin Redaksi Majalah

Pemuda Indonesia. Sebagai remaja pada

masa itu, Sjahrir dikenal sebagai sosok yang

krit is terhadap apa yang terjadi di

lingkungannya.

Tamat AMS, Rasjad mengizinkan anaknya
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melanjutkan pendidikan ke negeri Belanda.

Di negeri kincir angina itu, Sjahrir kuliah di

Fakultas Hukum, Universitas Amsterdam.

Singkat cerita, Rasjad sukses mendidik

anaknya, buktinya Sjahrir pernah menjadi

perdana menteri dan jabatan menteri lainnya.

Rasjad memiliki saudara sekandung yang

namanya Soetan Mohammad Salim.

Saudaranya itu juga berprofesi sebagai

jaksa. Bila Rasjad sebagai Kepala Kejaksaan

Medan maka Salim sebagai Kepala

Kejaksaan Riau yang berkedudukan di

Tanjung Pinang. Sama seperti Rasjad, Salim

juga seorang jaksa yang cerdas dan kritis.

Salim suatu waktu menikah dengan Siti

Zainab. Dari pernikahan ini, lahir tiga anak

yakni Agus Salim, Abdoel Chalid Salim, dan

Siti Danilah Salim. Anak pertama Salim, yakni

Agus, lahir pada tahun yang sama dengan

anak pertama Rasjad, Roehana, hanya beda

bulan. Agus pada Oktober, sedang Roehana

pada Desember.

Karena Agus adalah seorang laki-laki

maka sekolah-sekolah formal yang ada dilalui

dengan leluasa. Selepas sekolah di EL,

dirinya melanjutkan ke Hoogere

Burgerschool (HBS) di Batavia. Dalam

catatan hidupnya, Agus pernah bekerja

sebagai penerjemah dan pembantu notaris

kongsi pertambangan di Indragiri, konsul

Belanda di Jeddah, Arab Saudi; dan menjadi

wartawan di suratkabar Harian Neratja,

Harian Hindia Baroe, dan Fadjar Asia,

Moestika. Dalam sejarah Indonesia, Agus

merupakan menteri luar negeri yang lihai

dalam diplomasi untuk menggalang

pengakuan kemerdekaan Indonesia dari

berbagai negara.

Anak kedua Salim, Abdoel Chalid, juga

menempuh pendidikan formal, mulai dari ELS

hingga MULO. Selain sebagai seorang

pengacara, dia juga seorang redaktur di

suratkabar Pewarta Deli. Sebelumnya dirinya

merupakan kolomnis di suratkabar mingguan

Halilintas Hindia. Dalam catatan yang ada,

sebab melakukan perlawanan terhadap

Belanda membuat Abdoel Chalid dibuang ke

Boven Digul. Dirinya mendekam di sana

selama 15 tahun (1928-1943). Lima belas

tahun mendekam di sana membuat Abdoel

Chalid disebut sebagai tahanan politik paling

lama di Boven Digul.

Anak ketiga Salim, Siti Danilah, yang lahir

pada lahir pada 21 Desember 1897 di Tanjung

Pinang, sepertinya terinspirasi oleh

sepupunya, Roehana. Siti Danilah dalam masa

hidupnya berjuang lewat dunia jurnalistik dan

organisasi perempuan. Ia pernah mengelola

suratkabar Harian Rakyat dan menjadi Wakil

Ketua Partai Wanita Rakyat.

Rasjad dan Salim mempunyai adik lagi. Adik

dari kedua orang itu mempunyai anak yang

bernama Chairil Anwar. Ayah Chairil Anwar,

Toeloes, adalah seorang Bupati Inderagiri.

Oleh kedua orangtuanya, Chairi l

disekolahkan di lembaga pendidikan formal,

mulai dari Hollandsch-Inlandsche School

(HIS) hingga MULO.

Bila keluarga dari Rasjad dan Salim anak-

anaknya menjadi ahli hukum, wartawan, dan

politisi, maka anak dari Toeloes itu menjadi

penyair yang sangat popular dalam dunia

sastra Indonesia. Chairil menjadi penyair

sebab itu merupakan cita-citanya. Meski

dirinya tak menyelesaikan sekolah, namun

dia seorang polyglot, orang yang menguasai

banyak bahasa, seperti bahasa Inggris,

Belanda, dan Jerman.

Penguasaan bahasa asing yang mahir

itulah yang membuat dirinya mampu menikmati

karya penyair internasional, seperti Rainer

Maria Rilke, W.H. Auden, Archibald MacLeish,

Hendrik Marsman, J. Slaurhoff, dan Edgar du

Perron. Mereka disebut memberi pengaruh

pada karya Chairil Anwar. ❏

AWG/dari berbagai sumber
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SOSIALISASI Empat Pilar MPR yang di dalamnya ada Pancasila, UUD NRI Tahun

1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, menurut saya, sangat bagus.  Pemahaman

kembali nilai-nilai Empat Pilar itu sangat baik dilakukan agar masyarakat tercerahkan,

dan kembali kepada nilai luhur bangsanya.

Tapi, ada yang saya khawatirkan dan bertanya-tanya, yakni sesulit apakah

melakukan sosialisasi Empat Pilar tersebu Sebab, saya masih melihat tingkah laku

oknum pejabat tinggi Negara, bahkan hakim dan anggota dewan tidak mencerminkan

Pancasila.  Padahal mereka adalah pejabat negara yang pasti sangat tahu betul soal

Pancasila, tetapi malah kelakuannya menyimpang dari Pancasila, seperti melakukan

korupsi.

Saya rasa, pemahaman Empat Pilar mesti fokus juga untuk mereka, para pejabat

Negara, agar mereka memahami dan waspada untuk tidak menyimpang.  Saya khawatir

jika orang-orang besar melanggar Pancasila maka bagaimana dengan rakyat di bawah

akan lebih parah lagi. ❏

DER

Silvy

Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya

Kiprah Elemen Bangsa Menjadi Solusi
Permasalahan Bangsa
NEGARA Indonesia adalah negara yang luas dan penduduknya juga sangat banyak.

Berbagai permasalahan klasik, seperti kesehatan menjadi salah satu tantangan

bangsa besar ini.  Kesehatan yang baik atau pelayanan kesehatan yang berkualitas

dan baik ternyata belum bisa dinikmati sebagian besar masyarakat, terutama

masyarakat yang kurang mampu.

Untuk itu, berbagai elemen bangsa mesti berperan aktif dalam pelayanan kepada

masyarakat.  Itulah semangat dan penjabaran, serta implementasi nilai-nilai luhur

bangsa.  Lembaga pendidikan, seperti Unesa sendiri membuat beragai program

untuk ikut berkiprah melayani masyarakat.   Di Universitas Negeri Surabaya (Unesa)

ada satu unit yang melayani masyarakat, terutama bagi anak-anak penderita autis

yang tidak mampu.

Di situ, puluhan penderita autis dari kalangan tidak mampu dirawat dan dididik

agar kembali normal.  Terapis dan para pengajarnyapun dari kalangan Unesa sendiri,

terutama mahasiswa Fakultas Pendidikan Luar Biasa (PLB) dengan mendapatkan

bimbingan, serta pengawasan dari para dosen dan dekan serta rektor.

Alhamdulillah, peran serta kami elemen pendidikan sedikit banyak bisa membantu

masyarakat yang kurang mampu. Saya berharap, elemen masyarakat lain ikut

berkiprah, menjadi solusi bagi permasalahan bangsa yang sangat kompleks. Apalagi,

masih banyak tantangan dan permasalahan bangsa yang lain. ❏

DER

Pejabat Publik Harus Ikut
Sosialiasi Empat Pilar

Erwin Saputra
Mahasiswa UIN Radin Inten Lampung
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P
ENCANTUMAN identitas aliran

kepercayaan di kolom KTP oleh

penganutnya itu merupakan ke-

putusan MK. Beberapa aliran kepercayaan

mengajukan judicial review terkait undang-

undang administrasi kependudukan. Peng-

anut aliran kepercayaan meminta pengakuan

dari negara terkait keyakinannya. Seluruh

komponen masyarakat, termasuk peme-

rintah, harus taat terhadap keputusan MK.

Masyarakat dan pemerintah wajib mematuhi

keputusan tersebut.

Keputusan MK harus kita hormati. Lem-

baga negara itu telah memutuskan berdasar-

kan pada landasan konstitusi negara.

Dengan diperkenankan pencantuman aliran

kepercayaan di kolom KTP menunjukkan

negara mengakui keberadaan aliran

kepercayaan. Dengan demikian aliran

kepercayaan menjadi setara dan tak boleh

ada diskriminasi oleh pihak lain.

Agama dalam pengertian konseptual,

selama ini kita memahami agama itu kan yang

besar-besar saja, seperti Islam, Katolik,

Kristen, Hindhu, Budha, dan Konghucu.

Tetapi kita harus tahu bahwa ada agama-

agama local yang sebetulnya juga harus

dihargai dan dihormati keberadaaanya

sebagai bagian dari kearifan lokal. Kalau

kemudian keputusan MK bisa menimbulkan

agama baru, fakta sosiologis dan

antropologisnya memang demikian adanya.

Kita tidak bisa juga menutup mata bahwa

secara sosiologis dan antropologis di tengah

masyarakat kita ada agama dan

kepercayaan tersebut.

Bila nanti negara diminta menyediakan

infrastruktur ibadah untuk penganut aliran

kepercayaan, bagi saya itu bagian dari

konsekuensi dari pelaksanaan UUD NRI

Tahun 1945 Pasal 29 bahwa setiap warga

negara dilindungi dan diberi kebebasan untuk

menjalankan agama dan kepercayaannya.

Ya, itulah bagian dari tugas Negara yang

tercantum dalam konstitusi, salah satunya

adalah melindungi kebebasan beribadah itu.

Adanya kemungkinan nantinya memuncul-

kan banyak aliran kepercayaan selepas

putusan MK, itu tidak bisa dihindari. Oleh

karena itu bagaimana hal demikian tak terjadi

maka tugas itu bukan hanya pada negara

untuk memagari agar tidak muncul aliran

kepercayaan baru. Itu juga merupakan tugas

dari kalangan agamawan, tugas dari

organisasi kemasyarakatan dan keagamaan,

seperti NU dan Muhammadiyah, untuk

memberikan dakwah kepada umat agar

penafsiran terhadap agama tidak

memunculkan sekte-sekte atau aliran-aliran

baru dalam beragama. Ini merupakan tugas

dari organisasi kemasyarakatan dan

keagamaan.

Jadi, menurut saya, pada wilayah itu

Keputusan Mahkamah Konstitusi

(MK) No. Perkara 97/PUU-XIV/

2016 yang menyatakan status

penghayat atau aliran

kepercayaan dapat dicantumkam

dalam kolom agama di kartu

keluarga (KK) dan kartu tanda

penduduk (KTP) menimbulkan

sikap pro dan kontra. Di satu

pihak ada yang mengatakan

dengan tegas bahwa antara

agama dan aliran kepercayaan

tidak bisa disamakan

kedudukannya. Tapi, di pihak lain

menyebutkan, setiap warga

negara berhak menjalankan

kepercayaan sesuai keyakinan

yang dianut. Dari sinilah maka

penganut aliran kepercayaan

mempunyai hak yang sama

dengan warga negara yang lain.

Bagaimana kedudukan aliran

kepercayaan dalam KK dan KTP,

berikut pendapat anggota MPR.

Ace Hasan Syadzily, Anggota Fraksi Golkar

Negara Harus Memfasilitasi Penganut Aliran Kepercayaan

Setelah MK Memutuskan Aliran Kepercayaan Boleh
Dicantum di KTP

FOTO-FOTO: ISTIMEWA



49EDISI NO.04/TH.XII/APRIL 2018

Zainut Tauhid Sa’adi, Anggota MPR Fraksi PPP dan Wakil Ketua Umum MUI

Agama dan Aliran Kepercayaan Tak Bisa Disamakan Kedudukannya

M
AJELIS Ulama Indonesia (MUI)

berpendapat bahwa agama dan

aliran kepercayaan adalah satu hal

berbeda dan tidak dapat disamakan

kedudukannya. Hal tersebut sesuai dengan

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28E ayat (1) dan

ayat (2) yang bunyinmya sebagai berikut:

Ayat (1), setiap orang berhak memeluk

agama dan beribadat menurut agamanya,

memilih pendidikan dan pengajaran, memilih

pekerjaan, memilih kewarganegaraan,

memilih tempat tinggal di wilayah negara dan

meninggalkannya, serta berhak kembali.

Dan, ayat (2), setiap orang berhak atas

kebebasan meyakini kepercayaan,

menyatakan pikiran dan sikap, sesuai

dengan hati nuraninya.

Dipisahkannya pengaturan tentang

kebebasan memeluk agama pada ayat (1)

dan meyakini kepercayaan pada ayat ( 2),

karena memang antara agama dan

kepercayaan adalah dua entitas yang

berbeda dan tidak mungkin disamakan.

Pasal 29 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 yang

berbunyi: Negara menjamin kemerdekaan

tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya

masing-masing dan untuk beribadat menurut

agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal

tersebut adalah mengatur tentang masalah

agama, bukan mengatur masalah aliran

kepercayaan sebagaimana dengan jelas

disebutkan pada judul Bab yaitu BAB XI

tentang Agama.

Dengan demikian frasa “beribadat menurut

agama dan kepercayaannya itu” sebagaimana

yang termaktub pada Pasal 29 ayat (2) tersebut

mengandung pengertian kepercayaan yang

merujuk pada agama, bukan kepercayaan

yang terpisahkan dari ajaran agama.

Seharusnya MK dalam mengambil ke-

putusan yang memiliki dampak strategis,

sensitif,  dan menyangkut hajat hidup orang

banyak, membangun komunikasi dan me-

nyerap aspirasi yang seluas-luasnya

kepada masyarakat dan pemangku

kepentingan sehingga dapat mengambil

keputusan secara  obyektif, arif, bijak, dan

lebih aspiratif.

MUI menghormati perbedaan  agama,

keyakinan dan kepercayaan setiap warga

negara karena hal tersebut merupakan

implementasi dari hak asasi manusia yang

dilindungi oleh konstitusi.

Menghormati prinsip-prinsip HAM bagi

setiap warga Negara, namun negara juga

harus menghormati HAM bagi setiap pemeluk

agama. Memaksakan untuk mencampur-

adukkan agama dengan kepercayaan justru

melanggar HAM. Karena dalam pelaksanaan

HAM di Indonesia ada pembatasannya

sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat

(2), yaitu: Dalam menjalankan hak dan

kebebasannya, setiap orang wajib tunduk

kepada pembatasan yang ditetapkan dengan

undang-undang dengan maksud semata-

mata untuk menjamin pengakuan serta

penghormatan atas hak dan kebebasan or-

ang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang

adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-

nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum

dalam suatu masyarakat demokratis.

Kita meminta kepada pemerintah agar arif

dan bijaksana dalam menerapkan putusan

MK agar tidak terjadi kontraksi dan

kegaduhan di masyarakat, dan diharapkan

mendengarkan dan menyerap aspirasi dari

ormas Islam dalam merumuskan petunjuk

pelaksanaannya.

Pastinya semua sepakat bahwa

pelaksanaan pelayanan hak-hak sipil warga

negara di dalam hukum dan pemerintahan

tidak boleh ada perbedaan dan diskriminasi

sepanjang hal tersebut sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

Agar tidak menimbulkan kontraksi dan

kegaduhan di masyarakat perlunya

mengusulkan langkah-langkah solusi

sebagai berikut; (a). Terhadap warga

negara yang membutuhkan pelayanan

terkait putusan MK tentang identitas

pribadinya agar dicantumkan pada KK atau

KTP seperti  penganut aliran penghayat

kepercayaan, maka pemerintah wajib

melayaninya. (b). Untuk memenuhi tuntutan

sebagaimana butir a, Pemerintah dapat

melakukan pencantuman identitas

penghayat kepercayaan kepada Tuhan

Yang Maha Esa pada Kartu Keluarga. (c).

Pemerintah juga dapat mencetak KTP khusus

yang hanya mencantumkan kolom aliran

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha

Esa sesuai  dengan jumlah kebutuhan warga

penghayat kepercayaan. ❏

AWG

memang negara tidak perlu ikut terlibat terlalu

dalam. Paling penting, untuk melakukan

pembinaan umat adalah organisasi-

organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.

Bila organisasi keagamaan tidak mampu

menjaga umatnya, bisa jadi kekhawatiran

bahwa kuantitas penganut agama akan

berkurang itu bisa terjadi.

Oleh karena itu tugas dari organisasi

keagamaan dan kemasyarakatan untuk

membentengi agar nilai-nilai keagamaan

yang mereka yakini tidak melenceng dari

semangat keagamaan. Agar tidak

memunculkan aliran kepercayaan dan sekte

baru, semua harus dikembalikan kepada

organisasi keagamaan untuk menjaga tradisi

dan keyakinan ummat beragama. ❏

AWG
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Pertemuan Pimpinan MPR dan UKP PIP

K
ETUA MPR RI Zulkifli Hasan memimpin

pertemuan dan diskusi antara Pimpinan

MPR, Pimpinan Fraksi MPR, Lembaga

Pengkajian MPR, dan Unit Kerja Presiden

Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) –

yang berubah menjadi Badan Pembinaan

Ideologi Pancasila atau BPIP— bentukan

Presiden yang dipimpin Ketua Dewan

Pengarahnya, Megawati Soekarnoputri.

Pertemuan digelar di Ruang Delegasi

Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/

DPD Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Hadir anggota Dewan Pengarah UKP PIP,

antara lain Try Soetrisno, Mahfud MD,

Sudhamek, Ketua UKP PIP Yudi Latief, para

Wakil Ketua MPR RI Mahyudin, EE.

Mangindaan, dan Hidayat Nur Wahid, serta

Sesjen MPR RI Ma’ruf Cahyono.

Di awal pembicaraan, Megawati

Soekarnoputri mengungkapkan bahwa

kerjasama yang baik dalam pembinaan

Pancasila kepada rakyat Indonesia dan

berbagai elemen bangsa, terutama MPR,

harus dilakukan pasca dibentuknya UKP PIP.

“Kerjasama yang baik dengan seluruh

elemen bangsa, terutama MPR RI, dalam

melakukan pembinaan kepada rakyat terkait

Pancasila dan pelaksanaanya sangat

diharapkan.  Apalagi MPR sudah menjalankan

Sosialisasi Empat Pilar yang di dalamnya ada

Pancasila yang kami lihat sudah berjalan

lancar,” ungkap Megawati.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan atau akrab

Diskusi Konstitusi yang Penting dan Strategis
Jika sinergitas antara MPR dan UKP PIP terwujud akan mempermudah pemahaman rakyat akan
Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa lainnya.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Try Soetrisno Mahfud MD
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disapa Zulhasan sangat mengapresiasi

terbentuknya UKP PIP oleh Presiden RI sejak

2017.  “Saya yakin, sinergitas antara MPR

dan UKP PIP dalam melakukan pembinaan

ideologi Pancasila kepada rakyat Indonesia

akan memberikan dampak luarbiasa dalam

konteks pembentukan karakter bangsa yang

ber Pancasila,” katanya.

Mega berharap, dalam praktiknya, UKP PIP

bisa melahirkan materi-materi tentang

pembinaan Pancasila, penciptaan sistem

penyampaian Pancasila kepada para pelatih

untuk kemudian disampaikan kepada

masyarakat di lingkungannya masing-

masing,” ucapnya.

Usai acara diskusi, kepada awak media

massa nasional, Zulhasan menjelaskan

bahwa diskusi antara Pimpinan MPR,

Pimpinan Fraksi di MPR, Lembaga Pengkajian

MPR dan UKP PIP adalah diskusi yang sangat

penting dan strategis. “Kita membicarakan

seputar konstitusi, dan diskusi berlangsung

blak-blakan, terbuka, dan apa adanya,” ujar

Zulhasan.

Selanjutnya Zulhasan mengungkapkan,

setelah 20 tahun berjalannya reformasi dan

menjalani empat tahap amandemen UUD

1945 atau sekali dalam empat tahap, sudah

sangat perlu didiskusikan, mana yang sudah

baik dan mana yang masih kurang, serta

mana yang perlu disempurnakan.  Salah

satunya adalah soal tugas, wewenang, dan

status MPR RI.

“Begini ya, MPR saat ini atau pasca

reformasi bergulir memang sedang

mempertanyakan dirinya.  Pertanyaannya

adalah kalau dulu MPR sebagai lembaga

tertinggi tapi sekarang seperti apa? Apa

yang dilakukan sekarang? Sehingga dirasa

perlu diambil beberapa kesimpulan terkait

MPR, yakni apa yang kurang dan apa yang

perlu disempurnakan di MPR,”

Pembicaraan menyangkut soal

pembangunan di daerah sangat penting dan

berkorelasi dengan pusat. Begitu juga

dengan kebijakan pembangunan, sekarang

ganti menteri bisa ganti kebijakan.  Maka

keluarlah, wacana untuk memunculkan

sistem perencanaan pembangunan nasional

model GBHN atau Haluan Negara,” jelas

Zulhasan.

Zulhasan juga menjelaskan bahwa

amandemen dengan agenda memunculkan

sistem pembangunan nasional model GBHN

atau Haluan Negara adalah berasal dari

aspirasi rakyat. Rakyat banyak melakukan

audiensi kepada MPR dengan berbagai pro

dan kontranya. Di satu sisi ada yang

menginginkan agar UUD dikembali ke asal,

dan ada pula yang beranggapan UUD perlu

diamandemen. “Nah, kita ambil jalan

tengahnya, yakni amandemen UUD dilakukan

tapi hanya soal agenda memunculkan Haluan

Negara tersebut,” imbuhnya.

Diskusi lainnnya, lanjut Zulhasan,

sekarang ini banyak kepala daerah yang

terkena OTT KPK dengan dugaan terlibat

korupsi. Hal tersebut berkorelasi erat dengan

mahalnya praktik demokrasi di Indonesia.

“Saat ini kita belum memiliki jalan keluar

bagaimana menyikapi praktik demokrasi yang

sangat mahal.  Bagaimana kandidat itu bisa

mencari uang yang sah dan legal menurut

aturan perundang-undangan untuk

membiayai pencalonannya,” kata Zulhasan.

Untuk mengatasi masalah demokrasi yang

mahal ini, Zulhasan memberi contoh di

Amerika Latin. Di sana, jelas Zulhasan, biaya

politik dibebankan kepada negara, dan

kampanye pun didanai oleh pemerintah.

Dalam diskusi tersebut muncul wacana agar

dibuat undang-undang tentang kandidat

boleh berbisnis. Juga wacana agar parpol

boleh  membuka usaha agar supaya parpol

bisa membiayai belanja parpol dan

kampanye,” tandasnya. ❏

DER

Yudi Latief

Megawati Soekarnoputri, Zulkifli Hasan
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P
ERKUMPULAN Dokter yang tergabung

dalam Persatuan Dokter Umum Indone

sia (PDUI) memilih dan mengangkat

Ketua MPR Zulkifli Hasan sebagai Anggota

Dewan Kehormatan PDUI.

“Sebagai pejabat negara Pak Zul

berkomitmen untuk menerima aspirasi dari

dokter umum. Kami ke MPR beliau terima

dengan terbuka. Hari ini pun beliau bersedia

hadir,” kata  Ketua PDUI terpilih Dokter

Abraham dalam Acara Temu Ilmiah Tahunan

IX dan Mukernas PDUI di Hotel Sheraton

Gandaria City, Jakarta, Sabtu (21/4/2018).

Ia mengapresiasi kehadiran Ketua MPR

untuk membuka Mukernas PDUI. “Dalam 10

tahun PDUI ini baru sekarang dihadiri dan

dibuka oleh Ketua MPR,” ujarnya.

Dr. Bram juga meminta persetujuan

peserta Mukernas untuk memasukkan Ketua

MPR Zulkifli Hasan menjadi anggota Dewan

Kehormatan PDUI. “Apakah disetujui?” tanya

dr Bram. “Setuju...,” jawab peserta

Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan

menegaskan, negara harus berpihak pada

Persatuan Dokter Umum Indonesia (PDUI)

Ketua MPR Diangkat Jadi Anggota
Dewan Kehormatan PDUI
Negara harus berpihak pada rakyat yang tidak mampu dan sulit
mendapatkan layanan kesehatan. Keberpihakan pada rakyat yang
lemah dan tak berdaya, itu amanat konstitusi.

rakyat yang tidak mampu dan sulit

mendapatkan layanan kesehatan.

“Keberpihakan pada rakyat yang lemah dan

tak berdaya itu amanat konstitusi. Pemerintah

harus tunduk pada konstitusi,” kata Zulkifli

Keberpihakan lainnya, lanjut Zulkifli,

adalah berpihak pada rakyat Indonesia,

termasuk tenaga kerja Indonesia yang

menjadi dokter. “Keberpihakan itu tidak boleh

ditawar-tawar lagi. Apa yang bisa dikerjakan

dokter-dokter Indonesia, tidak perlu impor

tenaga kerja dari luar. Muliakan dokter anak

negeri sendiri,” jelasnya.

Zulkifli memberi contoh lain, yaitu tidak

boleh rumah sakit menolak pasien yang tidak

memiliki uang sehingga menyebabkan

pasien tidak tertolong. “Itu melanggar misi

dan sumpah Indonesia merdeka, yaitu

melindungi segenap tumpah darah Indone-

sia,” katanya.

Sebelumnya, di hadapan peserta

Mukernas PDUI, Zulkifli Hasan mendukung

revisi UU tentang Pendidikan Kedokteran. Bila

pemerintah belum melaksanakan revisi maka

DPR mempunyai inisiatif untuk melakukan

revisi UU tentang Pendidikan Kedokteran.

“Saya mendukung dan akan membantu

aspirasi PDUI,” katanya.

Dalam sambutannya, dr. Abraham juga

menyinggung keberatan PDUI dengan

adanya dokter layanan primer (DLP).

Kehadiran DLP bisa memengaruhi ke-

beradaan para dokter umum yang bertugas

di Puskesmas. Atas keberatan dengan ada-

nya DLP itu, PDUI menginginkan UU tentang

Pendidikan Kedokteran direvisi. ❏

BSC

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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S
EJAK era perjuangan merebut

kemerdekaan dari tangan penjajah,

atau bahkan lebih jauh lagi sejak zaman

kerajaan masih berkuasa, ulama dan umat

Islam sangat berperan. Telah ditorehkan

dengan tinta emas dalam sejarah bangsa

bahwa ulama dan umat Islam turut berkiprah

dalam sejarah perjalanan bangsa dan negara

Indonesia.

Begitu berpengaruhnya Islam dalam

sejarah Indonesia hingga menjadi tidak masuk

akal jika saat ini ada anggapan dan imej-imej

miring bahwa Islam adalah radikal. Padahal

itu hanya karena melihat sekelompok oknum

yang kebetulan beragama Islam melakukan

hal-hal yang sangat bertentangan dengan

kemanusiaan dan penghormatan kepada

keberagaman bangsa Indonesia.

Saat menerima undangan secara resmi

untuk hadir dalam acara Rakernas dan

Harlah Ikatan Persaudaraaan Haji Indonesia

(IPHI) dari delegasi PP IPHI, Ketua MPR RI

Zulkifli Hasan atau akrab disapa Zulhas

menyatakan bahwa pertemuan dengan para

tokoh agama adalah hal yang sangat penting

dan strategis, terutama untuk membicarakan

persoasalan tersebut.

“Saya sangat apresiasi undangan

tersebut. Intinya saya senang berkumpul

dan berbincang dengan tokoh-tokoh Islam,

sebab banyak sekali yang perlu didiskusikan

dan dibicarakan, terutama terkait persoalan

banyaknya persepsi yang terbangun

seolah-olah Islam itu radikal dan intoleran.

Itu harus dibantah dan dijelaskan bahwa

tidak ada Islam intoleran dan radikal,”

katanya saat berbincang dengan delegasi

PP IPHI di Ruang Kerja Ketua MPR, Gedung

Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD

Senayan, Jakarta, Senin (12/3/2018).

Zulhas mengajak tokoh-tokoh Islam untuk

berani membantah dan menjelaskan bahwa

tidak ada yang namanya Islam radikal dan

Islam intoleran.  Islam adalah toleran dan Is-

Audiensi IPHI

Zulkifli Hasan: Islam Adalah Toleran,
Ngawur Yang Bilang Islam Intoleran dan Radikal
Islam bukan radikal, Islam adalah seiring dan sejalan dengan Pancasila

lam di Indonesia NKRI harga mati. “Kita

semua harus menjelaskan jangan sekali-kali

termakan slogan-slogan negatif seperti anti

NKRI dan radikalisme,” ujar Zulhas. Karena

dampak termakan slogan negatif tersebut,

menurut Zulhas, sangat berbahaya.

Politisi Partai Amanat Nasional ini

menegaskan, yang nama Islam, terutama di

Indonesia, ya memang NKRI dan toleran, dan

itu tak perlu ditegaskan lagi. Toleransinya

Islam Indonesia, lanjut Zulhas, sudah dari

dulu dan tidak perlu juga dipertanyakan lagi

saat ini.  Contoh tolerannya Islam di Indone-

sia adalah komposisi menteri dari berbagai

suku dan agama, hari libur nasional

mengakomodir hari raya bermacam umat

beragama.  Jika, umat Islam menjalankan

ajaran agamanya seperti memilih pemimpin

muslim atau bercadar itu adalah pelaksanaan

sila pertama pada Pancasila, yaitu Ketuhanan

Yang Maha Esa, dan itu bukan radikal. ❏

DER

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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SOSIALISASISOSIALISASI
Kalimantan Timur

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

W
AKIL Ketua MPR RI Mahyudin menggelar rangkaian kegiatan

Kunjungan Kerja (Kunker) berupa Sosialisasi Empat Pilar

MPR RI di berbagai wilayah di Kalimantan Timur (Kaltim),

seperti di Bontang, Samarinda, dan Balikpapan. Kegiatan itu

berlangsung dari 10 hingga 12 April 2018.

Rangkaian kegiatan tersebut terbilang sangat istimewa, sebab

beberapa kegiatan sosialisasi  bekerjasama dengan sebuah

organisasi pemuda kreatif, KAMI Indonesia, dan menyasar ke

beberapa perguruan tinggi di tiga kota tersebut.

Di kota pertama Bontang, Selasa (10/4/2018), acara Sosialisasi

berlangsung di gedung Ainia Rasyifa, Kecamatan Bontang Selatan,

yang diikuti sekitar seribuan peserta dari berbagai elemen

masyarakat, sebagian besar kaum ibu di sekitar Kota Bontang.  Hadir

dalam Sosialisasi tersebut Ketua DPRD Kutai Timur, Mahyunadi, serta

tokoh masyarakat setempat.

Di sela-sela memberikan materi, Mahyudin membeberkan

persoalan fenomena makin banyaknya pejabat publik, terutama kepala

daerah, terkena OTT (operasi tangkap tangan) KPK karena kasus

korupsi yang semakin membuat khawatir seluruh elemen masyarakat

Indonesia.  Padahal semua tersangka korupsi tersebut bukan orang

sembarangan, mereka berpendidikan tinggi.

Sosialisasikan Empat Pilar MPR RI

Sinergi

MPR dan Organisasi Pemuda

“Kebanyakan para pelaku korupsi memiliki pendidikan yang tinggi.

Tentu bukan pendidikannya yang salah, tapi para pelaku korupsi

tersebut miskin integritas.  Para pelaku korupsi itu oke-oke, otak

pintar hanya integritas yang mereka tidak punya.  Maka dari itulah

saya sangat berharap agar soal integritas diajarkan dan ditanamkan

sejak usia dini, seperti di TK atau Paud,” katanya.

Penyandang gelar Doktor Ilmu Pemerintahan ini menekankan

bahwa lembaga-lembaga pendidikan usia dini, seperti TK dan PAUD

harus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya, terutama

pendidikan integritas. Penekanan pendidikan TK dan PAUD yang

terbiasa menitikberatkan agar siswa bisa atau mahir membaca dan

menulis lebih baik dialihkan, kurikulum pendidikan ditekankan kepada

pengenalan dan pemahaman integritas.  Pelajaran membaca dan

menulis biar di sekolah dasar saja.

“Integritas yang baik kepada anak akan memunculkan generasi

Indonesia yang berkualitas, berkarakter, bermoral baik serta memiliki

nasionalisme tinggi jika ditambah dengan kepintaran ilmu

pengetahuan lainnya, diharapkan akan muncul pemimpin-pemimpin

yang baik dan tidak akan melakukan korupsi.  Hal tersebut diperhatikan

dengan serius sebab saat ini perilaku korupsi sudah sangat luarbiasa

kuantitasnya, tidak malu-malu dan sangat meluas,” imbuhnya.
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Berbicara soal pengamalan Pancasila,

Mahyudin menyebut, masyarakat Kota

Bontang dan secara umum Provinsi

Kalimantan Timur telah menjadikan Pancasila

sebagai perilaku.  Hal tersebut bisa dilihat

dari beragamnya penduduk yang tinggal di

sana yang bisa hidup berdampingan tanpa

mempermasalahkan perbedaan.

Menurut Mahyudin, masyarakat yang

mengamalkan Pancasila dalam kehidupan

bermasyarakat  harus diapresiasi luar biasa.

“Tapi, pada umumnya MPR tidak lekas puas

diri, MPR akan terus berupaya lebih dalam

lagi hal metode penyampaian sosialisasi agar

Pancasila ini benar-benar mengakar lebih

kuat, serta benar-benar menjadi pedoman

dan perilaku dalam kehidupan ber-

masyarakat, bukan hanya di Bontang tapi

juga daerah lain. Hal tersebut, sangat

penting, apalagi di suasana memasuki tahun

politik 2018 dan 2019.

Pemahaman Pancasila yang sudah

menjadi perilaku akan menjaga bangsa tidak

terpecah belah gara-gara beda pilihan,”

katanya. Mahyudin menambahkan, perilaku

Pancasila juga bisa sebagai elemen

menghadapi tantangan bangsa yang berat,

seperti oknum-oknum yang mencoba

mengadu domba bangsa Indonesia agar

sesama rakyat saling ribut dan berkonflik.

Untuk itu,  MPR akan selalu turun ke

masyarakat untuk terus mengingatkan agar

tetap berpegang teguh pada Pancasila.

Selama ini, lanjut Mahyudin, respon

masyarakat seputar sosialisasi sangat kuat,

output-nya nasionalisme rakyat menjadi lebih

kuat lagi.  Memang, ada tantangan berat

bangsa dari zaman perjuangan, namun

seiring itu rasa nasionalisme juga sudah

terpatri sejak dulu, dan itu tetap terjaga

hingga kini.  Buktinya, jika ada yang berusaha

menyerang Pancasila semua rakyat maju

membela bersama-sama.

“Mudahan-mudahan maraknya Pancasila

sebagai perilaku adalah potret nyata yang

terjadi di berbagai daerah di Indonesia,”

tandasnya.

Tiada Sukses Tanpa Proses

Usai menggelar Sosialisasi di Kota

Bontang, Wakil Ketua MPR Mahyudin

kemudian memberikan materi Sosialisasi

Empat Pilar MPR dalam acara Seminar

Motivasi KAMI Indonesia. Acara yang

berlangsung di Aula Unmul Samarinda,

Kalimantan Timur, Rabu (11/4/2018), ini diikuti

oleh sekitar seribuan mahasiswa dan

mahasiswi Universitas Mulawarman

(Unmul) Samarinda dari berbagai fakultas,

dan mahasiswa berbagai perguruan tinggi

seputar Kota Samarinda. Hadir dalam acara

tersebut,  antara lain CEO KAMI Indonesia

dan anggota DPD RI Asri Anas, mantan
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Ketua KPK Abraham Samad, Tubagus Dedy

Gumelar (Miing), Wakil Rektor III Dr. Encik

Ahmad Syaifuddin, dan Presiden BEM Unmul.

Di hadapan para  mahasiswa, Mahyudin

mendrong mahasiswa agar meraih sukses

dan meraih kebesaran. Namun, menurut

Mahyudin, kesuksesan dan kebesaran

seseorang di belakangnya pasti ada

rangkaian proses dan tekanan yang harus

dijalani hingga bermetamorfosis menjadi

besar dan sukses.  Intinya, tidak akan muncul

orang besar tanpa tempaan  dan cobaan

serta ujian dalam hidupnya.

Mahyudin memberikan analogi sederhana

bahwa sebatang pohon yang besar dan kuat

saja awalnya hanya sebuah biji kecil, yang

kemudian melalui serangkaian proses dan

tekanan makan lama kelamaan tumbuh

menjadi batang pohon yang kuat dan besar.

“Begitupun kalian mahasiswa akan bisa

tumbuh menjadi besar dan sukses dengan

melalui proses dengan semangat, daya

juang tinggi dan motivasi tinggi dalam hidup,”

ujarnya.

Pimpinan MPR yang putera daerah

Kalimantan Timur ini menyatakan, maha-

siswa generasi sekarang sebenarnya

sudah sangat nyaman dengan tersedianya

berbagai fasilitas dan dukungan pendidikan

luar biasa lengkap plus teknologi informasi

yang sangat canggih, sehingga potensi

untuk menjadi hebat dan besar lebih ber-

peluang besar.

Mahyudin mengakui, dulu untuk me-

nempuh pendidikan sarjana saja sangat sulit,

terutama soal finansial. Dulu, perjuangan

menghadapi tekanan dan tempaan yang

sangat luar biasa. “Hanya untuk pulang dan

pergi bertemu orangtua pasca kabar

kelulusan diterima di Perguruan Tinggi dan

kembali lagi untuk registrasi ulang, saya

terkendala masalah ongkos. Kalian di zaman

modern sekarang semestinya harus lebih

maju dan hebat daripada saya,” ungkapnya.

Dia menekankan, agar mahasiswa

memperhatikan hal itu dengan serius, sebab

Indonesia akan mengalami bonus demografi

(merupakan kondisi di mana populasi usia

produktif lebih banyak dari usia nonproduktif)

yang diprediksi akan mengalami puncaknya

di Indonesia pada 2030, dan mahasiswa

generasi muda adalah bagian dari itu.

Masalah besarnya adalah apakah bonus

demografi itu akan menjadi manfaat dan

menjadi kekuatan besar bangsa ini, atau

malah menjadi beban bagi bangsa ini. Bo-

nus demografi akan jadi masalah jika satu

daerah penduduknya banyak, tapi ekonomi-

nya tidak bagus, maka aksi kriminalitas akan

semakin banyak. “Tapi, jika penduduknya

banyak dengan ekonomi yang kuat akan

menjadi kekuatan yang luar biasa. Inilah yang

harus dipersiapkan,’ terangnya.

Mahasiswa generasi muda mesti me-

mahami hal tersebut. Mulailah dari sekarang

mempersiapkan kualitas diri dengan

menempuh pendidikan dengan serius, rajin

serta berupaya keras untuk sukses.

Kobarkan Semangat Daerah Kaltim di

Lingkup Nasional

Di perguruan tinggi lainnya, yakni Univer-

sitas 17 Agustus 1945 (Untag) Kota

Samarinda, Rabu (11/4/2018), dengan tetap

bersama KAMI Indonesia, Mahyudin

membakar semangat  mahasiswa Untag

Samarinda Kaltim agar berperan besar

dalam kancah kepemimpinan nasional.

“Saat ini kebutuhan akan pemimpin yang

berintegritas di Indonesia menjadi satu

kebutuhan, terutama untuk kepala daerah,

mengingat banyaknya kepala daerah

terkena kasus korupsi.  Selain pemimpin yang

berintegritas untuk kebutuhan daerah, tokoh-

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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tokoh daerah seperti di Kaltim juga mesti

didorong untuk lebih berkiprah dalam lingkup

nasional, setidaknya masuk dalam jajaran

kabinet atau pimpinan lembaga negara,”

katanya.

Mahyudin mengutarakan, dalam momen

tahun politik Pilkada 2018 ini banyak sekali

tokoh Kaltim yang memiliki integritas sebagai

kepala daerah.  Bahkan, memiliki integritas

pula untuk berkiprah dalam lingkup nasional.

“Tapi saya pribadi ketika didorong untuk

menjadi gubernur, saya lebih membuka jalan

kepada tokoh lain.  Saya sudah berhasil

merintis sebagai putra daerah, dari daerah

terpencil di Sangatta, bukan anak pembesar

tapi mampu berkiprah secara nasional.  Malah

saya ingin mendorong putera dan puteri

daerah lainnya untuk berani berkiprah secara

nasional.  Kalau perlu masuk ke kabinet

menduduki posisi tiga menteri, saya yakin

pasti mampu,” ujarnya.

Masalah besarnya, lanjut Mahyudin,

adalah kesempatan yang sangat minim.

Namun, j ika putera daerah diberi

kesempatan, daerah harus kompak dengan

saling mendukung.  Jangan menggunakan

ilmu kepiting.  Beberapa ekor kepiting jika

dimasukkan ke dalam baskom pasti salah

satu akan berusaha naik ke atas untuk

meloloskan diri.  Tapi, kepiting lain pasti

menariknya terus ke bawah hingga upaya

kepiting tersebut sia-sia.

“Memang secara alamiah pada dasarnya

manusia itu lahir dengan semangat kompetisi,

namun kompetisi yang sehat, positif dan

menjunjung etika. Sebuah bangsa harus kuat

tidak boleh lemah dalam kompetisi global.

Semangat kompetisi seperti itu harus ada,

mengungguli pihak lain dengan cara yang

baik, sehat, sesuai dengan agama dan

beradab. Itulah semangat kompetisi yang

harus kita bangun,” tegasnya.

Di kota terakhir, Balikpapan, bersama KAMI

Indonesia, Mahyudin menyambangi para

mahasiswa/mahasiswi, dosen, dekan, serta

civitas akademika Universitas Balikpapan.

Bertempat di Gedung Kesenian Balikpapan,

Kamis (12/4/2018), Mahyudin memberikan

sosialisasi Empat Pilar yang dihadiri juga

mantan Ketua KPK Abraham Samad, TB.

Dedy Gumelar atau Miing, CEO KAMI Indo-

nesia Asri Anas, Rektor Universitas

Balikpapan Dr. Piatur Pangaribuan.

Di podium saat menjadi pembicara,

Mahyudin menyatakan, sangat salut dan

memberikan apresiasi serta mendukung

gerakan muda, yakni KAMI Indonesia, yang

sangat gencar melakukan roadshow

menggelar seminar motivasi membicarakan

soal bangsa dan mengajak anak muda untuk

berkiprah dan menjadi solusi di tengah-

tengah permasalahan bangsa.

“Saya sebagai Pimpinan MPR RI diundang

oleh KAMI Indonesia mengikuti roadshow

seminar motivasi ke sejumlah kampus di

beberapa wilayah di Kalimantan Timur.  Di

acara tersebut dengan peserta ribuan

mahasiswa, saya diberi kesempatan

menyampaikan materi soal Empat Pilar MPR

(Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan

Bhinneka Tunggal Ika). Saya salut para

mahasiswa ini sengaja mendaftar secara

online untuk mengikuti seminar tersebut,”

katanya.

Mahyudin melihat metode penyampaian

seputar kebangsaan dilakukan sesuai era

kekinian dengan bahasa yang sangat akrab

dengan anak-anak muda, serta memaksimal-

kan penggunaan jejaring sosial.

“Materi yang disampaikan sebagian besar

mengajak anak muda atau memberi motivasi

kepada anak muda untuk kenal jati dirinya

dan mengajak anak menjadi bagian dari solusi

permasalahan bangsa, yakni dengan

mengenal dan menghindari apa-apa yang

menjadi perusak generasi muda seperti

narkoba, seks bebas, LGBT, radikalisme. Itu

menurut saya sangat bagus,” imbuhnya.

Mahyudin menambahkan bahwa generasi

muda Indonesia mesti diberikan motivasi agar

muncul kepedulian dan menambah

kecintaannya kepada bangsa dan negaranya,

sebab tantangan bangsa Indonesia ke depan

akan semakin kompleks dan berat. Banyaknya

upaya dari elemen masyarakat, seperti KAMI

Indonesia menjadi corong pemberi motivasi

harus sama-sama didukung.

“Ketika generasi muda sudah memiliki

kesadaran, dan dengan kesadaran sendiri

antusias menghadiri acara yang

membicarakan solusi permasalahan dan

kemajuan bangsa, maka kita semua akan

berani menatap masa depan Indonesia

menjadi lebih baik,” tandasnya. ❏

DER
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Rakernas Srikandi Pemuda Pancasila

K
ETUA MPR RI Zulkifli Hasan mendapat

sambutan meriah oleh ratusan kader

dan simpatisan Srikandi Pemuda

Pancasila, saat hadir pada Rapat Kerja

Nasional Srikandi Pemuda Pancasila di Hotel

Aston TB. Simatupang, Jakarta Selatan,

Sabtu (3/3). Berkali-kali mereka mengu-

mandangkan yel, yel ‘Indonesia Jaya’,

Pancasila Abadi!. Teriakan itu bahkan masih

terdengar saat Ketua MPR sudah duduk di

dereten tamu-tamu VIP yang lain.

Para tamu VIP itu, antara lain Ketua DPR

Bambang Soesatyo, Ketua MPN Pemuda

Pancasila Yapto Soelistio Soerjosoemarno,

Rahmawati Soekarnoputri,  dan Meutia

Hatta.  Pada kesempatan itu, Ketua MPR

didaulat untuk membuka Rapat Kerja

Nasional Srikandi Pemuda Pancasila. Prosesi

pembukaan Rakernas I Srikandi Pemuda

Pancasila itu ditandai dengan pemukulan

gong oleh Ketua MPR. Tema yang diusung

dalam rapat kerja nasional itu adalah: “Wanita

Sebagai Guru Utama bangsa.”

Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan

mengajak seluruh eksponen Pemuda

Pancasila untuk menjadi pelopor, guna

menjaga dan merawat keberagaman.

“Pancasila Abadi harus mewujud dalam

Pancasila Abadi Harus Jadi Perilaku Sehari-hari
perilaku sehari hari yang mempersatukan,

saling menghormati, dan menjaga dalam

perbedaan. Itulah perilaku penjaga Pancasila

sejati,” kata Zulhasan, begitu Zulkifli Hasan

biasa disapa.

Sebagai Ketua MPR, Zulkifli Hasan sekali

lagi menagaskan bahwa keberagaman

seharusnya dirayakan, bukan dipertentang-

kan. Perbedaan itu disyukuri dan bukan

menjadi alasan untuk saling benci. Karena

keberagaman sudah menjadi keniscayaan

bagi indonesia, bahkan  jauh sebelum

merdeka.  “Saya percaya Indonesia adalah

negeri toleran, negeri yang dikagumi dunia,

karena Islam dan demokrasi bisa seiring

sejalan. Kita buktikan tuduhan radikal pada

Indonesia itu salah alamat,” katanya.

Selama ini, menurut Zulkifli Hasan, MPR

banyak mendapat masukan dari maayarakat

yang menghendaki agar bangsa Indonesia

kembali kepada Pancasila dan Undang

Undang Dasar Negara Kesatuan Republik

Indonesia Tahun 1945. Desakan itu muncul,

karena  setelah 20 tahun reformasi,

masyarakat makin melupakan Pancasila,

sehingga banyak isme-isme dari luar yang

masuk ke Indonesia.

“Untuk kembali ke Pancasila tak ada cara

lain kecuali melaksanakan nilai-nilai yang ada

dalam Pancasila.  Pancasila akan abadi kalau

isinya dilaksanakan, yaitu menghargai,

menghormati, dan  harmoni satu dengan yang

lain”, ujar Zulhasan.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan

Nasional Srikandi Pemuda Pancasila Hj.

Sarimaya, SE.,  menyampaikan terimakasih

kepada Ketua MPR karena berkenan hadir

untuk membuka Rakernas. Sarimaya

berharap, keberadaan Srikandi Pemuda

Pancasila makin diakui. Salah satu caranya

adalah menampung kader Srikandi, dan

menerimanya sebagai simpatisan parpol,

agar bisa maju dalan kancah Pileg.

“Banyak kader Srikandi yang berpotensi

menjadi figur pimpinan nasional, apalagi ada

tuntutan keterwakilan 30% perempuan,

dalam pileg yang akan datang, semoga

pimpinan partai bisa mewadahinya”, harap

Sarimaya. ❏

MBO
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K
EMAJUAN teknologi komunikasi

membuat dunia ada dalam

genggaman,” ujar Ketua MPR Zulkifli

Hasan saat memberi kuliah umum di hadapan

mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik,

Jakarta Timur, 23 Maret 2018. Untuk itu, Zulkifli

Hasan mengingatkan pada semua agar siap

menghadapi masa yang disebut sebagai

zaman now. “Kalau kita tak siap menghadapi

jaman now, itu bahaya,” ujarnya.

Menurut Zulkifli Hasan, sekarang tak ada

lagi istilah negara kaya atau miskin. “Yang

ada adalah bangsa yang bisa mengelola

sumber daya alam,” paparnya. Disebutkan,

Jepang yang luasnya hanya sepulau

Sumatera, namun negara itu surpluas

dengan berbagai bahan pakan dan maju

dalam teknologi.

Dirinya membandingkan dengan Indone-

sia yang luas berlipat-lipat namun beras,

garam, kedelai, jagung, daging masih impor.

Hal demikian, menurut Zulkifli Hasan, bisa

terjadi karena kita tidak peduli dan empati

terhadap apa yang dimiliki. “Kita memiliki

berbagai jenis durian, namun bibitnya diambil

negara lain,” ungkapnya.

Untuk itu kepada generasi muda

diingatkan agar mereka mengetahui asal usul

dan filosofi hidup budaya masing-masing.

Ini penting sebab bila bangsa Indonesia

kehilangan identitas maka generasi berikutnya

akan mencari identitas yang lain. “Ini bahaya,”

ujarnya. “Ada anggapan budaya dari luar itu

selalu bagus padahal tidak,” tambahnya.

Disebut budaya yang tak cocok dengan

budaya Indonesia itu seperti pergaulan

bebas, LGBT, dan narkoba.

Dipaparkan, bangsa Indonesia dibangun

melalui proses yang panjang mulai 1905

dengan berdirinya berbagai organisasi

pergerakan hingga merdeka tahun 1945. “Kita

ingin merdeka karena ada kesadaran bahwa

dijajah itu pedih,” ucap Zulkifli Hasan. Dari

sini muncul tujuan yang sama untuk merdeka.

Dua hari sebelumnya, 21 Maret 2018, di

Kampus Universitas Indonusa Esa Unggul,

Jakarta Barat, Zulkifli Hasan juga melakukan

hal yang sama, kuliah umum. Di hadapan

ratusan mahasiswa, dirinya mengatakan

perilaku pemimpin itu cermin gambaran

masyarakat. Dalam demokrasi, rakyat bebas

memilih siapa yang hendak dipilih menjadi

kepala daerah, wakil rakyat, hingga presiden.

“Semua tergantung rakyat,” ungkapnya.

Namun, Zulkifli Hasan bertanya bila ada

kepala daerah atau wakil rakyat kena OTT

KPK, siapa yang salah.  “Apa yang kita pilih,

itulah cermin kita,” ujarnya.

Menurut Zulkifli Hasan, bangsa ini saat ini

kehilangan jati diri, empati, identitas, dan

Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Jakarta Timur

Sosialisasi Empat Pilar di Berbagai Kampus

kepedulian pada masyarakat, bangsa, dan

negara. “Akibatnya memilih pemimpin karena

uang dan sembako,” ungkapnya.

Hilangnya rasa empati tersebut membuat

Zulkifli Hasan ragu bila generasi muda nanti

menjadi legislator atau wakil rakyat. “Apa

jadinya kalau wakil rakyat tidak tahu jumlah

penggangguran dan kaum miskin,” ujarnya.

“Bisa-bisa nanti jadi pemimpin hanya untuk

kepentingan diri sendiri,” tambahnya.

Untuk itu di hadapan ratusan peserta

Legislatif Training, Zulkifli Hasan mengajak

mereka mengenal lingkungan, asal usul, dan

jati diri. “Bila kamu tak mengenal asal usulmu

bagaimana kalian paham kondisi bangsa

serta negara,” ujarnya. Ditegaskan bangsa

ini dimerdekakan dengan tujuan untuk

menciptakan kesejahteraan dan keadilan

ekonomi dan hukum. “Demokrasi Pancasila

harus bisa menciptakan keadilan dan

kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Triana Alviani, Ketua Penyelenggara

mengatakan, acara itu digelar untuk

menciptakan legislator yang aspiratif. Apa

yang dikatakan Triana dipertegas oleh Rektor

Universitas Indonusa Esa Unggul, Arif

Kusuma Among Praja, diharapkan kelak ada

mahasiswanya menjadi wakil rakyat di DPR/

MPR. ❏

AWG
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Kabupaten Bogor, Jawa Barat

D
ALAM kunjungan ke Pesantren Mod

ern Lembah Arafah, Mega Mendung,

Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 28

Maret 2018, Ketua MPR meresmikan Masjid

Al Namirah Nurul Anwar. Masjid berwarna

putih yang berdiri di samping lapangan

pesantren itu merupakan pengembangan

dari masjid yang sebelumnya sudah ada.

Dalam peresmian tersebut, Zulkifli Hasan

menandatangani prasasti peresmian masjid

tersebut.

Di hadapan santri, pengelola pesantren

dan masyarakat sekitarnya, pria asal

Lampung itu mengatakan, Indonesia adalah

negeri yang beragam dan toleran. “Buktinya,

di samping Masjid Istiqlal ada katedral,”

ujarnya. Keragaman yang ada di negeri  ini,

menurut Zulkifli Hasan, tidak hanya dalam

bentuk fisik. Disebut dalam susunan kabinet,

di TNI dan Polri serta di berbagai institusi di

mana di tempat itu ada berbagai unsur

masyarakat. “Tak ada negeri yang toleran

seperti Indonesia,” tuturnya. Bukti toleransi

yang ada disebut bahwa hari-hari besar

agama di Indonesia semuanya libur. “Saat

Imlek pun kita libur,” paparnya. Dia mengakui

memang ada satu, dua orang yang intoleran,

namun dengan tegas Zulkifli Hasan mengajak

masyarakat untuk menolak mereka.

Menurut Zulkifli Hasan, keberagaman itu

adalah suatu fakta. “Untuk itu jangan disama-

samakan,” ujarnya. Keberagaman yang ada

disebut hanya untuk NKRI. “Keberagaman

seperti inilah yang perlu kita perkuat,”

tegasnya. Bila keberagaman kuat maka

bangsa ini bisa berdaulat. “Dalam kedaulatan

kita bisa berlaku adil sehingga bisa setara

dengan negara lain,” paparnya. Lebih lanjut

Zulkifli Hasan mengatakan, bangsa Indone-

sia telah sepakat dengan demokrasi yang

berlandaskan Pancasila. Dalam demokrasi

ini kedaulatan ada di tangan rakyat. “Semua

berpulang pada rakyat,” ujarnya.

Hidup dalam demokrasi Pancasila,

diharapkan tercipta kesejahteraan dan

harmoni. “Dalam demokrasi seperti ini,

pejabat publik harus melayani rakyat,”

ungkapnya. Harapan yang ada itu pastinya

diinginkan oleh semua. “Jangan sampai

demokrasi yang berkembang memberi hasil

sebaliknya,” ucapnya. “Jangan sampai

dalam demokrasi yang kita anut menghasil-

kan kesenjangan dalam berbagai

kehidupan,” tambahnya. Menurutnya,

kesenjangan yang terjadi karena kita tak

menjalankan nilai-nilai Pancasila. “Politik

yang transaksional yang menyebabkan

kesenjangan,” ungkapnya.

Selepas di Lembah Arafah, Zulkifli Hasan

menuju ke Pondok Pesantren Modern Daarul

Uluum yang berada di Lido. Saat bertatap

muka dengan ribuan santri dan santriwati di

aula serba guna di pesantren yang berdiri

pada 1996 itu, dia  mengatakan,

“Beruntunglah kalian bisa mondok di sini.”

Beruntung, sebab lembaga pendidikan Is-

lam yang dikunjunginya itu merupakan salah

satu pesantren terbaik di Indonesia.

Sebab bisa mondok di pesantren terbaik

maka alumni Universitas Krisna Dwipayana,

Jakarta, itu mendorong para santri dan

santriwati bersyukur. Caranya bersyukur,

menurut Zulkifli Hasan, adalah dengan

belajar yang sungguh-sungguh. Belajar

sungguh-sungguh, kata Zulkifli Hasan,

sangat penting sebab masa depan bangsa

ditentukan oleh bagaimana sebuah bangsa

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi

(iptek). “Sebuah bangsa maju bukan karena

kaya sumber daya alam,” ungkapnya.

Zulkifli Hasan mencontohkan Singapura

yang tidak memiliki sawah, kebun karet,

sawit, tambang, dan sumber daya alam lain,

namun mereka maju dan makmur. “Karena

mereka menguasai ilmu,” paparnya. Hal

demikian, menurut pria yang akrab dipanggil

Bang Zul itu, berbeda dengan Indonesia

meski kaya, namun masih banyak orang

miskin dan kesenjangan. “Oleh sebab itu bila

kalian tak sungguh-sungguh belajar maka

kalian menyia-nyiakan masa depan,”

tuturnya.

Ilmu bagi Zulkifli Hasan penting dikuasai.

Meski demikian, diharapkan para santri dan

santriwati memegang nilai-nilai luhur bangsa.

Sekarang ini, kata Zulkifli Hasan, nilai-nilai

luhur bangsa ditinggalkan oleh masyarakat,

terutama generasi muda. Akibatnya, generasi

muda banyak yang tak peduli pada

lingkungannya. “Generasi zaman now kok

nggak paham dan tahu lingkungan

sekitarnya,” ucapnya. Untuk itu, dia mengajak

generasi muda memahami, peduli, dan empati

terhadap apa-apa yang terjadi di lingkungan

paling dekat hingga masalah kebangsaan.

Dalam kesempatan tersebut, pria yang

suka olahraga lari itu memuji peran santri

dan pesantren dalam perjalanan sejarah

bangsa. Dalam era kemerdekaan, pesantren

turut ambil bagian dalam mengisi ruang yang

ada. “Pesantren menjalankan amanat

konstitusi, yakni ikut mencerdaskan

kehidupan bangsa,” ujarnya. “Ini merupakan

tugas mulia,” tambahnya.  ❏

AWG
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M
AU pakai konde silahkan, mau pakai

jilbab juga silahkan,” ujar Ketua MPR

Zulkifli Hasan kepada ratusan

anggota Perempuan Peduli Pembangunan

Daerah Indonesia (PPPDI) yang mengikuti

Sosialisasi Empat Pilar di Gedung Nusantara

V, Kompleks Parlemen, Jakarta, 4 April 2018.

Zukifli Hasan menegaskan, kita jangan

mempertentangkan soal pakaian yang

dikenakan. “Jangan saling mengejek di antara

kita,” tegasnya.

Dipaparkan, Pancasila memberi kebebasan

kepada rakyat untuk menjalankan kehidupan

beragama sesuai perintah agama masing-

masing. Menurut Zulkifli Hasan, menjalankan

perintah agama merupakan pelaksanaan Sila

I Pancasila. “Kita hormati keyakinan yang

berbeda,” ujarnya.

Zulkifli Hasan menyesalkan bila ada orang

yang mengejek soal pakaian yang dikenakan.

“Kalau ada yang menggunakan jilbab bahkan

cadar, ya silahkan dan kita wajib

menghormati,” paparnya. Menurut alumni

Universitas Krisnadwipayana itu, yang

menggunakan jilbab bahkan cadar

mempunyai hak yang sama dengan yang lain.

Keragaman yang ada bagi pria yang

akrab dipanggil Zulhas harus disyukuri.

“Keragaman adalah sunnatullah,” paparnya.

Sebagai mantan Menteri Kehutanan, dirinya

Perempuan Peduli Pembangunan Daerah Indonesia (PPPDI)

Ketua MPR Tegaskan Untuk Saling Menghormati

mengungkapkan flora dan fauna itu jenisnya

beragam. “Kalau satu jenis hal demikian

malah akan membikin punah,” ujarnya. Untuk

itu, dirinya mengajak kepada semua untuk

melaksanakan Demokrasi Pancasila. Disebut

Demokrasi Pancasila melahirkan kesetaraan,

harmoni, dan keadilan.

Sebelumnya, dalam sambutannya Ketua

PPPDI, Sri Sundari, menuturkan sosialisasi

yang dilakukan pada pagi itu merupakan salah

satu rangkaian dari berbagai acara yang

telah rencanakan. Dalam bulan April, PPDI di

awal bulan telah memperingati Hari Kartini.

Untuk memperingati hari tersebut, digelar

berbagai festival dan kegiatan seperti semi-

nar, puisi, pidato. “Semuanya bernuansa Hari

Kartini,” ujarnya. Selepas sosialisasi, mereka

akan menggelar lomba fashion show dan

tata rias wajah.

Sri Sundari dalam kesempatan itu

mengatakan, anggota PPPDI harus peduli

pada pembangunan perempuan. “Kita harus

memberi ruh pembangunan Indonesia lewat

organisasi ini,” tegasnya.  ❏

AWG
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Universitas Negeri Semarang (Unnes)

P
AGELARAN  wayang spektakuler

dalam rangka Sosialisasi Empat Pilar

MPR, kerjasama antara MPR RI dan Uni-

versitas Negeri Semarang (Unnes),

berlangsung sukses. Buktinya, pertama,

mampu menyedot ribuan penonton dari

berbagai daerah  di Semarang dan

sekitarnya. Kedua, pagelaran itu mendapat

penghargaan dari  Lembaga Prestasi Indo-

nesia Dunia.

Penghargaan diberikan karena pagelaran

wayang yang berlangsung di Pelataran

Rektorat Unnes pada Kamis (29/3) itu

berhasil menampilkan dua dalang  beda aliran

dalam satu panggung. Pagelaran wayang

semacam  itu belum pernah terjadi

sebelumnya, baik di Indonesia maupun

dunia.

Pagelaran wayang kulit spektakuler yang

diselenggarakan berbarengan dengan

puncak perayaan  Dies Natalis Unnes ke-53

itu ditandai penyerahan tokoh wayang

Bawularno dari Ketua Badan Pengkajian

MPR, Bambang Sadono, kepada Ki Dalang

Sigit Arianto. Pagelaran  wayang itu

mengetengahkan lakon Manunggaling

Mustikaning Jagat  dimainkan  oleh dalang

Ki Sigit Ariyanto dan Ki Seno Nugroho.

Ribuan warga masyarakat Semarang dan

sekitarnya turut memeriahkan pagelaran

tersebut. Puluhan pedagang dadakan

memanfaatkan keramaian penonton wayang

itu dengan menjajakan dagangannya. Ikut

hadir dalam acara tersebut, Wakil Ketua DPR

yang juga Ketua Harian Dewan Penyantun

Unnes Dr. Agus Hermanto, Kepala Biro

Humas MPR Siti Fauziah, dan Rektor Unnes

Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.

Pagelaran Wayang MPR, Raih  Prestasi Dunia
Sesaat sebelum membuka acara

pagelaran wayang ini, Bambang Sadono

mewakili Ketua MPR RI mengatakan, wayang

merupakan salah satu metode sosialisasi

Empat Pilar yang sudah lama dipakai untuk

memasyarakatkan Empat Pilar. Dibanding

metode yang lain, wayang relatif lebih mudah

diterima masyarakat, karena bahasa yang

digunakan lebih sederhana, sehingga mudah

dipahami dan dimengerti oleh  masyarakat.

“Mohon Ki Dalang memakai bahasa yang

mudah dipahami masyarakat, agar pesan

Empat Pilar yang hendak disampaikan

kepada masyarakat gampang dicerna”, pinta

Bambang Sadono.

Sebelumnya Ketua Biro Humas MPR RI,

Siti Fauziah, mengatakan, pagelaran wayang

di Unnes itu memang spektakuler, karena

melibatkan dua dalang yang memiliki aliran

berbeda. Yaitu, gaya Surakarta dan

Jogjakarta. Cara itu cukup unik, dan baru

pertama dilakukan dalam perjalanan

pagelaran wayang oleh MPR.

“Mudah-mudahan, kalau ada kesempatan

kerjasama lagi dengan MPR, Unnes bisa

melakukan hal-hal unik yang belum ada

sebelumnya. Karena cara itu cukup menarik,

untuk dinikmati”, kata Siti Fauziah.

Pernyataan serupa disampaikan Rektor

Unnes, Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum.

Menurut Fathur, pertemuan dua dalang beda

aliran dalam satu panggung merupakan

sesuatu luar biasa. Peristiwa itu

mengisyaratkan bahwa kebhinnekaan bukan

sesuatu yang mustahil untuk disatukan.

Buktinya adalah pementasan wayang

spektakuler. Asalkan, nilai-nilai yang dimiliki

bangsa Indonesia terus dipertahankan dan

dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

Manunggaling Mustikaning Jagad

menceritakan upaya Prabu Puntadewa, raja

negara Amarta menghindarkan negaranya

dari kehancuran. Upaya itu berhasil setelah

mendapat bantuan dari Pandawa. Tetapi

Pandawa sendiri harus bekerja keras,

bahkan hampir menemui ajalnya, sebelum

akhirnya mereka berhasil membantu

menyelamatkan Negara Amarta terlepas dari

kehancuran. ❏

MBO
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Jogjakarta

Gelak Tawa Saat Sosialisasi
Lewat Pentas Seni dan Budaya

A
NGKRINGAN Pendopo Dalem

Jogjakarta, Jum’at malam, 13 April

2018, menjadi panggung hiburan

rakyat. Malam itu berbagai pentas seni dan

budaya, seperti pembacaan puisi, stand up

comedy, musik jazz, regae, pop, dan

wayang hip hop disuguhkan kepada

masyarakat.

Pertunjukan malam itu bukan pentas biasa,

sebab dalam acara itu didukung oleh Fajar

Nugros, Erros Djarot, Moamar Emka,

Syaharani, serta seniman dan budayawan

Kota Jogjakarta. Hiburan yang dimulai pukul

19.00 hingga pukul 23.00 WIB itu merupakan

kegiatan Sosialisasi Empat Pilar. Sebagai

kegiatan MPR, Wakil Ketua MPR Muhaimin

Iskandar hadir dan mengikuti acara itu sejak

dibuka hingga selesai acara.

Pria yang akrab dipanggil Cak Imin, dalam

sambutannya mengatakan, akhir-akhir ini di

tengah masyarakat terjadi dinamika media

sosial dengan intensitas yang tinggi. Dalam

media sosial tersebut terjadi saling silang

pendapat sehingga masyarakat terbelah dan

berhadapan. “Hal demikian membuat ruang

publik menjadi pengap,” ujarnya.

Situasi yang demikian, menurut alumni UGM

itu diakibatkan politik yang tidak semestinya.

Politik dianggap sebagai segala-galanya

sehingga menjadi kering dan penuh amarah.

Bagi Muhaimin, politik seharusnya penuh

gagasan bukan menjadi sarana adu jago.

Menghadapai situasi demikian, mantan

Ketua Umum PB PMII itu mengajak semua

untuk berani keluar dari ruang pengap. “Mari

kita saling berpegang tangan mendudukkan

makna politik yang sesungguhnya, yakni

politik kebangsaan,” paparnya.

Cak Imin menegaskan, negeri ini adalah

milik semua tanpa harus mengeliminasi salah

satu pihak. Untuk itu bila ada yang menjadikan

politik sebagai panglima maka harus diganti

budaya sebagai panglima. “Budaya harus

menjadi landasan berpikir untuk mengembali-

kan kedaulatan rakyat,” ujar pria asal

Jombang, Jawa Timur, itu.

Dia mengungkapkan, bangsa dan negara

ini masih banyak pekerjaan yang harus

diselesaikan. Nilai-nilai luhur bangsa,

katanya, mulai ditinggalkan. Contohnya,

demokrasi yang seharusnya permusya-

warahan diganti dengan digantungkan pada

elektabilitas sehingga orang yang memiliki

elektabilitas tinggi akan menjadi pemimpin.

“Pemimpin yang terpilih itu cerminan dari

masyarakat,” ungkapnya. “Hal demikian

karena politik elektabilitas,” tambahnya.

Muhaimin melihat fakta bahwa Pilkada

yang ada sudah sangat liberal. “Yang punya

uang yang menang,” ungkapnya. Untuk itu

dirinya mengajak mengevaluasi nilai-nilai

yang tak sesuai dengan Empat Pilar.

Untuk menciptakan situasi politik yang sehat,

dirinya menyebut harus ada pembenahan

aturan Pemilu dan pendidikan politik bagi

masyarakat. “Orang-orang yang baik harus

kita ajak masuk dalam politik,” paparnya. “Kita

optimistis ke depan masyarakat akan memilih

pemimpin yang baik,” tegasnya.

Dalam sosialisasi yang dihadiri ratusan

orang tersebut, peserta sering tertawa

terbahak-bahak atas komedi yang disajikan.

Acara yang bertema guyon, guyub, & dia-

log tersebut penuh dengan kelucuan, meski

tanpa meninggalkan pesan-pesan

kehidupan. Acara bertambah gayeng ketika

suguhan makanan dan minuman khas Jogja

disediakan oleh panitia. ❏

AWG
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Masjid Agung Bendomungal, Jawa Timur

Pancasila Buah Pengorbanan Umat Islam

P
ERINGATAN akbar Maulid Nabi Besar

Muhammad SAW dalam rangka haul

Habib Abdullah bin Saleh Assegaf,

pendiri Majelis Maulid Watta’l im

Raudhatussalaf, Pasuruan, Jawa Timur,

berlangsung  meriah. Ribuan warga masya-

rakat memadati tempat acara di Sekretariat

Majelis Maulid Watta’lim Raudhatussalaf, Jl.

Hiu 273, Utara Masjid Agung Bendomungal,

Bangil, Jawa Timur, Sabtu (14/4).

Warga sangat antusian mengikuti acara

tersebut. Sebagian di antaranya malah tidak

kebagian tempat untuk berteduh. Mereka

terpaksa berdiri di emperan toko atau rumah-

rumah warga yang ada di sekitar lokasi acara.

Turut hadir pada acara tersebut, Wakil

Ketua MPR RI Dr. H. Mahyudin, ST, MM; Habib

Umar Abdullah Assegaf sebagai pemimpin

Majelis Maulid Watta’lim Raudhatussalaf,

keturunan syaikh Abdul Qodir Jaelani

Maulana Syaikh Afeefudin Abdul Qodir Al

Jailani dari Bagdad; Plt Bupati Pasuruan; para

habaib; dan para kiai dari berbagai daerah.

Wakil Ketua MPR  Dr. H. Mahyudin, St, MM,

menyatakan, Pancasila merupakan buah

pengorbanan umat Islam bagi bangsa dan

negara Indonesia. Karena sebelumnya, sila

pertama Pancasila itu berbunyi:  “Ketuhanan

Yang Maha Esa dengan Kewajiban

Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluknya.”

Tetapi, masyarakat Indonesia Indonesia

Timur keberatan dengan bunyi sila pertama

itu. Mereka beralasan, sila tersebut tidak

sesuai dengan kondisi masyarakat di Indo-

nesia timur. Dikhawatirkan, kalau sila pertama

itu dipertahanan maka masyarakat Indone-

sia Timur akan memisahkan diri dari Republik

Indonesia.

Mendapati kondisi tersebut sejumlah alim

ulama berkumpul, berpikir dan beristikhoroh.

Mereka tidak ingin negara yang baru

diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 itu

terpecah, karena masalah tidak ada ke-

sepakatan. Setelah beberapa saat, para

ulama itu menunjukkan sikap kenegara-

wanan yang sangat tinggi, hingga akhirnya

mereka memutuskan untuk mengalah,

semata-mata demi keutuhan NKRI.

“Jadi, Pancasila adalah buah keikhlasan

umat Islam, yang mau mengalah.  Meski

jumlahnya mayoritas, mereka tidak

memaksakan kehendak dan memilih menjaga

keutuhan NKRI”, ujar Mahyudin. Karena

kemauan mengalah itulah hingga kini bangsa

Indonesia tetap memiliki Pancasila, yang

mampu mengayomi seluruh agama yang

diakui di Indonesia.

Karena itu, Mahyudin mengajak seluruh

masyarakat Muslim berkontribusi dalam

menjaga persatuan dan kesatuan. Ini sesuai

dengan sifat agama Islam yang menjadi

rahmat bagi seklian alam. Meski mayoritas,

Islam tetap menghargai dan menghormati

agama-agama lain yang penganutnya lebih

kecil jumlahnya.  “Islam tidak mengenal bom

bunuh diri, anarkisme dan merusak tempat

ibadah lain. Islam itu rahmat bagai seluruh

alam”, tegas Mahyudin.

Tugas Pimpinan MPR itu, menurut

Mahyudin, mirip dengan tugas para ulama,

yaitu berdakwah. Bedanya, materi  dakwah

para ulama adalah pengetahuan agama,

sedangkan materi dakwah MPR adalah

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, menjaga

persatuan dan kesatuan NKRI, serta

Bhinneka Tunggal Ika.

 Pada kesempatan itu, Mahyudin

berkesempatan menyampaikan santunan

yang diberikan oleh Majelis Maulid Watta’lim

Raudhatussalaf kepada perwakilan 2262

anak yatim piatu, di sekitar Kabupaten

Pasuruan. ❏

MBO
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Kabupaten Kampar

P
ERAN Raja Kerajaan Siak Sri Indrapura

Sultan Syarif Kasim II dalam

kemerdekaan Indonesia tak bisa di-

anggap remeh. Sultan Syarif Kasim II

termasuk tokoh Islam yang sangat peduli

pada kemerdekaan Indonesia. Buktinya,

pada 1946 atau tak lama setelah Kemer-

dekaan diproklamamirkan pada 17 Agustus

1945, Sultan Syarif  Kasim II menyatakan

dukungannya kepada kemerdekaan Indone-

sia dengan menyatakan, Kesultanan Siak Sri

Indrapura menjadi  bagian dari Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Jangan Sekali-kali Hilangkan
Jasa Umat (Jashijau)” 

Wakil Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur

Wahid menyatakan hal itu pada saat

menyampaikan sosialisasi Empat Pilar MPR

pada keluarga besar Majelis Pesantren dan

Mahad Dakwah Islam (Mahadi) Riau, Sabtu

(17/3/3018). Di depan ratusan santri, guru-

guru pesantren, dan tokoh-tokoh masyarakat

Kabupaten Kampar dan sekitarnya, Hidayat

Nur Wahid mengawali sambutannya dengan

memaparkan peran tokoh-tokoh Islam dalam

kemerdekaan Indonesia, termasuk Raja

Kerajaan Siak Sri Indrapura, Sultan Syarif

Kasim II.

Di acara yang berlangsung di Aula Masjid

Al Ihsan Boarding School di Desa Kubang,

Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar

itu, Hidayat Nur Wahid mengungkapkan

bahwa Sultan Syarif Kasim II memang peduli

terhadap kemerdekaan Indonesia.

Kepedulian itu ditunjukkannya  sejak masih

berusia remaja. Pada usia 12 tahun,  Syarif

Kasim Abdul Jalil Saifudin dikirim oleh ayah,

Sultan Syarif Hasyim, ke Jakarta untuk

belajar. Nah, selama di Tanah Betawi

ternyata Syarif Kasim banyak bergaul

dengan tokoh-tokoh pergerakan.

Setelah ayahnya (Sultan Syarif Hasyim)

wafat, Syarif Kasim kembali ke Riau, dan

dia dinobatkan menjadi Raja Kesultanan Siak

Sri Indrapura pada usia 21 tahun dengan

nama Sultan Syarif Kasim II. “Peran tokoh

Islam dari Riau ini dalam kemerdekaan Indo-

nesia sungguh besar,” ujar Hidayat Nur

Wahid. Buktinya, pada 1946 atau proklamasi

kemerdekaan, 17 Agustus 19445, Sultan

Syarif Kasim II datang ke Jakarta menemui

Soekarno. Kepala Bung Karno, Sultan yang

namanya diabadikan menjadi nama bandara

di Riau ini menyerahkan mahkotanya dan

pedangnya.

Bukan hanya sekedar pernyataaan

bergabung dengan Republik Indonesia, Sul-

tan Syarif Kasim II juga menyerahkan

sbagian harta kekayaannya kepada Bung

Karno. Harta kekayaan yang disumbangkan

berupa emas senilai 13 juta gulden (sekarang

setara Rp 1,4 triliun). “Tindakan Sultan Syarif

Kasim II ini luar biasa,” katanya.

Menurut Hidayat Nur Wahid, pengorbanan

yang luar biasa diberikan oleh seorang raja

dan juga tokoh Islam menjadi salah satu bukti

bahwa antara Islam dan Indonesia tidak ada

pertentangan. Tidak seperti  anggapan

penganut Islam phobia yang menganggap

Islam anti Pancasila. “Tapi kenyataannya,

justru  Islam punya andil besar dalam

kemerdekaan Indonesia,” ungkap politisi

Partai Keadilan Sejahtera. 

Selain pengorbanan yang diberikan oleh

Sultan Syarif Kasim II, Hidayat Nur Wahid

juga menunjuk peran dan jiwa besar tokoh-

tokoh Islam yang tergabung tim sembilan

(BPUPK). Tim inilah yang menentukan dan

menetapkan dasar negara Indonesia.

Kemudian, peran tokoh Partai Islam

Masyumi, Mohamad Natsir, yang juga tidak

kecil. Natsir terkenal dengan  ‘Mosi Integral’

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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yang berhasil mengembalikan bentuk

negara dari Republik Indonesia Serikat (RIS)

kembali menjadi Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI).

Mengingat jasa umat Islam dalam

memerdekakan Indonesia ini sangat besar,

maka  Hidayat  Nur Wahid sangat setuju

dengan ungkapan Bung Karno yang

mengatakan, jangan sekali-kali meninggalkan

sejarah (jas merah). Dalam konteks peran

umat Islam, kata Hidayat Nur Wahid, jangan

sekali-kali hilangkan jasa umat (jas hijau).

Berkaitan dengan sosialisasi Empat Pilar

MPR, Hidayat menjelaskan bahwa MPR

menyelenggarakan sosialisasi dengan

tujuan untuk mengingatkan, jangan sampai

negara Indonesia ini terpecah belah, seperti

yang terjadi terhadap negara Uni Soviet dan

Yugoslavia. Uni Soviet dan Yugoslavia

terpecah menjadi beberapa negara. “Kalau

Indonesia sampai terpecah, nggak bisa

dibayangkan bakal melahirkan tragedi besar,”

ujar Hidayat Nur Wahid. ❏

SCH

W
AKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid

memanfaatkan hari libur dengan

menyampaikan sosialisasi Empat Pi-

lar MPR kepada masyarakat Pariaman,

Sumatera Barat (Sumbar), Minggu (25/3/

2018). Sosialisasi ini merupakan kerjasama

MPR dengan Yayasan Cinta Indonesia

Sejahtera. Hadir dalam sosialisasi ini

anggota MPR dari Fraksi PKS, H. Refrizal.

Hidayat Nur Wahid mengapresiasi kegiatan

sosialisasi Empat Pilar MPR di Pariaman. Ini

menunjukkan keinginan warga bangsa Indo-

nesia untuk terus memahami Empat Pilar MPR.

“Kami mengapresiasi kepada warga bangsa

Hidayat Nur Wahid: Nilai Empat Pilar Bisa Atasi
Masalah Bangsa

Pariaman, Sumatera Barat

Indonesia untuk terus memahami Empat Pilar

MPR. Mereka mengundang MPR untuk

sosialisasi. Kali ini sosialisasi Empat Pilar MPR

di Pariaman,” katanya.

Menurut Hidayat, antusiasme masyarakat

untuk memahami Empat Pilar MPR

memperlihatkan adanya komitmen menjaga

Indonesia.  “Sosialisasi Ini menjadi suatu

tanda bahwa kita memiliki komitmen yang

kuat untuk menjaga Indonesia dengan

Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan

Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya.

Hidayat menegaskan bahwa persoalan

dan rintangan yang dihadapi bangsa Indo-

nesia sesungguhnya bisa diatasi jika semua

pihak, mulai dari tingkatan yang tertinggi,

yaitu presiden hingga tingkatan paling

rendah, yakni warga biasa, betul-betul

melaksanakan ketentuan dan nilai-nilai Empat

Pilar, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945,

NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Beragam rintangan yang dihadapi Indo-

nesia seperti terorisme, radikalisme,

atheisme, komunisme, LGBT, termasuk juga

dampak dari utang, dampak pengangguran

yang besar, itu semua bisa kita atasi kalau

semua pihak mulai dari presiden

melaksanakan seluruh ketentuan dari Empat
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Pilar MPR, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun

1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,”

tandasnya.

Hidayat memberi contoh kalau kita

memahami Ketuhanan Yang Maha Esa, maka

kita jangan membiarkan perilaku merusak

moral bangsa. Kalau kita betul-betul

memahami Persatuan Indonesia maka jangan

membiarkan terjadinya separatisme.

“Begitu juga dengan sila adil dan beradab

maka tegakkanlah hukum dengan adil.

Jangan nenek yang tua dihukum, tapi koruptor

Rp 35 triliun dibiarkan pergi ke luar negeri,”

katanya memberi perumpamaan.

“Jadi kekhawatiran yang disampaikan

banyak pihak tentang masa depan Indone-

sia adalah bagian dari early warning,

peringatan dini, agar kita betul-betul tidak

menjadi negara yang gagal. Tapi kita secara

dini mengetahui masalahnya dan bisa

menyelesaikannya,” sambungnya.

Hidayat menambahkan, semua pihak bisa

berkontribusi untuk menyelesaikan masalah

bangsa. “Dan, MPR melakukan kontribusi itu

di antaranya melalui pemahaman yang baik

dan benar tentang Pancasila, UUD NRI Tahun

1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,”

ucapnya.

Tokoh di Sumbar Menyelamatkan NKRI
Setelah menyampaikan sosialisasi Empat

Pilar MPR di Pariaman, pada petang hari,

Hidayat Nur Wahid bertemu dengan kader-

kader Gema Keadilan Sumbar untuk kegiatan

sosialisasi. Dalam sosialisasi ini, Hidayat

menyebut dua peristiwa penting di Sumatera

Barat yang menandakan ulama dan  politisi

Islam ikut menyelamatkan NKRI. Dua tokoh

Islam di Sumbar berperan besar

menyelamatkan Indonesia dari dijajah

kembali oleh Belanda.

“Pertama adalah Sjafroedin Prawira-

negara. Dan, kedua, Mohammad Natsir.

Keduanya tokoh Islam yang berada di

Sumatera Barat dan ikut menyelamatkan

NKRI, “ kata Hidayat dalam Sosialisasi Empat

Pilar MPR kerjasama MPR dengan Gema

Keadilan Sumbar.

Hidayat mengungkapkan nama Sjafroedin

Prawiranegara tidak bisa dilepaskan dari

peristiwa Pemerintahan Darurat Republik

Indonesia (PDRI). PDRI ini merupakan

peristiwa yang sangat penting dalam

sejarah Indonesia. Bahkan Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono menjadikan peristiwa

itu sebagai Hari Bela Negara, yaitu tanggal

19 Desember 1948.

Mr. Sjafroedin Prawiranegara adalah

tokoh Islam yang berasal dari Partai Masyumi

(Majelis Syuro Muslim Indonesia). Pada

waktu itu Sjafroedin adalah Menteri

Perbendaharaan Negara. Mr. Sjafroedin

menyelamatkan Indonesia agar tidak jatuh

ke tangan Belanda. Pada saat itu ibukota

Jogjakarta telah dikuasai Belanda. Bung

Karno, Bung Hatta, dan Sutan Sjahrir, berada

dalam tahanan.

“Sjafroedin Prawiranegara mendapat tele-

gram dari A.R. Baswedan agar melakukan

sesuatu untuk menyelamatkan Indonesia.

Kemudian pada 19 Desember 1948,

Sjafroedin mendeklarasikan berdirinya

Pemerintah Darurat Republik Indonesia di

Bukittinggi sehingga PBB mengumumkan In-

donesia masih ada dan tidak berada di

bawah penjajajan Belanda,” papar Hidayat.

Tokoh kedua yang menyelamatkan Indone-

sia adalah Mohammad Natsir. Ketua Fraksi

Partai Masyumi di DPR Republik Indonesia

Serikat (RIS) ini mengembalikan RIS menjadi

NKRI melalui Mosi Integral pada 3 April 1950

untuk kembali pada sistem integral Indonesia.

“Moh Natsir tidak rela Indonesia dipecah

belah. Mosi integral diterima Bung Hatta dan

Bung Karno memproklamasikan kembali In-

donesia pada 17 Agustus 1950,” kata

Hidayat.

Peran Sjafroedin Prawiranegara dan Moh

Natsir dalam menyelamatkan Indonesia,

lanjut Hidayat, menunjukkan partai Islam dan

umat Islam dalam sejarah Indonesia. “Anak

muda perlu memahami sejarah ini karena hal

ini sering ditutup-tutupi,” ucapnya. ❏

BSC
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SOSIALISASI

M
ENDAPAT kunjungan mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat, Banjarmasin, Wakil Ketua

MPR Mahyudin mengharap, kunjungan ke

Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, itu diguna-

kan sebaik-baiknya. “Dari Lambung Mang-

kurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ke

Jakarta, perlu biaya. Untuk itu, manfaatkan

waktu semaksimal mungkin,” ujar Mahyudin

saat bertatap muka dengan 200 mahasiswa

itu di Gedung Nusantara, Kompleks

Parlemen, Senayan, Jakarta, 26 April 2018.

Mahyudin menjelaskan, komplek Parlemen

tak sekadar sebagai gedung wakil rakyat,

namun Gedung Nusantara atau yang lebih

dikenal dengan gedung kura-kura merupa-

kan salah satu cagar budaya atau heritage.

“Sehingga gedung itu kita lestarikan,”

ujarnya.

Tak hanya itu, kata Mahyudin, di kompleks

Parlemen terdapat beberapa keistimewaan.

Mahyudin menyebutkan, di Perpustakaan

Parlemen terdapat arsip-arsip hukum

ketatanegaraan, mulai dari Sidang BPUPKI

hingga arsip yang paling baru. “Dari sinilah

kalian bisa banyak belajar mengenai proses

ketatanegaraan,” ujar Mahyudin.

Politisi Partai Golkar itu berharap, Univer-

sitas Lambung Mangkurat dalam proses

pendidikan dan penelitian lebih mengedepan-

kan sebagai lembaga riset. “Riset merupakan

salah satu cara untuk meningkatkan mutu

perguruan tinggi,” paparnya. Lalu, di

hadapan mahasiswa dan dosen fakultas

hukum, Mahyudin menyodorkan hal-hal yang

menarik untuk dijadikan riset bagi Universi-

tas Lambung Mangkurat dalam masalah tata

negara. Dia mengungkapkan, saat ini ada

keinginan dari sebagaian masyarakat untuk

mengamandemen kembali UUD NRI Tahun

1945, dan di sisi yang lain, ada yang ingin

kembali ke UUD Tahun 1945.

Mahyudin mengakui,  setelah UUD Tahun

1945 diamandemen, bangsa ini tidak lagi

memiliki GBHN atau Haluan Negara.

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

MPR Terima Kunjungan Lambung Mangkurat

Akibatnya, ganti Presiden ganti kebijakan.

“Antara kebijakan pusat dan daerah pun

sering tak sejalan,” ungkapnya. Hal-hal itulah,

menurut Mahyudin, layak dikaji. “Sistem apa

yang pas buat bangsa dan negara, kalian

kaji lewat riset,” ujarnya.

Lebih lanjut Mahyudin mengingatkan,

generasi muda adalah pewaris dan pelanjut

perjalanan bangsa dan negara. “Jangan

sampai kalian diwarisi utang dan kebang-

krutan,” ucap Mahyudin. Pria lulusan Fakul-

tas Teknik Universitas Lambung Mangkurat

itu menginginkan generasi muda mendapat

warisan negara yang kuat dan maju.

Untuk itu, dia berharap, generasi muda harus

mengubah pola pikir. Mahasiswa harus berpola

pikir riset. “Jangan hanya berpikir lulus dan

menjadi sarjana,” papar-nya. Berubah pola pikir

bagi Mahyudin sangat penting, sebab saat ini

masyarakat disuguhi tontonan yang tak

mendidik. “Kita diberi tontonan banyaknya

pejabat ditangkap dan dihukum karena

korupsi,” ungkapnya. “Korupsi adalah musuh

utama kita,” tambahnya.

Kabiro Sekretariat Pimpinan Setjen MPR

M. Rizal dalam pemaparannya mengatakan,

sosialisasi yang dilakukan oleh MPR dengan

menggunakan berbagai metode. Dia menye-

but antara lain, sosialiasi lewat training of

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Madiun

B
ALLROOM Hotel Merdeka Madiun terisi

penuh peserta Sosialisasi Empat Pilar

MPR. Bahkan para peserta harus duduk

di balkon karena tidak mendapat tempat

duduk di ruang utama. Saat itu waktu sudah

menunjukkan pukul 19.30 WIB. Semua masih

berada di ruangan untuk mengikuti

Sosialisasi Empat Pilar MPR.

Menjelang pukul 20.00 WIB, Wakil Ketua

MPR Hidayat Nur Wahid memasuki Ballroom.

Sekitar 800 peserta warga Madiun mengikuti

Sosialisasi Empat Pilar pada Kamis malam

(19/4/2018). Pada awal penyampaian materi,

Hidayat Nur Wahid menyampaikan apresiasi

terhadap kehadiran warga Madiun yang

memenuhi Ballroom Hotel Merdeka.

Kepada peserta sosialisasi, Hidayat

menyatakan, dalam tahun politik ini rakyat

perlu diingatkan dengan kedaulatan yang

dimilikinya. Rakyat agar tidak menyia-nyiakan

kedaulatan yang dimilikinya, misalnya dengan

tidak menggunakan hak pilih atau Golput.

Menurut Hidayat, kedaulatan rakyat ini

penting untuk disampaikan terkait dengan

tahun politik. “Dengan mengingatkan

kedaulatan rakyat pada tahun politik ini maka

rakyat seharusnya bisa menggunakan hak

pilih mereka,” kata politisi PKS ini dalam

sosialisasi  hasil kerjasama MPR dan Yayasan

Bina Insan Muslim. Narasumber sosialisasi ini

Ir. Sigit Sosiantomo, anggota MPR Fraksi PKS,

yang juga Wakil Ketua Komisi V DPR.

Dalam sosialisasi ini Hidayat mengingatkan

agar rakyat tidak membuat mubazir atau

menyia-nyiakan kedaulatan yang dimilikinya.

Misalnya menjadi Golput. Sebab menjadi

Golput tidak menyelesaikan masalah.

Selain itu, kalau rakyat menggunakan hak

Hidayat Nur Wahid: Kedaulatan Rakyat Jangan
Disia-siakan

pilihnya maka gunakan sesuai akal sehat dan

hati nurani. Karena itu, Hidayat meminta

seluruh pihak untuk menjaga agar kedaulatan

rakyat ini tidak dirampok atau dimanipulasi

dengan intimidasi dan money politics.

“Sebab kedaulatan rakyat ini ada di UUD.

Karena itu di tahun politik ini agar kedaulatan

rakyat bisa dijalankan dengan baik,” katanya.

Dengan kedaulatan yang dimilikinya, lanjut

Hidayat, rakyat juga diingatkan bahwa

mereka yang menentukan masa depan In-

donesia, baik dalam konteks Pilkada, Pileg,

maupun Pilpres. “Rakyat bisa menjadi bagian

yang memotong lingkaran setan pesimisme,

korupsi, penyalahgunaan kewenangan.

(Lingkaran setan) Itu bisa terjadi ketika

mereka terpilih dengan cara-cara yang tidak

sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat,”

paparnya.

“Kalau rakyat ingin melakukan perubahan

maka inilah saatnya ketika mereka sadar

bahwa hak pilih merupakan kedaulatan yang

diberikan oleh UUD,” sambungnya.

Pada bagian lain Hidayat mengapresiasi

warga Madiun yang antusias mengikuti

sosialisasi Empat Pilar MPR. Ini menunjukkan

bahwa mereka masih mencintai Indonesia.

“Ini menjadi modal yang harus terus dirawat,”

katanya.

Hidayat juga berharap pimpinan lembaga

lain ikut menjadi bagian untuk merawat Empat

Pilar ini. “Dengan cara menjadi teladan. Pal-

ing tidak jangan membuat keputusan atau

kebijakan yang bertentangan dengan

Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,”

pungkasnya. ❏

BSC

trainers, outbond, pentas seni dan budaya,

debat konstitusi. Sosialisasi dilakukan agar

nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945,

NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, dipahami

dan diamalkan masyarakat.

Menurut Rizal, saat ini ada nilai-nilai yang

bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa

tumbuh di masyarakat. Dipaparkan,

kedaulatan ada di tangan rakyat. Pemimpin

dan wakil rakyat dipilih oleh rakyat. Tapi, di

lapangan banyak terjadi transaksi politik atau

money politic. “Akibatnya banyak politisi

ditangkap KPK,” ujarnya.

Dari sinilah maka MPR melakukan

sosialisasi agar terjadi perubahan pola pikir

masyarakat. “Kita ingin masyarakat memilih

pemimpin dan wakil rakyat yang mempunyai

integritas, amanah, serta memiliki visi dan

misi,” tegasnya. “Jangan pilih pemimpin

secara instan,” tambahnya. ❏

AWG
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SOSIALISASI

PAUD Institut

T
EPAT pada  peringatan Hari Kartini 2018,

Sabtu (21/4), bertempat di  Perpus-

takaan Nasional, Jl. Medan Merdeka

Selatan, Jakarta Pusat, Ketua MPR RI Zulkifli

Hasan bersilaturahim dengan 1000 orang

kaum perempuan.  Ke-1000 perempuan itu

adalah  para guru Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) seluruh Indonesa.  Selain ber-

silaturahim, Ketua MPR juga menyampaikan

sosialisai Empat Pilar MPR RI.

Ikut hadir dalam acara yang digagas

oleh MPR bekerjasama dengan PAUD

Institut itu, antara lain Dirjen PAUD

Kemendikbud  Ir. Haris Iskandar Ph.D.,

Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris

Merdeka Sirait, serta  Ketua PAUD Institut

Bonar Simangunsong.

Di momentum Hari Kartini, Zulkifli Hasan

memberikan penghormatan terhadap peran

Guru  dalam mencerdaskan anak bangsa.

Menurut Zulkifli Hasan, Kartini telah

membawa  bangsa Indonesia dari gelap

terbitlah terang. Begitu juga guru, membuat

kita  tidak tahu menjadi tahu.  “Hormat kami

untuk Guru penerus perjuangan Kartini,” ujar

Zulkifli Hasan.

Selanjutnya.  Ketua MPR mengatakan,

yang membuat sebuah bangsa bisa maju,

bukan karena kekayaannya. Tetapi karena

pimpinan dan pengelolanya. Ketua MPR

lantas menceritakan bagaimana Singapura

yang tidak memiliki sawah,  tetapi warganya

tidak kekurangan pangan dan  daging sapi.

Selain Singapura, Zulkifli juga mencontohkan

Jepang. Negeri Sakura itu, kata Zulkifli,

wilayahnya sangat kecil, tetapi segala

kebutuhan pangannya terpenuhi dengan

baik.

“Korea Selatan, Jepang, dan Singapura

adalah negara maju, meskipun mereka  tidak

memiliki kekayaan alam. Karena itu, kita tidak

boleh dininabobokkan, bermalas-malasan,

karena memiliki kekayaan yang melipah”, ujar

Zulkifli Hasan.

Kunci kemajuan, kata Zulkifli, adalah

manusianya harus punya ilmu dan punya

nilai-nilai. Karena itu, para guru memiliki tugas

mulia. Merekalah yang menentukan manusia-

manusia Indonesia di masa depan.

“Tugas guru-guru PAUD ini sangat berat

dan mulia. Mereka dituntut menyiapkan

manusia Indonesia pada 20-30 tahun akan

datang. Karena itu, mereka harus diberi bekal

yang cukup, baik bekal ilmu pengetahuan

maupun bekal nilai-nilai”, kata Zulkifli Hasan

lagi.

Sayangnya, saat ini masih banyak

pemimpin yang berfikir bahwa kekuasaan

adalah jalan cepat menuju kaya. Pemikiran

seperti itu, kata Zulkifli Hasan, membuat

banyak bupati, gubernur, dan anggota DPR

Ketua MPR: Guru PAUD Penerus Semangat Kartini

yang terkena OTT oleh KPK.

Seharusnya para pemimpin itu mau meniru

H. Agus Salim, tokoh peletak diplomasi. Agus

Salim  adalah seorang diplomat yang

menguasai 12 bahasa. Dia adalah pejabat

tinggi, tetapi sangat sederhana. Tidak punya

mobil, dan tinggal di rumah kontrakan. “Tapi

saat ada temannya mengatakan, dia orang

miskin, Agus Salim langsung marah”, tutur

Zulkifli Zulkifli Hasan. ❏

MBO
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Kabiro Humas MPR Terima Kunjungan Mahasiswa UIN SGD Bandung

KEPALA Biro Humas Sekretariat Jenderal MPR RI Siti Fauziah

menerima kunjungan sekitar 30 mahasiswa perwakilan Universi-

tas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD) Bandung, di Ruang

Presentasi Perpustakaan Setjen MPR RI, Jakarta, Selasa (3/4/

2018). 

“Saya apresiasi dan kagum dengan semangat para mahasiswa

sekalian yang datang ke MPR dengan menempuh perjalanan darat

yang memakan waktu sekitar 5 jam lebih dari Bandung ke Jakarta. 

Generasi muda seperti inilah yang membuat kita yakin bahwa

generasi bangsa ke depan akan berkarakter bangsa yang ber-

Pancasila,” ujar Siti Fauziah.

Kepada para mahasiswa, Siti Fauziah menerangkan secara

detil tentang sejarah gedung MPR RI, termasuk bangunan-

bangunannya yang sangat ikonik dan instagramable, seperti 

gedung utama atau Gedung Nusantara yang lebih dikenal sebagai

Gedung Hijau atau Gedung Kura-Kura, dan air mancur serta sebuah

bangunan yang disebut ‘Elemen Elektrik’.

“Elemen elektrik tersebut melambangkan masa lalu, masa

sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi MPR itu tetap akan

mengingat masa lalu atau sejarah, masa sekarang yang sedang

dijalani dengan lebih baik, dan masa yang akan dating, yakni cita-

cita bangsa ke depan,” ungkapnya.

Berbicara soal nilai luhur bangsa, Siti Fauziah menyatakan,

mempelajari, memahami, serta mengimplementasikan nilai-nilai luhur

bangsa, seperti Pancasila semestinya menjadi kesadaran tersendiri

dalam benak generasi muda bangsa.  Jangan hanya hafal dan

paham budaya-budaya luar, seperti K-Pop, artis top Justin Bieber,

dan lainnya tapi lupa pada budaya sendiri,” ujarnya.

“Saya berharap, kedatangan para mahasiswa ini akan semakin

menambah ilmu dan pengetahuan seputar Empat Pilar dan seputar

kebangsaan.  Di MPR ada perpustakaan  dan di sana banyak

sekali pengetahuan soal itu. Silahkan memanfaatkan untuk

menambah wawasan, antara lain seputar proses amandemen

UUD, proses pembentukan UU, tugas-tugas para anggota parlemen

atau wakil rakyat dan sebagainya,” tandasnya. ❏

DER

PDSI Setjen MPR RI Gelar Netizen Gathering di Kota Medan

PENGOLAHAN Data dan Sistem Informasi (PDSI) Biro Humas, Setjen

MPR RI, gelar ‘Netizen Gathering: Ngobrol Bareng MPR RI’, di Dia-

mond Ballroom, Grand Swiss-belhotel, Medan, Sumatera Utara,

Jum’at (20/4).  Hadir sebagai keynote speech dan pembicara utama

Kepala Biro Humas MPR Siti Fuziah, serta dihadiri Kabag PDSI

Andrianto serta 100-an Netizen se-Kota Medan.

Dalam sambutannya, Siti Fauziah mengatakan, kegiatan Netizen

Gahtering adalah salah satu metode Sosialisasi Empat Pilar yang

sedang gencar dilaksanakan MPR RI. Metode lainnya, antara lain:

Pentas seni budaya, pagelaran wayang kulit, seminar, diskusi dan

lain-lain.  Masukan ide serta gagasan dari para peserta Netizen

terkait program dan kerja-kerja MPR sangat diharapkan. “Kami juga

mengharapkan dukungan netizen untuk menyebarluaskan pesan

Empat Pilar MPR dikomunitas atau followernya masing-masing,”

ujarnya.

Kabag PDSI Andrianto mengatakan, MPR memerlukan dukungan

dari elemen masyarakat seperti para netizens untuk menyebarluaskan

Sosialisasi Empat Pilar MPR. “Salah satu peran netizens yang kita

harapkan adalah berkiprah memasyarakatkan kembali Pancasila.

Karena sekarang ini kita perhatikan ‘anak-anak jaman now’ sudah

tidak lagi mau atau malah lupa tidak lagi membicarakan Pancasila,”

katanya.

Karena itu, lanjutnya, MPR mengajak serta kalangan netizen untuk

ikut menyebarkan Empat Pilar kepada masyarakat dengan cara yang

luwes, tidak kaku sesuai dengan gaya anak-anak muda sekarang.

Dengan metode seperti itu, diharapkan Empat Pilar bisa lebih gampang

diterima secara luas. ❏

DER

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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SOSIALISASIAWANCARAW

Ayub Khan, Anggota Komisi IX DPR

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

P
ADA 26 Maret 2018, Presiden Joko

Widodo telah menandatangani

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun

2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja

Asing (PTKA). Pemerintah menyebutkan

penerbitan Perpres ini setidaknya ditujukan

untuk mendukung perekonomian nasional

dan perluasan kesempatan kerja melalui

peningkatan investasi. Dengan penerbitan

Perpres ini, pemerintah telah memper-

mudah perizinan dan prosedur bagi tenaga

kerja asing.

Namun, penerbitan Perpres Tenaga Kerja

Asing (TKA) ini justru menimbulkan

polemik di masyarakat. Banyak pihak yang

mengkhawatirkan Perpres ini bakal

mengancam tenaga kerja lokal. Pasalnya,

hingga kini warga negara yang menganggur

masih menjadi persoalan serius.

Kemudahan proses izin TKA membuat

kedatangan pekerja asing tak terelakkan.

Padahal belum tentu membanjirnya TKA

membuat ekonomi Indonesia bertambah

maju.

Data menunjukkan jumlah tenaga kerja

asing hingga tahun 2017 mencapai 126.000

orang, atau meningkat 69,85% dibanding

akhir 2016. Mayoritas mereka berasal dari

Cina. Parahnya lagi, banyak TKA justru

bekerja di bidang teknis sebagai buruh

kasar.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan

legislatif terhadap persoalan ini, Majelis

mewawancarai Ayub Khan, anggota Komisi

IX yang membidangi masalah tenaga kerja.

Berikut wawancara dengan politisi Partai

Demokrat yang juga sekretaris fraksi Partai

Demokrat di MPR, beberapa waktu lalu.

Petikannya.

Presiden mengeluarkan Perpres No.

20 Tahun 2018 tentang Penggunaan

Tenaga Kerja Asing (PTKA). Apa

tanggapan Bapak?

Presiden mengeluarkan Perpres TKA itu

berlatarbelakang untuk lebih mempermudah

tenaga kerja asing di Indonesia. Kemudahan

itu terkait dengan masalah perizinan dan

birokrasinya. Dengan penerbitan Perpres itu

maka tenaga kerja asing tidak lagi sulit untuk

mendapatkan izin bekerja di Indonesia.

Tapi, penerbitan Perpres itu justru

menimbulkan polemik dan

kontroversi di masyarakat. Bagaimana

menurut Bapak?

Sebenarnya kita saat ini sudah memasuki

era keterbukaan, era perdagangan bebas,

dan era globalisasi. Kita mengetahui

sekarang ada MEA (Masyarakat Ekonomi

Asia Tenggara), ada AFTA, dan lainnya.

Itulah era keterbukaan. Dengan adanya

pakta-pakta seperti itu maka tak terhindarkan

adanya keterbukaan tenaga kerja. Artinya,

tenaga kerja bisa bekerja di mana saja,

termasuk kedatangan tenaga kerja asing ke

Indonesia.

Nah, apa yang harus kita lakukan adalah

antisipasi adanya keterbukaan tenaga kerja

itu. Kita harus meningkatkan kualitas tenaga

kerja dalam negeri, terutama dalam skill dan

keterampilan sehingga kita mampu bersaing

dengan tenaga kerja asing.

Dalam soal tenaga kerja asing ini, saya

ingin menyoroti masalah pengawasannya.

Pengawasan terhadap tenaga kerja asing

ini menjadi penting. Kita tidak mengetahui

bagaimana pengawasan terhadap tenaga

kerja asing. Saya melihat kita masih

kekurangan tenaga pengawas.

Saya pikir tidak ada masalah dengan

kebijakan pemerintah mempermudah

Kualitas Tenaga Kerja Kita Harus Ditingkatkan
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perizinan buat tenaga kerja asing selama

ada kebijakan lain untuk mengatasi persoalan

ketenagakerjaan di negara kita sendiri.

Misalnya, pemerintah bisa membuka

lapangan kerja bagi banyaknya

pengangguran di negara kita. Pemerintah

juga harus mempersiapkan SDM yang

mumpuni, mendukung vokasi, agar tenaga

kerja kita mampu bersaing di era globalisasi

seperti sekarang ini.

Itulah persoalannya, di satu sisi

pemerintah mempermudah perizinan

tenaga kerja asing, di sisi lain banyak

pengangguran di negara kita.

Bagaimana menurut Bapak?

Ya, kita melihat banyak tenaga kerja asing

yang bekerja di negara kita sebenarnya

melakukan pekerjaan yang bisa dikerjakan

tenaga kerja lokal. Jadi, persoalan

sebenarnya tenaga kerja asing itu

semestinya adalah tenaga kerja yang

melakukan pekerjaan atau keahlian yang

belum kita miliki. Karena itu, nanti ada proses

transfer of knowledge. Itu yang tidak terjadi.

Sebaliknya banyak tenaga kerja kasar dari

luar bekerja di negara kita.

Saya melihat ada regulasi yang memang

perlu diperbaiki. Misalnya, soal regulasi

investasi. Ada regulasi bahwa investasi

yang masuk ke Indonesia, investor boleh

membawa tenaga kerja dari negaranya. Ini

memang ada aturannya. Inilah yang membuat

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker)

tidak bisa berbuat apa-apa. Kemenaker tidak

bisa melakukan intervensi. Karena itu harus

ada komunikasi antara badan penanaman

modal dengan Kemenaker. Artinya, investasi

yang mengikutsertakan tenaga kerja asing

itu harus ada batasan dan aturannya agar

tidak merugikan tenaga kerja lokal. Misalnya,

harus ada batasan skill untuk tenaga kerja

asing. BKPM semestinya duduk bareng

bersama Kemenaker untuk mencapai titik

temu dalam persoalan tenaga kerja asing

ini.

Tenaga kerja asing yang masuk ke

Indonesia kebanyakan berasal dari

Cina. Bagaimana pendapat Bapak?

Kalau saya melihat banyaknya tenaga

kerja asing khususnya yang berasal dari

Cina karena memang banyak investasi Cina

di Indonesia. Karena ada aturan itu, maka

investor Cina boleh membawa tenaga kerja

dari negaranya ke Indonesia. Itu memang

diperbolehkan.

Bukankah tenaga kerja lokal bisa

mengerjakan apa yang dikerjakan

tenaga kerja dari Cina itu?

Itulah keadaannya. Karena itu dalam rapat

dengar pendapat, kami di Komisi IX juga

mempertanyakan persoalan itu. Tetapi

memang karena ada aturan soal investasi

yang membolehkan membawa tenaga kerja

negara asal ke Indonesia. Kalau tidak terkait

dengan investasi, sudah ada aturan dari

Kemenaker soal tenaga kerja asing itu.

Perpres tenaga kerja asing ini

banyak sisi negatifnya?

Ada positifnya, ada negatifnya.

Positifnya, ada investasi yang masuk ke

Indonesia dengan memberi kemudahan

perizinan tenaga kerja asing. Tapi dari sisi

negatifnya, banyak tenaga kerja kita yang

menganggur karena tidak memiliki skill,

keterampilan, dan vokasi. Pemerintah harus

bisa memperbaiki keadaan ini, seperti

meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia

sehingga tenaga kerja kita bisa juga bekerja

di luar negeri.

Apakah artinya kita tidak bisa

menutup diri terhadap masuknya

tenaga kerja dari luar. Sebaliknya

tenaga kerja kita harus meningkatkan

kualitasnya?

Iya. Sebab, kita tidak menutup diri sebagai

sebuah negara di era globalisasi ini. Kita

sudah ada kesepakatan MEA, AFTA, dengan

negara-negara lain. Kita membuka diri dalam

perdagangan bebas, termasuk dalam tenaga

kerja. Karena itu kita harus bisa memperbaiki

internal. Negara (pemerintah) harus hadir

dalam memperbaiki kualitas tenaga kerja kita.

Setiap warga negara mendapat pendidikan,

vokasi, dan keterampilan yang mumpuni

sehingga tidak kalah bersaing dengan

tenaga kerja dari luar.

Bagaimana dengan tenaga kerja

asing yang bekerja secara ilegal

dengan memanfaatkan bebas visa?

Kalau memang tenaga kerja asing yang

masuk ke Indonesia secara ilegal, memang

perlu dikhawatirkan. Ini bisa terjadi karena

Indonesia menerapkan kebijakan bebas visa

kepada beberapa negara. Tujuan bebas visa

itu adalah untuk meningkatkan devisa dari

pariwisata dengan kedatangan turis dan

wisatawan. Namun, kenyataannya, banyak

visa disalahgunakan untuk bekerja. Saya kira

kebijakan bebas visa ini perlu dievaluasi.

Banyak yang mengkritisi Perpres

tenaga kerja asing ini. Ada yang

meminta Perpres ini dicabut, ada juga

yang akan mengajukan ke ranah

hukum. Bagaimana tanggapan Bapak?

Ya, kita adalah negara hukum. Apa pun

bisa dilakukan terhadap Perpres tentang

Tenaga Kerja Asing ini, apakah melalui jalur

hukum atau lainnya. Kalau memang Perpres

tenaga kerja asing ini merugikan, ya monggo

kalau mau dibawa ke ranah hukum. ❏
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Lewat Film ‘LIMA’ Lola Amaria
Menyuarakan Kembali

Lola Amaria

Ideologi Pancasila

A
RTIS cantik Lola Amaria bersama empat rekannya,  sutradara

Shalahuddin Siregar, Tika Pramesti, Adriyanto Dewo, dan

Harvan Agustriansyah, di bawah bendera Lola Amaria

Production bersinergi menggarap sebuah film karya anak bangsa

berjudul ‘LIMA’.  Luar biasanya empat sutradara ditambah Lola

sebagai sutradara plus sebagai produser ini membuat film yang

sangat nasionalis bertema tentang nilai-nilai Pancasila.

Judul yang diambil yakni ‘LIMA’ adalah representasi lima sila dalam

Pancasila. Sutradara yang menggarap film ini juga berjumlah 5 orang,

yang masing-masing mewakili 1 sila dalam Pancasila.  Pesannya

adalah walaupun digarap 5 sutradara, film ini tetap utuh dalam satu

jalan cerita dan para sutradara tidak untuk saling berkompetisi, tapi

membuat satu cerita yang baik.

“Saat ini perfilman Indonesia memang sedang bergairah dengan

film-film berkualitas dan sarat nasionalisme, seperti mengangkat

para pahlawan dan kebangsaan. Salah satunya film ‘LIMA’ ini.  Film

ini mengangkat cerita nilai-nilai Pancasila, mengangkat cerita dinamika

sebuah keluarga yang sangat umum dan sederhana, tapi

mengungkap nilai-nilai yang terabaikan, seperti minimnya nilai

persatuan dan keadilan.  Pengenalan nilai-nilai Pancasila di film ini

dikemas dalam drama pop,” ungkap Lola di Jakarta Selatan belum

lama ini.

Melalui film ini, Lola mengajak penonton dan rakyat Indonesia

tidak hanya menjadikan Pancasila sebatas hafalan saja, tapi juga

direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.  “Pancasia mesti menjadi

bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dalam bermasyarakat dan

berbangsa,” imbuhnya.

Film yang sudah mulai disosialisasikan sejak awal 2018 hingga

saat ini, rencana akan dirilis pada 31 Mei 2018.  Beberapa artis

pemain memperkuat penggarapan film ini, antara lain Prisia Nasution,

Aji Santosa, Alvin Adam, Tri Yudiman, Baskara Mahendra, Yogas

Pratama, Dewi Pakis, Willem Bivers, Ade Firman Hakim, Eliza, Gerdi

Zulfitranto, Raymond Sumitra. ❏

DER



75EDISI NO.04/TH.XII/APRIL 2018 75EDISI NO.04/TH.XII/APRIL 2018

Astrid

Berkat UU Hak Cipta
Seniman Bisa Menikmati Haknya

A
STRID, artis penyanyi cantik, merasa kaget dan senang bukan

kepalang ketika namanya disebut menerima rangkaian

pendistribusian royalti untuk lagunya ‘Jadikan Aku Yang

Kedua’. “Waduh saya gak nyangka lagu lama saya dibayarkan

royaltinya.  Ketika saya diberitahu bahwa ini adalah pelaksanaan

UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, saya bersyukur ternyata negara

sangat memerhatikan kehidupan para seniman,” ujarnya saat

menghadiri jumpa pers acara Distribusi Remunerasi/Royalti Hak

Terkait (Produse & Performer), di Jakarta, akhir Maret 2018.

Selama ini, menurut Astrid, masalah royalti penggunaan hak cipta

seniman, pencipta lagu, dan artis penyanyi bisa dibilang tak jelas.

Banyak sekali para seniman tidak menikmati hak royaltinya, padahal

karyanya masih dinikmati masyarakat dan malah digunakan untuk

bisnis hiburan.  “Syukurlah ada UU Hak Cipta. Jadinya, banyak artis

dan seniman terselamatkan dan karya-karyanya tetap mendapatkan

apresiasi dalam bentuk moril dan materiil, walaupun sudah lama,”

ungkapnya.

Selain kepada para wakil rakyat yang membuat UU Hak Cipta

tersebut, Astrid juga memberikan apresiasi kepada Sentra Lisensi

Musik Indonesia (SELMI), Asphija, LMKN, Asirindo , Asprindo dan

Prisindo yang sudah berupaya melakukan pengumpulan data serta

pendistribusian hak royalti kepada yang berhak.

“Ini adalah sesuatu yang luar biasa buat kami.  Selama ini bingung

mau mengadu kemana, tapi akhirnya kami mendapatkan jalan.  Ini

adalah langkah besar.  UU ternyata benar-benar terasa berpihak

kepada rakyat,” ucapnya. ❏

DER

Grogi Nih ngajarin
Pak Ketua MPR Main Mobile Legend

Jess No Limit

J
USTIN atau dikenal di komunitas Mobile Legend (ML) dengan

nick name Jess No Limit dari grup Evos, player ML terkenal

dan youtuber terlihat grogi ketika diberi kesempatan mengajari

Ketua MPR RI memainkan game yang sedang tenar saat ini, Mobile

Legend.

Beberapa kali Justin memandu dan memberikan tip-tip kepada

Ketua MPR cara memainkan ML.  Hal itu terjadi usai acara

pertemuan antara Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dengan sekitar 60

orang komunitas Mobile Legend, di Ruang Delegasi, Gedung

Nusantara IV, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta,

Selasa (4/4/2018).

 “Acaranya seru banget. Kita sebagai player seneng banget

karena profesi kita diapresiasi Pak Ketua MPR. Seneng juga di

sini bisa ketemu komunitas lain ya,” ujarnya.

Justin berharap, permainan digital yang disebut e-Sports dan

sudah mendunia ini didukung semua elemen, termasuk pemerintah.

Sebab, jika ada kompetisi dunia, jika menang akan mengharumkan

nama Indonesia secara global. ❏

DER

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Danau Maninjau
Wisata Air

FOTO-FOTO: JAZ - ISTIMEWA

D
I PERTIGAAN Desa Bayur, Kecamatan

Tanjung Raya, Kabupaten Agam,

tepatnya pada perlintasan jalan Lubuk

Basung-Bukittinggi, Sumatera Barat,

terpampang sebuah papan petunjuk jalan

yang bertuliskan Wisata Danau Maninjau,

10 Km. Artinya, untuk sampai di danau

vulkanik itu, para wisatawan harus

menempuh perjalanan sejauh 10 Km.

Dari sana, jalan menuju Danau Maninjau

melewati cukup banyak tantangan. Di areal

ini terdapat 44 tikungan tajam yang berkelok-

kelok. Selain itu, aspal yang melapisi jalan

kelok 44 itu juga banyak yang terkoyak atau

retak. Sementara di sisi jalan terdapat jurang

menganga nan curam, yang merupakan bibir

atas danau Maninjau. Karena itu, setiap

pengemudi harus hati-hati untuk menghindari

peristiwa yang tak diinginkan.

Di sepanjang jalan menuju danau tersebut

terbilang sepi. Kondisi tersebut terasa makin

senyap, karena di kanan kiri jalan masih

berupa hutan dengan berbagai jenis

pepohonan yang tumbuh subur. Seperti,

pohon kelapa, durian, dan pepohonan  kayu

lainnya. Pohon-pohon tersebut acap kali

ditebang oleh masyarakat untuk kebutuhan

rumah tangga atau bangunan tempat tinggal.

Tak heran saat melintas di jalan  itu

pengendara akan sering berpapasan dengan

orang-orang yang sedang mengangkut kayu

atau tetumbuhan untuk makanan ternak.  Di

sela hutan dan ladang kita akan menemukan

rumah-rumah penduduk yang masih ber-

nuansa tradisional. Yaitu, berupa  bangunan

kayu dan berbentuk gonjong.

Jalan menuju ke danau Maninjau itu

melewati tiga kecamatan, yaitu  Matur,

Malalak, dan Tanjung Raya.  Tercatat, sudah

banyak korban yang terjatuh akibat gagal

menaklukkan kondisi jalan yang mengerikan.

Tak jarang di antara para korban itu terjatuh

ke jurang.

Setelah menempuh jarak sekitar 5 km,

wisatawan akan memasuki kawasan Unit

Pembangkit Listrik PLTA Maninjau. Di

kawasan ini terdapat tanah miring yang

ditumbuhi rerumputan hijau. Pemandangan

ini tampak sangat indah dan terasa  sejuk di

pandang mata. Di pertigaan ini, pengunjung

di arahkan untuk berbelok ke kekiri, sebab

apabila mengambil arah lurus akan terhalang

oleh portal merah dan dipertegas dengan

tulisan ‘bukan jalan umum’. Jalan itu khusus

bagi karyawan PLTA dan di ujung jalan ada

sebuah bangunan, dan di sanalah arus dan

volume air danau diatur.

Selepas dari pertigaan itu, wisatawan
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langsung dihadapkan jalan  menanjak, tak lama

berselang akan terlihat tanda petunjuk yang

menyatakan Anda sudah masuk di kawasan

Wisata PLTA Maninjau, di Taman Muko Muko

Desa Lubuk Sao, Kecamatan Tanjung Raya,

Kabupaten Agam, Sumatera Barat.  Di sinilah,

Yasril Sutan Rajo Mantari, seorang tokoh

masyarakat dan pemerhati wisata, beserta

anak buahnya siap mengarahkan para

pelancong untuk mendekat ke pos jaga.

Sebelum memasuki  lokasi wisata,

pengunjung akan melewati gerbang besar.

Bentuk bangunannya bergaya Minang.

Selepas gerbang ini akan terlihat hamparan

air yang  dibatasi bukit beserta rimbunnya

pepohonan. Di tempat ini juga terlihat banyak

wisatawan yang tengah menikmati suasana

di sana. Ada yang cuma jalan-jalan, ada pula

yang duduk-duduk di tepian danau. Meski

air danau tampak tenang, namun di tempat

itu ada aturan tegas: “Dilarang mandi.”

Sebagai kawasan  wisata air, di tempat

itu terdapat beberapa sampan (perahu

kayu) yang siap melayani wisatawan, untuk

melihat suasana danau secara menyeluruh.

Sampan itu akan mengantar penumpang

mengitari kawasan danau.

Danau Maninjau merupakan sumber air

bagi kawasan di sekitarnya. Danau ini

tercatat sebagai danau terluas kesebelas di

Indonesia. Sedangkan di Sumatera Barat,

Maninjau merupakan danau terluas kedua

setelah   Singkarak.

Selain Danau, wisatawan yang

berkunjung ke  Danau Maninjau  juga bisa

menikmati pasar ikan bakar. Lokasinya, di

sisi pojok kawasan  wisata. Di tempat ituYasril Sutan Rajo Mantari

berdiri sebuah bangunan yang terbuka. Di

sini terdapat berjajar warung-warung makan

yang menjajakan berbagai macam menu ikan

khas danau Maninjau. Seperti ikan bada hitam

dan  rinuak. Ikan-ikan di sini bisa langsung

disantap, atau dibawa pulang sebagai oleh-

oleh.

Wisata  Danau Maninjau banyak dikunjungi

waisatawan pada  hari libur. Mereka datang

dari berbagai daerah, terutama dari

Sumatera Barat dan sekitarnya. Sebagai

tempat wisata yang dikelola oleh Pemda,

tempat itu dibuka setiap hari. Sebagai tempat

wisata alam, di sekitar danau juga sering

digunakan untuk kemah dan kegiatan

lapangan lainnya (outbound).

Danau Maninjau merupakan kampung

kelahiran Buya Hamka dan wartawan se-

nior Karni Ilyas. Maninjau  adalah danau

vulkanik yang  setiap tahun mengeluarkan

belerang dari dasar danau. Itulah sebabnya,

semua ikan mati akan mengapung, dan para

pengunjung dilarang memasuki danau. ❏

JAZ
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Kiprah Sang Model

Okky Asokawati

di Panggung Politik

T
ERPILIH menjadi anggota Legislatif selama dua periode  (2009-

2014 dan 2014-2019), menjadi bukti bahwa anggota Fraksi

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) MPR RI Hj. Okky

Asokawati memiliki konstituen yang solid. Apalagi, daerah pemilihan

DKI Jakarta  II, tempatnya berkontestasi pada pileg,  diisi beberapa

tokoh partai yang sangat populer. Antara lain, Hidayat Nur Wahid

(PKS), Masinton Pasaribu (PDI Perjuangan), Biem Benyamin

(Gerindra), dan Melani Leimena Suharli (Demokrat).

Keterpilihan Okky menjadi bukti bahwa model, presenter, dan

bintang iklan ini tidak bisa di remehkan. Meskipun publik sempat

mencibir bahwa  caleg dari kalangan  selebritis kurang bermutu.

Tetapi, Okky merasa tidak seperti yang ditudingkan itu. Ia memang

memiliki kapastitas yang cukup untuk menjadikannya sebagai salah

satu anggota legislatif. Ini bisa dilihat dari kiprah dan peran sertanya

di Komisi IX DPR RI yang menangani tenaga kerja dan transmigrasi,

kependudukan, serta kesehatan.

“Kita harus prihatin sampai saat ini semangat dan cita-cita Kartini

belum tercapai. Masih banyak kaum perempuan miskin, tidak

berpendidikan, menjadi korban perdagangan orang, dan korban

pelecehan. Kalau tidak ada keberpihakan yang lebih besar maka kita

masih harus menunggu untuk beberapa waktu ke depan agar cita-

cita  Kartini itu bisa tercapai”, kata Okky saat dimintai komentarnya

oleh Majalah Majelis terkait nasib kaum perempuan Indonesia, di

bulan peringatan semangat Kartini.

Di ranah legislatif, kata Okky, keterwakilan perempuan sebesar

30% saja masih sulit dipenuhi. Padahal, perempuan-perempuan In-

donesia memiliki kapasitas yang bisa dibanggakan. Dan, kalau

keterwakilan 30% itu bisa tercapai, menurut Okky, maka perjuangan
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perempuan untuk mendapatkan hak-haknya akan lebih mudah.

Karena usaha tersebut sudah dimulai dari legislatif, lembaga negara

yang salah satu tugasnya adalah membuat undang-undang.

Menyangkut dualisme kepemimpinan PPP, anak kelima dari enam

bersaudara dari pasangan Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas

Tanuamijaya dan  dan Soetarjiah  ini berpendapat, persoalan itu

sudah selesai. Dualisme dalam PPP adalah proses pendewasaan

bagi seluruh kader dan simpatisan partai berlambang Ka’bah. Karena

itu, setelah sengketa selesai, seluruh kader dan pimpinan harus

segera kembali bekerja sesuai lapangan tugas masing-masing.

“Pelajaran yang bisa dipetik dari kasus itu, antara lain kita tidak

perlu terlibat sampai ke hati, jika itu menyangkut persoalan struktural.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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profil

Ujungnya kita akan malu sendiri. Karena siapapun yang menang

dan kalah, mereka adalah keluarga kita sendiri”, kata Okky lagi.

Melihat perolehan suara Okky pada pileg dan kapasitasnya

sebagai politisi tidak salah jika pada pemilu 2009 Partai Persatuan

Pembangunan, menggaet perempuan kelahiran Jakarta, 6 Maret 1961.

Apalagi, saat itu, Okky sendiri sudah dalam pantauan beberapa

partai yang hendak menggaetnya. Tetapi, Okky merasa paling pas

bergabung dengan PPP, dibanding partai lain yang sudah

menawarinya.

Meski begitu, di kalangan kader dan simpatisan PPP, nama Okky

memang relatif baru. Maklum, Okky bukanlah sosok anggota partai

yang sudah lama malang melintang dalam organisasi underbow

PPP. Tetapi ia muncul pada saat yang tepat, ketika  itu PPP   tengah

memburu caleg perempuan untuk memenuhi klausul 30% caleg

perempuan. Sehingga persepakatan antara PPP dan Okky Asokawati

adalah permufakatan yang saling menguntungkan.

Model Papan Atas

Okky adalah sosok yang sangat matang di dunia intertainment

Indonesia. Ia adalah model papan atas, presenter sekaligus model

iklan. Pekerjaan itu sesuai benar dengan hobinya bersolek yang

sudah digandrungi sejak ia masih kanak-kanak. Dan, semasa kanak-

kanak itu pula, Okky sudah menetapkan cita-citanya ingin menjadi

orang terkenal. Kalau kemudian ia menjadi model dan kini politisi, itu

artinya cita-cita Okky sejak kecil sudah berhasil diwujudkannya.

Tetapi, untuk mewujudkan cita-cita itu, Okky harus bekerja ekstra

keras. Ia bahkan nyaris terpeleset dalam upayanya menjadi orang

terkenal. Keberutungannya datang saat ia terpilih menjadi puteri

berpakaian malam terbaik 1978, sebuah ajang kontes diselenggarakan

oleh majalah Gadis.

Sejak itu namanya makin dikenal dalam dunia modeling. Ia tampil di

berbagai catwalk peragaan busana, baik di dalam maupun luar

negeri. Namun, karena begitu sibuknya, membuat kuliahnya di

Fakultas Psikologi Universitas Indonesia  telantar, sebelum akhirnya

mengambil cuti selama dua tahun. Tetapi pada 1988, Okky berhasil

menyelesaikan studinya   dan lulus dengan gelar sarjana psikologi.

Pada  tahun yang sama  ia mendirikan  sekolah model, OQ Model-

ing. Sekolah ini membuat eksistensinya sebagai model papan atas

makin tak tertandingi.

Berbagai penghargaan pernah diraih Okky dalam dunia modeling.

Salah satu yang membuatnya tersanjung adalah penghargaan yang

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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diterima pada 2006 di ajang Jakarta Fashion and Foof festival. Di

ajang itu ia memperoleh Fashion Icon Award bersama Iwan Tirta

dan Peter Sie.

Pada 2006 itu pula secara tiba-tiba-tiba Okky memutuskan untuk

mengenakan hijab. Keputusan tersebut, menurut Okky, diambil begitu

saja tanpa pertimbangan dan pikir panjang.  Ceritanya, ketika itu ia

tengah  jalan-jalan ke Pasar Raya, tiba-tiba terlintas dibenaknya

untuk mengenakan hijab. Keputusan itu diambil tanpa pikir panjang,

dan tidak  ada kekhawatiran segala risiko yang akan timbul di

belakang hari.

Penampilan Okky yang tidak seperti lazimnya itu sempat mendapat

komentar dari teman-temannya sesama model. Mereka berharap,

hijab yang dikenakan Okky tidak untuk selamanya, tetapi karena

pengaruh suaminya yang belum lama meninggal. Saat itu, Okky tidak

menyangkal atau membenarkan. Tetapi ia merasakan setelah berhijab,

secara psikologis fisik dan mentalnya lebih tenang.

“Ini adalah buah dari proses perjalanan panjang yang sudah saya

tempuh selama bertahun-tahun. Jadi tidak ada satu tsunami pun

yang menginspirasi saya untuk berjilbab. Semua berjalan dengan

apa adanya,” tutur Okky.

Sebagai model,  Okky memang sudah mengenyam asam garam

kehidupan. Semasa masih menjadi model, dunia glamor itu menyajikan

hidangan yang memabukkan, tetapi Okky bergeming. Sedikitpun ia

tidak tergiur mencicipi, meski iming-iming yang diberikan tidaklah kecil.

Dalam perjalanan tersebut, Okky juga menemukan pengalaman spiri-

tual yang membuatnya semakin dewasa dan berhat-hati, baik dalam

ucapan maupun tidakan.

“Saya pernah naik haji dengan sejumlah rombongan. Saat berada

di tanah suci saya lihat salah satu rombongan berjalan terseok-

seok. Seketika itu pula saya mengomentarinya. Apa yang terjadi?

Setelah itu ganti saya yang berjalan “mekangkang,” seperti orang

hamil. Ini adalah pelajaran yang langsung diberikan oleh Allah agar

kita tidak sembarangan berbicara”, kata Okky lagi.

Meski berkubang dengan berbagai kesuksesan, ada satu sisi

yang belum sepenuhnya ia rasakan kebahagiaannya, yaitu dalam

berumah tangga. Okky pertama menikah dengan juru potret Firman

Ichsan pada 1985. Dari pernikahannya ini ia dikaruniai seorang anak

bernama Tanisa Diva Siti Murbarani.  Sayang pernikahannya tersebut

kandas. Pada 2003, keduanya  memutuskan untuk berpisah.

Selanjutnya  Okky menikah dengan Fajar Tyas Sasono

Padmodimulyo alias Nono.  Pernikahan  ini membuahkan seorang

anak, Queentadira Asokawati Padmodimuljo. Tapi, Tuhan ternyata

menentukan lain, tali pernikahan ini harus terputus, karena suaminya

Nono meninggal dunia akibat sakit. ❏

MBO
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SAYA memberikan gambaran singkat  mengenai apa dan

bagaimanakah lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

saat ini. MPR dewasa ini tentu saja sangat berbeda dengan MPR

pada era Orde Baru. Perbedaan itu adalah:  Pertama, perbedaan

mendasar ini dapat dilihat dari susunan keangotaan MPR di mana

MPR sekarang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang

semuanya dipilih melalui pemilihan umum. Sedangkan pada era

Orde Baru keanggotaan MPR berasal dari anggota DPR (dipilih

melalui pemilu), utusan daerah serta utusan golongan yang

diangkat oleh Presiden. Jadi tidak semua anggota MPR pada saat

itu dipilih melalui pemilu.

Kedua, perbedaan MPR sekarang adalah terkait kedudukan MPR.

MPR sekarang ini berkedudukan sebagai lembaga negara bukan

lagi menjadi lembaga tertinggi negara pemegang dan  pelaksana

sepenuhnya kedaulatan rakyat. Ketiga, terkait dengan

kewenangan MPR. Saat ini kewenangan MPR adalah di antaranya

adalah mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar.

Terkait dengan  perubahan UUD Tahun 1945 yang telah dilakukan

sebanyak empat kali pada era reformasi oleh sebagian pihak

dianggap belum mampu menjawab dan memberi solusi pada

permasalahan kebangsaan dan ketatanegaraan yang kita hadapi.

Justru yang hadir di tengah-tengah kehidupan berbangsa saat ini

adalah semakin merebaknya sifat individualisme, materialisme,

hedonisme, konsumtifisme, fanatisme sempit, radikalisme, bahkan

terorisme.

Bangsa Indonesia yang tadinya hidup rukun, damai, penuh

keramahtamahan telah berubah secara drastis dalam waktu yang

relatif singkat menjadi penuh konflik, anarkhi, tawuran dan amuk

massa. Tentunya kondisi tersebut patut menjadi perhatian kita sebagai

anak bangsa untuk bersama, bahu membahu mengonsolidasikan

pikiran dan gagasan demi tetap tegak berdirinya rumah yang telah

kita huni bersama “Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Untuk itulah maka MPR RI tidak kenal lelah melakukan tatap muka

dengan setiap elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke guna

mensosialisasikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan

Bhinneka Tunggal Ika sekaligus dimaksudkan untuk menyelami

persoalan-persoalan mendasar kebangsaan, serta menyerap

aspirasi, dan pemikiran yang berkembang di tengah-tengah

masyarakat.

Belakangan ini santer terdengar keinginan berbagai pihak untuk

melakukan perubahan ke lima UUD NRI Tahun 1945, muncul pula

keinginan untuk kembali kepada naskah UUD 1945, atau UUD

sebelum perubahan. Hal semacam ini bagi MPR RI merupakan

dinamika dalam kehidupan kebangsaan yang sangat majemuk, dan

harus disikapi dengan penuh kehati-hatian karena tentu saja dalam

pandangan dan suasana kebatinan mereka masih terdapat

kekurangan dan kelemahan dalam perubahan UUD RI 1945

sebelumnya.

Melakukan perubahan kelima, kembali ke naskah asli UUD 1945

ataupun tetap dengan hasil perubahan yang sekarang,  tentu saja

kembali kepada suasana kebatinan saudara-saudara sekalian,

karena saudara-saudaralah pemegang kedaulatan rakyat yang

sesungguhnya.

Salah satu contoh yang perlu menjadi perhatian kita untuk dikaji

adalah pemilihan presiden secara langsung. Apa dampak positif

dan negatif terhadap pemilihan langsung? Apakah pemilihan

presiden secara langsung itu sudah sesuai keinginan rakyat

ataukah sebaliknya? Menurut kami pribadi, Pilpres langsung sudah

merupakan pilihan yang tepat karena lebih demokratis karena kita

sendiri yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin

kita sehingga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Indone-

sia. Namun yang perlu kita ubah adalah undang-undang turunan

untuk melaksanakan Pilpres itu sendiri, misalnya terkait perubahan

mengenai electoral votes (bobot suara elektoral per propinsi di

Indonesia) sehingga unsur premodial dapat kita minimalisasi. ❏

Tak Kenal Lelah
Menyosialisasikan

Empat Pilar MPR

Oleh:

Mahyudin
Wakil Ketua MPR RI


