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PILKADA serentak telah berlangsung dua

kali, masing-masing dilaksanakan pada

9 Desember 2015 melibatkan 269 daerah,

dan 15 Februari 2017 dilaksanakan di 101

wilayah. Kedua pilkada serentak itu relatif

berjalan aman dan lancar. Hanya satu daerah

dan 370 daerah yang ikut pilkada serentak pada

2015 dan 2017 ini bermasalah, yakni di Sugapa,

Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua.

Bentrokan antar pendukung pasangan calon

di Kabupaten Intan Jaya, yang terjadi sejak

Kamis (23/2/2017) itu merenggut tiga nyawa

dan sekitar 600 orang luka-luka.

Peristiwa di Intan Jaya memang sedikit

mencoreng pelaksanaan pilkada serentak kali

ini, namun secara keseluruhan pelaksanaan

pilkada berjalan lancar. Pilkada Jakarta yang

sebelumnya dibayang-bayangi akan terjadinya

gesekan, ternyata dapat  berlangsung dengan

lancar dan aman. Hasilnya pun telah diketahui,

pasangan Ahok-Djarot dan pasangan Anies-

Sandi akan maju pada Pilkada DKI Jakarta

putaran dua yang akan dilaksanakan pada 19

April 2017.

Pilkada DKI Jakarta bukanlah pilkada yang

terbaik, namun ada sejumlah contoh baik dalam

pelaksanaan Pilkada Jakarta yang perlu

dijadikan pedoman daerah lain. Seperti

pembatasan pengumpulan masa kampanye

dan penggunaan kampanye dialogis, serta

pembatasan media kampanye yang

menggunakan beliho. “Apa yang terjadi di

Jakarta sangat baik dan patut ditiru daerah

lain”, sebut Rambe Kamarulzaman, anggota MPR

Fraksi Partai Golkar.

Tak dapat dipungkiri pula, Pilkada DKI Jakarta

merupakan barometer bagi pilkada di seluruh

daerah di Indonesia. Partai pengusung

menempatkan pasangan calon gubernur dan

wakil gubernur DKI Jakarta dengan tekad:

Jakarta harus direbut. Oleh karenanya,

perjuangan untuk menjadi pemenang di Jakarta

harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Bahkan, ada yang menganggap merebut Jakarta

adalah sebuah upaya untuk menyelamatkan In-

donesia.

Itu salah satu sebabnya kenapa Pilkada DKI

Jakarta menjadi sangat menarik, dan menjadi

pusat perhatian, bukan hanya oleh masyarakat

Jakarta namun juga di hampir seluruh daerah di

Indonesia.  Tengoklah apa yang terjadi di Jakarta,

selalu menggema sampai di seluruh wilayah In-

donesia.  Dan, bertambah menarik lagi, setelah

calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki

Tjahaja Purnama alias Ahok ditetapkan sebagai

tersangka penista agama.

Tapi, pilkada yang ideal seperti kata Ketua

MPR Zulkifli Hasan adalah pemilihan kepala

daerah yang pra dan pasca terselenggara

sesuai aturan dan perundangan yang berlaku.

Pilkada yang ideal seharusnya dijalankan

dengan penuh kedewasaan dan bertujuan untuk

kemaslahatan bersama, dan tetap memegang

teguh persatuan serta kesatuan bangsa. Apakah

Pilkada DKI Jakarta putaran dua, 19 April 2017,

memenuhi kreteria ideal? Mari kita tunggu. ❏

Pilkada DKI

Jakarta Putaran Dua
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ISTIMEWA

ISTIMEWA

PERDAGANGAN manusia (human trafficking) seolah tak pernah
berhenti. Pada akhir Januari 2017, Tim Pengawas Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) mensinyalir terjadi perdagangan manusia

berkedok TKI ke Arab Saudi. Mengapa disebut sebagai perdagangan
manusia bukan pengiriman TKI? Sebab, pemerintah sudah melakukan
moratorium pengiriman TKI sektor domestik ke luar negeri, khususnya
negara Timur Tengah sejak 4 Mei 2015. Sejak itu tidak ada lagi
pengiriman TKI untuk bekerja di sektor domestik (rumah tangga).
Tapi  Timwas TKI DPR RI menemukan ada pengiriman TKI di sektor
domestik berdalih sebagai pekerja “cleaning service”. Pengiriman
TKI ilegal ini bisa dikatakan sebagai indikasi terjadinya perdagangan
manusia.

Timwas TKI DPR sudah mencium gelagat perdagangan manusia
sejak Oktober 2016. Jumlahnya cukup besar, yaitu lebih dari 1.000
orang. Jumlah ini berdasarkan visa yang diterbitkan Kedutaan Arab
Saudi di Jakarta. Team Time Co (TTCo), nama perusahaan pengirim
TKI ilegal yang berpusat di Jeddah itu, telah mengajukan sebanyak
1.689 visa ke Kedutaan Arab Saudi di Jakarta. Pada 25 Februari
2016, Kedutaan Arab Saudi telah menerbitkan visa untuk 690 orang.
Pada  2 Mei 2016 dikeluarkan lagi visa untuk 999 orang.

Pada 26 Januari 2017, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI)
di Jeddah bekerjasama dengan kepolisian setempat telah melakukan
penggrebekan tempat penampungan milik TTCo di daerah Obhur,
kota Jeddah. Para TKI itu tidak bekerja. Mereka berada di tempat
penampungan milik TTCo. KJRI telah membebaskan TKI di tempat
penampungan untuk dikembalikan ke Indonesia.

Bukan kali ini saja terjadi kasus perdagangan manusia. Kasus
perdagangan manusia berkedok TKI sudah berulangkali
terjadi.Timwas TKI DPR RI meminta pemerintah serius membongkar
jaringan perdagangan manusia ini. Tentu saja, dalam kasus
perdagangan manusia ini tidak terlepas dari permainan oknum-
oknum. Pemerintah pun harus bisa mengungkap oknum-oknum, baik
di Jakarta maupun di Arab Saudi, berkaitan dengan terbitnya visa.
Kiranya tidak mungkin ada pengiriman TKI ke luar negeri sebanyak
itu tanpa keterlibatan oknum di lembaga terkait. Pemerintah sudah
selayaknya memberantas mafia perdagangan manusia berkedok
TKI itu.

Kasus perdagangan manusia berkedok TKI ini sesungguhnya
hanyalah sebagian kecil dari kasus perdagangan manusia. Seperti
fenomena puncak gunung es, masih banyak kasus perdagangan
manusia yang belum terungkap. Memang tidak mudah menyelesaikan
permasalahan perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia.
Perdagangan manusia bukan hanya menjadi musuh bagi Indonesia
saja, tetapi hampir seluruh negara berkembang yang masyarakatnya
masih miskin menghadapi persoalan yang sama.

Sekalipun memperketat pengawasan jalur-jalur yang diindikasi
sebagai jalur perdagangan manusia  toh tetap saja di saat yang
sama pelaku kejahatan perdagangan manusia masih tetap mencari
celah. Bila kemiskinan menjadi sumber utama terjadinya perdagangan
manusia maka pemerintah dituntut untuk menyediakan lapangan kerja
bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. ❏

BS

ISU penyadapan atas pembicaraan Ketua Majelis Ulama Indonesia
(MUI) K.H. Ma’ruf Amin dan mantan presiden Susilo Bambang
Yudhoyono ramai dan menjadi perbincangan masyarakat. K.H.

Ma’ruf Amin adalah juga Rais Aam Nahdlatul Ulama (NU), organisasi
Islam terkemuka di Indonesia. Sedangkan, Susilo Bambang
Yudhoyono adalah Ketua Umum Partai Demokrat. Isu ini bermula dari
persidangan kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki
Tjahaja Purnama atau Ahok.

Pengacara Ahok, Humphrey Djemat, mencecar Ma’ruf Amin soal
pertemuan dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni di kantor
PB NU, pada Jumat, 7 Oktober 2016. Humprey menanyakan, apakah
sebelum pertemuan itu ada pembicaraan dengan Susilo Bambang
Yudhoyono melalui telepon pada pukul 10.16 WIB sebelum shalat

Jum’at. Isi pembicaraan itu adalah, pertama, permintaan agar
mengatur pertemuan dengan Agus – Sylvi. Kedua, meminta agar
MUI mengeluarkan fatwa untuk masalah penistaan agama.

Dari pertanyaan itu, isu penyadapan pun bergulir. Akhirnya Susilo
Bambang Yudhoyono menggelar konferensi pers. Dia menyatakan
bahwa penyadapan adalah ilegal dan melanggar hukum. Alasannya,
penyadapan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hanya
institusi seperti Polri, BIN, atau KPK dalam konteks pemberantasan
korupsi, boleh melakukan penyadapan.

Soal penyadapan setidaknya diatur dalam Undang-Undang Nomor
36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  Pada UU
No. 36/1999 dalam pasal 40 disebutkan bahwa setiap orang dilarang

Lagi, Perdagangan Manusia TKI ke Arab Saudi

Penyadapan Ilegal Melanggar Hukum
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melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan
melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Kemudian pada
pasal 56 dikatakan bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Sementara itu, pada UU No. 19/2016, pada bab perbuatan yang
dilarang, pasal 31 ayat 2 disebutkan setiap orang dengan sengaja
dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau
transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak
bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem
elektronik tertentu milik orang lain. Ancaman terhadap mereka yang
melanggar tertuang dalam pasal 47, yaitu setiap orang yang
memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1)
atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00
(delapan ratus juta rupiah).

Ada empat institusi yang memiliki kemampuan penyadapan di In-

donesia, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Intelijen
Negara (BIN), Polri, dan Badan Intelijen Strategis TNI. Untuk dapat
menyadap seseorang pun harus melalui izin pengadilan. Seseorang
atau institusi tidak boleh melakukan penyadapan tanpa melakukan
izin pengadilan.

Dalam kasus percakapan antara Susilo Bambang Yudhoyono dan
Kiai Ma’ruf  Amin yang terkuak dalam persidangan Ahok, penyadapan
bisa dikatakan tidak sah atau ilegal. Penyadapan yang dilakukan
tanpa memerhatikan amanat undang-undang merupakan tindakan
melanggar hukum.

Setiap orang memiliki privasi atau hak-hak yang bersifat pribadi,
termasuk berkomunikasi personal dengan orang lain. Namun, privasi ini
kerap kali dilanggar pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan
melakukan penyadapan. Siapa pun orangnya atau institusi bila telah
melampaui batas-batas hukum atau melakukan perbuatan hukum maka
seyogyanya harus diusut dan dimintai pertanggungjawaban. ❏

BS

ULAMA dan khatib shalat Jum’at akan disertifikasi? Itulah wacana
yang berkembang belakangan ini. Adalah Menteri Agama
Lukman Hakim Saifuddin yang melemparkan soal sertifikasi

ulama pada akhir Januari 2017. Lukman Hakim menyebut gagasan
sertifikasi ulama itu berasal dari organisasi masyarakat Islam dan
sejumlah tokoh.  Gagasan itu berawal dari keinginan untuk menjamin
kualitas mutu dari khutbah Jum’at. Pasalnya, dirasakan ada beberapa
kasus yang melenceng dari khutbah Jum’at. Untuk itu perlu dibuat
kompetensi seorang khatib.

Wacana ini langsung mengundang reaksi. Respon positif muncul
dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikasi ulama bisa dimaklumi
sepanjang memenuhi persyaratan, misalnya sertifikasi harus
meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi da’i baik dari
aspek materi maupun metodologinya. Sebab, seiring dengan
perkembangan teknologi dan informasi, seorang da’i mesti
meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensinya agar bisa
menyampaikan pesan keagamaan secara baik sesuai dengan kaidah.
Namun, program sertifikasi da’i itu harus bersifat voluntary (sukarela),
bukan mandatory (keharusan) yang memiliki konsekuensi hukum.
Alasannya, tugas dakwah pada hakikatnya adalah hak dan
kewajiban setiap orang yang memang menjadi perintah agama.

Tetapi ada juga yang menolak wacana sertifikasi ulama ini. Mereka
yang menolak beralasan sertifikasi ulama sama saja dengan tidak
mempercayai ulama. Padahal, ketika membawakan dakwah Jum’at,
khatib pun berdasarkan ayat-ayat suci Al Qur’an. Seorang ulama
pun lahir dari keahlian yang dimilikinya, kemampuan, dan
kepercayaan umat. Semuanya terpadu dalam integritas seorang

ulama. Maka muncullah figur da’i, figur ulama. Jadi, sebenarnya
tidaklah mudah untuk melakukan sertifikasi ulama.

Inisiatif Menteri Agama soal sertifikasi ulama ini bisa dipandang
positif, juga sebaliknya negatif. Positif bila standarisasi da’i ini
bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta kompetensi para
penceramah agama, baik secara keilmuan, keshahihan pemahaman
serta akhlak. Akan tetapi inisiatif ini bisa juga menjadi fitnah dan
bersifat diskriminatif untuk membungkam ulama serta mubaligh yang
kritis terhadap kebijakan penguasa, aliran sesat serta ideologi anti
agama.

Sertifikasi ulama, da’i, khatib, mubaligh, ustadz, ini mengingatkan
pada masa Orde Baru. Pada masa itu, pemerintah Orde Baru
bertindak represif terhadap penceramah agama yang dianggap
berseberangan dengan pemerintah. Pada waktu itu para da’i selalu
diawasi kekuasaan, melapor ke aparatur dan terus diawasi bahkan
ada yang dilarang berceramah oleh pemerintah. Pada era reformasi
ini, sebaiknya tidak lagi mengulang langkah dan kebijakan pemerintah
Orde Baru.

Pemerintah hanyalah sebagai fasilitator dan mediator dan tidak
mengintervensi. Sedangkan lembaga yang mentahbiskan layak
tidaknya khatib dan da’i sebaiknya diserahkan kepada organisasi
masyarakat Islam dan tokoh Islam.  Pemerintah sebaiknya fokus
pada penguatan kapasitas pada khatib dan da’i dalam pemahaman
keagamaan yang moderat, toleran dan damai. Di sisi lain, pemerintah
juga fokus pada penguatan khatib dan da’i untuk mempunyai jiwa
dan komitmen kebangsaan yang kokoh. ❏

BS

Wacana Sertifikasi atau Standarisasi Ulama ISTIMEWA
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Baharuddin Aritonang
Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI

menyebabkan persoalan tersendiri di dalam

pelaksanaannya. Di antaranya terjadinya persaingan

yang tidak sehat, termasuk perpecahan di kalangan

masyarakat.

Efek samping lain di antaranya mahalnya

pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung oleh

rakyat. Khususnya terjadinya transaksi suara. Rakyat

menjadi ikut-ikutan dalam permainan uang. Contohnya

disuatu daerah, seorang ibu rumah tanggatidak

segan-segan bercerita mendapatkan uang sebesar

Rp 250 ribu dalam satu Pilkada. Dari pantauan saya,

pasangan calon yang memenangkan pilkada itu

menghabiskan  dana yang tidak kecil, bahkan

mencapai  sekitar Rp 40 miliar. Jika terdapat lebih dari

2 pasangan calon, maka dari pasangan calon Bupati/

Walikota saja akan menghabiskan sekitar Rp 60 miliar

sampai Rp 80 miliar. Untuk pemilihan gubernur, nilai

itu akan lebih tinggi lagi.

Bisa diperkirakan berapa besar dana yang

dihabiskan untuk 500 Pilkada diseluruh tanah air.

Belum lagi dana untuk penyelenggaranya, di

antaranya untuk KPU, Bawaslu, pengamanan, kertas

suara, dan banyak komponen lainnya. Memang ada

juga kepala daerah yang menganggap dana untuk

pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat

ini, masih lebih murah dari pada melalui DPRD. Karena

pilkada langsung itu hanya dikeluarkan sekali. Sedang

melalui DPRD, perlu dijaga selama 5 tahun menjabat.

Besarnya dana yang dibutuhkan di dalam Pilkada

ini juga akan menyebabkan efek samping yang bagai

PEMILIHAN Kepala Daerah alias Pilkada yang

berlangsung diseluruh tanah air, agaknya

perlu dipikirkan ulang. Termasuk untung

ruginya. Apalagi dikaitkan dengan pemekaran

daerah, yang agaknya telah berlangsung secara

spektakular sejak memasuki masa reformasi. Sejalan

dengan pemekaran daerah itu pulalah berlangsung

pemilihan kepala daerah (Pilkada). Khususnya

Pilkada langsung.

Bisa dibayangkan, provinsi saja sudah menjadi

34 propinsi, sebelumnya masih  27provinsi. Yang

lebih dahsyat lagi, pemekaran kabupaten/kota,  yang

sepanjang tahun 1999-2008 telah bertambah

sebanyak 203 kabupaten/kota. Sampai tahun 2010,

jumlah kabupaten/kota  mencapai 491, dengan

provinsi mendekati angka 500 daerah.

Sebanyak itu pulalah pemilihan kepala daerah yang

dilakukan. Tapi tidak hanya soal angkanya yang

sejalan dengan besarnya dana yang diperlukan

untuk penyelenggaraannya. Juga terjadinya

perpecahan nyata di lingkungan masyarakat. Hal ini

juga diakui Dr. Chusnul Mariah  dalam diskusi di

Lembaga Pengkajian MPR tanggal 30 Januari 2017

yang lalu.

Memang hakekat pemilihan kepala daerah yang

langsung oleh rakyat, merupakan esensi

pelaksanaan demokrasi. Rakyat tidak dapat didikte

oleh partai politik. Setiap anggota masyarakat dapat

memilih langsung kepala daerahnya. Akan tetapi

pertumbuhan demokrasi seperti itu, ternyata juga

Membahas Ulang Pilkada
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deret ukur. Karena itu acapkali tidak hanya berasal dari APBN atau

APBD (inilah antara lain yang menyebabkan terjadinya dinasti politik),

akan tetapi juga pada pengolahan lahan perkebunan, pertambangan,

serta jenis usaha lain. Bahkan juga pada pencarian dana dengan

melelang jabatan yang ada dilingkup daerah (seperti kasus Bupati

Klaten, Jawa Tengah).

Dengan kata lain, dampak buruk Pilkada langsung begitu besar.

Karena itu perlu dievaluasi ulang. Tapi jelaslah bukan seperti tuduhan

sebagian orang, bila pilkada langsung itu terjadi akibat Perubahan

UUD1945. Karena tata cara pemilihan kepala daerah, khususnya

yang langsung oleh rakyat itu sesungguhnya bukanlah tuntunan

UndangUndangDasar. Pasal 18 ayat (4) UUD1945 menegaskan

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala

pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara

demokratis”.  Pesan UUD1945 hanya dipilih secara demokratis. Apadi

pilih langsung oleh rakyat atau melalui DPRD, diatur tersendiri melalui

UndangUndang.

Nah, kinilah saatnya untuk dikaji secara seksama, baik oleh

pemerintah, DPR, dan DPD secara bersama-sama. Juga dengan

lembaga negara lainnya (seperti MK dan MA) termasuk dengan

BPK, karena BPK lah yang mengaudit keuangan negara, termasuk

keuangan daerah (APBD, BUMD, dll). Jika dianggap pemilihan

langsung oleh rakyat itu lebih banyak mudaratnya ketimbang

manfaatnya, maka bisa saja dikembalikan melalui DPRD.Tentu

dilengkapi dengan pengawasan yang ketat, agar sejalan dengan

niat mulia untuk melahirkan kepala daerah yang dapat

menyejahterakan rakyat dapat terpenuhi. Demikian pula sebaliknya,

dengan Pilkada langsung.

Sejalan dengan itu, maka penegasan itu menunjukkan bila pemilihan

kepala daerah (Pilkada) itu menjadi bagian dari Bab VI Pemerintah

Daerah. Karena itu tidak termasuk ranah PemilihanUmum (Pemilu).

Berbeda dengan DPRD, sesuai dengan bunyi Pasal 18 ayat (3)

merupakan bagian dari Pemilu (bersama pemilihan anggota DPR,

DPD, Presiden/WakilPresiden).

Dengan demikian, perselisihan Pilkada tidak menjadi tugas

Mahkamah Konstitusi (MK) menyelesaikannya. Karena sesuai Pasal

24C ayat (1) kewenangan MK menyangkut perselisihan Pemilu.

Artinya, banyak hal yang harus diluruskan di dalam pelaksanaan

UUD1945.  ❏
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Secara umum pilkada serentak

tahap dua 15 Februari 2015

berlangsung aman dan lancar.

Hanya satu daerah di Papua,

tepatnya di Kabupaten Intan

Jaya, terjadi gesekan antar

pendukung pasangan calon.

Secara Umum Berjalan Lancar

Pilkada Serentak 2017

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

AJELIS UTAMAM

LENGANG, tak ada antrian,  juga tak ada   kemacetan, itulah
kondisi lalulintas  yang terjadi di seantero kawasan Jakarta
sepanjang pagi hingga siang pada Rabu, 15 Februari 2017.

Kepadatan  lalu lintas yang lazimnya terjadi pada pagi hari dan sore
atau pada jam-jam sibuk berangkat dan pulang kerja,  hari itu tak
tampak adanya kemacetan. Hari itu, hari pemungutan suara Pilkada
serentak memang ditetapkan sebagai hari libur.

Keramaian lalu lintas yang “menghilang” di dalam kota Jakarta hari
itu, ternyata beralih ke TPS – TPS (tempat pemungutan suara) yang
bertebaran di seluruh kampung seantero Jakarta. Warga yang telah
memiliki hak pilih berbondong-bondong menuju TPS masing-masing,
yang dibuka sejak pukul 07.00 WIB dan berakhir (ditutup) pukul
12.00 WIB. Mereka menuju TPS, ada yang berangkat sendiri-sendiri,
satu keluarga atau ada pula berkelompok guna menunaikan
kewajibannya sebagai warga negara.

Untuk menarik minat warga untuk datang ke TPS, sejumlah TPS
dipercantik dengan berbagai hiasan, dan ada pula yang sengaja
menyediakan hiburan untuk para pemilih. Suasana itu tampak di TPS
18 dan 19 di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Di kedua TPS
tersebut dipercantik hiasan kain merah putih, serta bunga dan ondel-
ondel. Tak hanya itu, suasana taman nan teduh dilengkapi air
mancurnya itu bertambah menarik dengan kehadiran  Orkes Jalanan

dari Komunitas Seni Taman Suropati. Orkes  mengibur para pemilih
dengan berbagai genre lagu, mulai dari keroncong, pop, hingga
lagu-lagu Amerika Latin.

Maka, tak heran kalau banyak pemilih betah tinggal berlama-lama
di lokasi TPS ini. Malah ada beberapa pemilih yang mengikutsertakan
anak-anak balita, atau pun binatang peliharaannya. Bukan hanya
warga pemilih, tidak sedikit para pengamat pilkada dari berbagai
Negara ikut menikmati suasana demokrasi yang sejuk, aman,
tenteram, dan menyenangkan itu. Suasana seperti itu juga terjadi di
hampir seluruh TPS di DKI Jakarta. Tak ada ketegangan yang berarti.
Atau kalau toh ada insiden, itu hanya riak-riak kecil yang tak sampai
mengganggu jalan pemungutan suara.

Mungkin inilah cerminan pilkada yang digambarkan oleh Ketua
MPR RI DR ((HC) Zulkifli Hasan sebagai pilkada serentak yang tak
bermasalah, aman, dan damai. Zulkifli kerap mengambil contoh
pelaksanaan pilkada serentak tahap pertama  yang berlangsung
2015 sebagai bukti bahwa pilkada langsung tak ada masalah. Kala
itu,  pilkada dise-lenggarakan di 269 daerah (260 pemilihan bupati-
walikota, dan sembilan pemilihan gubernur) terbukti tak ada masalah,
aman dan lancar.  “Tak ada satu pun bangunan terbakar,” ungkap
Zulkifli dalam berbagai kesempatan menyampaikan sosialisasi Empat
Pilar MPR.
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Berdasarkan pengalaman pilkada se-
rentak 2015 itu, pilkada serentak 2017 yang
diikuti 101 daerah juga berlangsung aman
dan lancar. Hal yang membanggakan, Pilkada
DKI Jakarta yang semula dikhawatirkan
bakal terjadi hal yang tak diinginkan ternyata
juga berjalan aman dan lancar. Tapi, amat
disayangkan, gesekan terjadi di bumi Papua.
Tepatnya di Kabupaten Intan Jaya. Ke-
rusuhan dimulai pada saat berlangsungnya
rapat pleno terbuka KPU Intan Jaya,  Kamis
(23/2/2017), yang menyebabkan tiga warga
tewas dan sekitar 600 orang luka-luka.
Bahkan kantor KPUD Intan Jaya tak luput
dari sasaran amukan massa hingga meng-
alami kerusakan.

Bentrokan antar pendukung pasangan
calon bupati dan wakil bupati di Ka-
bupaten Intan Jaya ini diduga dipicu oleh
sikap KPUD Intan Jaya yang menunda-
nunda proses pleno perhitungan dan
penetapan per-olehan suara.  Penundaan

itu memunculkan kecurigaan bahwa
KPUD  tidak independen dan memihak
salah satu pasangan calon. Padahal, hasil
pilkada telah diketahui masyarakat se-
belumnya bahwa pasangan calon nomor
urut 2 unggul 2.945 suara dari pasangan
calon nomor urut 3 yang merupakan calon
petahana. Karena terjadi kerusuhan,
rapat pleno KPUD Intan Jaya diskors
hingga waktu belum ditentukan.

Ketua MPR Zulkifli Hasan sangat menye-
salkan terjadinya kerusuhan di Sugapa,
ibukota Kabupaten Intan Jaya, yang menye-
babkan jatuhnya korban  jiwa tersebut. Dia
menegaskan, tidak selayaknya  pilkada 
sampai menimbulkan korban, baik di kalangan
rakyat maupun mengorbankan persatuan. 
Karena sesungguhnya yang beradu dan
berkonflik itu sebetulnya adalah sesama
saudara kita sendiri, bukan melawan
penjajah.

Semestinya, lanjut politisi Partai Amanat

Nasional ini, kalau salah satu pihak dari
pasangan calon kepala daerah itu belum
beruntung dan ingin menggugat maka jalan
yang harus ditempuh menggugat ke 
Mahkamah Konstitusi (MK). Kalau di MK
masih kalah juga maka lima tahun mendatang
boleh maju lagi.  “Jadi, jangan mengorbankan
persatuan demi pilkada,” harap Zulkifli Hasan
menanggapi kasus tersebut.

Ungkapan keprihatinan juga disampaikan
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Rambe
Kamarulzaman. “Kerusuhan tersebut tidak
semestinya terjadi, andaikan semua pihak
bisa menahan diri,” ujar Rambe kepada
Majelis. Meski terjadi peristiwa pilkada di
Intan Jaya, tapi secara keseluruhan,
menurut Rambe,  penyelenggaraan pilkada
serentak pada 15 Februari lalu  ter-
bilang  aman dan lancar. Bahkan di luar
dugaan, pilkada Jakarta yang sebelumnya
sempat memanas ternyata berjalan lancar
dan aman.
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Efek Tertundanya e-KTP

Meski mengapresiasi pelaksanaan pilkada
serentak yang aman dan lancar, namun dari
sisi tahapan pelaksanaan pilkada yang
bertujuan untuk mencapai pilkada yang
demokratis, bermartabat, aman, luber, serta
efisien belumlah tercapai sepenuhnya. Masih 
banyak anggota masyarakat yang potensial
menjadi pemilih tetapi tidak termasuk dalam
Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ada pula kasus
TPS kekurangan surat suara. Ujung-ujungnya
yang harus dilakukan adalah pemilihan ulang
di beberapa TPS.

Persoalan seperti ini muncul, kata Rambe,
karena informasi yang disampaikan  KPU
acapkali tidak dimengerti oleh KPUD dan

Rambe Kamarulzaman

Demokrasi Harus Menyejahterakan Rakyat

HARAPAN untuk segera menikmati
pilkada yang  demokratis, dalam
pengertian pilkada yang bisa menda-

tangkan kesejahteraan dan berkeadilan
untuk rakyat agaknya masih jauh. Selagi
sistem pilkada yang diterapkan tetap terbuka
kemungkin pilkada berbiaya mahal maka jalan
menuju demokratisasi sesungguh, demo-
krasi yang mendatangkan kesejahteraan,
tetap akan sulit dicapai. “Demokrasi itu harus
menyejahterakan (rakyat), “ kata Jokowi di
sela-sela acara penganugrahan Democracy
Award tahun lalu.

Namun yang terjadi selama ini, seperti
yang sering diungkapkan oleh Ketua MPR RI
DR (HC) Zulkifli Hasan, demokrasi kita adalah
demokrasi menang-menangan. Tidak lagi
mengandalkan prinsip musyawarah untuk
mufakat. Artinya, yang memiliki suara
mayoritas itulah yang menang, atau  yang
kuat harus mengalahkan yang lemah,
padahal cara-cara seperti ini tidak sejalan
dengan sila keempat Pancasila, yang
menekankan prinsip musyawarah mufakat.
Dan, dalam konteks pemilihan kepada daerah,
yang menerapkan sistem pemilihan
langsung, si calon menggunakan segala cara
untuk menang, termasuk yang namanya
politik uang.

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengistilahkan
demokrasi seperti itu dengan sebutan NPWP
(nomor piro wani piro). Maksudnya, mereka

yang memiliki modal kuat yang bisa
memenangkan pertarungan di pilkada. Oleh
karenanya, untuk bisa menang dalam
pemilihan  kepala darah, baik bupati/walikota
maupun gubernur, si calon jadi bergantung
pada sponsor. Tak salah kalau ada yang
menyebutnya dengan istilah kedaulatan
rakyat beralih ke kedaulatan ke tangan spon-
sor. Ini berbahaya, karena kepala daerah
yang terpilih bisa jadi bukan orang yang
tepat, tapi mereka yang memiliki modal fi-
nancial yang kuat.

Akibat dari praktik seperti itu, begitu
seseorang terpilih menjadi kepala daerah
maka bukan rakyat yang diutamakan,
melainkan untuk memenuhi keinginan spon-
sor. Bisa saja, proyek-proyek yang dibiayai
oleh APBD diserahkan kepada mereka yang
mensponsori atau ke kelompoknya atau
golongannya. Dengan kata lain, ABPD
bukannya digunakan untuk menyejahterakan
rakyat, tapi memenuhi keinginan yang
mensponsorinya.

Maka jangan heran, kalau banyak kepala
daerah yang berurusan dengan hukum.
Menurut cacatan, kini tidak kurang dari 361
kepala daerah yang terjerat korupsi,
berurusan dengan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK). Meminjam istilah Zulkifli
Hasan, banyak kepala daerah yang pindah
rumah. Pindah dari rumah dinasnya atau
rumah pribadinya ke rumah tahanan KPK di

Kuningan, Jakarta, dan mengenakan rompi
oranye.

Melihat kenyataan itu, Zulkifli Hasan punya
pemikiran, calon kepala daerah dan calon
anggota legislatif diharuskan mengikuti

sosialisasi Empat Pilar terlebih dulu sebelum
menjabat. Biar tahu bahwa mereka adalah
pelayan masyarakat, bukan minta dilayani
oleh masyarakat. Setelah menjabat tugas
mereka adalah menyejahterakan rakyat,
bukan untuk memperkaya diri sendiri atau

Ahmad Riza Patria

panitia pemungutan suara (PPS). Sehingga
di lapangan,  penerapannya bisa bermacam-
macam. “Semestinya persoalan ini sudah
bisa diantisipasi dalam pertemuan antara KPU
dengan KPUD,” ujar Rambe. Salah satu
persoalan adalah daftar pemilih tetap (DPT)
yang digunakan amburadul. Misalnya, ada
nama pemilih yang sudah meninggal dunia
tetap saja masuk di daftar pemilih, dan tidak
sedikit pula warga yang tak masuk dalam
daftar pemilih.

“Sesuai Undang-Undang, DPT yang
dipakai adalah DPT berdasar pemilu terakhir,
yaitu pemilu  2014. Semestinya panitia sudah
bisa menetapkan para pemilih berdasar data
base kependudukan yang mereka miliki.
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Siapa yang berumur 17 tahun pada hari
pencoblosan tetapi tidak memiliki e-KTP, dia
sudah berhak untuk memilih”, kata Rambe
menegaskan.

Sayangnya, data base kependudukan
dalam bentuk e-KTP yang diharapkan 
segera selesai malah tak kunjung rampung.
Pada saat yang sama, masyarakat juga tidak
terlalu peduli untuk mengurus haknya
mendapatkan undangan pemungutan suara
(C6) dan  tercantum dalam DPT. Malah,
mereka lebih suka memilih berteriak pada saat
sudah berada di TPS, begitu mengetahui
namanya tak tercantum dalam DPT.

Jadi, menurut Rambe, memang ada
kesalahan yang ditanggung oleh KPU dan

pula kesalahan oleh dibuat masyarakat itu
sendiri. “Kalau masyarakat bisa lebih aktif,
niscaya penolakan kepada para pemilih
yang tak tercantum dalam DPT oleh petugas
TPS tak perlu terjadi.  KPU juga akan lebih
mudah menginventarisir masyarakat yang
potensial menjadi pemilih, kalau mereka
mengantongi data base kependudukan”,
katanya.

Karena itu, Rambe berharap, pemerintah
benar-benar bisa menyelesaikan  data
base kependudukan, khususnya dalam
bentuk e-KTP, sebelum dilaksanakannya
pilkada serentak tahap tiga pada 2018.
Kalau persoalan itu belum selesai maka
potensi munculnya persoalan DPT akan

kelompoknya. Artinya, APBD harus diguna-
kan untuk proyek-proyek yang pro kepada
rakyat. Dan, tentunya, kepala daerah atau
pun anggota legislatif harus lebih sering

menengok rakyat, bukan datang pada saat
punya kehendak.

Kembali ke soal mahalnya biaya pilkada
dalam sistem pemilihan langsung. Anggota
Lembaga Pengkajian MPR, Baharuddin
Aritonang, melihat pemilihan langsung lebih

banyak mudharatnya ketimbang manfaa-
tnya. Akibat pemilihan langsung menye-
babkan demokrasi berkembang secara tidak
sehat. Dalam pelaksanaanya, terjadi per-
saingan tidak sehat, termasuk perpecahan
di kalangan masyarakat. Efek lainnya, kata
Aritonang, terjadi transaksi suara, dan
partisipasi rakyat ikut dalam praktik uang.

Yudi Latif, Ph.D., pengamat politik yang juga
anggota Lembaga Pengkajian MPR, ber-
pendapat sama dengan Aritonang. Menurut
Yudi Latif, pemerintah patut untuk mengkaji
ulang pelaksanaan pilkada langsung, khusus-
nya di tingkat kabupaten dan kota. “Akan  lebih
baik jika pilkada langsung dilaksanakan hingga
pemilihan gubernur saja. Sementara pemilihan
bupati dan walikota diserahkan pada DPRD,”
ujar Yudi.

Yudi Latif punya alasan untuk itu.
“Semakin dekat persinggungan fisik dan
emosi  antara  pemilih dan pasangan calon,
atau semakin dikenali pasangan calon oleh
pemilihnya maka makin besar pula emosional
masyarakat terlibat dalam pemilihan itu, dan
semakin besar pula risiko yang bisa
ditimbulkan, demikian pula sebaliknya,”
ungkap doktor lulusan Australian National
University ini.

Persoalan keinginan untuk mengembali
pilkada melalui DPRD, buat Wakil Ketua Komisi
II DPR RI Ahmad Riza Patria, kewenangannya
ada pada pemerintah. Riza berpendapat,

terus terjadi. Artinya, harapan untuk
menjadikan pilkada demokratis,  ber-
martabat,  aman, luber serta efisien tak
akan tercapai.

Apalagi kalau masalah e-KTP tersebut
terus berlarut-larut tentu akan selalu menjadi
preseden buruk bagi terlaksananya pilkada
serentak secara nasional yang diharapkan
bisa berlangsung 2024. Karena itu, sangat
penting bagi pemerintah untuk segera
menyelesaikan persoalan data base
kependudukan, agar  pilkada serentak
nasional bisa berjalan demokratis,
bermartabat, aman, luber serta efisien bisa

tercapai. ❏

MBO, DER, SCH

Baharuddin Aritonang

pemerintah harus melakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan pilkada yang sudah
berjalan selama ini. Baru setelah itu, kata
Riza, pemerintah menentukan apakah masih
akan melanjutkan  pilkada langsung seperti
sekarang ini atau melalui DPRD.

Evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada
langsung pernah dilakukan oleh pemerintah
pada masa Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY).  Dalam evaluasi tersebut,
pemerintah harus menentukan manakah risiko
yang akan diambil, karena kedua model pilkada
tersebut memiliki risikonya masing-masing.
Kala itu  Mendagri Gamawan Fauzi ber-
kesimpulan bahwa  pemilihan melalui DPRD
lebih baik. Tapi, kemudian Presiden SBY
memutuskan, untuk terus melanjutkan meng-
gunakan pilkada langsung.

 Nah, yang penting, menurut Riza,
pelaksanaan pilkada harus jujur, adil,
transparan, dan bijaksana. Sehingga apapun
hasilnya, baik masyarakat maupun  para
kontestan bisa menerima. Jangan
sampai penyelenggaraan pemilihan kepala
daerah berjalan secara tidak jujur, adil, tidak
independen dan hanya menguntungkan
salah satu pihak.

Nah, persoalan tetap pada pemilihan
langsung atau kembali ke sistem lama,
pemilihan di DPRD, kini terpulang kepada
pemerintah. ❏

MBO, DER, SCH
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Semestinya Damai dan Penuh Harmoni

Pilkada DKI Jakarta

SIAPA yang akan memimpin Jakarta lima
tahun ke depan? Jawabannya, tunggu
19 April 2017, saat mana Pilkada DKI

Jakarta putaran dua dilaksanakan. Pada saat
itulah akan ketahuan apakah pasangan calon
(paslon) gubernur dan wakil gubernur
petahana  Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) –
Djarot Saiful Hidayat (Djarot) atau paslon
Anies Rasyid Baswedan (Anies) – Sandiaga
Salahuddin Uno (Sandi) yang berhak
memimpin DKI Jakarta periode 2017-2022.

Dua pasangan calon ini, Ahok-Djarot dan
Anies-Sandi, menduduki peringkat pertama
dan kedua terbanyak dalam pengumpulan
suara pilkada serentak pada 15 Februari lalu.
Sedangkan paslon  Agus Harimurti
Yudhoyono (AHY) - Hj. Sylviana (Sylvi)
hanya berhasil menduduki posisi paling
buncit, sehingga harus tersingkir dari arena
pilkada putaran dua. Itu artinya, perjuangan
AHY-Sylvi untuk menduduki kursi DKI 1 dan
2 harus berakhir sampai di sini.

Hasil rekapitulasi perhitungan suara
tingkat provinsi untuk ketiga pasangan calon
seperti telah diumumkan dalam Rapat Pleno
KPU DKI Jakarta, Sabtu malam (4/3/2017), di
Hotel Borobudur, Jakarta. Hasilnya sebagai
berikut: Agus Harimurti Yudhoyono - Sylvina
Murni memperoleh 937.955 suara atau
17.07%;  pasangan Basuki Tjahaja Purnama
- Djarot Saiful Hidayat memperoleh 2.364.577
suara atau 42,99%;  dan pasangan Anies
Baswedan - Sandiaga Salahuddin Uno

Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta sudah bersiap-siap mengikuti Pilkada

DKI Jakarta putaran dua pada 19 April 2017. Pilkada putaran dua ini diramalkan lebih seru dari

putaran pertama.

meraih  2.197.333 suara atau 39,95%.
“Kalau kita simak ketiga pasangan calon

gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta
yang bertarung di pilkada serentak lalu  tidak
ada yang meraih suara lebih dari 50% yang
menjadi persyaratan bagi pasangan calon
gubernur dan calon wakil gubernur untuk
ditetapkan sebagai pemenang sebagaimana
diatur UU 29/2007 tentang Pemprov DKI
sebagai ibu kota negara,” tutur Ketua KPU
DKI Jakarta Sumarno dalam rapat pleno
tersebut.

Khusus untuk DKI Jakarta memang berlaku
Undang-Undang No. 29 tahun 2007 tentang
Pemerintah DKI Jakarta. Berdasarkan
undang-undang ini, untuk bisa memimpin
Jakarta maka pasangan calon harus dapat
meraih suara minimal 50% plus satu. Karena
di pilkada lalu tidak satu pun dari tiga
pasangan calon mampu meraih suara 50%
plus satu, maka dua pasangan calon peraih
suara peringkat satu dan peringkat dua
terbanyak berhak maju ke putaran dua.

Maka calon gubernur dan wakil gubernur
petahana Ahok-Djarot bersama pasangan
calon Anies-Sandi akan saling berhadapan
pada Pilkada DKI Jakarta putaran dua, yang
akan berlangsung 19 April 2017. Sesuai
dengan surat keputusan KPU DKI Jakarta
nomor 48/KPTS/KPU Prov 010/2017 tentang
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta

2017, maka KPU DKI memutuskan: Pertama,
menetapkan calon gubernur dan calon wakil
gubernur DKI Jakarta yang memperoleh
suara terbanyak pertama  dan kedua pada
pilkada putaran pertama untuk mengikuti
pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI
Jakarta putaran dua. Dan, kedua,  pasangan
calon gubernur dan wakil gubernur DKI yang
berhak mengikuti putaran dua adalah Basuki
Tjahaja Purnama -  Djarot Saiful Hidayat  dan
Anies Rasyid Baswedan - Sandiaga
Salahudin Uno.

Putaran Dua Tetap Seru

Pilkada DKI Jakarta adalah salah satu
pilkada yang paling banyak menyita perhatian
masyarakat. Tak dapat dipungkiri, Pilkada DKI
Jakarta merupakan barometer bagi pilkada
di seluruh daerah di Indonesia. Probowo
Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra,
dalam sebuah kampanye akhir Januari lalu
menyatakan,  Jakarta  harus direbut untuk
menyelamatkan Indonesia. Itu artinya, buat
Prabowo  Subianto, menempatkan pasangan
calonnya menjadi pemenang di Pilkada DKI
Jakarta adalah sesuatu yang memang harus
sungguh-sungguh diperjuangkan.

Itu salah satu sebabnya Pilkada DKI
Jakarta menjadi sangat menarik, dan menjadi
pusat perhatian, bukan hanya oleh
masyarakat Jakarta, namun juga di hampir
seluruh daerah di Indonesia.  Tengoklah apa
yang terjadi di Jakarta, selalu menggema
sampai di seluruh wilayah Indonesia.
Penyebab lainnya,  calon gubernur DKI
Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
ditetapkan sebagai tersangka penista
agama. Apalagi ada gerakan massa, entah
ada kaitannya dengan pilkada DKI Jakarta
atau tidak, juga ikut membuat Pilkada Jakarta
menjadi heboh.

Itu sebabnya ada pendapat yang
menyatakana, pilkada putaran dua di DKI
Jakarta tak kalah serunya dibanding putaran
pertama. Dua pasang calon yang akan
bertarung akan berupaya  mencari
dukungan, dan berusaha mengganggu

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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elektabilitas pasangan lawan akan berjalan
sengit. Tapi, menurut pengamatan Dr. Siti
Zuhro, peneliti LIPI, pasangan Anies -Sandi
lebih diuntungkan dalam putaran kedua
pilkada Jakarta dibanding Ahok - Djarot.

Ziti Zuhro punya alasan, masyarakat
Jakarta yang memilih pasangan Agus - Sylvi
cenderung akan memberikan suaranya
kepada Anies – Sandi pada putaran dua.
Alasannya, pasangan Anies - Sandi memiliki
kemiripan dengan pasangan Agus - Sylvi.
Hanya saja sebagai petahana, Ahok – Djarot
punya kekuatan  menggerakkan mesin
birokrasi untuk memenangkan
pencalonannya. “Tinggal bagaimana Anies
- Sandi bisa bekerja cepat  menghimpun
kekuatan pasangan Agus – Sylvi agar beralih
memilih mereka pada putaran dua nanti.
Apalagi Anies – Sandi masih diuntungkan
oleh dugaan kasus penodaan agama yang
melilit Pak Ahok”, kata Siti Zuhro.

Anies – Sandi, menurut Siti Zuhro, juga
diuntungkan oleh persoalan sentimen agama
yang menjadi dasar pilihan para pendukung
Agus - Sylvi. Sentimen ini juga akan membuat
para pemilih Agus – Sylvi memindahkan
pilihannya kepada Anies - Sandi  dibanding
kepada Ahok – Djarot. “Para kader dan
simpatisan partai berbasis agama cenderung
memilih pasangan Anies - Sandi dibanding
Ahok - Djarot.  Kecenderungan ini bisa dilihat
saat mereka mendukung Agus - Sylvi pada
putaran pertama pilkada Jakarta”, kata Siti
Zuhro lagi.

 Tetapi, kemenangan yang mungkin diraih
Anies - Sandi tidak akan dicapai dengan
mudah. Apalagi, jauh-jauh hari pimpinan PDI
Perjuangan sudah meminta agar partai koalisi
pendukung pemerintah memilih Ahok - Djarot
pada putaran kedua Pilkada Jakarta pada
19 April nanti. Tapi, partai pendukung
pasangan Agus – Sylvi sampai hari ini belum
memberi keputusannya, ke pasangan calon
mana dukungan akan mereka berikan.

Pilihan Boleh Berbeda

Masyarakat tentunya berharap, Pilkada
DKI Jakarta putaran dua dapat berjalan
lancar, aman, dan damai. Untuk itulah,
pengamat polit ik Yudi Latif, Ph.D.,
mengingatkan, agar para pihak pendukung
pasangan calon bisa menahan diri. Tidak lagi
menggunakan isu SARA dalam memberikan
dukungan kepada pasangan calon. “Ini

penting, karena konflik yang terjadi pada
putaran pertama cukup mengkhawatirkan,
sudah mengarah pada tanda-tanda politik
identitas,” jelas Yudi Latif.

Beruntung, kata Yudi Latif, konflik tidak
membesar atau merembet pada sektor
kehidupan. Ini disebabkan oleh kesadaran
masyarakat sendiri untuk tidak membawa
konflik ke arah yang lebih besar. Ini berbeda
dibanding Amerika yang membawa politik
identitasnya kearah perpecahan yang lebih
besar. Bahkan pembersihan atas lawan-
lawan politiknya.

 Sebagai batu uji mempertahankan nilai
republikanisme berdasar semangat Bhineka
Tunggal Ika, pilkada seharusnya berlang-
sung secara damai dan penuh harmoni.
“Harmoni bukan berarti   tidak ada konflik,
tetapi bagaimana konflik itu bisa di-
selesaikan,” ujar doktor lulusan Australian
National University ini.

Melihat fenomena yang terjadi selama
putaran pertama, Yudi Latif  menyayangkan
sikap parpol dan massa pendukung dalam
memenangkan pasangan calon yang
didukungnya. Semestinya, sebagai warga
ibu kota, baik parpol maupun massa
pendukung pasangan calon, bisa berbuat

Yudi Latif

Siti Zuhro

lebih baik dari apa yang sudah terjadi selama
putaran pertama.

Menurut Yudi Latif, ada beberapa daerah
di Indonesia yang lebih mencerminkan
kebhinnekaan kita. “Di beberapa  tempat,
persoalan agama tidak mengemuka, semua
berjalan damai-damai saja. Bahkan ada juga
beberapa wilayah, seperti Ambon dan
Kalimantan Barat, pasangan calon yang
menang tidak sesuai agama mayoritas yang
dipeluk masyarakat,” ujar pria kelahiran
Sukabumi, 1964, ini.

 Pendapat serupa disampaikan anggota
Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman.
Menurut Rambe, pilkada DKI Jakarta yang
diwarnai  kegaduhan dan intrik politik tidak
bisa  menjadi barometer bagi seluruh Pilkada
serentak 2017. Apalagi, pelaksanaan pilkada
di Jakarta tidak bisa dikatakan yang terbaik
dibanding daerah lain di Indonesia. Masih
banyak catatan yang harus diperbaiki untuk
pelaksanaan pilkada yang akan datang.

 Hanya saja, Jakarta sebagai ibukota
negara dengan segala perniknya, Rambe
mengaku tidak bisa menolak apabila Pilkada
Jakarta mendapat perhatian penuh dari
berbagai kalangan di seluruh Indonesia.
Apalagi pemberitaan terhadap pilkada di
Jakarta begitu besar, bahkan paling besar
dibanding pilkada di daerah lainnya.

Memang ada sejumlah contoh baik yang
terjadi di Jakarta dan itu perlu dijadikan
pedoman oleh daerah lain. Seperti
pembatasan pengumpulan masa kampanye
dan penggunaan kampanye dialogis, serta
pembatasan media kampanye yang
menggunakan beliho. “Apa yang terjadi di
Jakarta itu sangat baik dan patut ditiru oleh
daerah lain”, sebut Rambe.

Sementara Ketua MPR Zulkifli Hasan
mengingatkan, pilkada yang ideal adalah
pemilihan kepala daerah yang pra dan
pasca terselenggaranya sesuai aturan dan
perundangan yang berlaku.  Pilkada yang
ideal seharusnya dijalankan dengan penuh
kedewasaan dan bertujuan untuk ke-
maslahatan bersama, dan tetap memegang
teguh persatuan serta kesatuan bangsa.

  “Konfik yang panas dan terus menerus
seharusnya tidak perlu terjadi.  Pilihan boleh
berbeda, tapi tetap memegang kesatuan dan
persaudaraan  sebagai bangsa”, kata Zulkifli
Hasan. ❏

MBO
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MAJELIS UTAMA

PILKADA serentak tahap kedua, yang
berlangsung di 101 daerah pada 15
Februari lalu  berlangsung aman dan

lancar, termasuk di DKI Jakarta. Hanya
satu daerah, yaitu  Kabupaten Intan Jaya,
Papua, yang mengalami kerusuhan. Se-
lebihnya,  berlangsung tanpa hambatan.

Bagaimanakah sesungguhnya pilkada
serentak tahap dua itu berlangsung.
Apakah pilkada tahap dua  ini sudah sesuai
harapan yang dicita-citakan melalui demo-
krasi? Lalu, mengapa pilkada di Jakarta,
begitu gaduh? Untuk mencari jawab atas
pertanyaan tersebut, Dery Irawan dari
Majalah Majelis mewawancarai Ketua MPR
RI Zulkifli Hasan. Berikut petikannya:

Pilkada serentak tahap 2017 sudah
usai, apa saja catatan Bapak terkait
pelaksanaan pemilihan kepala daerah
langsung oleh rakyat itu?

Alhamdulillah Pilkada serentak 2017 sudah
usai dan dilaksanakan dengan baik serta
sukses, termasuk  DKI Jakarta.  Kekhawatiran
yang selama ini dirasakan, yakni suasana
panas dan potensi konflik, alhamdulillah tidak
terjadi, semua  aman-aman saja.

Saya melihat semuanya berjalan lancar,
tertib, damai, dan demokratis.  Saya
berpartisipasi juga. Ini  adalah hak demokratis
saya dan juga warga negara Indonesia.

Saya memilih di TPS 79 Cipinang Indah. Di
sini semuanya berjalan baik, dan saya dengar
di wilayah lain juga begitu, berjalan dengan
baik, aman, guyub, dan hangat.

Terkait kerusuhan di Kabupaten Intan
Jaya yang mengakibatkan korban jiwa.
Komentar Bapak?

Tentu kalau sampai ada kerusuhan yang
mengakibatkan korban jiwa, itu  sangat kita
sesalkan. Tidak  selayaknya pilkada itu
sampai menimbulkan korban jiwa rakyat dan
mengorbankan persatuan.  Karena yang
beradu, yang berkonflik sesama saudara kita
sendiri,  bukan dengan penjajah Belanda.

Kalau memang salah satu pihak belum
beruntung dan ingin menggugat, kan ada
Mahkamah Konstitusi (MK). Kalau masih
kalah juga, lima tahun mendatang bisa maju
lagi. Jadi, janganlah mengorbankan per-
satuan demi pilkada.

Bagaimana penilaian Bapak terhadap
pelaksanaan pilkada serentak tahun ini
dibanding  sebelumnya?

Indonesia telah menggelar dua kali Pilkada
serentak. Pertama, 9 Desember 2015 yang
digelar di sembilan provinsi dan 260
kabupaten/kota, pilkada serentak digelar
tahun ini, Februari 2017 dilaksanakan 101
pilkada di seluruh wilayah Indonesia dan
semuanya berlangsung baik dan damai.

Tahun lalu dan sekarang sebenarnya

WAWANCARA

Jangan Korbankan Persatuan Demi Pilkada

Zulkifli Hasan, Ketua MPR RI

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAWANCARA

sama saja, semuanya berlangsung baik dan
damai.  Pada  2017 ini fenomena panas
terjadi, tapi itu hanya terasa di DKI Jakarta,
daerah lain relatif damai-damai saja.
Perbedaan pilihan itu biasa dalam berdemo-
krasi, sebab semua warga negara memiliki
hak dalam memilih calon pemimpinnya.

Di Jakarta,  masalahnya  ada persoalan
hukum yang menyinggung SARA sehingga
suasana agak panas.  Tapi faktanya di hari
H-nya semua lancar-lancar saja, itu patut
diapresiasi.  Saya mengapresiasi semua
pihak yang terlibat untuk terselenggaranya
Pilkada serentak 2017 yang aman dan damai.

Saya apresiasi dan berterima kasih
kepada KPUD, Bawaslu, Polri, TNI, media
massa nasional dan seluruh rakyat yang
telah melaksanakan dan berpartisipasi dalam
penyelenggaraan pilkada secara serentak
dengan tertib.

Apakah masih  ditemukan kecurang-
an, bagaimana semestinya mengatasi
kecurangan tersebut?

Itu ada jalannya sendiri,   semua ada
aturan  dan  sanksi-sanksinya

Khusus DKI Jakarta, sudahkah ter-
capai pilkada yang ideal?

Pilkada yang ideal itu pilkada yang pra dan
pasca terselenggaranya sesuai aturan dan
perundangan yang berlaku.  Pilkada yang
ideal seharusnya dijalankan dengan penuh
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kedewasaan dan bertujuan untuk ke-
maslahatan bersama dan tetap memegang
teguh persatuan serta kesatuan bangsa.
Konfik yang panas dan terus-menerus
seharusnya tidak terjadi.  Berbeda pilihan
boleh, tapi tetap memegang kesatuan dan
persaudaraan  sebagai bangsa. Saya harap
di putaran kedua, Pilkada Jakarta akan
berlangsung aman, seperti pelaksanaan
Pilkada putaran 1 yang aman dan damai.

Mengapa perseteruan di Jakarta
terasa sangat panas. Apakah usai
pilkada persaingan tersebut akan
mereda?

Perbedaan pilihan itu biasa dalam ber-
demokrasi, tapi yang perlu diingat betul
adalah semua warga negara Indonesia
adalah bersatu, bersaudara sebangsa dan
se tanah air. Kita semua bersaudara.

Persatuan bangsa harus menjadi yang
utama, itu harus  diperhatikan.  Perbedaan
jangan lantas membuat semua seperti
menjadi musuh, itu salah.

Juga berita dan kabar-kabar hoax sebaik-
nya dihindari. Sebab, mudharatnya sangat
besar. Jika dikonsumsi mentah-mentah berita
dan kabar hoax akan berpotensi menyebab-
kan konflik berkepanjangan.

Saya harap setelah Pilkada sererntak
2017,  DKI Jakarta akan kembali seperti sedia
kala,  bersatu dan rukun kembali. Ber-
gandengan tangan kembali membangun
bangsa, sebab tantangan bangsa ini ke
depan sangat berat.  Kita butuh persatuan
dan kekompakan bangsa yang mampu
membuat bangsa ini kuat menghadapi
tantangan. Belum lagi mewujudkan cita-cita
bersama, yakni menuju Indonesia yang
sejahtera dan berkeadilan untuk seluruh
rakyat Indonesia.

Percayalah pilkada ini akan membuat kita

makin dewasa. Pilkada  ini adalah proses
pendewasaan kita.  Kita harapkan di
kemudian hari bangsa Indonesia akan
semakin matang sehingga demokrasi kita
akan semakin baik.

Bagaimana permasalahan yang
muncul dan akan meruncing seputar
Pilkada serentak 2017?

Begini, saya percaya kalau ada masalah
pasti teratasi dengan baik. Dulu kita
melaksanakan Pilkada di 260 daerah tidak ada
masalah, nah sekarang juga mudah-mudahan
tidak akan ada masalah. Jikapun ada masalah,
percayalah aparatur hukum kita akan sangat
siap untuk mengatasi keadaan.

Soal gugatan sengketa pilkada, pasca
pilkada serentak sudah ada gugatan
masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Komentar Bapak?

Kalau orang sengketa ke MK mestinya kita
hormati, artinya peserta pilkada itu sadar
hukum, tidak main hakim sendiri tapi dia
mencari keadilan sesuai jalur, sesuai
peraturan dan perundangan yang berlaku,
yakni ke MK.

Nah, MK tentu punya persyaratan dan
peraturan sendiri agar gugatan tersebut
diterima. Kalau memenuhi syarat maka akan
ditindaklanjuti, kalau tidak tentu akan
dikembalikan, tapi semua tetap ditampung
dulu sementara.

Bagaimana cara menciptakan agar
demokrasi kita bisa menyejahterakan
masyarakat?

Demokrasi sebenarnya bertujuan untuk
kesejahteraan rakyat, semua untuk rakyat.
Namun, dalam tataran pelaksanaan banyak
yang menyimpang, seperti karena ingin
mendapatkan suara yang banyak, lalu
menggunakan politik uang. Ini sangat
berbahaya, karena: Pertama, tentu melibat-

kan uang yang sangat banyak dan tentu saja
ada sponsornya.  Jika terpilih, maka  dia akan
memikirkan uang yang sudah keluar dan
menjadi tidak fokus memikirkan rakyat.

Kedua, akan berdampak pembelajaran
jelek buat rakyat.  Rakyat tidak diedukasi
menjalankan demokrasi secara benar dan
baik.  Rakyat juga harus sadar akan hal ini,
jangan mau dihargai murah cuma Rp 50 ribu
dan sembako, carilah pemimpin yang benar-
benar tulus membela rakyat.

Lalu ada praktik saling menghabisi dan
menang apapun caranya. Dalam
berdemokrasi, Indonesia memiliki Pancasila.
Semua sila dalam Pancasila jika dijalankan
secara kuat dan konsisten akan membawa
bangsa ini kepada kesejahteraan yang hakiki.
Lihat saja di dalam Pancasila ada sila
Ketuhanan Yang Maha Esa, semua orang

harus memiliki sifat ilahiyah/ ke-Tuhanan,
sehingga akan muncul rasa Kemanusiaan
Yang Adil dan Beradab dan semuanya akan
bermuara kepada keadilan untuk semua
tanpa membedakan.

Tapi, memang dalam pelaksanannya butuh
keteladanan dan semestinya keteladanan itu
datang dari pribadi pemimpin dan kalangan
elit serta pejabat negara, seperti para
menteri, kepala daerah, dan lainnya. Elit
tersebut diharapkan mampu mengeja-
wantahkan dan mengimplementasikan
Pancasila dalam segala kebijakan yang
menyangkut kepentingan masyarakat.

Semuanya bertujuan untuk kesejahteraan
rakyat secara menyeluruh, tanpa meng-
utamakan kepentingan pribadi dan golongan.
Melihat prinsip keteladanan, jika ada kepala
daerah yang masih mengeluarkan per-
nyataan-pernyataan atau memiliki cara
berkomunikasi yang malah menimbulkan
konflik, itu artinya tidak Pancasilais. ❏
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NASIONAL

Pertemuan delegasi Parlemen Korea Selatan dan Pimpinan MPR RI mencapai kata sepakat soal

perluasan hubungan bilateral di segala bidang, termasuk antarparlemen.

NASIONAL

Hubungan Baik Indonesia-Korea Selatan

Kunjungan Parlemen Korea Selatan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Harus Dijaga dan Ditingkatkan

INDONESIA dan Korea Selatan adalah dua negara Asia yang
memiliki kerjasama baik sejak lama.  Hubungan baik tersebut terjalin
dengan banyaknya investasi masuk antar dua negara. Neraca

perdagangan Indonesia dan Korea Selatan juga sangat menguntung
bagi kedua negara.

Menurut laporan Atdag Seoul, Korea Selatan, Januari 2016, neraca
perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan surplus bagi Indo-
nesia sebesar US$ 0,98 miliar, atau naik 7,92% apabila dibandingkan
dengan periode yang sama 2015, yang tercatat surplus bagi Indo-
nesia sebesar US$ 0,85 miliar.

Pada Januari 2016, terdapat 17 (tujuh belas) permintaan hubungan
dagang yang diterima Atdag Seoul yang mencari berbagai produk
dari Indonesia, antara lain: Timah, sweet potato,  produk perikanan,
plywood, dan lainnya. Sebagian besar permintaan hubungan dagang
ini sudah diteruskan kepada perusahaan terkait di Indonesia, dan
beberapa di antaranya sudah saling berkomunikasi, khususnya
buyer timah dan buyer sweet potato.

Kerjasama  baik antar kedua negara harus terus dijaga dan
ditingkatkan dengan dukungan berbagai pihak, termasuk yang utama
adalah dukungan parlemen dua negara.  Dengan maksud itulah,
Kamis (12/1/2017), Speaker of National Assembly Korea Selatan

Chung Sye Kyun dan sekitar sembilan anggota Parlemen Korea
Selatan melakukan kunjungan kehormatan ke berbagai lembaga tinggi
negara di Indonesia, termasuk kunjungan kehormatan ke Pimpinan
MPR RI.

Kunjungan kehormatan delegasi Parlemen Korsel diterima
langsung Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, di Ruang Delegasi Gedung
Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta.
Rombongan delegasi tiba di Ruang Delegasi pukul 13.00 WIB.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan didampingi para Wakil Ketua MPR RI:
Mahyudin, Hidayat Nur Wahid, E.E Mangindaan, dan Oesman Sapta,
berikut para ketua fraksi partai politik dan kelompok DPD di MPR,
yaitu: Prof. Bachtiar Aly (Nasdem), Alimin Abdullah (PAN), Mujib
Rohmat (Golkar),  M. Arwani Thomafi (PPP), Elnino (Gerindra), dan
Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono terlibat dalam
perbincangan mengenai berbagai persoalan kedua negara.

“ýKami berterima kasih atas sambutan hangat dari Ketua MPR
dan petinggi MPR lainnya. Kami merasa sangat terhormat.
Sebelumnya, kami sudah menemui Presiden RI Bapak Joko Widodo
dan beliau menerima kami dengan baik dan membicarakan beberapa
isu penting. Pertemuan dengan Pimpinan MPR ini saya rasa akan
sangat mendorong kerjasama lebih baik lagi antara dua pemerintahan
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dan dua negara,” ujar Chung Sye-Kyun.
Chung Sye-Kyun juga mengungkapkan

bahwa kunjungan ke Indonesia adalah
kunjungan keluar negeri pertama Parlemen

Korea Selatan. “Ketika saya mengatakan
akan mengunjungi Indonesia, anggota
parlemen banyak yang mau ikut,, tapi
kemudian tidak semuanya datang hanya

sebagian ini saja,” katanya.
Lebih jauh, Chung Sye-Kyun mengatakan

bahwa dipilihnya Indonesia sebagai negara
pertama dalam lawatan kenegaraan di tahun
2017 adalah dikarenakan Indonesia adalah
sahabat sejati Korea Selatan.

“Sebagaimana kita ketahui, khususnya
Bapak Zulkifli Hasan, sangat kami kenal.
Bersamanya, Korea Selatan dan Indonesia
memiliki hubungan erat dan tercatat dalam
rekam jejak bahwa Indonesia adalah nomer
satu bagi Korsel di negara Asean, di,mana
Korsel menanamkan investasinya di bidang
kehutanan. Dan, Bapak Zulkifli Hasan erat
hubungannya dengan kami saat menjabat
Menteri Kehutanan, kemitraan kita itu
sangatlah baik.  Ke depan kami ingin fokus
bersama Indonesia untuk mengajak
melakukan kerjasama di bidang pertanian
dan perikanan. Hal itu sangat penting dan
akan kami tindaklanjuti setelah kami pulang
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NASIONAL

nanti,” tuturnya.
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan sangat

mengapresiasi negara Korea Selatan
sebagai sahabat sejati Indonesia yang terus
berupaya selalu menjaga hubungan baik
tersebut, apalagi hubungan antarparlemen
harus dijaga dan ditingkatkan lagi.

Zulkifli Hasan juga memaparkan sedikit
tentang keanggotan MPR RI serta fungsi,
tugas dan wewenang MPR RI sesuai
dengan UU dan Konstitusi Indonesia.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid
dalam pertemuan tersebut membuka sedikit
masalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja
di Korea Selatan.  Hidayat melihat bahwa
Korea Selatan adalah salah satu negara
yang baik perlakukannya terhadap tenaga

kerja Indonesia.
“Saya harap Korea Selatan menjaga betul

tenaga kerja Indonesia yang ada di sana,
terutama keselamatan dan kesejahteraan-
nya, serta saya harap Korea Selatan juga
memberikan semacam lebih luas lagi kuota
lapangan pekerjaan bagi pekerja Indonesia.
Hal ini tentu saja merupakan salah satu faktor
hubungan baik dan semakin baik antara In-
donesia dan Korea Selatan,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil
Ketua MPR RI Mahyudin mengungkapkan
bahwa Indonesia sudah mengeluarkan
kebijakan pembebasan visa kepada
beberapa negara, termasuk Korea Selatan.
Mahyudin berharap agar Korea Selatan juga
melakukan hal yang sama, mengeluarkan

kebijakan pembebasan visa untuk warga
negara Indonesia.

Merespon harapan para Pimpinan MPR RI
tersebut, Chung Sye-Kyun mengatakan
bahwa tentang persoalan bebas visa, Ko-
rea memiliki prinsip bahwa kebijakan antardua
negara harus bersifat saling melengkapi dan
menguntungkan kedua negara. Untuk itu,
Chung sangat setuju dengan bebas visa bagi
warga Indonesia, dan untuk itu Korea Selatan
akan melihat kembali kebijakan-kebijakan luar
negerinya terutama dengan negara-negara
sahabat, seperti Indonesia.

Sedangkan untuk permasalahan tenaga
kerja Indonesia di Korea Selatan, Chung
mengungkapkan bahwa pada awalnya para
pekerja Indonesia di Korea Selatan dilatih agar
menjadi pekerja yang terlatih yang sangat
diperlukan di Korea Selatan.  Para pekerja
Indonesai tersebut terlatih dan menguasai
teknologi-teknologi Korea Selatan dan mereka
mendapatkan gaji untuk itu.

“Intinya kami membuat berbagai program
untuk tenaga-tenaga kerja asing termasuk
tenaga kerja Indonesia dan program tersebut
berjalan sangat baik. Kami sangat meng-
hargai para pekerja profesional Indonesia di
Korea Selatan. Soal perluasan lapangan
pekerjaan, kami rasa baik, dan kami akan
melihat kondisi ekonomi di negara kami. Jika
perekonomian semakin baik, kami akan buka
lapangan pekerjaan secara lebih luas,”
pungkasnya. ❏

DER
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Kuliah Umum di IPB

Resolusi Jihad KH. Hasyim Asy’ari

Menyelamatkan Indonesia dari Penjajah

WAKIL Ketua MPR RI Hidayat Nur
Wahid, Sabtu (24/12/2016) me-
menuhi undangan untuk memberi-

kan kuliah umum kepada ratusan peserta
mahasiswa baru program S1 yang mengikuti
program Pembinaan Kompetensi Umum
angkatan 53 Institut Pertanian Bogor (IPB).

Acara yang digelar di auditorium Graha
Widya Wisuda kompleks IPB selain dihadiri
mahasiswa peserta juga dihadiri beberapa
civitas akademika IPB.  Dalam kesempatan
tersebut, Hidayat memberikan materi dengan
tema sentral Islam, Indonesia dan
Perjuangan.

Dalam paparannya, Hidayat mengingatkan
agar generasi muda Islam Indonesia harus
mengetahui dan memahami kiprah dan peran
penting Islam dalam perjuangan pergerakan
kemerdekaan Indonesia. Islam memiliki
semangat jihad berjuang demi agama,
bangsa, dan negaranya. Semangat tersebut
terbukti ampuh dalam perjalanan pergerakan
perjuangan kemerdekaan bangsa.

Dulu, zaman perjuangan kemerdekaan
Indonesia pahlawan Indonesia dan seorang
ulama KH. Hasyim Asy’ari mengeluarkan
resolusi jihad untuk menyelamatkan Indone-
sia dari penjajahan Belanda.  Resolusi jihad
inilah yang menggerakkan pemuda-pemuda
Indonesia, antara lain Bung Tomo pada 1
November 1945 dengan teriakan takbir dan
merdeka menggerakkan semangat yang
bergelora melawan penjajah.

Semangat tersebut, lanjut Hidayat, harus
tertular kepada generasi muda Islam saat
ini.  Apalagi, generasi muda bangsa saat ini

lebih beruntung sebab berada dalam era
zaman modern.  Saat ini banyak sekali
generasi muda yang mampu mengenyam
pendidikan sampai tinggi, di samping itu
kecanggihan teknologi modern sangat
memudahkan generasi muda untuk belajar
dan menjalin hubungan.

Generasi muda Islam saat ini harus malu
jika tidak memiliki semangat yang sama
dengan tokoh-tokoh Islam dan pejuang-
pejuang Islam Indonesia dahulu.  Dengan
kedaaan yang serba terbatas, pejuang-
pejuang Islam dahulu mampu membuktikan
keperkasaan mereka dalam membela agama,

Hidayat Nur Wahid Motivasi

Mahasiswa Islam Jihad Untuk

Pembangunan BangsaGenerasi

muda Islam harus mencontoh

tokoh-tokoh Islam zaman

perjuangan dahulu yang

dengan berani melakukan

Jihad demi agama bangsa dan

negara

bangsa dan negara.
“Zaman dulu tidak ada, dulu teknologi

masih sangat sederhana dan terbatas tidak
ada telepon seluler, tidak ada media sosial,
tidak ada komputer, tidak ada jaringan
internet, tapi mereka bisa melakukan
hubungan satu sama lain dengan sangat
kompak dengan satu tujuan menuju berjihad
mencapai Indonesia merdeka.  Sekarang
jihad generasi muda Indonesia, terutama
muslim, adalah mengisi kemerdekaan
sehingga tercapai Indonesia yang makmur

dan sejahrera untuk semua,” katanya. ❏

DER
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Bamag – LKK Indonesia - Ikatan Sekretaris Indonesia (ISI)

MPR Diminta Jaga Ruh Konstitusi

SECARA berturut-turut Ketua MPR
Zulkifli Hasan menerima dua organisasi
di ruang kerjanya pada Senin, 9 Januari

2017. Pertama, Badan Musyawarah Antar
Gereja – Lembaga Keagamaan Kristen
(Bamag – LKK) Indonesia. Kedua, Ikatan
Sekretaris Indonesia (ISI). Dalam pertemuan
dengan Bamag – LKK, Zulkifli Hasan berbicara
soal kebangsaan, sedangkan ketika bertemu
ISI, Zulkifli Hasan mengajak para sekretaris
untuk terlibat dalam dunia politik.

Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja
Ketua MPR, Gedung Nusantara III, Lantai 9
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,
Senin 9 Januari 2017. Dalam pertemuan
dengan Bamag – LKK, Ketua MPR diminta

untuk menjaga ruh konstitusi yang sarat
dengan nilai-nilai luhur bangsa. Sebab, MPR
adalah lembaga yang mempunyai ke-
wenangan untuk menjaga konstitusi itu.

Harapan itu disampaikan Ketua Umum
Bamag LKK Indonesia, Ir. Agus Susanto
didampingi para pendeta.  Bamag LKK Indo-
nesia mengungkapkan kekhawatirannnya
terhadap situasi ke-Indonesia-an saat ini.
Ada tiga hal yang disampaikan Bamag LKK
Indonesia. “Pertama, sekarang ini masya-
rakat kita senang dengan kebohongan. Ini
membuat para pendeta di daerah-daerah
merasa khawatir,” kata Agus Susanto.

Kedua, lanjut Agus Susanto, akhir-akhir
ini ke-Indonesia-an sedang diuji. “Kita takut
mengalami apa yang terjadi di Uni Soviet,
Yugoslavia yang terpecah,” ujarnya. Ketiga,
para pendeta merasa kehilangan informasi

berkaitan dengan konstitusi dan ke-Indone-
sia-an. “Karena itu Bamag LKK Indonesia
mengundang Ketua MPR untuk menjelaskan
konstitusi kepada para pendeta se-Indone-
sia,” kata Agus Susanto.

Menghadapi persoalan ke-Indonesia-an
itu,  Agus Susanto mengharapkan Ketua MPR
menjaga ruh konstitusi yang sarat dengan
nilai luhur bangsa. “MPR agar bisa menjaga
ruh konstitusi,” pinta Agus Susanto.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan
untuk menjaga konstitusi dan ke-Indonesia-
an itu MPR melakukan Sosialisasi Empat Pi-
lar MPR. Sebab, setelah 18 tahun reformasi
ini masyarakat meninggalkan nilai-nilai luhur
bangsa.”Saat ini kita sudah masuk pada

liberalisme, individualisme, dan pragmatisme.
Akibatnya terjadi kesenjangan antardaerah,
antarindividu,” kata Zulkifli.

Lebih lanjut Zulkifli mengungkapkan, nilai-
nilai luhur seperti kekeluargaan, keber-
samaan dan cinta kasih sudah tidak dipakai.
Penataran P4 dihilangkan. Pendidikan
Pancasila di sekolah dihapus. BP7 dihapus.
“Nilai-nilai luhur hilang diganti dengan apa
yang kita saksikan di media sosial sekarang
ini. Itulah masalah kita,” tuturnya.

Karena itu, tambah Zulkifli, perlu lembaga
seperti BP7 untuk membangun karakter bangsa.
“Presiden sudah menyetujui usul MPR untuk
membentuk unit kerja pemantapan ideologi
Pancasila. Dengan lembaga ini kita membangun
karakter dan keIndonesiaan kita,” ucapnya.

Badan Musyawarah Antar Gereja -
Lembaga Keagamaan Kristen (Bamag-LKK

Indonesia) merupakan organisasi kekristen-
an yang mewakili gereja dan umat kristen di
daerah-daerah se-Indonesia. Organisasi
yang terdiri dari berbagai aliran dalam kristen
ini baru dibentuk dua tahun lalu.

Masuk Dunia Politik

Sementara dalam pertemuan dengan ISI,
Ketua MPR mengajak anggota Ikatan
Sekretaris Indonesia (ISI) untuk masuk dunia
politik. Anggota ISI yang mayoritas perem-
puan memiliki peluang karena kuota 30%
perempuan dalam daftar calon legislatif
(caleg). “Kuota perempuan adalah 30%. Satu
dari tiga urutan pertama calon legislatif harus
perempuan. Perempuan punya peluang,”

kata Zulkifli Hasan.
Selama ini sekretaris tidak tertarik masuk

dunia politik. Anggota dewan yang berasal
dari profesi sekretaris sangat langka. Karena
itu Zulkifli Hasan mengajak para sekretaris
untuk masuk dunia politik. “Nanti saya ajarkan
supaya bisa terpilih (menjadi anggota
legislatif) dengan biaya yang murah,” katanya.
Ajakan Zulkifli Hasan langsung disambut
pengurus ISI yang hadir dalam pertemuan itu.

Dalam pertemuan ini, ISI mengundang
Ketua MPR untuk berbicara di depan anggota
ISI dalam musyawarah nasional (Munas) ISI
pada April 2017. Ketua Umum ISI, Yenna Sri
Mardiana mengungkapkan,  ISI memiliki 14
cabang di Indonesia. ISI juga tergabung
dalam asosiasi sekretaris Asia Pasifik yang
beranggota 18 negara. ❏

BS

MPR agar menjaga ruh konstitusi yang sarat dengan nilai-nilai luhur bangsa. MPR adalah lembaga

yang mempunyai kewenangan untuk menjaga konstitusi itu.
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Pergantian Antar Waktu (PAW)

Ketua MPR Lantik Sembilan Anggota MPR PAW

SEBELUM dilantik dan diambil sumpah
sebagai anggota MPR pergantian antar
waktu, saya lebih dulu bertanya

apakah saudara bersedia untuk mengucap-
kan sumpah?” tanya Ketua MPR Zulkifli
Hasan kepada sembilan anggota MPR
Pergantian Antar Waktu (PAW) yang berjajar
di depannya.

“Bersedia…,” jawab sembilan anggota
serentak. Kemudian Ketua MPR Zulkifli Hasan
memandu pengucapan sumpah sembilan
anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) MPR.
Dari sembilan anggota PAW MPR dari tiga
fraksi (PAN, Partai Golkar, dan Partai
Demokrat) itu, tujuh di antaranya mengganti-
kan anggota dewan yang maju dalam Pilkada
serentak 2017.

Pelantikan dan pengambilan sumpah
anggota PAW MPR berlangsung di Gedung

Sebanyak tujuh dari sembilan orang yang dilantik sebagai anggota MPR PAW menggantikan anggota

dewan yang maju dalam Pilkada serentak 2017.

Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan,
Jakarta, Rabu (11/1/2017). Pelantikan dan
pengucapan sumpah dihadiri Wakil Ketua MPR
Mahyudin, E.E. Mangindaan, dan Oesman
Sapta, serta pimpinan fraksi di MPR RI.

Sembilan anggota PAW MPR yang dilantik
adalah Bara Krhisna Hasibuan menggantikan
Yasti Soepredjo Mokoagow dari Fraksi PAN
(Dapil Sulawesi Utara). Yasti Soepredjo
adalah calon Bupati Bolaang Mongondow,
Sulawesi Utara.

Drs. H. Ibnu Munzir dari Fraksi Golkar (Dapil
Sulawesi Barat) menggantikan Hj Enny
Anggraeny Anwar. Enny Anggraeny mundur
dari keanggotaan di dewan karena maju
sebagai calon Gubernur Sulawesi Barat.

Wakil Sekjen Partai Golkar Tb. H. Ace
Hasan Syadzily juga duduk di parlemen
menggantikan H. Andika Hazrumy yang maju
sebagai calon Wakil Gubernur Banten.

Selanjutnya, Drs. H. Bambang Heri
Purnama, ST., MH., menggantikan H. Indro
Hananto (Fraksi Golkar dari Dapil Kalimantan
Selatan I). Sementara Wasista Bambang
Utoyo (Fraksi Golkar dari Dapil Sumatera
Selatan I) menggantikan Dodi Reza Alex
Nurdin yang maju sebagai Bupati Banyuasin,

Sumatera Selatan.
Sementara empat anggota PAW MPR

lainnya berasal dari Fraksi Partai Demokrat,
yaitu Hartanto Edhie Wibowo menggantikan
Wahidin Halim yang maju dalam Pilgub
Banten bersama Andika Hazrumy. Anita
Jacoba Gah menggantikan Jefirston R Riwu
Kore yang maju sebagai calon Walikota
Kupang.

H. Ihwan Datu Adam SE menggantikan
Adjie Farida Padmo Ardans yang meninggal
dunia, dan terakhir Muhammad Afzal Mahfuz,
SH menggantikan Mayjen TNI (purn) Salim S
Mengga yang maju sebagai calon Gubernur
Sulawesi Barat.

Kepada sembilan anggota MPR PAW sisa
masa jabatan 2014 - 2019, Ketua MPR Zulkifli
Hasan mengucapkan selamat datang dan
selamat bergabung di MPR. Tugas-tugas di
MPR telah menanti, terutama tugas
Sosialisasi Empat Pilar MPR.

“Tugas-tugas di MPR telah menanti. Kita
terus menerus menyosialisasikan Empat Pi-
lar MPR. Pancasila sebagai budaya dan
perilaku sehari-hari menghadapi banyak
tantangan,” katanya. ❏

BS
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KETUA MPR Zulkifli Hasan memulai
pembicaraan dengan menceritakan
kunjungan ke Aljazair pada November

2016. “Saya disambut seperti sahabat sejati.
Saya bertemu perdana menteri, ketua
parlemen, menteri luar negeri, menteri
pertanian, menteri perdagangan. Saya tidak
bertemu dengan Presiden Aljazair karena
saat itu sedang sakit dan dibawa ke Prancis,”
tuturnya.

Zulkifli melanjutkan, “Saya juga berkunjung
ke Museum Aljazair. Museumnya sangat
lengkap menggambarkan Aljazair sejak
sebelum merdeka.” Mendapat sambutan luar
biasa, Zulkifli berharap kunjungan ke Aljazair
membuat hubungan dengan Indonesia
bertambah dekat.

Cerita itu disampaikan Ketua MPR Zulkifli
Hasan ketika menerima Duta Besar Aljazair
untuk Indonesia, Abdelkader Aziria, di Ruang
Kerja Ketua MPR, Gedung Nusantara III
Lantai 9, Kompleks Parlemen Senayan,
Jakarta, Selasa (24/1/2017).

Kepada Dubes Aljazair, Ketua MPR Zulkifli
Hasan berharap, hubungan baik antara Indo-
nesia dan Aljazair bisa lebih dikembangkan lagi
terutama untuk meningkatkan perdagangan
kedua negara. Banyak potensi perdagangan
yang bisa dikembangkan kedua negara.

Zulkifli menyebutkan Aljazair memiliki
potensi gas dan fosfat. “Apa yang dimiliki
Aljazair tidak ada di sini, apa yang dimiliki
Indonesia tidak ada di Aljazair,” ujarnya.
Aljazair kaya dengan fosfat. Fosfat dari
Aljazair bisa untuk pabrik pupuk di Indone-
sia. Kebutuhan fosfat untuk pabrik pupuk
cukup besar.

“Banyak sekali yang bisa dikembangkan.
Kerjasama yang saling menguntungkan
kedua negara,” ujar Zulkifli Hasan. Selain
perdagangan, juga kerjasama dalam
pertukaran budaya. Hubungan Indonesia dan
Aljazair memiliki sejarah panjang. Bagi Zulkifli

Kunjungan Dubes Aljazair

Banyak Potensi Perdagangan Bisa Dikembangkan

Hasan, hubungan sejarah kedua negara itu
sudah berlangsung sejak Indonesia belum
merdeka. “Kita sudah saling tolong
menolong,” imbuhnya.

Sementara itu Dubes Abdelkader Aziria
mengakui peran penting Zulkifli Hasan
sebagai Ketua MPR yang juga sebagai ketua
umum partai politik. Apalagi Indonesia akan
melaksanakan Pemilu tahun 2019 yang
sudah dekat. 

Abdelkader Aziria mengakui sektor

Indonesia dan Aljazair

memiliki banyak potensi

perdagangan untuk

meningkatkan kerjasama

kedua negara.

ekonomi merupakan sektor penting bagi
hubungan kedua negara. Dubes setuju untuk
meningkatkan perdagangan kedua negara.

Dalam kesempatan itu, melalui Dubes
Aljazair, Zulkifli Hasan mengundang Ketua
Parlemen Aljazair untuk berkunjung ke MPR.
“Kapan saja kita siap menerima,” ujarnya.
Surat undangan resmi i tu akan
disampaikan melalui Kedutaan Besar
Aljazair di Indonesia. ❏

BS
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Provinsi Riau

Oesman Sapta:  Harus Ada

Keberpihakan Pada Petani

DUA pimpinan MPR RI, yaitu Wakil Ketua
MPR Oesman Sapta dan Wakil Ketua
MPR Mahyudin, hadir bersama-sama

dalam sebuah acara organisasi tani di
Pekanbaru, Riau. Kedua pimpinan MPR ini
berada dalam satu organisasi yang sama,
yaitu Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
(HKTI). Oesman Sapta menjadi Ketua Badan
Pertimbangan Organisasi (BPO), sedangkan
Mahyudin adalah Ketua Umum HKTI. Mereka
hadir pada pelantikan pengurus dewan
pimpinan daerah HKTI Provinsi Riau.

Pelantikan pengurus HKTI Provinsi Riau
ini berlangsung di Baladi Serindit Gedung
Daerah Provinsi Riau, Kamis (26/1/2017).
Hadir Gubernur Riau Arsyadjuliandi
Rachman dan Ketua DPD HKTI Provinsi Riau
yang dilantik, yaitu Arsadianto Rachman,

serta sekitar 500 petani dari beberapa
kabupaten di Riau.

Dalam arahannya, Wakil Ketua MPR
Oesman Sapta menegaskan bahwa untuk
memakmurkan kehidupan petani Indonesia
harus ada keberpihakan pada petani. Para
petani harus mendapatkan perlindungan dan
memberi kemudahan petani untuk
memasarkan produk pertanian. “Tidak akan
ada kemakmuran di Indonesia kalau
petaninya belum makmur,” kata pria yang
akrab disapa Oso ini.

Menurut Oso, memakmurkan petani Indo-

nesia merupakan problem besar bangsa In-
donesia. Karena itu harus ada keberpihakan
pada para petani. Selain itu kebijakan dan
undang-undang yang dibuat harus memberi
perlindungan kepada para petani. “Harus ada
keberpihakan kepada petani kita. Harus ada
perlindungan untuk petani. Harus ada UU
Perlindungan Petani. Selama tidak ada
keberpihakan dan perlindungan, omong
kosong petani kita bisa makmur,” katanya.

Selain itu, lanjut Oso, pemasaran produk
pertanian petani juga perlu diperhatikan.
Begitu petani berhasil dalam produksi
biasanya akan menghadapi masalah
pemasaran. Kalau tidak bisa memasarkan
hasil pertanian maka produk pertanian itu
tidak bisa laku dijual. “Ini juga harus
diperhatikan,” tuturnya.

Untuk memakmurkan petani harus ada keberpihakan kepada

petani. Harus ada perlindungan untuk petani. Harus ada UU

Perlindungan Petani. Selama tidak ada keberpihakan dan

perlindungan, omong kosong petani kita bisa makmur.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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WAKIL Ketua MPR Oesman Sapta tiba di Riau pada Rabu malam (25/1/2017).
Dalam cuaca hujan deras, dari Bandara Sultan Syarif Kasim II, Oesman Sapta
didampingi Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman langsung menuju Rumah

Gadang Ikatan Keluarga Minang Riau (IMKR) di Pekanbaru. Di bawah rintik hujan, Oesman
Sapta disambut pengurus IKMR yang diketuai Basrizal Koto. Kemudian Oesman Sapta
mengadakan pertemuan dengan anggota dan pengurus IKMR di Rumah Gadang IKMR.

Di depan warga Minang di Riau, Oesman Sapta mengungkapkan kebanggaannya
dengan orang Minang di perantauan, karena tidak pernah membuat keributan dan
kerusuhan. “Orang Minang pintar menyesuaikan diri. Tidak pernah ada keributan yang
dilakukan orang Minang di seluruh provinsi di Indonesia. Filosofi orang Minang itu dimana
bumi dipijak di sana langit dijunjung,” ungkapnya.

Orang Minang, lanjut Oesman, juga lebih demokratis dibanding daerah lainnya. “Orang
Minang mengakui Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita
masih punya budaya. Gebu Minang adalah organisasi ekonomi dan budaya. Kita
berbudaya dan berusaha,” paparnya.

Dalam kesempatan itu Oesman Sapta menyampaikan harapannya agar  orang Minang
bersatu dan tidak terpecah dalam berbagai organisasi. Cukup dalam satu organisasi
yang mempersatukan orang Minang, yaitu Gebu Minang, sebuah gerakan ekonomi budaya
Minang.

Oesman Sapta mengungkapkan jumlah orang Minang di Jakarta sebanyak 2,4 juta
orang. Namun tidak diketahui di mana saja keberadaan orang Minang itu di Jakarta.
“Karena itu di sini, saya bisa bertemu khusus dengan warga Minang di Riau. Saya
menginginkan orang Minang bersatu. Jangan terpecah dalam organisasi yang banyak.
Cukup bersatu dalam Gebu Minang,” katanya.

Salah satu organisasi, yaitu organisasi SAS (Sulit Air Sepakat) akan dilebur dalam
Gebu Minang. Oesman Sapta adalah Ketua Dewan Pembina SAS. Oesman Sapta berasal
dari daerah Sulit Air Sumatera Barat.

Pada waktu lalu Gebu Minang dikenal sebagai gerakan Rp 1.000 untuk membangun
kampung halaman. Gerakan itu cukup populer. Namun belakangan kurang terdengar.
“Gebu Minang perlu dibangun dengan konsep 5S yaitu strategi, struktur, skill, sistem dan
speed and target. Dengan demikian orang Minang bermartabat dalam berorganisasi.
Inilah yang kita ingin bangun,” pungkasnya. ❏

BS

Menghadapi pasar ASEAN, tambah Oso,
Indonesia harus lebih dulu memperkuat
pasar dalam negeri. Sebab penduduk Indo-
nesia terbesar dibanding negara-negara
ASEAN lainya. “Untuk apa kita memikirkan
pasar ASEAN. Kita pikirkan dulu pasar dalam
negeri, termasuk untuk produk pertanian,”
imbuhnya.

Bagi Oso, petani Indonesia bisa bangkit.
Apalagi pemerintah menyediakan lahan
seluas 5 juta hektar dari lahan-lahan yang
ditelantarkan. “Lahan yang ditelantarkan itu
akan dikembalikan kepada rakyat. Memang
sudah seharusnya begitu. Apa yang menjadi
hak rakyat harus dikembalikan,” ucapnya.

Kembalikan Kejayaan Petani

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Mahyudin
mengajak petani bekerja lebih keras lagi
untuk mengembalikan kejayaan petani Indo-
nesia. Petani dan  pertanian Indonesia harus
maju untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
“Petani kita harus sejahtera, maju, dan
menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.
Jangan petani kita menjadi kuli di negerinya
sendiri,” kata Mahyudin.

Mahyudin menceritakan tentang HKTI
pada masa Orde Baru. “HKTI pada masa
Orde Baru mengalami kejayaan. Para
petaninya pun mengalami masa kejayaan
sehingga pada waktu itu kita bisa
swasembada pangan,” ungkapnya. Indone-
sia mendapatkan penghargaan dari
organisasi pangan dunia (FAO) tahun 1984
karena bisa swasembada beras.

Tapi sekarang, kata Mahyudin, Indonesia
banyak mengimpor bahan pangan. HKTI pun
mengalami kemunduran. Apalagi ada
dualisme organisasi HKTI. “Kita harus bekerja
semaksimal mungkin mengembalikan
kejayaan petani Indonesia,” katanya.

Mahyudin mencontohkan potensi
pertanian di Riau. Riau adalah daerah yang
sangat kaya. Riau memiliki potensi sawit, gula
aren, sagu, dan sapi. “Kalau masih ada
petani miskin di Riau berarti harus ada yang
dikerjakan di sini. Inilah tugas HKTI,” ujarnya.

Mahyudin melihat ada semangat dalam
pelantikan itu dan pelantikan di beberapa
daerah lain. “Ini mengingatkan HKTI pada
masa Orde Baru. Kita majukan pertanian
menuju kedaulatan pangan di Indonesia,”
ucapnya. ❏

BS

Orang Minang Agar Bersatu dalam Gebu Minang

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



27EDISI NO.02/TH.XI/FEBRUARI 2017

Oesman Sapta:

Anggota MPR Harus Memosisikan Diri Sebagai

Negarawan

WAKIL Ketua MPR Oesman Sapta
melantik dan memandu pengucapan
sumpah janji dua anggota MPR

Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Dewan
Perwakilan Daerah (DPD). Dua anggota MPR
PAW yang dilantik adalah Drs. A. D. Khaly
(anggota DPD dari Gorontalo) menggantikan
Hana Hasanah Fadel Muhammad yang maju
dalam pemilihan gubernur Gorontalo dan
Mamberob Yosephus Rumakiek S.Si.,
(anggota DPD dari Provinsi Papua Barat)
menggantikan Abdullah Manary yang juga
maju dalam pemilihan gubernur Papua Barat.

Oesman Sapta melantik dan memandu
pengucapan sumpah janji  dua anggota MPR
PAW di Ruang Delegasi Nusantara V,
Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin
(30/1/2017). Hadir dalam pelantikan ini Wakil
Ketua DPD GKR Hemas, Sekjen DPD
Sudarsono Hardjosukarto, dan Sekjen MPR
Ma’ruf Cahyono. Setelah menandatangani
berita acara pelantikan, Wakil Ketua MPR dari
DPD ini menyampaikan sambutan.

Dalam sambutannya, Oesman Sapta
mengatakan, anggota MPR yang dilantik
berada dalam lembaga negara yang memiliki

kewenangan tertinggi di antara lembaga
negara yang lain. Secara eksplisit ke-
wenangan tersebut diatur dalam Pasal 3 UUD
NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa
kewenangan MPR antara lain mengubah dan
menetapkan UUD serta melantik presiden
dan wakil presiden.

“Dengan melihat strategisnya kewenang-
an MPR itu, maka saya mengingatkan kembali
kepada seluruh anggota MPR selalu
memosisikan diri sebagai seorang negara-
wan dan berpolitik kebangsaan demi
terwujudnya cita-cita dalam berbangsa dan
bernegara,” katanya.

Dengan memosisikan sebagai negarawan
yang berpolitik kebangsaan, Oso ber-
keyakinan, berpolitik anggota MPR akan
selalu berdasar pada ketuhanan,
kemanusiaan, persatuan,permusyawaratan
serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat In-
donesia. “Berpolitik kita akan senantiasa
berlandaskan pada UUD NRI Tahun 1945,
serta harus bersemangatkan Bhinneka
Tunggal Ika dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia,” imbuhnya.

Menurut Oesman Sapta, negara Indone-

Sebagai negarawan maka politik anggota MPR akan selalu berdasar pada ketuhanan, kemanusiaan,

persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sia saat ini tengah mengalami tantangan
kebangsaan yang berat. “Ini dapat dilihat dari
adanya tindakan main hakim sendiri maupun
tindakan-tindakan intoleransi yang makin
marak di pelosok negeri,” kata pria yang
akrab disapa Oso ini.

Pada bagian lain, Oso mengatakan, selain
kewenangan, MPR juga memiliki tugas-tugas
konstitusional lainnya yang harus
dilaksanakan. Di antara tugas-tugas MPR
adalah memasyarakatkan Pancasila, UUD
NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal
Ika yang dalam kegiatan MPR disebut
Sosialisasi Empat Pilar MPR. “Khusus
mengenai tugas ini, saya berpesan agar
melaksanakan sepenuh hati kegiatan
Sosialisasi Empat Pilar MPR,” katanya kepada
dua nggota MPR yang baru dilantik.

Oso menambahkan, Sosialisasi Empat Pi-
lar MPR ini penting karena berdasarkan riset
maupun hasil diskusi dari berbagai kalangan
terjadinya kegaduhan politik maupun
problematika kebangsaan kita salah satu
pemicunya adalah memudarnya nilai-nilai
kebangsaan kita. ❏

BS
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Kunjungan Duta Besar Maroko

Dukung Peningkatan Kerjasama Maroko-Indonesia

TERIMA KASIH atas kunjungan yang
mulia,” ujar Ketua MPR Zulkifli Hasan
saat menyambut kedatangan Duta

Besar Maroko untuk Indonesia, Quadia
Benabdellah, saat bertamu di ruang kerjanya,
Lt.9, Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/
DPR/DPD Senayan, Jakarta,  3 Februari
2017. “Terima kasih sudah datang ke MPR,”
tambahnya.

Dikatakan oleh Zulkifli Hasan, hubungan
kedua negara, Maroko-Indonesia, sudah
teruji dalam waktu yang sangat lama.
Hubungan ini memiliki sejarah yang panjang.
Zulkifli berharap, hubungan ini akan semakin
baik di bawah diplomasi Quadia Benabdellah.

Zulkifli Hasan memaparkan kepada pria
yang pernah menjadi anggota Parlemen
Maroko tersebut bahwa di Indonesia ada
tiga parlemen, yakni MPR, DPR, dan DPD.
Anggota MPR merupakan gabungan antara
anggota DPR dan DPD. “Ketiga lembaga
mempunyai kedudukan yang setara, namun
beda fungsi,”ujarnya. Disampaikan, fungsi
MPR adalah mengubah dan menjaga konsti-
tusi serta melantik dan memberhentikan
Presiden.

Dalam pertemuan tersebut, Quadia

Benabdellah mengatakan, negaranya ingin
meningkatkan hubungan kedua negara
dalam bidang hukum dan ekonomi. Indone-
sia dan Maroko memiliki banyak kesamaan.
“Bila Maroko sebagai negara yang ber-
pengaruh di Afrika maka Indonesia negara
yang berpengaruh di Asia Tenggara,”
ujarnya. Dia ingin antara Casablanca dan
Jakarta menjadi twin city.

Mendapat pengakuan keinginan pening-
katan kerja sama kedua negara, hal itu
disambut baik oleh Zulkifli Hasan. Dirinya
akan mengundang Ketua Parlemen Maroko
ke Indonesia. “Agar hubungan kedua
parlemen menjadi lebih baik,” ujarnya. “Bisa
tahun ini, bisa pula tahun depan,” tambahnya.
Dari hubungan kedua parlemen ini nanti akan
berimbas pada hubungan kedua pe-
merintahan.

Sebagai Duta Besar Maroko di Indonesia,
Zulkifli Hasan siap membantu kerja Quadi
Benabdellah selama menjalankan tugasnya.
Diakui negara tersebut sangat popular dalam
segi makanan seperti kurma atau lainnya.

Quadi Benabdellah memiliki riwayat
pendidikan dari lulusan Architect D.P.L.G Di-
ploma, Rouen France, 1983; dan Master

Degree dari D.E.A of Urban Geography and
Territorial Planning, Sorbonne Nouvelle, Paris
1985.

Sebelum menjadi duta besar, ia adalah
anggota Parlemen Casablanca-Anfa, 1999
hingga 2001. Dirinya pernah terpilih sebagai
Presiden Urban Commune of Anfa.  Ia juga
pernah menyandang jabatan lain seperti
anggota National Order Council of Architects.

Maroko adalah sebuah negara di Afrika
bagian utara yang memiliki garis pantai
sangat panjang di Samudera Atlantik. Seperti
negara Afrika dan Timur Tengah kebanyakan,
negara ini sebagian besar wilayahnya terdiri
dari gurun dan pegunungan yang terjal. Dalam
bahasa Arab, Maroko dikenal sebagai al-
Mamlakah al-Maghribiyah dan Al-Maghrib
yang artinya negeri di wilayah barat.

Negara ini tercatat mempunyai populasi
lebih dari 33.800.000 dan luas 446.550 km
persegi. Ibu kota Maroko berada di Rabat,
meski demikian kota yang paling ramai ada
di Casablanca. Kota metropolitan selain
Rabat dan Casablanca, adalah Marrakesh,
Tangier, Tetouan, Salé, Fes, Agadir, Meknes,
Oujda, Kenitra, dan Nador.

Sebagai negara yang berhadapan
langsung dengan Benua Eropa dan Timur
Tengah, tak heran bila budaya negara ini
campuran budaya Eropa, Arab, bahkan
Berber.

Bentuk pemerintahan negara itu adalah
monarki konstitusional dengan parlemen
yang dipilih. Kepala pemerintahan adalah raja
yang memegang kekuasaan eksekutif dan
legislatif yang luas, seperti dalam bidang
militer, kebijakan luar negeri, dan urusan
agama. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh
pemerintah, sedangkan kekuasaan legislatif
dipegang pemerintah dan dua lembaga
parlemen, Majelis Perwakilan Rakyat
(lembaga tertinggi) dan Majelis Anggota
Dewan (DPR). Dalam keadaan darurat, raja
dapat mengeluarkan dekrit yang disebut
dahirs yang memiliki kekuatan hukum. Raja
juga mempunyai hak membubarkan parlemen
setelah berkonsultasi dengan perdana
menteri dan Presiden Mahkamah Konstitusi.

Indonesia dan Maroko memiliki sejarah panjang. Salah satu bukti hubungan kedua terjalin baik, di

Jakarta ada ruas jalan bernama Jl. Casablanca.
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Dubes Kuba Diterima Sesjen MPR

Kuba Ingin Tingkatkan

Hubungan Dengan Indonesia

SEKRETARIS Jendral  MPR RI Ma’ruf
Cahyono menerima kunjungan Duta
Besar Kuba untuk Indonesia Nirsia

Castro Guevara di ruang kerja Sesjen MPR,
Lantai 7, Gedung Nusantara III, Kompleks
MPR/DPR/DPR Senayan, Jakarta, Selasa
(17/1). Kunjungan Nirsia Castro Guevara ke
MPR disambut hangat oleh Sesjen MPR.
Keduanya tampak berkomunikasi dengan
lancar, dan sesekali diringi dengan gurauan.

Pada kesempatan tersebut, Ma’ruf antara
lain menceritakan pengalamannya
mendampingi pimpinan MPR berkunjung di
Kuba pada Juni . Menurut Ma’ruf, saat itu
pemerintah Kuba memberikan pelayanan
yang baik, mulai dari saat kedatangan hingga
kepulangan.

Selama di Kuba, menurut Ma’ruf, delegasi
Indonesia bisa melihat dan berjalan-jalan
dipantai Kuba yang Indah. Sembari menikmati
udaya segar, dan keindahan
pemandangannya. Semua itu, kata Ma’ruf,
menjadi pengalaman penting dan tak
terlupakan. “Secara pribadi saya ingin untuk
kembali mengunjungi Kuba, satu saat nanti”,
tutur Ma’ruf.

Kuba dan Indonesia, kata Ma’ruf, sudah
menjalin hubungan sejak lama. Kedua
negara juga sudah saling bekerjasama
demikian jauh. Karena itu sudah selayaknya
hubungan kedua negara makin ditingkatkan.
Bukan sebatas kedua pemerintahan,  tetapi
juga parlemen, pengusaha, dan juga warga
dari kedua negara.

Duta Besar Kuba untuk Indonesia Nirsia Castro Guevara melakukan

kunjungan kehormatan ke Sesjen MPR Ma’ruf Cahyono. Mereka

membahas upaya peningkatan hubungan kerjasama Indonesia-

Kuba.

Karena itu, Ma’ruf berharap, Nirsia Castro
Guevara bisa menghadiri undangan-
undangan yang disampaikan MPR, terutama
yang diagendakan pada 2017. Seperti
pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila,
Hari Konstitusi, dan Sidang Tahunan MPR.

 Pada kesempatan tersebut, Sesjem MPR
juga mempersilahkan kepada Nirsia agar tidak
segan-segan menghubungi apabila menemui
kendala tertentu. Dan, Ma’ruf menyatakan,
dengan senang hati akan selalu berusaha
untuk membantu.

 Menjawab berbagai harapan Sesjen
MPR, Duta Besar Kuba untuk Indonesia
Nirsia Castro Guevara antara lain
menyampaikan keinginan negaranya untuk
mempererat hubungan kedua negara. Bukan
saja hubungan diplomatik, seperti yang
sudah berlangsung selama ini, tetapi juga
kerjasama di berbagai bidang, baik ekonomi,
seni, dan budaya.

Karena itu, dalam waktu dekat, menurut
Nirsia Castro Guevara, pihaknya akan
menyebar informasi tentang Kuba. Agar
informasi tentang Kuba semakin diketahui
warga Indonesia. Dan, semakin banyak
warga Indonesia  berkunjung ke kuba.
“Tahun lalu terdapat 4000 orang Indonesia
berkunjung ke Kuba. Tahun ini, kami ingin
meningkatkan jumlah tersebut”, begitu
harapan Nirsia.

Untuk meningkatkan hubungan kedua
negara,  kata Nirsia,  dalam waktu dekat
pihaknya juga akan mendatangkan kelompok
seni budaya asal Kuba ke Indonesia. Mereka
ini akan mementaskan berbagai seni budaya
masyarakat Kuba. Dengan harapan
masyarakat Indonesia akan mengenal dan
menyukai kesenian Kuba.

 Nirsia  berharap, satu saat nanti Parlemen
Kuba bisa berkunjung ke Indonesia.
Meskipun rencana tersebut tidak mudah
untuk dilaksanakan, karena mengatur
perjalanan Parlemen Kuba ke Indonesia
tidaklah mudah. Tetapi dia akan berusaha,
agar hubungan kedua Negara, benar-benar
semakin baik. ❏

MBO

Seperti negara Arab, agama resmi dan
mayoritas di Maroko adalah Islam, dengan
bahasa resmi bahasa Arab dan Berber.

Bahasa Arab Maroko disebut sebagai darija.
Bahasa Perancis juga banyak digunakan.
Negara ini sangat berpengaruh di Liga Arab.

Disebut Maroko merupakan ekonomi terbesar
keenam di Afrika. ❏

AW

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



30 EDISI NO.02/TH.XI/FEBRUARI 2017

NASIONAL

Hidayat Nur Wahid:

Hoax Ada Karena Etika Berbangsa Diabaikan

PENYEBARAN berita hoax belakangan
ini, terutama di media social, membuat
banyak pihak prihatin, termasuk Wakil

Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Dalam
pandangan Hidayat Nur Wahid, kemunculan
berita bohong atau hoax yang marak karena
masyarakat mengabaikan etika kehidupan
berbangsa dan bernegara. Karena itu,
Hidayat meminta Lembaga Pengkajian MPR
juga ikut membahas kembali etika kehidupan
berbangsa dan bernegara.

“Munculnya hoax ini antara lain karena
etika kehidupan berbangsa diabaikan.
Padahal MPR memiliki Ketetapan atau Tap
tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan
Bernegara yang masih berlaku,” kata Hidayat
dalam pertemuan dengan Ketua Lembaga
Pengkajian MPR Rully Chairul Azwar di Ruang
Kerja Wakil Ketua MPR Gedung Nusantara III
Lantai 9 Kompleks Parlemen Senayan,
Jakarta, Jumat (3/2/2017).

Hidayat Nur Wahid mengusulkan agar
Lembaga Pengkajian pada program tahun
2017 ini juga membahas tentang “hoax”.
Maraknya berita hoax menunjukkan
lunturnya etika kehidupan berbangsa dan
bernegara. Padahal MPR memiliki Ketetapan
(Tap) tentang Etika Kehidupan Berbangsa

dan Bernegara, yaitu Tap MPR No. VI/MPR/
2001. Tap ini mengatur tentang etika
kehidupan berbangsa di segala bidang, baik
ekonomi, politik, sosial, maupun budaya serta
lingkungan hidup.

Bukan hanya soal hoax, Hidayat juga
mengungkapkan Indonesia sedang meng-
alami darurat moral, darurat perlindungan
pada perempuan dan anak, darurat pe-
negakan hukum. “Perlunya etika penegakan
hukum. Kita melihat hukum hanya tajam ke
bawah tapi tumpul ke atas. Tidak sedikit
aparatur penegak hukum seperti hakim,
jaksa, polisi yang terjerat kasus hukum,”
katanya.

Karena itu, Hidayat minta kepada Lembaga
Pengkajian juga membahas tentang etika
kehidupan berbangsa. Selama ini Lembaga
Pengkajian telah menetapkan delapan tema
kajian, seperti penguatan kelembagaan MPR,
DPD, Komisi Yudisial, GBHN, dan lainnya.

Dalam pertemuan itu, Ketua Lembaga
Pengkajian MPR melaporkan hasil kerja
Lembaga Pengkajian MPR pada 2016 dan
program kerja untuk 2017. Rully Chairul
Azwar kemudian menyerahkan tiga buku
dan sebuah jurnal hasil kajian Lembaga
Pengkajian MPR kepada  Hidayat Nur Wahid.
Jurnal dan buku itu berisi kumpulan makalah,

risalah, dan resume tentang sebuah tema
yang dibahas Lembaga Pengkajian MPR.

“Tiap tema nanti dibukukan berisi makalah-
makalah, risalah dan resume. Ada delapan
topik. Tiga tema sudah dijadikan tiga buku.
Semuanya ada delapan buku,” katanya.

Rully Chairul Azwar menjelaskan, dalam
program 2017 Lembaga Pengkajian MPR
akan lebih pro-aktif. Anggota lembaga
pengkajian yang berjumlah 60 orang akan
dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap
kelompok membahas satu tema atau bidang
kajian. “Masing-masing kelompok melakukan
pendalaman sesuai bidangnya,” jelasnya.

Dia juga mengungkapkan program lainnya,
yaitu membuat pusat dokumentasi konstitusi.
Pembentukan pusat dokumentasi konstitusi
ini diintegrasikan dengan perpustakaan MPR.
“Di Lembaga Pengkajian MPR banyak pakar
konstitusi. Mereka memperkuat pusat
dokumentasi konstitusi,” katanya.

Rully Chairul Azwar juga minta kepada
Pimpinan MPR untuk merespon isu-isu publik
yang harus ditanggapi, misalnya soal kembali
ke UUD 1945 yang asli, soal makar, dan
lainnya. “Pimpinan MPR bisa merespon isu-
isu publik dengan segera berdasarkan
tinjauan konstitusi,” ujarnya. ❏

BS

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur

Wahid mengusulkan Lembaga

Pengkajian MPR untuk juga

mengkaji persoalan yang

berkaitan dengan etika

kehidupan berbangsa dan

bernegara.
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Kunjungan Duta Besar Maroko Oudia Benabdellah

Indonesia dan Maroko

adalah Negara Sangat Toleran

KUNJUNGAN Duta Besar Maroko untuk
Indonesia Ouadia Benabdellah ke MPR
disambut hangat oleh Wakil Ketua MPR

RI Oesman Sapta di Ruang Kerja Wakil Ketua
MPR RI, Gedung Nusantara III, Lantai 9, Senin
(30/1). Dalam pertemuan itu, keduanya
terlihat sangat akrab, sesekali mereka saling
memuji, baik antarpribadi maupun kepada
Negara masing-masing.

Melalui kunjungan tersebut, Ouadia
Benabdellah antara lain mengharap adanya
peningkatan hubungan kerjasama kedua
negara. Apalagi antara Indonesia dan
Maroko memiliki berbagai kemiripan.
Kemiripan itu, menurut Ouadia, antara lain
kedua negara berpenduduk mayoritas Islam
dan mengusung demokrasi.

Baik Indonesia maupun Maroko adalah
negara yang sangat toleran terhadap
berbagai perbedaan. Seperti juga Indone-
sia, menurut Ouadia,  Maroko juga memiliki

hubungan sangat baik dengan negara-
negara Arab.

“Kami memiliki produk  unggulan yang
sangat murah, tetapi menjadi mahal saat
dijual negara lain, karena jalur distribusinya
terlalu panjang”, jelas Ouadia.

Beberapa produk unggulan Maroko,
antara lain minyak zaitun, jeruk, dan tomat.
Karena itu, hubungan dagang antara Indo-
nesia dan Maroko masih terbuka lebar.
Apalagi pada saat yang sama, Maroko juga
membutuhkan buah-buahan dari Indonesia.

Karena itu, menurut Ouadia, sudah
sepatutnya kedua negara mempererat
kerjasama, baik kerjasama pemerintahan kedua
negara, parlemen, atau masyarakatnya.
Kerjasama kedua negara di bidang pertanian,
kata Ouadia, akan sanggup memajukan dunia
pertaniaan bagi masing-masing negara. Dan,
itu akan sangat bermanfaat, baik magi Maroko
maupun Indonesia.

Hubungan dagang antara Indonesia dan Maroko masih terbuka

lebar. Maroko punya peroduk unggulan, seperti minyak zaitun,

jeruk, dan tomat. Sementara Maroko butuh buah-buahan dari

Indonesia.

Pada kesempatan itu, Ouadia tak lupa
menyampaikan selamat kepada Wakil Ketua
MPR Oesman Sapta yang telah terpilih
menjadi Ketua Partai Hanura. Ouadia
berharap, di tangan Oesman Sapta, Hanura
akan bertambah maju, dan mampu bersaing
dengan partai-partai yang lain.

Menanggapi harapan itu, Wakil Ketua MPR
menyampaikan ucapan terima kasih.
Oesman Sapta juga setuju agar hubungan
kedua negara terus ditingkatkan. Bahkan

bukan hanya di bidang perdagangan, tetapi
juga hubungan diplomatik dan kerjasama di
bidang pertanian.

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk
meningkatkan hubungan keduanya, menurut
Oso, adalah memperbanyak pertemuan, baik
pemerintah dengan pemerintah, parlemen
dengan parlemen, termasuk pengusaha
dengan penguasa kedua negara. “Satu hari
saya juga pasti akan berkunjung ke Maroko.
Mudah-mudahan saya bisa bertemu
pemerintah dan parlemen Maroko”, kata Oso.

Pada kesempatan itu, Oso berharap,
Maroko bisa menjadi negara yang
mempersatukan negara-negara Arab.
Mengingat, Maroko memiliki hubungan baik
dengan seluruh negara Arab. Dengan begitu,
konflik berkepanjangan yang selama ini
terjadi di wilayah Arab bisa dikurangi
intensitasnya. ❏

MBO
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Kunker Ketua MPR di Lampung

Daerah Harus Maju, Rakyat Bersama Pemerintah

Serta Legislatif Harus Kompak

MASYARAKAT petani Kabupaten
Lampung Selatan, Kamis (29/12/
2016) siang sudah berkumpul di Aula

Sebuku, kompleks rumah jabatan Bupati
Lampung Selatan, Zainudin Hasan.  Mereka
menunggu kedatangan Ketua MPR RI Zulkifli
Hasan dan Menteri Pertanian RI Andi Amran
Sulaiman serta Bupati Lampung Selatan
Zainudin Hasan yang agendanya
berkunjung ke sana.

Kedatangan Ketua MPR RI dan Menteri
Pertanian RI adalah dalam rangka melakukan
serangkaian kunjungan kerja bersama
selama dua hari (29-30 Desember 2016),
diawali dengan pertemuan dengan rakyat
petani di Kabupaten Lampung Selatan serta
penyerahan bantuan alat dan mesin
pertanian dari Kementerian Pertanian RI
berupa sumur bor, mesin pembajak sawah
dan lainnya kepada masyarakat pertanian
di Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua MPR
Zulkifki Hasan mengatakan bahwa Indone-
sia harus berdaulat dalam hal pangan,  dan
daerah-daerah luar Jawa seperti Lampung

Selatan sangat berpotensi menjadi sentra
pertanian nasional.

“Untuk mencapai itu, daerah seperti
Kabupaten Lampung Selatan harus
berupaya keras.  Upaya keras ini akan
berhasil jika semuanya kompak. Rakyat,
pemerintah dan legislatif harus kompak untuk
mencapai tujuan. Jangan ada gontok-
gontokan. Jika ada konflik, semua ada jalan
keluar dengan cara ke-indonesiaan,”
katanya.

Rakyat daerah, lanjut Zulkifli, juga harus
berupaya mengubah dirinya sendiri.
Keinginan untuk mengubah menjadi lebih
maju harus datang dari hati dan harus
diupayakan serius.  Salah satu upaya yang
dapat dilakukan adalah rakyat jangan mudah
menjual tanahnya.  Soalnya, kalau terus-
menerus dijual maka lama kelamaan tanah
rakyat akan habis.

“Sistem pertanian dan teknologi pertanian
saat ini sudah sangat modern dan maju.
Sistem dan teknologi modern pertanian
sangat membantu produktifitas petani,
seperti mesin pertanian.  Jika panen

konvensional bisa menghabiskan waktu
lama, tapi dengan mesin, dengan teknologi,
akan sangat cepat.  Demikian juga dengan
bibit,” imbuhnya.

Intinya, lanjut Zulkifli Hasan, semua harus
mau berubah jangan malas.  Apalagi
pemerintah melalui Kementerian Pertanian
sangat perhatian dengan memberikan
bantuan alat-alat dan mesin pertanian yang
harus digunakan dan diberdayakan secara
optimal.

“Saya dengar Gubernur Lampung akan
membangun balai latihan kerja untuk masya-
rakat, terutama buat generasi muda.  Saya
harap pemerintah Lampung Selatan dan
rakyat mengapresiasi dan menggunakannya
untuk menambah keterampilan rakyat jika
sudah terealisasi,” tandasnya.

Aksi Tanam Padi

Usai pertemuan, Ketua MPR dan Menteri
Pertanian beserta rombongan kelompok tani
menyambangi areal persawahan di desa Bakti
Sari Kecamatan Sragi, Lampung Selatan, untuk
meninjau hasil pertanian dan penyerahan

Ketua MPR RI sangat mengapresiasi pemerintah yang membantu petani-petani di daerah.
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bantuan alat dan mesin pertanian.
Di desa tersebut Ketua MPR dan Menteri

Pertanian melakukan pernanaman perdana
bibit padi di areal sawah milik petani
menggunakan mesin penanam otomatis
bantuan Kementerian Pertanian RI. Ketua
MPR dan Menteri Pertanian didampingi Bupati
Lampung Selatan tanpa sungkan membuka
sepatu dan menggulung celana sebatas
betis langsung masuk ke lumpur areal
sawah yang telah disiapkan.

“Sangat luar biasa, tadi saya dan Pak
Menteri Pertanian masuk lumpur mencoba
secara langsung mesin tanam otomatis ini
yang bekerja sangat bagus,” ungkap Zulkifli
Hasan.  Mesin ini, begitu komentar Zulkifli
Hasan,  sangat membantu produktifitas
petani.  Dengan teknologi ini kuantitas dan
kualitas produk petani akan naik.  Waktu
tanam juga bisa sangat cepat dibandingkan
cara yang tradisional. Satu hektar sawah
yang biasanya menggunakan 25 tenaga

manusia, dengan mesin hanya meng-
gunakan satu mesin dengan durasi tanam
yang cepat.

Di areal sawah itu, Ketua MPR menyaksi-
kan Kementerian Pertanian memberikan
bantuan alat-alat dan mesin pertanian antara
lain 25 unit traktor roda dua, 2 unit traktor
besar roda empat dan 20 unit pompa air.

Di hari terakhir kunjungan kerja bersama
Ketua MPR RI dan Menteri Pertanian RI pada
30 Desember 2016 menyambangi desa
Margorejo, Metro Selatan, Kota Metro,
Lampung. Di desa tersebut kebetulan digelar
acara Panen Raya Padi Gadu Model. Secara
simbolik Ketua MPR dan Menteri Pertanian
menyerahkan bantuan Kementerian
Pertanian berupa 10 unit traktor dan 10 unit
bor sumur kepada petani setempat.

Usai acara, Ketua MPR Zulkifli Hasan
mengungkapan apresiasi dan penghargaan
setinggi-tingginya kepada Menteri Pertanian
yang dengan kerja keras mampu mencapai

swasembada beberapa produk pangan
seperti beras dan jagung.

“Ini luar biasa kinerja Menteri Pertanian.
Komoditas jagung di Lampung sangat stabil.
Sebab pemerintah mengeluarkan kebijakan
harga tidak boleh kurang dari Rp 3.150 per
kg.  Jika di bawah itu maka produk akan
dibeli bulog.  Kebijakan pemerintah itu sangat
melindungi dan.berpihak kepada petani,”
katanya.

Indonesia, lanjut Zulkifki, harus segera
menuju ke arah swasembada di segala
bidang, terutama pangan. Swasembada
pangan adalah parameter negara dan
rakyatnya yang sejahtera.  Swadembada
pangan juga representasi pengamalan
Pancasila, yakni berlaku adil kepada
segenap rakyat Indonesia.

“Satu lagi, profesi petani sebenarnya tidak
bisa dipandang sebelah mata.  Profesi petani
sebenarnya bisa membuat sejahtera. Di
Jepang misalnya, petani sejahtera semua.
Itu yang harus dibangun saat ini.  Imej petani
itu kerja sangat keras, kotor, melelahkan,
kulit jadi hitam dengan penghasilan sedikir
harus diubah. Kerjasama antara rakyat,
pemerintah dan legislatif harus saling
mendukung untuk mewujudkan hal tersebut,”
ujarnya.

Diutarakan Zulkifli, saat ini yang harus
dilawan adalah para pedagang tengah atau
broker.  Merekalah yang menghancurkan
sistem harga di pasaran dan membuat petani
menderita.  Sedangkan petani Indonesia
sangat rajin dan luar biasa loyalnya pada
profesinya.  Aturan serta perundangan
sudah sangat baik, tinggal impelementasinya
saja ditingkatkan,” pungkasnya. ❏

DER
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Singkawang, Kalimantan Barat

Wakil Ketua MPR Tinjau Persiapan Pilkada

DI RUANG gedung pertemuan Balai Kota
Singkawang, Kalimantan Barat,
berkumpul jajaran pemerintahan,

aparatur keamanan, dan penyelenggara
pemilu (KPU dan Panwaslu). Meski di hari
Minggu, 12 Februari 2017, di balai kota itu
seperti jam kerja biasa, tampak kesibukan.
Mereka tengah mempersiapkan Pilkada Kota
Singkawang 2017. Di Kalimantan Barat, Kota
Singkawang dan Kabupaten Landak, dua
wilayah dari 101 daerah di Indonesia yang
melakukan Pilkada serentak.

Di antara jajaran pemerintah, aparatur
keamanan, dan penyelenggara pemilu, hadir
pula Wakil Ketua MPR Oesman Sapta dan
Walikota Singkawang Awang Ishak.
Kehadiran Oesman Sapta di kota multietnis
itu untuk meninjau persiapan Pilkada yang
diselenggarakan pada 15 Februari 2017.

Dalam sambutan, Awang Ishak menyam-
paikan kendala-kendala yang biasa terjadi
dalam pemilu, seperti adanya serangan fajar,
money politic, dan warga yang tak mem-
punyai identitas. Dia mengharapkan, agar
dalam Pilkada jangan sampai terjadi money
politic dan menjelekkan pihak lain. Lebih
lanjut dikatakan, pemilih yang hadir di tempat
pemungutan suara harus sebagai pemilih
yang sah.

Selepas Awang Ishak menyampaikan

harapan dan tantangan Pilkada, Oesman
Sapta selanjutnya didaulat untuk menyam-
paikan pidato. Dalam kesempatan itu,
Oesman Sapta yakin, pelaksana pemilu dan
aparatur keamanan bisa melaksanakan
Pilkada serentak tahun 2017 dengan baik.
“Kita berharap pelaksanaan Pilkada ber-
langsung dengan baik,” ujarnya. Diungkap-
kan Pilkada lahir dari pelaksanaan otonomi
daerah dan desentralisasi yang merupakan
kedaulatan rakyat. “Kita mengabdi pada
negara bukan orang,” ujarnya. “Kita harus
mengabdi pada Empat Pilar MPR,”
tambahnya.

Oesman Sapta mengharap, masyarakat
jangan menanggapi apa yang disampaikan
oleh para tim sukses atau sayap-sayap politik.
“Perlu ditanggapi atau diawasi adalah proses
penyelenggaraan pilkada,” paparnya.

Pria yang juga merupakan putra daerah
Kalimantan Barat itu mengharap agar
pelaksanaan Pilkada di Kota Singkawang
bisa terlaksana dengan baik. “Mudah-
mudahan menjadi terbaik di Indonesia,”
katanya. Ditegaskan, perlu kerja sama dari
semua pihak. Disebut dukungan aparatur
keamanan sangat diperlukan agar suasana
tetap menjadi kondusif dan tentram.
“Serahkan masalah keamanan pada aparat,”
ujarnya. Meski demikian ditegaskan agar

aparatur mempunyai kepentingan politik.
Tak hanya itu, dirinya juga berharap, agar

media mempunyai peran dalam Pilkada. Me-
dia harus mempunyai peran yang besar.
“Tapi media harus yang bermoral dan tak
memihak,” tegasnya. Selain Panwaslu,
pengawasan Pilkada juga memerlukan
partisipasi masyarakat. “Perlu melibatkan
masyarakat luas dalam pengawasan
Pilkada,” ujarnya.

Kehadiran Oesman Sapta juga menjadi
perhatian puluhan wartawan dari daerah
dan nasional untuk meliput kegiatan. Saat
di-door stop oleh wartawan, dirinya meng-
ucapkan selamat kepada Kota Singkawang
yang telah menyelenggarakan tradisi
perayaan Cap Go Meh dengan sukses. “Ini
merupakan tradisi tahunan,” ujarnya. Dalam
perayaan Cap Go Meh tahun 2017 yang
diselenggarakan pada 11 Februari 2017
dihadiri oleh pemerintah pusat dan 25 duta
besar dari berbagai dunia. “Hari ini kita
mengabarkan Kota Singkawang pada
dunia,” ujarnya.

Suksesnya pengamanan dan pelaksana-
an perayaan Cap Go Meh diharapkan
menular pada pengamanan pelaksanaan
Pilkada. “Cap Go Meh saja aman, masa
Pilkada tidak,” paparnya. Dalam pilkada,
diharapkan semua mempunyai komitmen
kebangsaan. “Siapapun yang terpilih harus
dinilai secara objektif,” tegasnya.

Oesman Sapta mengatakan, rakyat
memerlukan orang yang bisa membangun.
Memilih secara benar sehingga menghasil-
kan pemimpin yang rasional. Di Kota
Singkawang, Pilkada bisa membangkitkan
masyarakat. Ini penting, sebab Singkawang
akan menjadi tujuan wisata. “Di sini ada ikon
dan tradisi tahunan,” paparnya.

Dalam kunjungan sehari itu, Oesman
Sapta melakukan peninjauan langsung ke
Kantor KPU Kota Singkawang dan Polres
Kota Singkawang. Peninjauan langsung itu
untuk mengecek sejauh mana persiapan
yang dilakukan. ❏

AW

H-4 menjelang Pilkada serentak tahun 2017, Oesman Sapta melakukan peninjauan persiapan Pilkada

di Kota Singkawang. Ia berharap, semua bisa kerja sama dengan baik dan menghasilkan Pilkada

yang sukses dan aman.
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Rapat Pleno Lembaga Pengkajian

Konstitusi Harus Selalu Jadi Referensi Utama

LEMBAGA Pengkajian MPR RI, dipimpin
ketuanya, Rully Chairul Azwar, Selasa
(24/1/2017) menggelar Rapat Pleno

awal tahun 2017 dengan pokok bahasan
tentang ‘Partai Politik dan Pemilu Dalam
Sistem Presidensial Berdasarkan UUD NRI
Tahun 1945’.

Rapat pleno yang digelar di Ruang GBHN,
Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/
DPD Senayan, Jakarta,  ini sangat special
dilihat dari tokoh yang dihadirkan sebagai
pembicara. Mereka adalah Prof. Jimly
Asshiddiqie, ketua Ketua Dewan Kehormat-
an Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan
Chusnul Mar’iyah, Ph.D., Presiden Direktur
Center for Election and Political Party (CEPP)
FISIP, Universitas Indonesia.

Dalam pemaparannya, Jimly mengupas
seputar partai politik.  Kedudukan hukum
partai politik, menurut Jumly sudah jelas.  Di
seluruh dunia, demokrasi itu pilarnya adalah
partai politik.  Partai politik itu adalah sebuah
keniscayaan maka mau tak mau selama
bangsa ini memilih jalan demokrasi, partai
politik harus dibangun dengan desain yang
dipersiapkan untuk jangka panjang, “Karena
tidak ada demokrasi tanpa partai politik,”
kata Jimly.

Parpol kita ini,  menurut Jimly, harus
menjadi instrumen demokrasi itu sendiri.  Nah,
secara internal parpol  harus menjadi
instrumen demokrasi secara internal,
demokratis dalam dirinya masing-masing.
“Jadi, ada mekanisme internal yang didesain
supaya dia bisa memengaruhi demokrasi
pada tingkat bernegara,” katanya.

Jimly menyatakan, yang harus disadari
bersama adalah jumlah partai politik di Indo-
nesia banyak sekali, itu fakta.  Sebab, Free-
dom of Association  tidak bisa dicegah.
Bahkan bangsa ini sudah membuat
organisasi di luar struktur negara jauh
sebelum negara Indonesia terbentuk. Intinya,
masyarakat Indonesia sudah lama biasa
berorganisasi. Dari situlah sebenarnya
kekuatan civil society Indonesia muncul dan
merupakan kekuatan yang sangat luar biasa.

“Partai ini harus dilihat sebagai intermedi-
ate structure dari social infrastructure ke po-
litical super structure.  Intinya, bagaimana
hubungan antara organisasi-organisasi
bermasyarakat dan organisasi bernegara.
Maka, struktur antaranya adalah partai politik,
karena itu posisi parpol sangat penting. Di dalam
konstitusi kita, kita terima (parpol) sebagai
subjek hukum tersendiri/ menjadi subjek hukum
konstitusi.  Parpol diberi hak oleh konstitusi
untuk mengusung capres, padahal dia bukan
lembaga negara,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Chusnul
Mar’iyah mengingatkan bahwa banyak sekali
persoalan di Indonesia, terutama seputar
kebijakan-kebijakan publik yang selalu
bertentangan dengan hukum di atasnya dan
malah bertentangan dengan konstitusi
negara.

“Memang ada persoalan di bangsa kita,
terutama teman-teman yang ada di parpol
dan yang duduk di DPR yang salah satu
fungsinya adalah membuat undang-undang.
Masalahnya, sangat jarang satu kesadaran
di individu para anggota legislatif yang selalu
menjadikan konstitusi negara sebagai

referensi utama dalam membuat UU atau
kebijakan publik,” ungkapnya.

Semestinya, menurut Chusnul,  semua
anggota dewan tidak hanya di pusat tapi
juga di daerah harus selalu menempatkan
konstitusi negara RI sebagai referensi utama
setiap kali mengambil keputusan dan
kebijakan publik. Sudah banyak sekali contoh
seperti perda-perda yang bertentangan
dengan UU diatasnya, dan malah bisa
bertentangan juga dengan konstitusi.

“Itu baru tingkat legislatif.  Di tingkat
eksekutifnya juga seberapa jauh mereka
menjadikan UUD sebagai referensi utama
setiap kali kebijakan mereka keluarkan.  Ini
persoalan-persoalan yang kita hadapi
sehari-hari dan harus dikaji,” tandasnya.

Rapat pleno Lembaga Pengkajian MPR RI
digelar bertujuan untuk mendengarkan
pendapat berbagai elemen masyarakat
seperti tokoh masyarakat, tokoh nasional dan
akademisi, serta para pakar untuk berdiskusi
membahas berbagai persoalan kebangsaan
dan hasilnya akan masuk menjadi bahan
kajian di lembaga pengkajian MPR RI. ❏

DER

Lembaga Pengkajian MPR, Selasa 24 Januari 2017, menggelar Rapat Pleno membahas Partai Politik

dan Pemilu dalam Sistem Presidensial Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.
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Bencana Harus Menjadi Urusan Bersama

SEBAGAI wilayah yang berada di antata dua benua, dua
samudera, dan pertemuan lempeng antarbenua, membuat In
donesia rawan dengan terjadinya berbagai macam bencana.

Wilayah ini sejak jamam purba kerap dilanda tsunami dan berbagai
bencana alam lainnya. Menurut data, bencana alam di bulan Novem-
ber tahun 2016 terbanyak dalam sepuluh tahun terakhir ini, itu belum
termasuk gempa di Aceh, banjir di Garut, Jawa Barat; dan Bima,
Nusa Tenggara Barat.

Untuk itu data-data bencana perlu dicatat guna untuk menyusun
kebijakan terkait agar dampak yang terjadi bisa dicegah,
ditanggulangi, dan diminimalisasi, korban dan kerugiannya. Untuk itu
Pepustakaan MPR menggelar acara Wakil Rakyat Bicara Buku pada
22 Desember 2016 dengan tema Catatan Akhir Tahun Bencana
2016. Hadir dalam acara itu anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar

Hetifah Sjaifudian, Sutopo Purwo Nugroho dari BNPB, Moehammad
Arifin dari PMI, Kristanto Sinadang dari AMPU, dan Arimbi Putri dari
Kementerian Lingkungan Hidup.

Dalam sambutan, Kepala Bagian Perputakaan MPR Roosiyah
Yuniarsih mengatakan hari ini mengadakan acara dengan tema soal
bencana. Tema itu diambil untuk menunjukan kepedulian, “lembaga
legislatif peduli bencana,” ujarnya. Diakui buku di perpustakaan yang
terkait bencana hanya ada empat. Dirinya mengharap selepas acara
kedepannya buku terkait bencana bisa bertambah. “Mudah-mudahan
mendapat dukungan buku kebencanaan,” harapnya.

Rini sebagai salah satu penggiat acara menuturkan, kegiatan
seperti yang dilakukan itu merupakan rangkaian dari kegiatan-
kegiatan yang sudah ada. Dirinya berharap agar seluruh masyarakat
peduli pada bencana. Diharapkan para blogger dan pengguna me-
dia sosial mensosialisasikan masalah dan penanggulangan bencana.
“Mudah-mudahan kita mendapat dukungan dari berbagai pihak dalam
kepedulian terhadap bencana,” ujarnya.

Hetifah sebelum memberi pemaparan, lebih dahulu memberi
apresiasi pada acara itu. “Acara ini sangat bermakna,” ujarnya.
Diakui selama ini banyak kelemahan dalam soal penanggulangan
bencana tidak hanya dalam soal aturan hukumnya. Sebagai alumni
Jurusan Planologi ITB, diakui selama ini pembangunan, kawasan
perumahan yang ada, hanya berorientasi pada kenyamanan
manusia. Banyak yang melupakan keseimbangan alam. “Benda di
sekitar kita termasuk flora dan fauna juga harus perlu dipikirkan,”
ujarnya.

Diungkapkan selama ini kita bekerja terkungkung pada sektorial
saja. Dalam soal bencana, dikatakan Hetifah itu harus ditangani
lintas sektoral. Disebut badan seperti BNPB seharusnya dibahas di
semua komisi DPR, tidak hanya satu komisi. Dalam pencegahan dan
penanggulangan bencana ada sektor yang harus dipadukan seperti

konstruksi, iptek, lingkungan, dan sebagainya. “Misalnya bagaimana
kita membangun sebuah gedung yang tahan goncangan,” paparnya.
Untuk itu dirinya menegaskan urusan bencana harus diurus lintas
komisi. “Harus ada semacam kaukus,” ucap Hetifah. Dengan kaukus
tersebut bisa menjadikan masalah yang ada menjadi prioritas. “Perlu
gerakan massif ke arah sana,” tambahnya.

Menurut Hetifah problem dalam penanganan bencana tidak hanya
kerja sektoral namun juga adanya anggapan tidak pentingnya badan
penanggulangan bencana oleh daerah. Mereka menganggap
demikian selain karena kurang ramah dengan lingkungan juga tidak
adanya anggaran.

Wakil rakyat dari Kalimantan Timur itu merasa senang bila ada
data-data kebencanaan. Dengan data tersebut maka pemerintah
dan masyarakat bisa mengambil kebijakan bagaimana melakukan
pembangunan dengan mengacu pada data-data yang ada. “Kalau
di daerah longsor, ya jangan dijadikan pemukiman,” ujarnya. ❏

AW
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UNTUK kesekian kalinya Perpustakaan MPR menggelar acara
Wakil Rakyat Bicara Buku. Pada acara yang digelar 2 Februari
2017 itu dibedah dan diluncurkan buku karya Saleh dengan

judul Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu. Dikatakan
oleh Kepala Perpustakaan MPR Roosiyah Yuniarsih, acara yang
diselenggarakan oleh Perpustakaan MPR selalu aktual. “Ini salah
satu acara untuk mewarnai Sosialisasi Empat Pilar MPR,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prof. Jimly Asshiddiqie, sebagai pembicara
utama, mengucapkan selamat dan mengapresiasi kepada penulis
dan penerbit. “Bukunya tebal menunjukkan lengkap,” paparnya.
Menurut Jimly, buku itu penting untuk mengembangkan hukum dalam
sidang etik.

Dikatakan mantan Ketua MK itu, etika juga ada dalam materiil yang

berupa kode etik dan formil berupa prosedur penegakan etika. Lebih
lanjut diungkap bahwa semua negara sekarang telah meng-install
kode etik dan sudah membentuk institusi-institusi etik. “Meski demikian
belum berproses dalam peradilan,” ujarnya.

Bila di banyak negara belum ada peradilan etik maka di Indone-
sia sudah memperkenalkan peradilan etik. Jimly pun menyebut
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah
Kehormatan Dewan (MKD) DPR. “Sudah seperti peradilan mod-
ern,” katanya. Meski demikian, menurut pria asal Palembang itu,
kekurangan yang ada bisa diperbaiki dalam perjalanan. Lebih
membangggakan lagi, menurut Jimly, kita sudah mempunyai
rancangan undang-undang etik.

Dari paparan yang disampaikan, Jimly menyebut buku karya Saleh
itu sebagai upaya menyadarkan pentingya etika dalam publik. “Selain
membenahi hukum juga perlu menata etika,” paparnya. Kepada

peserta diskusi bahwa Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 selain
sebagai konstitusi juga sebagai etik. “Mari kita bangun hukum dan
menegakkan etika,” ucapnya.

Buku karya Saleh ini diilhami oleh penulis yang sering kali diminta
menjadi kuasa hukum untuk mengajukan pengaduan di DKPP. Buku
ini memberikan gambaran tentang latar belakang terbentuknya DKPP
dalam penegakan etika penyelenggara Pemilu. Perbedaan antara
lembaga peradilan etik DKPP dengan lembaga etik lainnya, pedoman
mekanisme hukum acara sidang etik DKPP, pembuktian di DKPP dan
putusan di DKPP. Dalam buku ini Saleh juga menyajikan pengalaman
penulis mengadukan beberapa kasus ke DKPP.

Anggota DKPP, Nur Hidayat Sardini, mengatakan, buku ini
menceritakan kisah sukses Saleh yang mampu menyakinkan majelis

pemeriksa DKPP. Dikatakan, dirinya menangkap bahasa dalam buku
ini, asalkan seorang kuasa menguasai seluk beluk tahapan Pemilu,
para pihak yang bertanggungjawab, peran dan tingkat kesalahan
masing-masing dari penyelenggara Pemilu dan tentu saja
penguasaan detil norma kode etik penyelenggara Pemilu. Dari sini
saja, menurut Sardini, Saleh ingin membagi pengalaman kepada
pembaca mengenai persidangan kode etik penyelenggara Pemilu.

Nur Hidayat Sardini menuturkan, buku ini lahir di tengah kesibukan
Saleh. Untuk sejumlah orang, apalagi berprofesi sebagai pengacara
hal demikian tidak mudah menyempatkan penulis. “Sedangkan or-
ang yang tak sibuk sekalipun, jarang menyempatkan diri untuk
menulis pengalaman dan dituangkan ke dalam sebuah buku. Untuk
itu saya menghargai Saleh melalui  karya ini,” ujar pria asal
Pekalongan, Jawa Tengah, itu. ❏

AW

Dari Pengalaman Lahirlah

Buku Sidang Etik Penyelenggara Pemilu
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NASIONAL

Sang Pendekar Penjaga Hutan

GEMA

PANCASILA

HUTAN adalah paru-paru dunia.  Dunia
modern bahkan negara-negara maju
dan super power sangat mengakui

pentingnya hutan bagi kehidupan di dunia.
Apalagi di negara yang kuantitas area
hutannya masih banyak dan lebat seperti
Indonesia.

Di berbagai daerah Indonesia, terutama
yang lingkungannya langsung berdekatan
dengan kawasan hutan sangat menjaga
keberlangsungan eksosistem hutan.  Sebab,
hutan adalah penyangga kehidupan yang
utama bagi masyarakat sekitar.

Namun, biarpun dijaga dengan sangat

ketat, kawasan hutan tidak bisa lepas dari
‘tangan-tangan’ jahil yang seenaknya
membuka hutan tanpa melihat dampak atau
efek negatif yang ditimbulkannya, salah
satunya bahaya kebakaran hutan.  Ke-
bakaran hutan sudah menjadi momok
menakutkan masyarakat dan bencana yang
sangat merepotkan negara.

Bagusnya, ada orang-orang yang sangat
peduli kepada kelestarian hutan dan menjaga
dengan segala upaya dari bencana ke-
bakaran hutan, salah satunya adalah Nilus
Kasmi, warga asli suku Dayak, yang hidup
bersama keluarganya di pedalaman Ke-
tapang, Kalimantan Barat.

Kebakaran hutan yang sangat besar
dan menghancurkan berbagai flora dan
fauna hutan menjadi momok menakutkan
bagi seorang Nilus.  Kebakaran hutan yang
terjadi di berbagai wilayah di Kalimantan
Barat tahun 2015 silam yang meng-

Kisah Nilus Kasmi

hanguskan kawasan hutan di berbagai
wilayah kabupaten, seperti Kapuas Hulu,
Melawi, Ketapang, Landak, Sintang dan
Bengkayang.

“Kebakaran hutan adalah krisis yang
merenggut hutan kami, menghabisi satwa
yang dilindungi, mengancam kebudayaan
lokal. Membuat anak-anak saya dan ribuan
anak di Kalimantan, Sumatera, dan Papua
sesak nafas setiap tahunnya,” ujar ayah dua
putri ini.

Terbayang memori masa kecilnya dan
cerita orang tuanya yang bisa menikmati
udara bersih berkat hutan dan menikmati

flora serta fauna hutan tanpa adanya
kebakaran hutan.  Pasca kebakaran hutan
besar yang menerpa wilayah tempat
tinggalnya, Nilus berupaya keras berkiprah
dan berjibaku agar kebakaran tidak terjadi
lagi dan anak istrinya bisa menghirup udara
bersih setiap hari.

Namun, hari-hari ini jelas terlihat semakin
buruknya kondisi hutan Indonesia. Ke-
bakaran hutan dan lahan gambut sering kali
terjadi. Ini adalah krisis dan ancaman
kesehatan bagi siapa saja yang menghirup
asapnya setiap tahunnya.

Tidak sekedar kesal dan diam. Nilus
memilih untuk beraksi menghentikan peng-
rusakan hutan dan lahan gambut.  Dia
berjibaku seorang diri mengawasi setiap
upaya pembukaan hutan dengan membakar
yang salah dan sangat tegas kepada setiap
pendatang yang akan melakukan kegiatan
yang dirasanya akan menimbulkan bahaya

kebakaran.
Aksinya ini mendapat perhatian berbagai

pihak, salah satunya dari Tim Cegah Api
Greenpeace Kalimantan Barat.  Nilus melihat
upayanya akan lebih baik jika bergabung
dengan Tim Cegah Api.  Gayungpun
bersambut, Nilus disambut dengan tangan
terbuka oleh Tim Cegah Api.

“Saya bertekad melindungi keluarga,
anak-anak dan masa depan hutan Indone-
sia dan berupaya sekuat tenaga agar
kebakaran hutan tidak terjadi lagi,” ucapnya.

September  tahun lalu, Nilus bersama
rekan lainnya berangkat ke Riau menjalankan

tugas perdananya di Tim Cegah Api.  Tim
berhasil memadamkan beberapa titik api di
Kabupaten Rokan Hilir Riau. Namun,
sayangnya peralatan seperti selang air,
pompa air, boots yang mereka gunakan
usianya sudah bertahun-tahun, mulai usang
dan tidak mamadai lagi dipakai untuk
pemadaman secara maksimal.

Nilus dan rekan-rekan tim sangat
membutuhkan peralatan baru dengan
kualitas yang lebih baik dan bisa memberikan
kemudahan saat aktivitas pencegahan dan
pemadaman api.  Berbagai upaya pun
dilakukan dari mulai patungan untuk membeli
alat sampai mengajukan proposal ke
berbagai pihak.

Greenpeace Indonesia sangat mendukung
upaya Nilus dan Tim dengan terus mencari
dukungan dari berbagai pihak kepada
mereka. ❏

DER

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Masyarakat Sulawesi bagian utara selepas

Proklamasi 17 Agustus 1945 menyatakan

kebulatan tekad mendukung pemerintahan

Indonesia. Jalan menuju ke sana tidak gampang.

Teling, Manado, Tomohon, Tondano, dan beberapa

kota di sana masih dikuasai Sekutu dan NICA-KNIL. Ada

siasat untuk merebut wilayah Sulawesi bagian utara dari

cengkraman KNIL. Beberapa pemuda disusupkan ke markas

tentara dan memengaruhi prajurit KNIL agar pro Indonesia. Apa

yang dilakukan itu berhasil. Puluhan personil KNIL yang pro

Indonesia melakukan operasi di tengah malam untuk merebut tangsi dan

mengibarkan bendera merah putih. Sangat heroik dan patriotik. Peristiwa itu

mematahkan mitos persahabatan Belanda-Minahasa dikenal Verbond Minahasa-Nederland

(10 Januari 1679), sebagai senjata untuk meninabobokkan warga Minahasa. Bagi mereka,

bergabung dengan Indonesia tak bisa ditawar.

39EDISI NO.02/TH.XI/FEBRUARI 2017



40 EDISI NO.02/TH.XI/FEBRUARI 2017

SELINGAN

GEMPURAN Pasukan Sekutu dalam

Perang Pasifik atau Perang Asia Timur

Raya di wilayah Indonesia, Asia

Tenggara, rupanya membuat Pasukan

Jepang kalang kabut dan berada pada ujung

kekalahan. Buktinya, pada Juli 1944 akibat

gempuran Sekutu membuat Jepang

memperkuat basis pertahanannya di

Sulawesi dan Maluku Utara.

Tahu masih ada kekuatan Jepang di

wilayah Hindia-Belanda, khususnya di Kota

Manado, Sulawesi bagian utara, maka

Sekutu pada September 1944 mengirim

pesawat pembom B-29. Pesawat itu

menghujani Manado dan sekitarnya dengan

bom sehingga membuat kota itu menjadi luluh

lantah, banyak warga sipil yang tewas.

Pasukan yang menyerang wilayah Hindia-

Belanda bagian utara, Sulawesi dan Maluku

bagian utara, itu dipimpin oleh Jenderal Mac

Arthur. Serangan yang menyasar Morotai,

Manado, dan beberapa wilayah itu berhasil.

Serangan itu membuat Jepang bergerak

ke arah Tondano, April hingga Agutus 1945.

Di Tondano, Jepang mencoba merealisasikan

janji kemerdekaan kepada Indonesia yang

diucapkan sebelumnya. Di wilayah yang

mempunyai danau yang luas itu, Jepang

memperkenankan pengibaran bendera

Merah Putih bersanding dengan bendera

Jepang. Aparatur pemerintahan juga mulai

diberikan kepada warga setempat, termasuk

pasukan keamanan. Laksamana Hamanaka

menyerahkan kesatuan tentara kepada

pasukan Pembela Tanah Air (PETA), kepada

Wangko Sumanti, meski pada waktu itu

Jepang tidak menyerahkan senjatanya.

Ketika Jepang menyerah tanpa syarat

kepada Sekutu, Agustus 1945, seluruh

kekuatan yang ada di Sulawesi dan Maluku

bagian utara diserahkan kepada Sekutu.

Bertempat di Kamp Tahanan  Girian, Bitung,

sebanyak 8000 personil tentara Jepang hadir

dalam upacara penyerahan kekalahan itu.

Kemerdekaan Indonesia yang diprokla-

masikan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta

juga dirasakan oleh masyarakat Sulawesi

bagian utara. Untuk itu, mereka membentuk

Barisan Pemuda Nasional Indonesia (BPNI).

Meski sudah merdeka, namun Belanda tetap

berupaya merebut kembali wilayah-wilayah

Indonesia. Wilayah yang ingin dikuasai

Belanda tidak hanya Jawa dan Sumatera,

namun juga Sulawesi dan berbagai daerah

lainnya.

Dengan pengawasan Sekutu, Belanda

membentuk KNIL. Korps militer itu dibentuk

dengan komposisi KNIL sendiri ditambah

dengan bekas anggota Heiho dan purna-

wirawan militer KNIL ataupun kesatuan

lainnya.

FOTO-FOTO: ISTIMEWAPesawat pembom B-29

Jenderal Mac Arthur
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Setelah dirasa mampu menguasai wilayah

Sulawesi bagian utara maka akhir Desember

1945 Pasukan Sekutu dari divisi Australia

meninggalkan Manado. Tugas pendudukan

dan pemulihan diserahkan kepada KNIL,

meski KNIL masih berada di bawah komando

Sekutu yang bermarkas di Makassar,

Sulawesi bagian selatan.

Sebagai bangsa yang sudah merdeka,

tokoh Sulawesi Utara merasa heran

mengapa Belanda masih bercokol. Untuk itu,

mereka menggunakan strategi agar

Sulawesi bagian utara juga lepas dari

cengkraman Belanda. Sam Ratulangi, tokoh

nasional dari Sulawesi bagian utara yang

berada di Jakarta mempunyai siasat

menyusupkan pemuda yang pro Indonesia

ke markas KNIL di Teling. Para pemuda itu

seperti John Rahasia, Win Pangalila, Freddy

Lumanauw, dan Wangko Sumanti. Mereka

ditugaskan untuk menjadi mata-mata dan

menghasut prajurit KNIL agar pro Indonesia

serta membentuk pasukan rahasia yang

dinamakan Pasukan Tubruk.

Intelijen KNIL rupanya mengendus siasat

itu sehingga mencurigai tingkah laku Freddy

Lumanauw dan satu lagi temannya. Untuk

itu mereka dijebloskan ke penjara. Akibat

yang demikian maka seluruh rencana dari

tokoh Sulawesi bagian utara dan BPNI untuk

merebut kekuasaan dari Belanda gagal.

Rencana 10 Januari sebagai Hari-H

pengambilalihan kekuasaan diketahui

Belanda yang berakibta seluruh tokoh BPNI

yang berada di Sulawesi bagian utara

ditangkap dan dipenjara.

Meski rencana mereka saat itu gagal, para

pemuda tidak kehabisan akal untuk

mewujudkan wilayahnya lepas dari

cengkeraman Belanda. Pada Februari 1946,

para pemuda yang menyamar sebagai

prajurit KNIL di markas Teling, Tomohon, dan

Girian, ‘mengadakan demonstrasi,’ menuntut

kenaikan gaji, ransun, dan rokok. Mereka

merasa jaminan hidup di bawah tentara

Belanda kurang. Padahal kesetaraan gaji

dan tunjangan lain merupakan amanat dari

Pasukan Sekutu bahwa hak tentara dari

Indonesia dan Belanda adalah sama.

Desakan kenaikan gaji dan tunjangan

lainnya itu sebenarnya adalah akal-akalan.

Tujuan mereka bukan itu, namun tetap ingin

Sulawesi bagian utara bebas dari

cengkeraman Belanda. Pasukan KNIL pro

Indonesia itu bisa jadi ‘memanaskan’

suasana. Kondisi itu diciptakan agar orang

Indonesia yang menjadi anggota KNIL bangkit

melawan penjajah.

Kompi VII sebagai pasukan elit di mana

ada pemuda Indonesia, Wakil Komandan

Regu I Mambi Runtukahu, berhasil

dipengaruhi oleh CH Taulu dan Wuisan.

Mambi diberi perintah untuk melakukan

penyergapan di pos-pos markas militer di

Teling pada jam yang telah ditentukan.

Rapat operasi perebutan markas militer

itu dilakukan pada 13 Februari 1946, selepas

apel sore, pukul 18.00, di kantin. Rapat itu

dipimpin Mambi. Rapat yang diadakan di

ruang terbuka itu tidak dicurigai, sebab kompi

itu selain disebut sebagai kompi pemberani

juga kompi yang setia pada korps. Dalam

rapat itu dibagi-bagi tugas operasi dan jam

gerak pasukan untuk merebut markas militer

dan pengibaran bendera Merah Putih.

Selepas apel malam, pukul 21.30, para

anggota KNIL yang pro Indonesia mulai

mempersiapkan gerak operasi. Dalam

operasi itu tercatat nama selain Mambi juga

ada Wadanru II Gerson Andris, Wadanru III

Mas Sitam, Komandan Verkenner Jus

Kotambunan, Anggota Regu IV Lengkong

Item, dan Verkenner Wehantouw. Persiapan

itu tidak diketahui oleh anggota KNIL yang

pro Belanda, buktinya saat pukul 00.00,

ketika Komandan Kompi VII Letnan Carlier

dan Komandan Peleton Serma Wijszer

mengadakan pemeriksaan malam, seluruh

personil Kompi VII terlihat tertidur.

Ketika dua tentara Belanda itu lengah dan

tidak waspada, memasuki tanggal 14

Februari 1946, tepat pukul 00.30, mereka

bangun dan mempersiapkan rencana

penyerbuan. Lima belas menit kemudian

mereka berkumpul di satu titik dan menyata-

kan satu tekad, siap mempertaruhkan nyawa

bagi Indonesia. Setelah berkumpul dan

memantapkan rencana, pada pukul 01.00,

ketika suasana markas senyap dan sepi,

dengan berjalan mengendap-endap, mereka

bergerak menuju ke sebuah titik yang disebut

Tangsi Putih. Mereka bergerak dengan teratur

dan matang dengan formasi L.

Akhirnya pasukan itu dipecah menjadi

dua. Di bawah pimpinan Mambi dan

FOTO-FOTO: ISTIMEWAPasukan KNIL
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Kotambunan keluar dari pintu kiri, sedang

pasukan yang berada di bawah komando

Andris dan Sitam keluar dari pintu kanan.

Pasukan itu bergerak satu persatu hingga

menuju pos jaga. Meski mereka membawa

senjata, namun alat pembunuh itu tanpa

peluru. Gerakan mereka sudah diendus oleh

intelijen sehingga peluru yang ada disita atau

diambil.

Operasi pasukan di bawah pimpinan

Mambi berhasil, pos jaga direbut dan

membebaskan CH Taulu dan Wuisan. Kedua

orang itu sebelumnya diketahui menghasut

prajurit KNIL agar pro Indonesia sehingga

mereka dijebloskan ke penjara. Setelah

membebaskan dua orang itu, operasi

selanjutnya adalah menangkap Komandan

Peleton I Wijszer, Komandan Kompi Carlier,

serta Komandan CPM Belanda.

Apa yang dilakukan di Tangsi Putih tidak

semulus di Tangsi Hitam. Di tangsi ini, mereka

dihadang oleh prajurit KNIL yang masih setia

pada Belanda. Namun dengan kemahiran

yang dimiliki, pasukan KNIL pro Indonesia

mampu mengalahkan pasukan KNIL pro

Belanda. Dari sinilah akhirnya markas militer

di Teling berhasil mereka kuasai. Tak hanya

itu seluruh pimpinan militer yang berada di

luar tangsi juga berhasil diringkus.

Gerak pasukan setelah berhasil mengu-

asai markas militer di Teling, selanjutnya

mereka menuju ke penjara di Manado untuk

membebaskan kawan seperjuangan yang

ditahan. Dari luar KNIL yang dibebaskan

adalah GE Dauhaan, A Manoppo, OH

Pantouw, Max Tumbel, Dr Sabu, FH

Kumontoy, CP Hermanses, HC Mantiri, NP

Somba, John Rahasia, dan Mat Canon.

Orang-orang itu bergerak untuk membebas-

kan dari cengkeraman politik Belanda lewat

jalur politik dan pergerakan.

Aksi heroik pada operasi itu, tepat pukul

03.00, salah satu personil yang bernama

Wangko Sumanti, memerintahkan perobekan

bendera tri warna Belanda, merah, putih,

biru, menjadi dwi warna, merah putih. Setelah

bendera Belanda menjadi bendera

Indonesia, bendera itu diserahkan kepada

Mambi dan dilaksanakan upacara pengibar-

an sang Merah Putih.

Operasi yang dilaksanakan pada malam

itu benar-benar dirancang secara matang,

mereka tidak hanya menguasai medan

pertempuran, namun juga menguasai tempat

vital lainnya. Kantor telepon dan telegram

juga dikuasai oleh prajurit KNIL pro Indonesia.

Menguasi Teling dan Manado bagi mereka

belum cukup untuk membebaskan wilayah

Sulawesi bagian utara dari cengkeraman

Belanda. Pasukan yang dipimpin Freedy

Lumanauw dan Bisman bergerak ke Tomohon.

Dalam perjalanan menuju ke sana, iring-iringan

mereka, dua jeep dan dua truk dihadang oleh

tentara Belanda. Tembakan yang dimuntahkan

tentara Belanda itu membuat salah seorang

prajurit, Alo Porawaouw, gugur, sedang

Freddy Lumanauw berada di sampingnya,

lolos. Perlawanan dari tentara Belanda itu

dihadapi dengan gagah berani, sehingga

pasukan penghadang bisa dikalahkan.

Sampai di Tomohon, pasukan KNIL pro

Indonesia tidak menyerbu markas militer.

Lewat seorang polisi, Samsuri; dan anggota

KNIL pro Indonesia, Sigar Rombot;

menyampaikan pesan kepada Komandan

KNIL De Vries agar ia menyerah. Ketika

hendak menyampaikan pesan, Samsuri dan

Sigar, mengangkat dua tangan ke atas dan

berjalan sepanjang 200 meter menuju

markas militer di mana De Vries berada.

Setelah bertatap muka dengan De Vries,

Samsuri menyampaikan pesan pasukan

yang datang dari Manado agar menyerbu

markas Militer di Tomohon bila De Vries tidak

menyerah. Apa yang disampaikan Samsuri

diperkuat Sigar. Sigar mengatakan, melawan

para pejuang sama saja dengan mati konyol.

Apa yang disampaikan oleh Samsuri dan

Sigar itu rupanya membuat De Vries gentar

sehingga pasukan Belanda itu menyerah.

Pengambilalihan markas militer yang berada

di Tomohon mengakhiri semua pendudukan

militer Belanda di wilayah Sulawesi bagian

utara. Di semua tempat di wilayah itu,

bendera Merah Putih dikibarkan

menggantikan bendera Belanda.  ❏

AW/dari berbagai sumber

FOTO-FOTO: ISTIMEWAMarkas militer di Teling
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Kabarkan Pada Dunia
Berita yang dikabarkan pejuang Indonesia dari Kantor Telepon dan Telegram mendunia di Manado. Semua pemimpin

dunia tahu ada pertempuran di Sulawesi bagian utara. Kabar itu menunjukkan Indonesia tidak hanya Jawa dan Sumatera.

Masyarakat tetap setiap pada Indonesia meski wilayahnya diblokade kapal perang Sekutu dan NICA-KNIL.

SETELAH seluruh objek vital di Teling,

Manado, Tomohon, Minahasa, dan

berbagai daerah di Sulawesi bagian

utara berhasil dikuasai pejuang Indonesia,

selanjutnya CH Taulu setelah peristiswa 14

Februari 1946, tepatnya pada 15 Februari

1946 mengeluarkan Maklumat Nomor I yang

berisi: “Kemarin malam jam 01.00 tanggal 14

Februari 1946, oleh pejuang-pejuang KNIL

dibantu para pemuda telah merebut

kekuasaan dari pemerintahan Belanda

(NICA) Sulawesi Utara dalam rangka

mempertahankan Kemerdekaan RI yang

diproklamirkan Ir Soekarno dan Mohammad

Hatta.

“Rakyat diminta membantu sepenuhnya

perjuangan itu; Kepada pejuang untuk

mengambil alih pemerintahan Belanda;

Keamanan di seluruh Sulut dijamin Tentara

RI Sulawesi Utara; Kantor-kantor

pemerintaha harus bekerja seperti biasa;

Kegiatan ekonomi harus tetap jalan seperti

biasa (pasar-pasar, toko-toko, sekolah-

sekolah). Bila ada pasar atau toko tidak buka

akan disita; Barangsiapa yang berani

melakukan pengacauan berupa

penganiayaaan, penculikan, perampokan,

pembunuhan dan sebagai akan segera

dihukum mati di muka umum.”

Pemimpin perjuangan selanjutnya

mengeluarkan Maklumat Nomor II berisi :

“Dimaklumkan bahwa pada tanggal 16

Februari sudah diadakan rapat umum di

gedung Minahasa Raad (DPR) yang dipimpin

pucuk pimpinan Ketentaraan Indonesia di

Sulawesi Utara dihadiri oleh Kepala-Kepala

Distrik dan onderdistrik di Minahasa, Raja

dari Bolaang Mongondow, Kepala daerah

Gorontalo, Pemimpin-pemimpin dan Pemuka-

Pemuka Indonesia”. Rapat ini telah

menetapkan BW Lapian menjadi Kepala

Pemerintahan Sipil Sulawesi Utara. Maklumat

itu ditandatangani Letkol Ch Taulu, SD

Wuisan, J Kaseger, AF Nelwan dan F.

Bisman.

Untuk melaksanakan pemerintahan sipil,

BW Lapan dibantu oleh DA Th Gerungan

(kepemerintahan), AIA Ratulangi (keuangan),

Drh Ratulangi (perekonomian), Dr Ch Singal

(kesehatan), E Katoppo (PPK), Hidayat

(kehakiman), SD Wuisan (kepolisian), Wolter

Saerang (penerangan), Max Tumbel

(pelabuhan/pelayaran).

Penguasaan Kantor Telepon dan Telegram

oleh pejuang Indonesia memberi manfaat

yang strategis dan penting. Kemenangan

pada 14 Februari 1946 diberitakan berulang-

ulang. Berita itu sampai ditangkap dan

diteruskan oleh kapal perang Australia SS

Luna ke Allied Head Quarters di Brisbane.

Berita itu oleh Radio Australia dijadikan

headlines atau sebagai berita utama. Berita

dari negeri Kangaroo itu diteruskan oleh BBC

London dan Radio San Fransisco Amerika

Serikat. Dari sinilah berita itu mendunia.

Ditekuknya tentara KNIL yang masih setia

pada Belanda di dalam markasnya serta

pengibaran bendera Indonesia di tempat

yang sama merupakan hal yang memalukan

bagi Belanda. Apa yang terjadi di Sulawesi

bagian utara itu juga mengabarkan kepada

dunia bahwa Indonesia tidak hanya di Jawa

dan Sumatera. Apa yang terjadi di Sulawesi

bagian utara itu membantah apa yang selama

ini dikampanyekan oleh Belanda pada dunia.

Selama ini negeri orange itu menyebut

kemerdekaan Indonesia hanya sebatas di

Jawa, daerah lainnya disebut masih berada

di cengkramannya.

Apa yang terjadi di wilayah itu memberi

kabar gembira pada pemerintah Indonesia

FOTO-FOTO: ISTIMEWASoekarno dan Mohammad Hatta
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yang saat itu beribukota di Jogjakarta.

Pemerintah Indonesia sendiri tahu peristiswa

itu setelah mendengar radio Australia dan

kabar dari Kantor Berita Amerika Serikat,

United Press International. Peristiwa itu pun

juga dikabarkan oleh media dalam negeri.

Dalam Harian Merdeka, 22 Februari 1946,

tertulis Pemberontakan besar di Minahasa.

Para awak media dari dalam dan luar

memperoleh berita dari pejuang Indonesia

yang menguasai Kantor Telepon dan

Telegram. Ia menebarkan peristiwa itu ke

seantero udara. Apa yang disiarkan itu

ditangkap oleh Robert Ensleigh. Seorang

petugas yang berada di markas Sekutu di

Makassar. Dari sinilah berita itu disebarkan

ke markas-markas sekutu lainnya.

Pada masa itu, para perwira Tentara

Republik Indonesia (TRI), Letnan Jenderal

Oerip Soemihardjo, membahas kejadian itu.

Apa yang terjadi di sana mampu memompa

semangat kalangan pejuang asal Kawanua

yang tergabung di organisasi KRIS

(Kebaktian Rakyat Indonesia) di Jawa dan

Sulawesi Selatan yang tengah memper-

tahankan kemerdekaan. Keberhasilan

merebut markas militer di Sulawesi bagian

utara memberi kekuatan prajurit TRI asal

Sulawesi seperti Alex Kawilarang, Joop

Warouw, Ventje Sumual, dan Adolf

Lembong.

Disebut dalam sebuah sumber bahwa

selama perang kemerdekaan, 1945-1949,

peristiswa 14 Februari 1946 dikatakan yang

berhasil merebut kekuasaan Belanda dan

menggantikannya dengan suatu pemerintah-

an nasional yang merdeka di bawah

pimpinan BW Lapian dan CH Taulu. Dalam

peristiswa itu aparatur dan pejabat Belanda

serta pasukan KNIL yang pro Belanda

ditangkap, ditawan, dan dibuang ke Morotai.

Meski ada Perjanjian Linggarjati dan

Renville yang menyatakan bahwa wilayah

Indonesia hanya Jawa dan Sumatera,

namun pemerintah Sulawesi bagian utara di

bawah pimpinan BW Lapian dan CH Taulu

pada 22 Februari 1946 menyatakan dalam

rapat umum di Lapangan Tikala, Manado,

bahwa Sulawesi Utara adalah bagian dari

NKRI yang berpusat di Jogja.

Sikap yang diambil oleh segenap

masyarakat dan tokoh di sana mengundang

resiko yang berat, sebab Sekutu dan

Belanda masih menginginkan wilayah itu.

Pada 23 dan 24 Februari 1946, di atas kapal

El Libertador, kapal perang Sekutu, diadakan

perundingan antara Letkol Purcell dan

Panglima KNIL Kol Giebel. Dari pihak

Indonesia atau Sulawesi bagian utara

diwakili oleh BW Lapian dan Ch Taulu serta

beberapa masyarakat lainnya.

Dalam perundingan, Sekutu menuntut agar

kekuasaan di wilayah itu dikembalikan ke

Belanda. Mendengar tuntutan itu rakyat di

sana menolak keras. Sebab menolak Sekutu,

maka Purcell mengeluarkan ultimatum,

‘’Kekuasaan daerah setempat berada dalam

status perang dengan Sekutu, namun

meminta supaya seluruh warga Belanda

dievakuasi ke Morotai dan kamp tawanan

Jepang tetap dijaga atas nama Sekutu.’’

Tantangan perang itu diladeni dan rakyat

Sulawesi bagian utara siap menanggung

akibat dari ancaman dari Sekutu itu. Setelah

pertemuan itu, beberapa hari kemudian,

Sekutu melaksanakan ultimatumnya, dengan

disokong oleh Belanda, mereka melakukan

blokade laut di perairan Sulawesi bagian

utara.  ❏

AW/dari berbagai sumber

Oerip Soemihardjo

BW Lapian dan CH Taulu

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Peran dan Jasa Doktor Matematika
Sam Ratulangi mempunyai peran yang besar dalam terbentuknya NKRI. Mempunyai siasat agar rakyat Sulawesi mendukung

kemerdekaan Indonesia. Sejak kuliah di Eropa hingga menjadi anggota Volksraad, PPKI, dan Gubernur Sulawesi, selalu

mengecam penjajahan Belanda

KETIKA Jepang di ambang kekalahan

dalam Perang Pasifik, salah seorang

anggota Panitia Persiapan Kemer-

dekaan Indonesia (PPKI) yang bernama

Sam Ratulangi, mengutus beberapa orang

pemuda untuk pergi ke Manado, Sulawesi

bagian utara.

Pengiriman para pemuda ke daerah yang

jauh dari Jakarta itu dirasa penting hingga

kepergian mereka diantar oleh dirinya

sendiri, Maramis, dan Kaigun Jepang

Laksamana Maeda ke Stasiun Kereta Api

Gambir, Jakarta. Kereta itu mempunyai

tujuan ke Surabaya. Dari pelabuhan di

Surabaya, Tanjung Perak, mereka

selanjutnya naik Kapal Dai Yu Maru, tujuan

Manado.

Sam Ratulangi mengutus para pemuda ke

Manado dengan misi mengabarkan akan tiba

kemerdekaan Indonesia. Sebagai anggota

PPKI, Sam Ratulangi ingin wilayah Sulawesi

bergabung dan mendukung pemerintahan

Indonesia. Jiwa nasionalis Indonesia dari

Sam Ratulangi itu diungkap oleh Ben Wowor

dalam buku Sulawesi Utara Bergolak. Para

pemuda itu dititipi surat rahasia yang isinya

agar pemimpin dan rakyat menjauhkan diri

dari pikiran dan tindakan provinsialistis.

Hendaknya menggabungkan diri ke dalam

satu perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Untuk melaksanakan rencana tersebut,

Sulawesi mendukung kemerdekaan

Indonesia, bukan hal yang mudah. Sekutu

dan NICA-KNIL masik bercokol dan ingin

tetap menguasai wilayah yang menghadap

ke Samudera Pasifik itu. Sebab secara frontal

tidak mungkin maka Sam Ratulangi

menggunakan strategi penyusupan. Ketika

NICA membentuk KNIL, Sam Ratulangi

menyusupkan beberapa pemuda ke dalam

kesatuan yang bermarkas di Teling, Manado,

itu. Di antara pemuda yang disusupkan itu

adalah Freddy Lumanauw dan Wangko

Sumanti. Dua orang itu mempunyai misi agar

anggota KNIL yang berasal dari Sulawesi

mendukung kemerdekaan Indonesia.

Misi yang dilakukan oleh para pemuda

agar prajurit KNIL mendukung kemerdekaan

Indonesia, sukses. Banyak anggota KNIL

yang mendukung apa yang diinginkan oleh

Freddy dan Wangko hingga terjadilah

Peristiwa 14 Februari 1946 itu.

Siasat mendukung kemerdekaan

Indonesia yang dilakukan oleh Sam Ratulangi

tidak hanya dengan kekuatan militer, namun

juga dengan pernyataan sikap. Dirinya

membuat petisi di mana petisi itu

ditandatangani oleh 549 tokoh Sulawesi.

Petisi itu menyatakan, seluruh rakyat

Sulawesi tidak dapat dipisahkan dari

Republik Indonesia. Petisi itu digaungkan saat

rapat akbar di Lapangan Tikala, 22 Februari

1946. Dalam rapat akbar itu dihadiri oleh

berbagai tokoh, masyarakat, dan tentara

Indonesia.

Akibat yang demikian maka dirinya

ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Serui,

Papua. Meski demikian tak membuat jera

dirinya dalam memperjuangkan wilayah

Indonesia timur untuk tetap bergabung

dengan Indonesia. Pada 10 November 1948,

ia bersama dengan I Gusti Ketut Puja,

Pangeran Muhammad Noor, T.S.T. Diapari,

W.S.T. Pondang, dan Sukardjo Wirjopranoto,

mengeluarkan Manifes Ratulangi. Isi dari

manifes itu adalah menentang keras

kebijakan Belanda yang ingin memisahkan

Sam Ratulangi

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Indonesia bagian Timur dari Indonesia.

Manifes itu disebarluaskan lewat RRI.

Pria yang telah ditetapkan menjadi

Pahlawan Nasional dan gambar wajahnya

muncul dalam uang keluaran yang baru itu

memiliki nama panjang Gerungan Saul

Samuel Jacob Ratulangi. Ia lahir di Tondano,

5 November 1890. Nama itu gabungan dari

nama kakek pihak ayah (Saul Ratulangi) dan

kakek dari pihak ibu (Jacob Gerungan).

Ayahnya yang bernama Jozias Ratulangi

merupakan guru Hoofden School.

Pendidikan setingkat SMP pada masa itu dulu

popular dengan istilah Sekolah Raja. Sebutan

demikian disematkan sebab sekolah yang

menggunakan sistem boarding atau

diasramakan itu berasal dari anak kalangan

pejabat bumiputera, bangsawan, dan orang

kaya.

Selepas tamat dari Sekolah Raja, Sam

seperti anak kaum terpandang lainnya

melanjutkan sekolah pendidikan di Jakarta.

Pada masa itu tempat pendidikan yang paling

popular adalah sekolah kedokteran. Sam

seperti anak lainnya ingin menjadi dokter

namun begitu tiba di Jakarta, angan-

angannya berubah. Ia rupanya memilih

sekolah di Koningin Wilhelmina School,

Sekolah Tehnik, 1904. Sam rupanya pemuda

yang cerdas, buktinya pendidikan yang dilalui

berhasil diselesaikan dengan gemilang.

Selepas lulus, ia menjadi ahli mesin dan

bekerja pada pembangunan jalur kereta api

di daerah Bandung, jalur Maos sampai

Cilacap. Awal bekerja, sangat riang gembira,

namun perasaan itu tak dialami lama sebab

selanjutnya ia menerima perlakuan yang

tidak adil. Dicap sebagai pribumi membuat

gaji yang diterima lebih rendah daripada gaji

yang diterima kaum Belanda dan Indo-

Belanda.

Merasa diperlakukan tidak adil, ia keluar

dari pekerjaan dan melanjutkan pendidikan

di Lager Onderwijs dan Middlebare Acte.

Sekolah itu merupakan pendidikan bagi calon

guru ilmu pasti setingkat SMA. Lulus, tahun

1915. Seperti kaum terpandang pada masa

lalu, keinginan untuk sekolah di Eropa juga

muncul dalam benak Sam. Dirinya ingin

melanjutkan ke Jurusan Ilmu Pasti pada Vrije

Universiteit Amsterdam. Sayang syarat

harus memiliki ijazah HBS (Hogere Burger

School) atau AMS (Algemene Middlebare

School), tak ia miliki sehingga impiannya tak

tercapai.

Pada masa itu ada orang Belanda yang

akrab dengan orang-orang Indonesia. Orang

itu adalah Abendanon. Oleh pria yang akrab

dengan Kartini itu, Sam disarankan

melanjutkan pendidikan ke Universitas

Zurich. Dari universitas inilah, Sam, meraih

gelar doktor ilmu pasti dan ilmu alam di Swiss.

Ia disebut sebagai doktor matematika

pertama Indonesia.

Jiwa nasionalis dan pergerakan Sam,

terasah sejak dulu. Saat menempuh

pendidikan di Eropa, ia menjadi Ketua

Perhimpunan Indonesia. Saat di Swiss ia

dipercaya sebagai Association d’Etudiant

Asiatiques, organisasi pelajar Indonesia.

Aktif dalam organisasi membuat dirinya

bertemu dengan Jawaharlal Nehru dan Tojo.

Kelak kedua orang itu menjadi perdana

menteri di India dan Jepang.

Kembali di Indonesia, 1919, ia menjadi guru

di Prinses Juliana School dan AMS di

Jogjakarta. Hidup Sam penuh rintangan, pada

masa itu, seorang wartawan Javabode

yang bernama Zentgraaf membencinya. Sam

dianggap tak pantas mengajar di sekolah

yang semuanya orang Belanda. Kebencian

Zentgraaf itu rupanya malah menjadi api

pengobar semangat nasionalismenya.

Dirinya pun akhirnya pindah ke Bandung.

Saat di Bandung, bertemu dengan Soekarno

yang saat itu masih menjadi mahasiswa HBS

(ITB). Tahun demi tahun dilalui oleh Sam

hingga dirinya menjadi anggota Volksraad,

PPKI, dan Gubernur Sulawesi yang pertama.

Saat menjadi anggota Volkasraad, dirinya

mengajukan tuntutan agar Belanda meng-

hapuskan segala perbedaan dalam bidang

politik, ekonomi, dan pendidikan antara orang

Belanda dan penduduk Indonesia. Bahkan

dirinya mengecam kebijakan pemerintah

kolonial yang diskriminatif. Akibat sering

mengecam kebijakan pemerintah, ia dituduh

sebagai radicalist dan extremist.  ❏

AW/dari berbagai sumber

Sam Ratulangi saat bertemu Soekarno FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Pancasila Bisa Menjadi

Benteng

SOSOKNYA sangat ramah, pintar bergaul, dan terkesan low pro

file.  Jika berbincang dengan Mayor TNI Karsono, kita akan dibawa

pada kisah-kisah heroiknya sejak zaman pertama kali masuk

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kisah heroik pejuang-pejuang

kemerdekaan dahulu.

Mayor Karsono kini bertugas sebagai Kasubag Humas di Universi-

tas Pertahanan, Sentul-Bogor, Jawa Barat.  Kebetulan, awal Februari

2017, di sana (di universitas itu) digelar kuliah umum disampaikan oleh

Ketua MPR RI dengan tema: “Kebangsaan dan Empat Pilar MPR RI”,

dan Mayor Karsono adalah salah seorang peserta.

Karsono melihat upaya Sosialisasi Empat Pilar MPR RI sangat baik

walaupun dirinya belum begitu tahu banyak soal program MPR RI.

“Saya rasa Pancasila memang harus dipahami bahkan

diimplementasikan oleh rakyat, sehingga bisa menjadi benteng dari

serbuan dampak negatif  globalisasi bahkan bisa semakin

menumbuhkan nasionalisme terhadap bangsa dan negara,”

ujarnya. ❏

DER

Mayor. TNI Karsono
Kasubag Humas Universitas Pertahanan

Andreas Nababan
Mahasiswa S2 Unhan

SEBELUM menjadi mahasiswa, saya
pernah bekerja di daerah terpencil.  Di
daerah tersebut sulit sekali, ada tapi

jarang sarjana-sarjana yang turun ke
daerah, membangun daerahnya, terutama
putera daerah.

Saya lihat, gejala dan fenomena yang
terjadi, mahasiswa-mahasiswa terjebak
pada retorika-retorika kosong yang tidak
membuat mereka berpikir menjadi
enterpreneursip, yang pada akhirnya
mereka hanya berkumpul di job fair atau
mencari pekerjaan.

Padahal salah satu poin Nawacita

Pemberdayaan Sarjana

Untuk Indonesia

Sejahtera

pemerintah adalah membangun masyarakat dari
pinggiran atau dari desa.  Bahkan, Pancasila
mengamanahkan soal keadilan dan pemerataan
serta kesejahteraan bersama. Semestinya ada
program dari pemerintah melatih dan
memfasilitasi para sarjana muda untuk turun ke
daerah dan desa membangun daerah.

Sebab,  penyebaran para sarjana muda

ini ke desa-desa atau daerah terpencil akan
semakin membuka peluang desa atau
daerah untuk berkembang. Sehingga pada
akhirnya kesenjangan antar masyarakat
akan semakin hilang, dan akan tercipta
pemerataan baik itu pendidikan, ilmu
pengetahuan dan kesejahteraan. ❏

DER

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Penambahan Jumlah Anggota DPR

Wacana penambahan jumlah

anggota DPR RI menuai

perdebatan. Banyak yang tidak

setuju tetapi ada juga yang

setuju dengan alasan yang

cukup masuk akal. Panitia

Khusus RUU Pemilu DPR RI

sedang  mempertimbangkan

semua aspek berkaitan dengan

penambahan jumlah anggota

DPR. Penambahan jumlah

anggota DPR berimplikasi juga

pada penambahan jumlah

anggota MPR.

SEBENARNYA usulan penambahan
jumlah anggota DPR diawali pada saat
RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum)

Pansus dengan Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) pemerhati pemilu. Ada
salah satu LSM mengusulkan opsi penam-
bahan jumlah anggota DPR disamping opsi
lainnya untuk memperkecil derajat di-
sproporsionalitas yang lebar.

Faktanya memang hasil pemilu yang lalu
(2014) terjadi perbedaan yang besar harga
1 kursi DPR dari masing-masing daerah

pemilihan. Harga kursi paling murah ada di
Jawa Barat III (Cianjur) yaitu 200.000-an
suara per 1 kursi. Sedang harga kursi pal-
ing mahal ada di Provinsi Kepulauan Riau,
yaitu 600.000-an per 1 kursi. Derajat
disproporsionalitas yang lebar seperti ini
pasti menimbulkan ketidakadilan dan
ketidakmerataan. Ada daerah yang sangat
diuntungkan dan ada daerah yang sangat
dirugikan. Oleh sebab itu, Pemilu 2019 nanti
prinsip keadilan dan kesetaraan harus
dijadikan landasan untuk melakukan
evaluasi terhadap norma yang mengatunya
pada UU lama.

Berbagai cara agar derajat disproporsi-

onalitasnya diperkecil perlu ditempuh.
Beberapa opsi dan tawaran yang berkem-
bang di dalam Pansus, antara lain: Pertama,
realokasi jumlah kursi di daerah pemilihan,
dan realokasi daerah pemilihan. Konsep ini
bisa ditempuh dengan melakukan
perhitungan ulang semua daerah pemilihan.
Kemudian kesetaraan dan keadilannya
dikedepankan, one person one vote and one
value. Sehingga harga kursi di setiap Dapil
sama derajat kemahalannya. Yang dihitung
adalah jumlah penduduk, tanpa menghitung
faktor lain. Kalau konsep ini yang dipakai
maka implikasinya adalah dari Sulawesi
Selatan anggota DPR berkurang  5 orang
dari 24 menjadi 19. Papua berkurang 3 dari
10 menjadi 7 sama dengan Sumatera Barat
berkurang 3 dari 14 menjadi 11. Sedang
Provinsi Aceh, Kalimantan Selatan dan NTT
harus mengurangi anggota DPR masing-
masing  2 anggota.

Daerah-daerah yang dirugikan oleh sistim
yang derajat disproporsionalitasnya yang
lebar adalah Jawa Barat kekurangan 10
kursi, Banten kurang 3 kursi, DKI dan Riau
kurang 2 kursi, sementara daerah lain seperti
Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera
Selatan, NTB dan Jawa Timur defisit masing
masing 1 kursi.

Kesimpulannya, kondisi alokasi anggota
DPR selama ini dengan menggunakan UU
lama menyebabkan 6 provinsi sangat
diuntungkan, sementara ada 8 provinsi
sangat dirugikan.

Kedua, penambahan jumlah anggota DPR.
Dengan adanya defisit kursi atas dasar
suara yang ada, paling tidak perlu ada
penambahan maksimal sebanyak 22 kursi
DPR lagi. Artinya, maksimal jika konsep
penambahan jumlah anggota DPR yang
diambil maka maksimal anggota DPR akan
bertambah menjadi 582 anggota. Signifikan
memang, apalagi kalau ditinjau dari kritik
masyarakat atas kinerja DPR yang belum
maksimal.

Lukman Edy
Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu
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Sabastian Salang
Koordinator Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia)

Saya terkejut sebenarnya tiba-tiba
pemerintah menyetujui penambahan kursi di
DPR karena dalam usulan pemerintah tidak
ada soal penambahan kursi di DPR.
Penambahan kursi di DPR tidak ada
urgensinya. Kalau sekarang pemerintah
setuju maka kali ini pemerintah berada di
bawah tekanan DPR.

Kalau alasan DPR karena adanya
pertambahan penduduk dan pemekaran
daerah, alasan itu adalah argumentasi yang
selalu dipakai setiap kali DPR ingin menambah
kursi. Saya ingin katakan di seluruh dunia ini
tidak ada konsep yang jelas tentang berapa
kursi DPR untuk mewakili jumlah penduduk.
Saya ambil contoh, Amerika Serikat jumlah
pendudukan 320 juta, kursinya cuma 425.
India yang jumlah penduduknya 1,2 miliar
jumlah kursinya cuma 543. Bandingkan In-
donesia yang jumlah penduduknya 250 juta.

Idealnya untuk Indonesia, katakanlah satu
kursi mewakili 500 ribu penduduk, kita hanya
butuh 500 kursi. Jadi tidak sebanyak seperti
sekarang. Jadi konsep yang dipakai DPR
sekarang ini ambigu. Satu sisi DPR ingin
menjawab kesenjangan jumlah penduduk
Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, tapi di sisi
lain, faktanya hari ini, harga kursi yang pal-
ing mahal adalah daerah-daerah di luar Pulau
Jawa. Jadi argumentasi itu sebenarnya
keliru.

Hal yang perlu dibahas secara serius
melalui diskusi yang mendalam di DPR
sekarang ini adalah konsep mana yang
digunakan untuk menghitung harga kursi
DPR di Indonesia sehingga rumusan itu bisa
dipakai kapan saja, tidak hanya setiap Pemilu
lalu partai ingin menambah kursi mereka bisa
menaikkan jumlah kursi. Jadi, jumlah kursi di

DPR ini sangat tergantung pada selera DPR
yang sedang berkuasa. Cara berpikir seperti
itu tidak benar.

Meski sudah ada pembicaraan tahap
pertama bukan berarti kesepakatan
penambahan jumlah kursi di DPR tidak bisa

diubah. Ini adalah persoalan konsep yang
jelas dari DPR dan konsep itu berlaku sampai
kapan pun sebagai rumusan untuk
menentukan harga kursi di Indonesia ini.
Sekarang ini konsepnya tidak jelas, selalu
berubah-ubah. Ada ketentuan dalam UU
yang saling bertentangan. Contohnya, harga
satu kursi di daerah yang penduduknya
jarang, sesuai ketentuan, 325 ribu. Di daerah
yang padat penduduknya 425 ribu. Dalam

praktiknya, justru harga kursi yang 325 ribu
diterapkan di daerah yang padat
penduduknya. Di daerah yang jarang
penduduk, harga kursinya sekarang ada
yang 600 ribu.

Jika ingin memberlakukan secara berbeda
daerah yang tingkat penduduknya jarang
dan padat, pertama harus diberlakukan
secara konsisten. Kedua, harus ada standar
harga kursi yang jelas. Misalnya kalau
dipakai standar satu kursi untuk 500 ribu
baik di daerah yang padat penduduknya
maupun yang jarang, maka jumlah kursi di
DPR cukup 500 saja.

Di Indonesia ini, anehnya, setiap Pemilu,
kita boleh berbicara tentang kenaikan jumlah
kursi. Kita tidak pernah bicara mengurangi
jumlah kursi supaya efektif dan efisien. Kalau
berbicara tentang penambahan jumlah kursi
hanya ada dua manfaatnya. Pertama,
manfaat bagi partai politik karena semakin
banyak kadernya masuk di DPR. Kedua, pasti
anggaran semakin bertambah buat DPR.
Tidak ada korelasi dengan bertambahnya
jumlah anggota DPR dengan semakin baiknya
kinerja. Malah, menurut saya, berbanding
terbalik. Setiap komisi, anggota yang aktif
tidak lebih dari 10%. Dari 560 anggota DPR,
yang benar-benar serius hanya 56 orang
saja.

Jumlah anggota DPR selalu bertambah.
Jumlah anggota DPR dari 500 naik menjadi
550. Dari 550 naik lagi menjadi 560. Sekarang
jumlah anggota DPR mau dinaikkan lagi
menjadi 570. Lalu pertanyaannya mau
sampai kapan kenaikan jumlah anggota DPR
ini? Sebab, kita tidak mempunyai standar
yang jelas.  ❏

BS

Kalau melihat kebutuhan seperti itu maka
penambahan anggota DPR bisa berkisar
antara 10 kursi sampai dengan 22 kursi,
tergantung seberapa signifikan kita meng-
inginkan menurunnya derajat disproporsi-
onalitasnya. Bisa penambahannya hanya 10
kursi kalau kita mengikut sertakan faktor lain
seperti luas wilayah, PDRB ataupun tingkat
kesulitan lainnya sebagai faktor menghitung

derajat disproporsionalitas.
Ketiga, penambahan jumlah anggota

DPR dengan ikut mempertimbangkan faktor
pendukung lainnya, seperi luas wilayah,
sumbangan PDRB daerah terhadap PDRB
nasional ataupun faktor-faktor yang
lainnya. Seperti aspirasi masyarakat yang
masuk khususnya dari wilayah timur Indo-
nesia yang menginginkan perhitungan

kursi tidak hanya berdasarkan jumlah
penduduk tetapi juga menghitung kesulitan
dan luasnya wilayah provinsi. Sementara
daerah-daerah   yang kekayaan alamnya
selama ini disumbangkan kepada nasional,
juga meminta keadilan dengan meminta
dipertimbangkan penambahan anggota
DPR. ❏

BS
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SELEPAS Pilkada serentak di 101 daerah
di Indonesia yang terselenggara pada
15 Februari 2017, Ketua MPR Zulkifli

Hasan di-door stop oleh puluhan wartawan
di ruang kerjanya, Lt.9, Gedung Nusantara
III, Kompleks MPR/DPR/DPD Senin, Jakarta,
16 Februari 2017. Di hadapan para
wartawan, Zulkifli Hasan mengatakan
dirinya bersyukur atas pelaksanaan Pilkada
serentak yang terjadi di 101 daerah bisa
berlangsung secara demokratis, tertib, dan
tidak ada berita yang mengkhawatirkan.

Dirinya hadir dan memantau 5 TPS. Saat
di tempat pemungutan suara, ia melihat
masyarakat bisa masuk ke dalam bilik suara
dengan bebas memilih. Setelah memilih,
mereka akrab dan bersatu lagi. “Tak ada
permusuhan antarpemilih,” ujarnya.

Zulkifli Hasan mengucapkan terima kasih
kepada KPUD, Banwaslu, polisi, TNI, dan
seluruh rakyat yang telah melaksanakan
pilkada secara serentak dengan tertib.
“Selamat kepada calon terpilih dan selamat

kepada Ahok dan Anies yang masuk dalam
Babak II Pilkada Jakarta,” ujarnya.

Sebelum menerima wartawan, Zulkifli
Hasan menerima kunjungan Duta Besar Af-
ghanistan untuk Indonesia, Roya Ramani.
“Terima kasih atas kedatangan,” ujarnya
ketika menemui Roya, di ruang kerja. Lebih
lanjut, Zulkifli mengatakan, selama ini

Ketua MPR Zulkifli Hasan

Bersyukur Pilkada Serentak

Berlangsung Tertib dan Aman
Dalam sehari Zulkifli Hasan beberapa kali menerima tamu, selain

wartawan, juga didatangi Roya dan Pelajar Al Wasliyah.

hubungan kedua negara berlangsung
dengan baik. “Rakyat Indonesia bersahabat
dan bersimpati pada Afghanistan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan
ingin hubungan kedua negara bisa terjalin
lebih erat di berbagai bidang.

Roya saat bertatap muka dengan Zulkifli
Hasan juga menyampaikan hal yang sama,

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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agar hubungan kedua negara terjalin lebih
meningkat dan saling menguntungkan. Untuk
itu dalam pertemuan tersebut dirinya
mengungkapkan rencana kedatangan
Presiden Afghanistan ke Indonesia pada 6
April 2017.

Mendengar kabar tersebut Zulkifli Hasan
tampak gembira. Dirinya mengharap
Presiden Afghanistan juga melakukan
kunjungan ke MPR. “Kalau bisa direncanakan
datang ke MPR,” harapnya. “Sebuah
kehormatan bila bisa datang ke
MPR,”tambahnya. Dengan berkunjung ke
MPR maka lembaga ini bisa mendukung
hubungan kedua negara lebih baik di
berbagai bidang, ekonomi, sosial, politik,
antarparlemen, dan lain sebagainya.

Selepas menerima Roya dan wartawan,
Zulkifli Hasan menemui Ikatan Pelajar Al
Wasliyah di tempat yang sama. Pada  25
hingga 28 Maret 2017, Ikatan Pelajar Al
Wasliyah hendak melakukan Jambore
Nasional I Pelajar Al Wasliyah. Dalam
kesempatan tersebut, akan digelar berbagai
acara outbound, pengkaderan, dan
Sosialisasi Empat Pilar MPR. Untuk itu,
Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Al Wasliyah
melakukan audensi dengan Zulkifli Hasan.
“Kami mengundang Bapak untuk hadir dalam
acara yang akan diselenggarakan di Bumi
Perkemahan Sibolangit, Kabupaten Deli
Serdang, Sumatera Utara,” ujar pimpinan
delegasi dalam audensi itu.

Menanggapi keinginan para pelajar

Pelantikan DPP BM PAN Cibubur

Panas Jelang Pilkada Serentak,

Ketua MPR Harap Semua Pihak Menahan Diri

KETUA MPR RI Zulkifli Hasan merasakan
jelang pilkada serentak, terutama
Pilkada DKI Jakarta yang makin dekat,

suasana panas makin terasa.  Apa yang

dirasakan Ketua MPR RI sangat bisa
dimaklumi, sebab sekarang ini pihak-pihak
yang berseberangan menjadi mudah sekali
terpancing emosi.

Hal tersebut berpengaruh di tingkat
masyarakat luas. Beberapa elemen masya-
rakat menjadi sangat sensitif dan mudah
tersulut seperti saling demo bahkan  sampai
terjadi bentrokan fisik.

“Saya berharap dan meminta, sekarang ini
perkembangannya kita semua, semua pihak
bisa menahan diri jangan sampai kita terpecah

Ketua MPR RI sangat

berharap ajang Pilkada

serentak dilaksanakan dengan

tenang dan semua mampu

menjaga diri

belah,” katanya, usai mengikuti acara
pelantikan DPP BM PAN di Bumi Perkemahan
Cibubur, Jakarta, Minggu (15/1/2017).

Diungkapkan Zulkifli, sekarang ini kalau
bukan berasal dari kelompok yang sama
maka artinya lawan.  Kalau bukan dari
golongannya berarti musuh.  Semua itu harus
dihentikan.  Bangsa ini harus menjaga
persaudaraan, sebab seluruh rakyat Indo-
nesia apapun latar belakangnya adalah
saudara sebangsa dan setanah air.

“Mari kita semua saling menghargai

tersebut, Zulkifli Hasan menyambut dengan
gembira. Dalam pesannya, Zulkifli Hasan
menyampaikan agar Pelajar Al Wasliyah
khususnya meningkatkan sumber daya
manusia (SDM). Ditegaskan agar mereka
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
serta mengerti soal ekonomi. Menurutnya,
Allah tidak mengubah nasib suatu kaum bila
kaum itu tidak mengubah dirinya sendiri. “Mari
kita kerja keras,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, kita harus memiliki
berbagai ilmu. Sangat disayangkan bila
ummat Islam jumlahnya besar namun tak
berdaya. Dirinya mengharap ummat Islam
bisa menjadi manusia yang unggul dalam
berbagai bidang. ❏

AW
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Kuliah Umum di Unlam

Mahasiswa Harus Menjadi Pelopor Persatuan

dan Kesatuan Bangsa

WAKIL Ketua MPR Mahyudin, S.T.,
M.M., kembali ke kampus almamater-
nya, Universitas Lambung Mang-

kurat. Kembali ke kampus, Mahyudin memberi
kuliah umum dan Sosialisasi Empat Pilar MPR.
Dalam kuliah umum ini, Mahyudin berharap,
mahasiswa menjadi pelopor dalam me-
wujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
Sebagai kaum intelektual, mahasiswa jangan
menonjolkan perbedaan-perbedaan seperti
SARA tapi mengedepankan persamaan-
persamaan.

“Jangan anggap enteng persatuan,”
katanya dalam kuliah umum sekaligus
Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan tema
“Semangat Nasionalisme dalam Menjaga
Keutuhan NKRI” di Universitas Lambung
Mangkurat (Unlam), Banjarmasin, Kalimantan
Selatan, Sabtu (18/2/2017). Kegiatan ini

merupakan kerjasama MPR dengan Badan
Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Uni-
versitas Lambung Mangkurat.

Bagi Mahyudin, persatuan dan kesatuan
bangsa sangat penting. Dia mencontohkan
negara-negara di Timur Tengah yang
sebenarnya homogen mengalami perang di
dalam negeri. Negara seperti Uni Soviet dan
Yugoslavia terpecah menjadi beberapa
negara. “Indonesia terdiri dari ratusan suku
dan adat budaya. Apalagi Indonesia baru 70
tahun merdeka. Karena itu perlu kesadaran
luar biasa. Kita harus mencari persamaan
dan meredam perbedaan,” katanya
menjawab pertanyaan mahasiswa tentang
peran mahasiswa menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa.

Mahyudin menekankan, mahasiswa harus
menjadi pelopor persatuan dan kesatuan

bangsa bukan malah sebagai provokator.
“Mahasiswa jangan jadi provokator (yang
memecah persatuan). Saya tahu karena
saya pernah menjadi mahasiswa,” kata
Mahyudin yang juga alumni Unlam.

Sebagai kaum intelektual, lanjut Mahyudin,
mahasiswa jangan menonjolkan SARA
(suku, agama, ras, dan antargolongan) yang
memang sensitif. “SARA tidak boleh ada
dalam diri kita. Mahasiswa tidak boleh
menonjolkan SARA, tapi mengedepankan
persamaan,” ujarnya.

Mahyudin juga mengingatkan para
mahasiswa untuk menggunakan media
sosial dengan bijak. “Mahasiswa jangan
menggunakan media sosial untuk yang tidak-
tidak. Media sosial harus digunakan dengan
bijak, bukan untuk memfitnah atau mengadu-
domba,” imbuhnya.

Sebagai kaum intelektual, mahasiswa jangan menonjolkan perbedaan-perbedaan seperti SARA

tapi mengedepankan persamaan-persamaan.

perbedaan satu sama lain,  sal ing
menghormati.  Saya minta semua menahan
diri,” tegasnya.

Kepada generasi muda BM PAN, Zulkifli
Hasan mengingatkan agar generasi muda
mampu berperan dalam turut menyejukkan

suasana panas yang menyertaoi gejolak
Pilkada serentak, terutama di DKI Jakarta.

“Jakarta adalah barometer bagi mata
dunia.  Pilkada Indonesia mendapatkan
perhatian serius bangsa-bangsa di dunia.
Untuk itu, generasi muda harus menunjukkan

kepada dunia bahwa demokrasi di Indone-
sia dilaksanakan dengan baik tanpa konflik
besar. Masalah perbedaan, itu adalah hal
yang lumrah untuk sebuah negara yang
demokratis,” pungkasnya. ❏

DER
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Dalam kuliah umu mini, Mahyudin juga
menjawab pertanyaan mahasiswa tentang
politik keagamaan. Mahyudin mengatakan,
memilih pemimpin yang seagama atau
seiman adalah sah dan tidak melanggar
konstitusi. “Yang dilarang adalah mencaci-
maki orang lain,” ujarnya.

Dalam Pilkada DKI Jakarta, tambah
Mahyudin, para pemilih sudah semakin
rasional. Pilkada bukanlah urusan agama
melainkan urusan negara. “Semestinya

persoalan SARA sudah selesai sejak Indone-
sia merdeka. Politik keagamaan (menggunakan
SARA) pun sesungguhnya tidak ada lagi di
bumi Indonesia, karena kita bukan negara
agama tapi negara beragama,” paparnya.

Pada awal kuliah umum, Mahyudin
menyampaikan tentang kewenangan dan
tugas MPR. Meski MPR sejajar dengan
lembaga negara lainnya, tapi MPR memiliki
kewenangan tertinggi, yaitu menetapkan dan
mengubah (mengamandemen) UUD, melantik

presiden dan memberhentikan presiden dan
wakil presiden.

“MPR melakukan Sosialisasi Empat Pilar
MPR karena ada keprihatinan terhadap
persoalan kebangsaan. Dulu ada pelajaran
PMP, kemudian menjadi PPKn dengan
menghilangkan moral, kemudian menjadi
PKN, dan Pancasila pun dihilangkan. Kini
Bhinneka Tunggal Ika mulai diganggu
dengan proxy war atau perang asimetris.
Keprihatinan inilah yang memunculkan
Sosialisasi Empat Pilar yang diprakarsasi
Ketua MPR Tauf iq Kiemas,”  je las
Mahyudin.

Kuliah umum dan Sosialisasi Empat Pilar
ini dihadiri Asisten Bidang Administrasi Umum
Setda Kalsel Ir. Syamsir Rahman, MS, Rektor
Unlam Prof. Dr. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc ,
Wakil Walikota Banjarmasin Hermansyah.

Rektor Unlam, Sutarto Hadi, mengatakan,
kedatangan Wakil Ketua MPR Mahyudin
bertepatan dengan napak tilas yang dilaku-
kan Universitas Lambung Mangkurat untuk
pahlawan nasional Pangeran Antasari.
“Dengan kuliah umum dan sosialisasi ini para
mahasiswa bisa mengingat semangat
Pangeran Antasari dalam mempertahankan
NKRI,” katanya. ❏

BS
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Diskusi Majelis

Kita Punya Sokoguru Untuk Merawat

Ke-Indonesiaan

SITUASI politik sekarang ini tidak bisa

dilepaskan dari aksi 411, 212, dan 112

yang melibatkan ratusan ribu umat Is-

lam. Namun aksi-aksi yang berlangsung aman

dan damai itu masih saja dipahami seolah-

olah ancaman terhadap NKRI dan Bhinneka

Tunggal Ika. Padahal, aksi-aksi itu se-

sungguhnya adalah bagian dari penguatan

NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Karena itu, kalau Pancasila, UUD NRI

Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal

Ika dipahami dengan benar dan dilaksanakan

maka Indonesia memiliki sokoguru untuk

merawat ke-Indonesiaan. Tetapi per-

soalannya adalah implementasi di lapangan

karena publik masih merasakan tidak sesuai

dengan sila pertama, kedua, ketiga, keempat,

dan kelima.

“Inilah tantangan besar yang harus

dihadapi,” kata Wakil Ketua MPR Hidayat Nur

Wahid dalam diskusi Empat Pilar MPR

bersama wartawan parlemen bertema

“Merawat Ke-Indonesiaan dalam Konteks

Empat Pilar MPR” di Press Room Parlemen

Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2017). Turut

berbicara dalam diskusi ini adalah Yudi Latif,

pengamat ekonomi Ichsanuddin Noersy,

pengamat politik Arbi Sanit.

Menurut Hidayat Nur Wahid, Pancasila

harus dipahami dengan baik dan benar.

Begitu juga dengan UUD NRI Tahun 1945,

NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika harus

dipahami dengan baik dan benar. “Baik di

pusat maupun daerah, baik di eksekutif,

legislatif maupun yudikatif, kalau

dilaksanakan dengan benar maka kita memiliki

sokoguru yang kuat,” jelasnya.

UUD NRI Tahun 1945, kata Hidayat, menjadi

solusi. Kalau di lapangan ada yang tidak sesuai

dengan UUD, permasalahannya muncul

karena UU atau peraturan perundangan.

Seharusnya peraturan perundang-undangan

merupakan refleksi dari terjemahan UUD.

Dalam konteks itu, jika rakyat merasa dirugikan,

ada mekanisme untuk mengoreksi melalui

Mahkamah Konstitusi (MK).

Bhinneka Tunggal Kika, lanjut Hidayat,

harus dipahami untuk semuanya. “Jadi

jangan yang mayoritas bukan Bhinneka

Tunggal Ika, tetapi yang minoritas itulah yang

Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya. Begitu pula

dengan NKRI, definisi maupun batasannya

sudah jelas.

“Jadi kita punya sokoguru yang baik. Kami

di MPR terus berupaya menyegarkan

pemahaman terhadap Pancasila, UUD NRI

Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal

Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi soko guru yang kuat

dalam merawat ke-Indonesiaan.
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Ika,” ujar Hidayat Nur Wahid.

Sementara itu Yudi Latif mengungkapkan,

Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika adalah

modal sosial Indonesia yang paling penting.

Dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika,

bangsa Indonesia bisa harmoni dan

merawat ke-Indonesiaan.

“Indonesia bisa menjadi mercusuar dunia.

Indonesia sudah banyak makan asam

garam, hidup berdampingan dalam kebe-

ragamaan. Bangsa Indonesia bisa menerima

perbedaan secara lapang,” katanya.

Namun, lanjut Yudi Latif, hidup berdam-

pingan bukan tanpa masalah. “Apa yang

terjadi belakangan ini telah memberi pelajaran

bahwa Bhinneka Tunggal tidak taken for

granted tapi harus diusahakan,” imbuhnya.

Untuk merawat ke-Indonesiaan, tambah

Yudi Latif, diperlukan prasyarat, yaitu

persatuan dan keadilan. “Merawat ke-

Indonesiaan dengan cara merawat

persatu-an dan memperjuangkan keadilan,”

ujarnya. Salah satu upaya di antaranya

adalah memperlakukan interaksi kerapatan

sosial.

Pengamat politik Arbi Sanit mengakui

bahwa kehidupan bernegara Indonesia

masih terancam. Indonesia masih meng-

hadapi persoalan suku, agama, ras, dan

antargolongan. “Soal ekonomi, kesenjangan

sekarang lebih parah. Ancaman separatisme

masih ada di beberapa daerah. Ini semua

bisa menjadi ancaman riil,” paparnya.

Meski menghadapi berbagai ancaman,

Arbi Sanit mengakui kehidupan kenegaraan

selama 17 tahun reformasi adalah yang

terbaik. “Ada pertumbuhan ekonomi, dengan

demokrasi dan stabilitas politik. Kita punya

kebebasan tapi relatif stabil,” ucapnya.

Arbi Sanit mengatakan salah satu

penyebab rusaknya kebhinnekaan di Indo-

nesia adalah pencampuradukan agama

dengan politik. Menurutnya, agama ber-

orientasi pada kedaulatan Tuhan yang

bersifat hubungan pribadi dengan Sang

Pencipta. Sedangkan politik berorientasi

pada kekuasaan manusia sehingga

keduanya harus dipisahkan. “Negara ini

harus ‘sekuler’, memisahkan agama dan

politik,” ujarnya.

Dia mengkhawatirkan kalau Indonesia

tidak bisa merawat kebhinnekaan maka In-

donesia akan bisa seperti Suriah. Pasalnya,

dia mengakui masih adanya sekelompok

kecil masyarakat yang berpikir kekhalifahan

atau ingin mendirikan negara berdasarkan

agama.

Pembicara terakhir, pengamat ekonomi

Ichsanuddin Noorsy menyimpulkan bahwa

negara ini belum pernah melaksanakan

ekonomi secara konstitusional, khususnya

pasal 23, 27, 31, 32, dan 34 UUD NRI 1945,

apalagi Pembukaan UUD. “Kita sudah

terjebak dalam pasar bebas dunia yang

gagal,” ujarnya.

Karena itu, kata Noorsy, perlu rekonstruksi

ulang. Apalagi kini menghadapi krisis

keuangan, krisis pangan, dan krisis energi.

Sehingga Indonesia belum pernah keluar dari

gerbang krisis. “Indikatornya, nilai tukar terus

melemah,” kata Noorsy.

Dengan demikian, menurut Noorsy,

reformasi selama ini berbuah krisis

konstitusi. Konskuensinya menimbulkan

berbagai ketimpangan. “Jadi, kita harus

merekonstruksi dalam merawat kebhinekaan

ini,” kata dia. ❏

BS
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MAJELIS KHUSUSMAJELIS KHUSUS

Pers atau produk pers adalah medium komunikasi dan informasi tertua di dunia. Kiprahnya

mampu mewarnai bahkan menggiring opini besar dalam perjalanan sejarah sebuah bangsa atau

negara.

Kiprah Pers dalam Sejarah dan

Hari Pers Nasional 2017

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Pembangunan Bangsa

PERS.... Kata ini sangat lekat di telinga

rakyat Indonesia, baik di dunia politik

maupun dunia entertainment, seakan

tak pernah lepas dari setiap bidang kehidup-

an masyarakat.  Pers adalah institusi atau

lembaga media yang memproduksi kabar

atau berita dalam bentuk suratkabar (cetak),

televisi, radio dan sekarang online.  Bahkan,

disebutkan pula bahwa pers memiliki

kedudukan sebagai medium komunikasi

tertua di dunia

Dulu, di era perjuangan, produk pers

terutama media siar atau radio menjadi

andalan informasi segenap bangsa Indone-

sia. Media siar radio Indonesia sebagian besar

berdampak positif dalam membangkitkan

semangat perjuangan rakyat.

Begitu penting dan strategisnya pers In-

donesia, pada  9 Februari 1946, Pers

Nasional membentuk sebuah organisasi

yang dinamakan Persatuan Wartawan In-

donesia (PWI) dengan Ketua Mr. Sumanang

Surjowinoto dan Sudarjo Tjokrosisworo

sebagai sekretaris, yang beranggotakan  9

anggota komisi dari berbagai suratkabar.

Sejak awal, Hari Pers Nasional  (HPN)

memang identik dengan tanggal kelahiran

PWI, yaitu 9 Februari 1946. Semua itu dimulai

pada Desember 1978 saat PWI yang dipimpin

Harmoko tengah mengadakan Kongres ke-

16 PWI  di Padang.  Ketika kongres

berlangsung muncul gagasan untuk

menjadikan tanggal 9 Februari sebagai HPN.

Gagasan itu pun disetujui Dewan Pers, dan

selanjutnya gagasan itu diajukan ke

pemerintah pusat.

Meski begitu, tiga tahun telah berlalu, tak

ada tanda-tanda pemerintah akan

merealisasikan  usulan tersebut. Hingga

kemudian Soeharto yang tengah berkuasa

mengangkat Harmoko menjadi Menteri

Penerangan Republik Indonesia. Di era itulah,

keluar Keputusan Presiden (Kepres) No.5/

1985, pemerintah melegitimasi hari ulang

tahun PWI sebagai Hari Pers Nasional.

Salah satu butir pertimbangannya, waktu

itu,  adalah bahwa tanggal 9 Februari

merupakan peristiwa bersejarah bagi

kehidupan pers nasional Indonesia, karena

pada tanggal tersebut dalam tahun 1946

terbentuklah organisasi Persatuan

Wartawan Indonesia yang merupakan

pendukung dan kekuatan pers nasional.

Dewan Pers kemudian menetapkan Hari Pers

Nasional dilaksanakan setiap tahun secara

bergantian di ibukota provinsi se-Indonesia.

Penyelenggaraannya dilaksanakan
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secara bersama antara komponen pers,

masyarakat, dan pemerintah, khususnya

pemerintah daerah yang menjadi tempat

penyelenggaraan HPN. Kebijakan ini

diputuskan dalam sidang ke-26 Dewan Pers

di Ambon pada 11-13 Oktober 1985.

Berbagai kegiatan diselenggarakan untuk

menyemarakkan Hari Pers Nasional, antara

lain Pameran Pers dan Media yang diikuti

oleh seluruh komponen pers nasional, me-

dia, serta pendukung lainnya. Selain itu,

diselenggarakan Konvensi Nasional Media

Massa, penyerahan Anugerah Jurnalistik

dan Pers, Bakti Sosial, dan hiburan rakyat.

Setelah masa perjuangan selesai, produk

pers mulai berkembang dalam bentuk media

cetak atau suratkabar.  Namun, dampak

negatif produk pers Indonesia agaknya di

mulai di era ini. Produk cetak pers digunakan

sebagai media propaganda, seperti yang

pernah dilakukan oleh Partai Komunis Indo-

nesia (PKI).  Bahkan dalam persiapan

pemberontakan yang terkenal dengan

Gerakan 30 September (G-30-S) /PKI sempat

akan merebut stasiun RRI, namun berhasil

digagalkan.

Di era pra refromasi, pasca reformasi hingga

kini, pers mengalami metamorfosis yang sangat

luar biasa.  Kedudukan pers sangat dihormati,

disegani, juga ‘ditakuti’. Bahkan pers disebut-

sebut sebagai pilar demokrasi keempat setelah

eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Produk pers

juga beragam, saat ini era online merajai

kuantitas pembaca media karena efisiensi dan

perkembagan teknologi informasi serta digital.

Di balik dampak positif era digital yang

sangat menguntungkan dunia pers dan

mempermudah masyarakat pembaca dalam

mengonsumsi berita. Era digital modern,

terutama media sosial, juga membawa

banyak dampak negatif seperti kabar hoax,

media sosial yang banyak digunakan untuk

melakukan fitnah, menebar kebencian

dengan memakai akun palsu.

Setiap peringatan HPN,  insan pers Indo-

nesia selalu berkomitmen untuk meng-

hadirkan produk berita yang akuntabel,

berkualitas, dan dapat dipertanggungjawab-

kan.  Produk berita hoax yang marak di me-

dia sosial saat ini adalah target ‘perang’ para

insan pers arus utama.

Demikian pula yang menjadi agenda besar

dalam peringatan HPN 2017.  Pembahasan

soal produk pers beretika, santun,

berkualitas, dan dapat dipertanggung

jawabkan tetap digaungkan. ❏

DER
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MAJELIS KHUSUS

PERINGATAN HPN tahun 2017
dilaksanakan secara berangkai, mulai
tanggal 01 hingga 09 Februari 2017,

dipusatkan di Kota Ambon, Provinsi Maluku.
Berbagai kegiatan sosial digelar dalam
rangkaian acara, diantaranya diskusi
sambung rasa, donor darah, jalan sehat,
bersih-bersih teluk, pameran HPN dan
Maluku Expo 2017, bakti sosial dan peng-
obatan masal, dongeng siswa SD, seminar,
konferensi dan diskusi, serta acara Puncak
HPN 2017 bersama  Presiden RI Joko
Widodo.

Puncak peringatan HPN 2017 bersama
Presiden RI Joko Widodo berlangsung Kamis
(9/2/2017) dihadiri Ketua MPR RI Zulkifli
Hasan, Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta,
para pimpinan lembaga tinggi negara,
beberapa Menteri Kabinet Kerja, para duta
besar negara sahabat, tokoh agama, tokoh
masyarakat, Ketua Dewan Pers, Ketua PWI,
tokoh-tokoh pers, pimpinan peruahaan pers,
Gubernur Maluku, Forkompimda Maluku, dan
para insan pers tentunya.

Dalam sambutannya, Presiden RI Joko
Widodo memberikan selamat atas suksesnya
rangkaian acara dan puncak acara HPN
2017 di Kota Ambon.  Media massa, ucap
Presiden Jokowi,  adalah mitra dan partner
dengan prinsip saling menghormati.

“Peran pers sangat penting buat
pembangunan negara Indonesia.  Saat ini
jagad media arus utama menghadapi
tantangan besar, yakni hadirnya media sosial
yang merambah bahkan sudah menjadi
bagian dari kehidupan masyarakat Indone-
sia, bahkan Presiden sendiri,” katanya.

Media sosial, lanjut Presiden, menjadi
keganderungan baru di tengah masyarakat.
Sementara media arus utama yang tidak lagi
mampu bersiasat dan tidak mampu
beradaptasi, satu per satu  mulai berguguran.
Kecenderungan ini terjadi di berbagai negara
dan diharapkan tidak terjadi di Indonesia.

“Banyak kepala negara di dunia yang
menilai bahwa maraknya media sosial
sangat memusingkan.  Jika media arus utama
masih bisa diajak diskusi, tapi kalau media
sosial siapa yang bisa memagari.  Itulah
fenomena media sosial sebagai tantangan
media arus utama.  Tapi saya yakin,  meski

Peringatan HPN tahun 2017

Presiden RI Ajak Berantas Berita Hoax
digempur fenomena media sosial, media arus
utama Indonesia tidak akan hilang,” imbuh
Jokowi.

Diungkapkan Presiden, walaupun media
sosial memiliki nilai karena kecepatannya,

tapi sangat rawan berita hoax. Berita atau
kabar  hoax ini harus diwaspadai oleh me-
dia arus utama yang mengedepankan
akurasi berita dan pendalaman berita. “Berita
hoax atau kabar hoax harus kita sama-sama
lawan dan harus terus diwaspadai. Pen-
cipta berita hoax sangat tidak bertanggung
jawab dan berpotensi memecah persatuan,”
tegasnya.

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo
dalam sambutannya melaporkan kepada
Presiden Jokowi tentang hasil verifikasi me-
dia massa yang dilakukan oleh Dewan Pers.
Dewan Pers, menurut Yosep Adi,  mendorong
verifikasi yang pelaksanaannya dibantu oleh
Serikat Perusahaan Pers. Empat peraturan
Dewan Pers untuk verifikasi adalah terkait
kode etik jurnalistik, standar kompetensi
wartawan, standar perusahaan wartawan,
dan standar perlindungan wartawan.

Dewan Pers telah melakukan verifikasi
awal, sampai pukul 16.00 WIB, Senin (6/2/
2017), terhadap 77 perusahaan pers yang
berhasil diverifikasi. “Ini baru kick off, nanti
dua tahun kedepan akan terus dilakukan.

Dewan Pers pada akhirnya bisa menyusun
laporan Indeks Kemerdekaan Pers untuk jadi
bahan evaluasi dikaitkan dengan Indeks
Demokrasi Indonesia,” ungkapnya.

HPN kali ini, lanjut Yosep, adalah
kesempaan untuk mengembalikan berita
faktual kepada media mainstream. Dewan
Pers setelah melakukan verifikasi akan
memberikan logo dan barcode yang bisa di
scan atau di foto dengan smartphone, untuk
mengecek media sudah diverifikasi dan me-
dia yang belum terverifikasi.

Dalam puncak acara HPN 2017, Dewan
Pers memberikan penghargaan kepada 10
PWI Provinsi yang berprestasi dari PWI
Pusat. Ke-10 PWI berprestasi tersebut dinilai
aktif dalam meningkatkan kegiatan pelatihan
bagi para wartawan di daerah, diantaranya
adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi
Utara, Lampung, Sumatera Selatan, DKI

Presiden RI Joko Widodo FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Zulkifli Hasan

Kita Harus Kembali ke Media “Merah Putih”

PERS adalah salah satu pilar demokrasi.
Eksistensi dan kedudukan produk pers
sangat dibutuhkan sebuah bangsa.

Pers Nasional dengan rasa nasionalisme
adalah harapan.

Pada peringatan Hari Pers Nasional 2017
yang dipusatkan di Kota Ambon, Provinsi
Maluku, 9 Februari 2017,  Ketua MPR RI
Zulkifli Hasan, yang selama ini selalu
didukung oleh pers dalam menjalankan
aktifitasnya, mengucapkan selamat kepada
insan pers nasional.

Ketua MPR berharap, media massa
nasional berperan dalam ikut mencerdaskan
bangsa, bisa membawa persatuan, dan bisa
membawa kebaikan dan kemajuan bagi
negeri kita tercinta.  Pers Indonesia, menurut
Zulkifli Hasan, adalah salah satu pilar
demokrasi yang sangat berperan dalam
perjalanan sejarah perjuangan dan
pembangunan bangsa.

Pers nasional Indonesia sudah membukti-
kan dirinya mampu menjadi corong perjuang-
an seluruh rakyat Indonesia untuk tetap
semangat melawan penjajah. Padahal,
waktu itu, produk pers nasional masih
tergolong sedikit dengan teknologi yang
sangat sederhana,  tapi mampu memberikan
kualitas produk pers yang sangat dibutuhkan
dan memberikan dampak luar biasa secara
nasional dan internasional.

Kini, bangsa Indonesia banyak sekali
mengaalami berbagai permasalahan dan
tantangan yang datang dari berbagai arah,
terutama dari dalam dan luar negeri.
Berbagai persoalan tersebut sangat
berpotensi menganggu stabilitas negara dan
berpotensi menganggu persatuan rakyat
Indonesia. Untuk itulah, pers harus terpanggil
jiwanya, merasakan penderitaan rakyat.

Dan, dengan kiprahnya mampu memberikan
edukasi kepada masyarakat secara luas
tentang pentingnya persatuan bangsa dan
pentingnya keutuhan sebuah negara
bernama Indonesia.

“Saya berharap media massa nasional

berperan dalam ikut mencerdaskan bangsa,
bisa membawa persatuan, dan bisa membawa
kebaikan serta kemajuan bagi negeri kita
tercinta.  Dan,  media massa nasional bisa
betul-betul memenuhi harapan masyarakat dan
menjadi media dengan rasa nasionalisme
tinggi, tidak mengutamakan kelompok atau grup
tertentu,” kata Zulkifli Hasan.

Di utarakan Zulkifli Hasan, media massa
nasional harus lebih berhati-hati soal konten
dan objek berita agar tidak menjurus

Jakarta, Aceh, Riau, dan Jawa Timur.
Penghargaan diserahkan oleh Sekjen

PWI pusat Hendri Ch.Bangun didampingi
Ketua DKP Ilham Bintang.   Hendri Ch
Bangun dan  I lham Bintang dalam
Konferensi Kerja Nasional PWI mendorong
pengurus PWI Provinsi dan kabupaten/kota
untuk menye-lenggarakan uji kompetensi

wartawan (UKW).
UKW menjadi program utama dalam

upaya meningkatkan profesionalisme dan
sekaligus memenuhi tuntutan sertifikasi
kompetensi wartawan, sebagaimana
amanat Piagam Palembang 2010 yang
diimplementasikan secara nasional dalam
naungan Dewan Pers.

Berdasarkan catatan Dewan Pers, jumlah
wartawan yang kompoten sejak UKW
digelar 2012 hingga akhir 2016 adalah
sebanyak 219 angkatan dan yang kompeten
6.709 orang, meliputi wartawan utama
1.032, wartawan madya 1.651 orang, dan
wartawan muda 4.026 orang. ❏

DER

fenomena hoax, dan jika memungkinkan
diharapkan mempu memberantas fenomena
berita dan kabar-kabar hoax yang beredar
di masyarakat.  Karena sangat berbahaya
sekali jika masyarakat sampai kehilangan
kepercayaan kepada media gara-gara kabar
hoax yang belum tentu dilakukan semua
media massa.

Derasnya aliran informasi bohong (hoax)
yang berpotensi merusak rasa persatuan dan
kesatuan bangsa Indonesia menuntut pers
nasional untuk kembali mengutamakan
kepentingan publik dan menegakkan perannya
sebagai pilar demokrasi dalam membawa
bangsa ke arah yang lebih baik ke depannya.

Dengan tegas, Zulkifli Hasan  mengingat-
kan,  pers nasional harus kembali menjadi
“merah putih”, dalam artian mengesamping-
kan kepentingan golongan dan mengutama-
kan kepentingan publik. “Ini sangat perlu
diperhatikan, sebab masyarakat rentan sekali
terjerumus pada informasi-informasi palsu,”
ujar polisi Partai Amanat Nasional ini.

Selain itu, Zulkifli juga mengharapkan pers
nasional perlu meningkatkan kualitas standar
jurnalistiknya.  “Akan bahaya sekali jika
masyarakat mulai meragukan media-media
mainstream kita. Pokoknya yang penting jaga
persatuan,” ucapnya..

Kepada masyarakat, Zulkifli pun mengimbau
untuk mampu bersikap hati-hati serta bijaksana
dalam mengonsumsi berbagai informasi yang
berisi kebohongan dan bersifat tidak
proporsional. “Kita berharap,  segala berita yang
ekstrem, yang aneh, kita harus crosscheck,
re-confirm, jangan sampai kita termakan hoax.
Harapannya itu tadi, kembali ke media “merah
putih” untuk menjaga kebhinnekaan, menjaga
kesatuan,” pungkasnya.  ❏

DER

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan
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SOSIALISASISOSIALISASI

MPR dan Presiden siap bekerjasama dalam menyosialisasikan paham kebangsaan. Saat ini yang

paling penting diwaspadai adalah kompetisi dunia internasional.

MPR dan Presiden Siap Sosialisasikan

Istana Merdeka, Jakarta

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Paham Kebangsaan

PERTEMUAN di Istana Merdeka, Jakarta, antara pimpinan MPR

dan Presiden Joko Widodo pada 24 Januari 2017 ber-langsung

cukup lama. Meski demikian puluhan wartawan dari berbagai

media tetap sabar menunggu hasil dari pertemuan itu.

Selepas azan dzuhur, tatap muka antara Ketua MPR Zulkifli Hasan

bersama para  Wakil Ketua MPR E.E Mangindaan, Mahyudin, Hidayat

Nur Wahid, dan Oesman Sapta dengan Presidan Joko Widodo itu

pun usai. Setelah meninggalkan Gedung Istana Merdeka, mereka

menuju ruang konferensi pers di mana para wartawan telah

menunggu.

Saat konferensi press, Zulkifli Hasan yang didampingi para wakil

ketua MPR mengatakan, dalam pertemuan tersebut MPR menjabarkan

tugas yang telah dilaksanakan, khususnya dalam melaksanakan

Sosialisasi Empat Pilar MPR yakni, Pancasila, UUD NRI Tahun 1945,

NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sosialisasi, menurut Zulkifli Hasan,

penting dilakukan apalagi bangsa sedang mengalami kondisi seperti

saat ini. “Sehingga perlu sungguh-sungguh dalam menyampaikan

sosialisasi,” ujar pria asal Lampung itu.

Dalam pertemuan tersebut, MPR memuji Presiden yang telah

membentuk Lembaga Pemantapan Pancasila. Terbentuknya lembaga

itu merupakan tindak lanjut dari Rapat Konsultasi kedua tahun 2016

antara MPR dengan Presiden. Dengan adanya lembaga tersebut

maka MPR dan Presiden bisa bekerja sama dalam menyosialisasikan

Pancasila. “Dengan metode yang menyesuaikan perkembangan

zaman,” papar Zulkifli Hasan.

Kepada Presiden, MPR mengatakan, setiap tanggal 1 Juni, lembaga

ini menyelenggarakan acara Peringatan Pidato Bung Karno di depan

anggota BPUPKI. Acara itu rutin digelar. Namun, peringatan itu

sekarang dijadikan sebagai hari nasional sehingga kegiatan diambil

oleh pemerintah. Mendengar ungkapan tersebut, menurut Zulkifli

Hasan, Presiden masih memberi kesempatan MPR menggelar acara

serupa. “Presiden mengharapkan acara itu bisa dilakukan bersama

antara MPR dan Presiden,” kata Zulkifli Hasan.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh beberapa menteri, MPR

dan Presiden juga menyinggung soal rencana menghidupkan kembali

haluan negara. Dipaparkan, rencana menghidupkan kembali haluan

negara model GBHN sudah diputuskan dalam Rapat Gabungan MPR.

Hasil rapat tersebut sudah berada di fraksi-fraksi di MPR dan
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kelompok DPD. Menyinggung soal rencana

tersebut, Presiden mengatakan bahwa

haluan negara sangat penting. Mendapat

dukungan itu maka rencana menghidupkan

kembali haluan negara akan dibahas di MPR

tahun ini. “Tahun ini akan kita rumuskan

rencana itu,” ujar Zulkifli Hasan.

Menyikapi kondisi kekinian, dalam jumpa

wartawan tersebut Zulkifli Hasan mengatakan,

semua sepakat bahwa kita bersaudara.

Bersaudara dalam keragaman NKRI. Sebagai

negara hukum, semua wajib menghargai

segala proses yang ada. Dia menegaskan,

bila ada masalah seharusnya diselesaikan

dengan musyawarah dan kejujuran. Zukifli

mengandaikan, kalau ada yang marah, begitu

bertemu marahnya akan hilang. Pertemuan

kedua akan ketemu separuh mungkin. Ketemu

ketiga, kita ketemu apa yang menjadi soal-soal

kita. “Sehingga bisa kita selesaikan, kita

musyawarahkan,” paparnya.

Dikatakan, sikap yang paling penting saat

ini menurut MPR adalah kekekhawatiran

melihat situasi dunia internasional yang

penuh persaingan. “Antarbangsa terjadi

kompetisi,”ujarnya.  ❏

AW
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SOSIALISASI

Ketua MPR RI

Sosialisasikan Empat Pilar pada Tokoh Lintas Agama

PAGI itu, 2 Februari 2017, di Balai
Pertemuan Mapolda Metro Jaya,
Jakarta, terlihat kesibukan. Puluhan

polisi berada di pintu masuk gedung yang
menghadap ke barat itu. Ketika satu persatu
tamu datang, dengan ramah mereka mem-
persilahkan untuk mengisi daftar hadir dan
selanjutnya mengarahkan menuju ke lantai dua.

Begitu hari semakin beranjak, para tamu dari
berbagai kalangan pun datang berduyun-
duyun. Di antara mereka ada yang memakai
songkok, ada pula yang memakai pakaian
kebiasaan orang Bali. Mereka yang datang ke
tempat itu adalah para tokoh lintas agama dan
para umatnya. Hadir pula organisasi semacam
NU, Muhammadiyah, Persis, PGI, PHDI, dan
organisasi keagamaan lainnya.

Mereka datang ke sana untuk mengikuti
Sosialisasi Empat Pilar MPR, yakni Pancasila,
UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka
Tunggal Ika. Sebuah tulisan besar
terpampang di panggung menyebutkan,
Kapolri akan datang namun hingga acara
dimulai, orang nomer satu di kepolisian itu
tidak terlihat. Sehingga selepas menyanyikan
lagu Indonesia Raya, Ketua MPR Zulkifli
Hasan langsung didaulat menyampaikan
pesan-pesannya.

Di hadapan ratusan peserta, Zulkifli Hasan
mengatakan, bangsa ini telah menjalani masa

reformasi selama 19 tahun. Dalam reformasi
banyak kemajuan yang dirasakan bangsa
ini seperti kebebasan berpendapat, pem-
bangunan di segala bidang, seperti jalan,
pelabuhan, bandara, dan infrastruktur
lainnya. “Macet di mana-mana bukti ada
pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Meski demikian, kata Zulkifli Hasan, ada
dua masalah yang perlu diselesaikan dalam
era reformasi, yakni masalah kesenjangan
sosial dan memudarnya nilai-nilai kebangsa-
an. “Sekarang terjadi kesenjangan kaya dan
miskin di berbagai tempat dan personal
masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Zulkifli mengatakan, dalam era
reformasi ini bangsa ini juga mengalami
memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Disebut-
kan, dulu ada Penataran P4 dan pendidikan
Pancasila di sekolah. Akibat tidak adanya
pendidikan nilai-nilai luhur membuat masya-
rakat kehilangan Pancasila. “Akhirnya
generasi muda mencari nilai-nilai luhur di
media sosial,” paparnya.

Saat ini sosialisasi nilai-nilai luhur bangsa
diserahkan kepada MPR. MPR yang terdiri
dari anggota DPR dan DPD tentu tidak
maksimal bila dibebani tugas sendiri apalagi
DPR dan DPD mempunyai kesibukan masing-
masing.

Meski di tengah kegalauan bangsa, Zulkifli

Hasan masih optimistis pada masa depan.
Diuraikan, dalam Pilkada serentak 2015 yang
terjadi di 206 daerah bisa berlangsung
dengan aman. “Pun demikian Pilpres juga
aman,” ujarnya. “Semua berakhir dengan
tuntas,” tambahnya.

Dia berharap, dalam Pilkada serentak
2017 yang terjadi di 101 daerah juga
demikian. Diceritakan, dirinya telah berkeliling
ke berbagai daerah dan menyimpulkan soal
kepemimpinan sudah selesai. “Di beberapa
daerah kepala daerah non-Muslim, namun
tak menjadi soal,” ujarnya. “Di Kalimantan
Barat, gubernurnya non-Muslim tapi aman-
aman saja,” tambahnya.

Zulkifli Hasan mengakui Pilkada di Jakarta
agak lain. Dirinya mengharap agar semua
Pilkada jangan dinilai dengan Pilkada Jakarta.
Ditegaskan, Pilkada di Jakarta bukan soal
SARA. “Mudah-mudahan setelah pilkada
semua bisa bergandeng tangan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, pria asal Lampung
itu mengatakan, untuk mengatasi memudar-
nya rasa persaudaraan, bangsa ini memiliki
Empat Pilar MPR. “Ïnilah yang harus kita
sosialisasikan secara masif,” ujarnya.
“Kalau tidak disosialisasikan secara masif
nanti Pancasila akan dipahami secara
sepotong-potong,” tagasnya. ❏

AW

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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STKIP Muhammadiyah Manokwari

Harapan Ketua MPR Kepada
Masyarakat Manokwari

KETUA MPR RI Zulkifli Hasan tampak tak
pernah lelah menyampaikan Sosialisasi
Empat Pilar MPR RI. Tugas konstitusi-

onal itu ia laksanakan, meski harus membelah
langit, mengarungi samudra atau menyusuri
sungai. Yang pasti, Zulkifli terus berse-
mangat menjalankan tugasnya itu.

Hal itu terlihat saat Zulkifli menyambangi
Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua
Barat. Meski  harus naik pesawat hingga
berjam-jam lamanya, lalu melanjutkan
perjalanan darat, sebuah perjalanan yang
melelahkan, tapi tetap dia lakukan untuk
menyambangi Sekolah Tinggi Keguruan dan

Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah
Manokwari pada Selasa (7/2).

Di hadapan Civitas Akademika STKIP
Muhammadiyah  Manokwari, Ketua MPR
antara lain mengingatkan, potensi per-
pecahan yang muncul akibat pelaksanaan
pilkada. Terbukti ada beberapa daerah
menunjukkan gejala disintegrasi jelang
pelaksanaan pilkada serentak tahap dua.

Mestinya, kata Zulkifli, Pilkada tidak harus
merusak kebhinekaan. Karena dalam kontes-
tasi pemilihan kepala daerah yang diutama-
kan program, visi dan misi calon kepala
daerah. Bukan memecah belah persatuan

dan kesatuan. Karena itu, Ketua MPR
berharap, semua komponen masyarakat
bisa menahan diri dari perbuatan intoleransi
dan menyebabkan kerusuhan.

Selain itu, Ketua MPR juga meminta
masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya
dengan benar. Tidak menjual hak suaranya
dengan sembako, sarung atau uang Rp 50
ribu. Tetapi masyarakat harus menentukan
plihannya, semata-mata hanya untuk
mendapatkan pemimpin yang baik, dan
mampu membangun daerahnya.

Sementara kepada penyelenggara
pilkada, Ketua MPR berharap, mereka bisa
melaksanakan tugasnya sebaik mungkin.
Baik KPUD maupun Bawaslu harus bekerja
maksimal dan netral. Agar pilkada dapat
menghasilkan kepala daerah yang legitimate.
Mampu bekerja dengan baik untuk kemajuan
masyarakat dan daerah yang dipimpinnya.

“Bagi aparatur keamanan, mereka harus
mengayomi semua pengikut kontestasi.
Karena TNI dan  Polri adalah polisi  dan
tentaranya rakyat. Jadi mereka pun tidak
boleh berpihak”, kata Zulkifli.

Karena itu, Ketua MPR mengaku prihatin
dengan maraknya pilkada yang menyeret-
nyeret keberagaman. Karena keberagaman
merupakan keniscayaan bagi bangsa Indone-
sia. Keragaman bahkan sudah ada sebelum
NKRI diproklamirkan pada 17 Agustus1945.

“Kita beragam, dan itu menjadi kekayaan.
Keunggulan budaya lokal jadi kekayaan
budaya nasional. Keunggulan kesenian lokal
juga menjadi kekayaan seni nasional.
Biarkanlah keberagaman itu tetap bertahan,
yaitu keberagaman yang saling menghormati
dan menghargai”, harap Zulkifli.

Kehadiran Ketua MPR di kampus  STKIP
Muhammadiyah  Manokwari mendapat
sambutan meriah dari para dosen dan
mahasiswa. Mereka begitu berterima kasih
karena Ketua MPR berkenan hadir. Terlebih
karena kehadiran Zulkifli ke STKIP juga
diselingi dengan kegiatan peletakan batu
pertama pembangunan mushola dan pusat
kegiatan mahasiswa STKIP.

Di akhir sambutannya, Ketua MPR ber-
harap, masyarakat tetap tenang menghadapi
pemilihan kepala daerah. Tidak mengedepan-
kan fanatisme, dan tidak mudah terpancing
oleh pihak tertentu yang sengaja hendak
memecah belah. ❏

MBO
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E.E. Mangindaan

Bangsa yang Besar adalah Bangsa Senantiasa
Berpijak pada Jatidirinya

BERTEMPAT di gedung utama GPIB
(Gereja Protestan di Indonesia Bagian
Barat)  Paulus Menteng, Jakarta Pusat,

Sabtu sore (18/2/2017), berlangsung acara
Talkshow Indonesia Bergerak. Adalah
Pemuda GPIB Paulus sebagai penyelenggara
acara ini, diikuti oleh sekitar 150 orang
pemuda yang berasal dari GPIB Paulus
tingkat Sinodal se Indonesia.

Wakil Ketua MPR RI Evert Erenst (E.E)
Mangindaan termasuk salah seorang
pembicara dalam acara talkshow bertema
‘Satu Impian, Satu Tujuan, Indonesia

Bergerak” itu. Pembicara lainnya adalah
datang dari kalangan public figure dan artis.
Mereka adalah Barry Likumahua (artis
musik), Melani Subono (aktivis dan seniwati),
Mario Gerungan (atlet basket). Sedangkan
berperan sebagai moderator acara
talkshow ini adalah Timoti Marbun, presenter
Kompas TV.

Wakil Ketua MPR E.E. Mangindaan meng-
awali paparannya dengan menyinggung
soal tema dari acara talkshow ini, yakni:
“Satu Impian, Satu tujuan, Indonesia
Bergerak.” Gubernur Sulawesi Utara periode
1995-2000 ini mengartikan impian itu adalah
asa, harapan, dengan tujuan Indonesia yang
lebih maju.

Untuk menjadi bangsa yang lebih maju,
jelas Mangindaan, kita harus berpegang

pada jadi diri bangsa kita. “Bangsa yang
besar tapi senantiasa berpijak pada jati
dirinya, itu yang terbaik,” ungkap mantan
Menteri Penertiban Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada
Kabinet Indonesia Bersatu II, era Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono ini. Ia lalu
memerinci satu persatu apa itu jati diri
bangsa Indonesia.

Jati diri pertama, sebut Mangindaan, adalah
idelogi Pancasila. “Pegang itu, dan jangan
pakai ideologi lain,” ujar Mangindaan. Kedua,
kita punya landasan konstitusi, yaitu UUD NRI

Tahun 1945, dan ini menjadi pedoman dalam
membangun bangsa kita. Lalu, ketiga, ingat
kita adalah Negara Kesatuan Republik Indo-
nesia (NKRI), dan itu sudah final. “Dari sabang
hingga merauke sudah bersatu,” ujar
purnawirawan Jenderal yang pernah
menjabat Pangdam VIII/ Trikora ini.

Kemudian, jati diri keempat adalah
Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Mangindaan,
disebut bangsa yang besar kalau dia
menghormati kemajemukan, tidak boleh ada
sekat-sekat di antara kita. Satu untuk semua,
semua untuk satu. “Saya kira, untuk kita,  itu
yang paling penting dalam membangun
bangsa ini. Marilah kita pelihara jati diri ini,
niscaya kita akan maju,” katanya.

Dalam talkshow yang berlangsung sekitar
45 menit itu, Mangindaan juga mengungkap-

kan bahwa untuk membangun bangsa ini
tidaklah muda.  Ada banyak godaan dan
tantangan yang kita hadapi, baik internal
maupun eksternal atau global. Mangindaan
menyebut salah satu tantangan internal
yang kita hadapi adalah nilai-nilai agama dan
budaya belum dijadikan etik moral dalam
berbangsa dan bernegara, sehingga banyak
sekali terjadi pelanggaran hukum.

Mangindaan juga mengingat bahwa akhir-
akhir ini kita menghadapi tantangan berupa
menyebarnya berita-berita hoax. Meng-
hadapi berita-berita bohong yang menerpa

jagad Indonesia akhir-akhir ini, Mangindaan
mengingatkan dan sekaligus mengharapkan,
agar jangan sampai bangsa ini terpecah
belah. “Hendaknya kita jangan sampai
terpecah belah-belah gara-gara hoax,” tegas
pria asli Sulawesi Utara kelahiran Solo, Jawa
Tengah ini.

Tapi, kata Mangindaan, dalam menghadapi
berbagai tantangan itu kita tidak perlu takut,
karena ada kekuatan lain yang lebih besar,
yaitu Yesus Kristus. Semua tantangan itu
harus kita atasi dengan memberikan pe-
mahaman Empat Pilar MPR. Dan, inilah yang
dilakukan oleh MPR selama ini, terus-menerus
melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR ke
berbagai pelosok Tanah Air dan ke berbagai
elemen masyarakat Indonesia. ❏

SCH
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Zulkifli Hasan

Komunisme Tidak Boleh Ada Di Indonesia

KETUA MPR Zulkifli Hasan mengadakan
serap aspirasi dan Sosialisasi Empat
Pilar MPR kepada masyarakat dan

tokoh masyarakat kota Depok. Dalam serap
aspirasi ini, Zulkifli Hasan berdialog dan
menjawab pertanyaan para peserta. Salah
satu pertanyaan peserta adalah soal
komunisme. Ini terkait dengan ditemukannya
lambang komunisme, yaitu palu arit, di
sejumlah tempat di Jawa Timur.

Menjawab pertanyaan peserta, Zulkifli
Hasan menegaskan bahwa secara tegas
dan terang benderang komunisme dilarang

di Indonesia. Komunisme bertentangan
dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

“Terang benderang komunisme tidak boleh
di Indonesia. MPR mempunyai Ketetapan
Nomor XXV/MPRS/1966 tentang larangan
terhadap komunisme. Tap ini masih berlaku
hingga kini,” kata Zulkifli Hasan dalam acara
yang berlangsung di Club House Mahogany
Residence, Depok, Jumat malam (10/2/
2017).

Serap aspirasi yang diselenggarakan oleh
MPR bekerjasama dengan Badan Koordinasi
Nasional Lembaga Pendidikan Islam PB HMI

ini dihadiri Walikota Depok K.H. Idris, anggota
DPD Asri Anas dan Hj Eni Sumarni.

 Zulkifli Hasan mengatakan, sudah tegas
komunisme dilarang di Indonesia. “Karena
itu kalau ada yang menyebarkan paham
komunisme pasti ditangkap. Negara kita
adalah negara Pancasila. Negara kita bukan
negara Islam apalagi negara komunis,”
jawabnya.

Selain itu, lanjut Zulkifli, komunisme juga
bertentangan dengan konstitusi. Karena itu
penyebaran paham komunisme merupakan
tindakan inkonstitusional. “Kalau bapak-
bapak menemukan agar melapor. Pasti
pelakunya akan ditangkap karena melanggar
konstitusi,” ujarnya.

Pertanyaan lain dari peserta adalah soal
keresahan yang dirasakan umat Islam
sekarang ini. Sebab, aksi damai yang digelar
umat Islam dinilai tidak sesuai dengan NKRI
dan anti kebhinnekaan. Sebagai Ketua MPR
Zulkifli mengakui, banyak kelompok Islam
yang datang ke MPR. Mereka mengadu
karena aksi-aksi damai seperti aksi 212
dianggap  tidak bhinneka.

Selain dari kelompok Islam, Zulkifli juga
menerima pengaduan dari kelompok
minoritas yang juga datang ke MPR. Mereka
mengadu posisinya sebagai minoritas
terancam.

“Di sinilah perlunya dialog. Kita kembali

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Unhan Bogor

Pancasila Adalah Benteng Pertahanan Bangsa

KETUA MPR RI Zulkifli Hasan, Rabu (1/
2/2017), memberikan kuliah umum
tentang ‘Perubahan UUD 1945 dan

Empat Pilar MPR’ di depan para mahasiswa
pasca sarjana Universitas Pertahanan
(Unhan), Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Kuliah umum yang digelar di auditorium
Unhan Bogor tersebut dihadiri sekitar 150
mahasiswa dan dosen pasca sarjana serta
Rektor Unhan Letnan Jenderal TNI DR (cand)
I Wayan Midhio.

Dalam pemaparannya, Zulkifli Hasan
menguraikan perihal Amandemen dan Empat
Pilar MPR RI.  Amandemen atau perubahan
UUD 1945 atau konstitusi negara adalah hal
biasa dan sudah dilakukan empat kali

perubahan.  Perubahan UUD 1945 berdasar
atas Pasal 37 mencakup dua hal, yaitu:
pertama, perubahan berdasar atas Pasal 37
UUD 1945 sebelum perubahan; dan kedua,
perubahan berdasar atas Pasal 37 UUD
1945 setelah empat kali perubahan.

Amandemen, lanjut Zulkifli Hasan,
merupakan aspirasi rakyat yang berdaulat
dari awal reformasi hingga kini.  Di tahun
2017 ini, juga ada rencana dan wacana
melakukan perubahan kembali, yakni aman-
demen kelima UUD 1945.  Namun, perdebat-
an soal agenda perubahan sangat ketat, baik
di masyarakat maupun di MPR RI.

“Namun, dari kajian yang dilakukan MPR,
wacana dan agenda perubahan kelima UUD

1945 yang sudah disepakati adalah soal
perumusan haluan negara.  Haluan negara
sangat penting dimiliki bangsa ini sebagai
panduan pengelola negara ini, dan menjalan-
kan pemerintahan menuju Indonesia
sejahtera,” katanya.

Diungkapkan Zulkifli Hasan, sebenarnya
haluan negara harus dirumuskan secepat-
nya, namun melihat kondisi saat ini sangat
sulit.  Sebab, energi dan perhatian para
penentu kebijakan, juga bangsa ini, terkuras
oleh berbagai fenomena yang sangat panas
saat ini.  Ditambah lagi sebentar lagi akan
digekar pesta demokrasi Pilkada serentak
lalu dilanjut dengan Pilpres pada 2019.

Pada pembahasan terakhir bersama

pada nilai-nilai ke-Indonesiaan. Kita ini adalah
sebuah keluarga besar,” ujarnya. Karena itu,
Zulkifli pun memuji pertemuan antara
Menkopolhukam Wiranto dan pimpinan FPI
Habib Rizieq sebagai bentuk dari dialog.

Menurut Zulkifli, penyelesaian secara
hukum belum tentu menyelesaikan semua
persoalan. “Persoalan polit ik harus
diselesaikan secara politik. Kalau salah
paham perlu diselesaikan dengan dialog,”
ucapnya.

Sementara itu, Walikota Depok K.H. Idris
mengungkapkan, Kota Depok sebagai
penyangga Jakarta masih menghadapi
berbagai persoalan. Jumlah penduduk Kota
Depok saat ini tercatat 2,1 juta jiwa (Badan
Pusat Statistik), sementara Kementerian
Dalam Negeri mendata jumlah penduduk Kota
Depok sebanyak 1,6 juta. “Perbedaan jumlah
penduduk ini ikut memengaruhi perimbangan
keuangan pusat dan daerah,” ujarnya.

Kepada Ketua MPR Zulkifli Hasan, K.H.

Idrus menyampaikan keinginan pemerintah
Kota Depok untuk mengelola aset-aset yang
dimiliki pemerintah pusat di Depok. Aset itu
antara lain berupa setu yang berjumlah 26
setu. “Saya minta aset-aset pemerintah
pusat itu bisa dikelola pemerintah daerah
Kota Depok. Setu yang jumlahnya 26 bisa
dikembangkan menjadi ekowisata. Selain itu,
Kota Depok belum memiliki youth center dan
gelanggang olahraga,” pintanya.  ❏

BS
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Pimpinan MPR, Pimpinan Fraksi, Pimpinan
Badan-badan dan Lembaga Pengkajian MPR
pada dasarnya setuju untuk perumusan
haluan negara.  Hanya perlu pembahasan
lebih lanjut soal teknis dan pemantapan.

“Tapi, intinya semua sudah sepakat
bahwa haluan negara sangat penting dimiliki
bangsa ini dan dibuat untuk kepentingan
rakyat Indonesia secara keseluruhan,
mudah-mudahan haluan negara ini bisa
terbentuk secara nyata dan kesejahteraan
rakyat menjadi sebuah keniscayaan,”
tegasnya.

Untuk saat ini, lanjutnya, bangsa ini harus
berpegang teguh kepada nilai-nilai luhur
bangsa dan Pancasila di saat bangsa ini
sedang dikepung berbagai masalah yang
berpotensi mengancam keutuhan bangsa
dan negara.

“Saya berharap civitas akademika Unhan

dan alumni menjadi pelopor agen penyam-
paian nilai-nilai luhur bangsa dan Pancasila
di masyarakat, serta menjadikan Pancasila
sebagai benteng pertahanan bangsa dan
negara dari segala permasalahan bangsa
yang berpotensi menganggu keutuhan
NKRI,” pungkasnya.

Agar Semua Kembali Normal

Usai memberikan kuliah umum tentang
Empat Pilar MPR RI, kepada media massa
nasional, Ketua MPR RI Zulkifki Hasan
memberikan pendapat soal fenomena panas
jelang Pilkada Serentak 2017 yang
berlangsung Februari 2017.

Ketua MPR RI berharap, aura ‘panas’ di
masyarakat terkait Pilkada, terutama Pilkada
DKI Jakarta akan segera hilang dan akan
kembali normal setelah perhelatan pilkada
selesai Februari 2017 ini.  Siapapun
Gubernur DKI terpilih seluruh warga

mendukung tanpa persoalan lagi.
“Pilihan gubernur boleh berbeda dan ini

berlaku di daerah lain, siapapun yang terpilih,
ingat kita semua bersaudara dan kita satu
bangsa, persatuanlah yang utama.  Setelah
pilkada kita semua kembali adem ber-
gandengan tangan kembali,” katanya.

Energi bangsa ini, lanjut Zulkifli, saatnya
dikonsentrasikan untuk menghadapi tan-
tangan global yang juga sangat mem-
butuhkan kekompakan dan persatuan
seluruh bangsa.  Bangsa ini harus men-
syukuri capaian-capaian yang sudah diraih
selama reformasi bergulir.  Jika ada yang
salah atau bermasalah atau ada yang
kurang, sama-sama disempurnakan ke
depan.

“Intinya persatuan bangsa yang utama
itu saja yang harus di kedepankan,”
tandasnya. ❏

DER
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Ketua MPR Zulkifli Hasan

Masalah Warga Eks Timor Timur Jangan Sampai
Jadi Beban Sejarah

HUJAN sejak pagi terus mengguyur Kota
Kupang, Ibukota Provinsi Nusa
Tenggara Timur (NTT).  Kadang turun

cukup lebat, dan ada kala rintik-rintik, gerimis.
Namun, air hujan yang merupakan rakhmat
buat masyarakat yang bermukim di bumi
“Sasando” tersebut,  tak mengurungkan
agenda Ketua MPR RI DR (HC) Zulkifli Hasan
di Kota Kupang, Selasa siang itu (31/1/2017).
Berkat musim penghujan ini, Kota Kupang
dan juga wilayah NTT lainnya tampak hijau
royo-royo, sungguh menyegarkan. Dan,

suasana ini hanya dapat ditemui pada musim
penghujan.

Di sana sini, di pinggir-pinggir jalan Kota
Kupang, tampak pohon-pohn pinus, pohon
flamboyang, serta berbagai jenis pohon
lainnya memancarkan suasana segar buat
mereka yang berada di Kota Kupang pada
hari-hari ini. “Kalau Anda berkunjung ke
Kupang atau ke bagian  lain di NTT pada
musim kemarau, Anda akan menyaksikan
pohon-pohon kering kerontang, semua
tampak meranggas,” kata seorang warga
Kota Kupang yang berprofesi sebagai sopir.

Ketua MPR Zulkifli Hasan, yang tiba di
Kupang siang hari, Selasa (31/1/2017), itu
setelah istirahat sejenak langsung
menghadiri dua agenda acara berturut-turut.
Siangnya, Zulkifli Hasan – bersama Wakil
Ketua DPR RI DR. Fadli Zon, M.Sc. –
menyaksikan pelantikan Dewan Pimpinan

Pusat Uni Timor Aswa’in (Untas), sebuah
organisasi warga eks Timor Timur, dan
sekaligus memberikan Sosialisasi Empat Pi-
lar MPR untuk para warga eks Timor Timur
yang tetap setia pada Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).

Setelah acara Sosialisasi Empat Pilar, di
tempat yang sama (Hotel Ima, Kota Kupang),
juga berlangsung seminar bertajuk:
“Eksistensi Warga Timor Timor yang Tetap
Setia pada Negara Republik Indonesia.” Di
acara seminar ini, Wakil Ketua DPR RI Dr.

Fadli Zon, MSc., menjadi salah seorang
pembicaranya.  Sedangkan, Ketua MPR
Zulkifli Hasan tidak ikut seminar, lalu
melanjutkan acara keduanya, di Hotel Grand
Mutiara juga di Kota Kupang. Di sini, Ketua
MPR Zulkifli Hasan menghadiri dan
menyaksikan acara penyaluran bantuan
sosial non tunai Program Keluarga Harapan
(PKH) untuk keluarga harapan di Kota
Kupang.

Disambut Pasukan Adat Timor Timur

Begitu tiba di Hotel Ima, Kota Kupang, NTT,
tempat acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI
dilaksanakan, Ketua MPR Zulkifli Hasan
bersama Wakil Ketua DPR Fadli Zon, serta
beberapa anggota MPR/DPR  yakni Fary
Djemmi Francis (Fraksi Gerindra), Dr. Ali
Thaher Parasong  (Fraksi PAN), Syahrulan
Pua Sawa (Fraksi PAN), disambut oleh

Ketua Umum UNTAS Eurico Gutteres
bersama pasukan adat Timor Timur.

Selanjutnya Ketua MPR Zulkifli Hasan dan
Wakil Ketua DPR Fadli Zon beserta anggota
MPR/DPR yang menyertainya diantar masuk
ke ruang pertemuan Hotel Ima untuk
mengikuti acara yang telah disiapkan pihak
penye-lenggara, dalam hal ini MPR
bekerjasama dengan Untas. Di ruang ini
telah hadir sekitar 600 orang warga eks
Timor Timur dari unit Kota Kupang dan
Kebupaten Kupang  yang hari itu menjadi

peserta sosialiasi Empat Pilar MPR.
Sebelum acara sosialisasi dimulai, Ketua

MPR Zulkifli Hasan terlebih dulu menyaksikan
pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
UNTAS periode 2016-2021. Pelantikan
dilakukan Ketua Umum DPP Untas  Eurico
Gutteres, SE., MM.  Dalam sambutannya,
Eurico Gutteres menjelaskan mengenai
nasib warga eks Timor Timor sejak referen-
dum kemerdekaan Timor Timur pada 30
Agustus 1999 hingga Indonesia berganti
presiden beberapa kali.

Eurico menyatakan, warga eks Timor
Timur yang berada di Kota Kupang,
Kabupaten Kupang ataupun yang berada di
daratan Timor secara keseluruhan, sangat
mengharapkan perhatian pemerintah pusat,
tetapi selama ini perhatian itu tidak pernah
ada. “Bahkan sudah berganti beberapa
Presiden RI, tidak ada perhatian untuk warga

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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eks Timor Timur,” ujar Eurico.
“Selama 18 tahun ketika kami memilih

bergabung bersama Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI), kami tidak
diperhatikan. Kami bukan transmigran, bukan
wisatawan, bukan pula imigran. Kami di sini
karena kami ingin tetap menjadi bagian dari
NKRI, dan kami juga berjuang untuk NKRI.
Tapi sayangnya selama 18 tahun pula kami
kurang diperhatikan oleh pemerintah,” kata
Ketua DPP Untas, Eurico Gutteres, dalam
sambutannya.

Zulkifli Hasan dalam sambutannya,
pertama-tama menanggapi apa yang
dikemukakan oleh Ketua Umum  DPP Untas
Eurico Guteres, yaitu tentang nasib warga
eks Timor Timur di NTT.  Zulkifli Hasan
menyatakan, persoalan yang dihadapi
warga eks Timor Timur di NTT ini harus
diselesaikan, kalau tidak akan menjadi beban
sejarah di masa akan datang.

“Masalah kewarganegaraan, mengenai
nasib dan soal  keperdataan warga Untas
harus diselesaikan, jangan sampai menjadi
beban sejarah,” tegas Zulkifli Hasan.  Ia
merujuk pada TAP MPR No. V/MPR/ 1999
tentang Jajak Pendapat di Timor Timur yang
masih tetap berlaku dengan ketentuan. “Jadi,
pasca jajak pendapat di Timor Timur ada hal
penting yang harus diselesaikan,” ujar politisi
PAN ini.

Dalam kaitannya dengan Sosialisasi Empat
Pilar MPR, Zulkifli Hasan pada kesempatan
itu menyinggung soal pilkada yang cukup
ramai, terutama di Jakarta. Politisi Partai
Amanat Nasional (PAN) asal Lampung ini
memaparkan pengalamannya berkunjung ke
berbagai daerah. Tahun lalu, menurut Zulkifli,
ada 260 pilkada diselenggarakan di Indone-
sia ternyata tak ada masalah. “Tidak ada
satu rumah pun yang terbakar, semuanya
berjalan lancar,” katanya. 

Secara khusus, ia menunjuk contoh di
Nusa Tenggara Timur. “Saudara lihat sendiri,
di NTT ini Ketua DPRD Provinsinya adalah
seorang muslim, padahal di sini mayoritas
Katolik. Tidak ada masalah, tidak ada gejolak,”
ungkap Zulkifli. Hal yang sama juga terjadi di
Kepulauan  Sula, sebuah kabupaten di
Provinsi Maluku Utara,   dan juga  di Provinsi
Kalimantan Barat. “Nyatanya kompak saja,”
jelas Zulkifli Hasan. Hanya Jakarta yang ada
masalah. Karena apa? Menurut Zulkifli,
mungkin karena Jakarta adalah ibu kota

Republik Indonesia  atau apa?
Karena itu, Zulkifli menyarankan agar

daerah lain tidak usah ikut-ikutan Jakarta.
Dan, ia berharap, setelah pilkada, Jakarta
bisa bersatu kembali. Menurut Zulkifli, NTT
bisa dijadikan model bagaimana menghargai
perbedaan.  Karena, “Apa yang kita lihat,
kita rasakan, NTT telah membuktikan adanya
keberagaman dalam kebersamaan, saling
menghormati, dan saling menghargai,
walaupun berbeda. Itulah inti daripada
Pancasila,” ujar Zulkifli Hasan.

Penyerahan Bantuan Non Tunai PKH

Usai memberikan Sosialisasi Empat Pilar
MPR untuk masyarakat warga eks Timor
Timur yang tergabung dalam organisasi Uni
Timor Aswa’in (Untas), Ketua MPR Zulkifli
Hasan langsung menuju ke Hotel Grand

Mutiara Kupang. Di sini, Zulkifli Hasan
menyaksikan penyerahan bantuan sosial non
tunai Program Keluarga Harapan (PKH). Ikut
hadir dalam acara itu, anggota MPR yang
juga Ketua Komisi VIII DPR Ali Thaher
Parasong, beserta para pejabat di lingkup
Pemerintah Kota Kupang dan Provinsi NTT,
dan Ketua Umum DPP Untas Eurico Gutteres.

Program PKH adalah program pemerintah
pusat yang telah dilaksanakan sejak 2007 di
enam kecamatan di Kota Kupang, dengan
total penerima PKH sebanyak 6.020 kepala
keluarga, dengan tingkat kepuasan yang
sangat memuaskan. Bantuan sosial non
tunai PKH ini adalah bantuan hibah dalam
negeri.

“Kunjungan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan
dan Ketua Komisi VIII DPR Ali Thaher ke NTT,
khususnya di Kota Kupang, merupakan
wujud kepedulian dan komitmen yang tinggi
bagi pemerintah dan lembaga tertinggi di
tingkat pusat, serta pemerintah daerah dan
masyarakat Kota Kupang dalam upaya
bersama mengentaskan kemiskinan,”
demikian sambutan tertulis Plt. Walikota
Kupang dibacakan oleh Djamal Mila Meha,
Asisten II Setda Kota Kupang.

Zulkifli Hasan dalam sambutannya
menyatakan, sekarang ini terbuka luas  bagi
putera-puteri dari mana saja, bisa menjadi
apa saja di republik ini. “Boleh dari desa,
boleh dari kota, boleh dari kepulauan,
pokoknya dari mana saja terbuka luas,” ujar
Zulkifli Hasan. Tapi, untuk menjadi anak yang
 berhasil, kata Zulkifli, tentu ada tantangan

dan hambatan. Namun, kalau tantangan itu
kita hadapi bersama-sama, didukung oleh
ibunya, didukung pula oleh bapaknya, maka
yakinlah ia akan menjadi anak yang berhasil.

Kepada keluarga harapan penerima
bantuan sosial non tunai ini, Zulikfli Hasan
memberi cara untuk keluar dari lingkaran
kemiskinan. Biasanya, kalau orang tuanya
miskin maka turun-temurun ikut miskin. Nah,
untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, ya
sekolah. Sekolah adalah cara cepat untuk
mengatasi kemiskinan, tegas Zulkifli Hasan.
Oleh karena itu, menurut Zulkifli Hasan,
walaupun hidup susah, tapi anak-anak
harus sekolah. ❏

SCH
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Pimpinan MPR RI Terima Kunjungan Pelajar SD
YPSPB Kaltim

WAKIL Ketua MPR RI Mahyudin, Senin (20/2/2017), di Gedung
MPR RI, Senayan, Jakarta, menerima kunjungan para guru dan
siswa-siswi SD YPSPB 2 Sangatta, Kutai Timur,  Kalimantan
Timur.  Mahyudin yang merupakan putera daerah Sangatta sangat
antusias menyambut kedatangan para pelajar SD tersebut.

Dalam pertemuan tersebut berkali-kali para pelajar SD tersebut
menyapa dan bersalaman dengan pejabat dan tokoh nasional
yang berasal satu daerah dengan mereka.  Kepada para pelajar
SD itu, Mahyudin berpesan agar tidak takut untuk memiliki cita-
cita dan berupaya keras agar berhasil.

“Cita-cita harus setinggi langit, jangan pernah takut.  Dengan
upaya keras dan doa orang tua maka putera daerahpun bisa
menjadi pejabat di Jakarta,” katanya.

Usia pertemuan, para pelajar SD dan para guru berkeliling seputar
gedung fenomenal dan bersejarah MPR RI.  Merekapun tidak menyia-
nyiakan waktu untuk berfoto bersama di depan Gedung Hijau atau
Gedung Kura-Kura, ikon parlemen Indonesia. ❏

DER

Koordinatoriat Wartawan Parlemen Temui
Pimpinan MPR RI

DELEGASI pengurus Koordinatoriat Wartawan Parlemen road
show menyambangi para Pimpinan MPR RI.  Wakil Ketua MPR RI
Oesman Sapta adalah Pimpinan MPR yang pertama kali disambangi
pada Senin (30/1/2017) di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR RI,
Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Berturut-turut keesokan harinya, delegasi pengurus
menyambangi para Pimpinan MPR RI lainnya.  Pada intinya,
Pimpinan MPR RI berharap agar media massa nasional, terutama
yang bertugas di seputar parlemen, mampu menjadi media yang
berpihak kepada rakyat dan bangsa.

Media massa nasional harus mampu memberikan informasi
dan berita yang benar, valid dan menyejukkan masyarakat, sebab
peran dan kiprah media massa sangat penting bagi perjalanan
dan pembangunan bangsa Indonesia. ❏

DER

Sesjen MPR RI Lantik Pejabat di Lingkungan Setjen
MPR RI

SEKRETARIS Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono didampingi Wakil
Sekretaris Jenderal MPR RI Selfie Zaini, Senin (20/2/2017), di Ruang
Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks  DPR/ DPR/DPD, Senayan,
Jakarta, melantik pejabat eselon 2, 3 dan 4 Sekretariat Jenderal MPR RI.

Pelantikan pejabat eselon di lingkungan Setjen MPR RI bertujuan
untuk lebih memaksimalkan pelayanan Setjen kepada Pimpinan MPR
RI dan lebih memaksimalkan lagi kerja-kerja, serta program MPR RI
ke depan.

Sekretaris Jenderal MPR RI berharap agar pejabat yang baru
dilantik menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, menjaga
amanah dan tetap berada pada koridor aturan yang berlaku. ❏

DER
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SEBETULNYA sudah sering kali saya ke Inggris (UK). Tapi

perjalanan yang berkesan buat saya adalah ketika mengikuti

kunjungan rombongan Dewan Koperasi Indonesia yang

mengikuti Konferensi Koperasi Internasional  yang  diselenggarakan

di Manchester Inggris beberapa tahun  lalu. Menarik buat saya,

karena saya sama sekali tidak menyangka bahwa negara-negara

maju bukan saja ikut berpartisipasi, tapi berperan aktif dalam kegiatan

konferensi yang sekalian tiap negara ikut memamerkan hasil produksi

koperasi anggotanya.

Kekaguman saya semakin bertambah ketika suatu pagi hari Sabtu

saya melihat bazar yang sangat ramai yang diselenggarakan di

jalan-jalan lingkungan di jantung Kota Paris. Bazar ini ternyata

dikoordinir oleh Aliansi Koperasi bersama anggotanya , dan difasilitasi

oleh pemerintah. Demikian juga di banyak negara maju Lainnya,

seperti Jerman, Belanda, Kanada.

Saya semakin terkesima ketika diberitahu bahwa koperasi terbesar

justru di Jepang. Ini membuat saya penasaran dan mendorong saya

datang secara pribadi untuk melihat di sana. Dan, benar...tidak salah

kalau Nurdin Halid, Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia menyebut

koperasi seharusnya bisa juga menjadi Pilar Bangsa (setidak-

tidaknya : Pilar Ekonomi Bangsa Indonesia).

Dalam pandangan saya, koperasi itu hanya dilaksanakan di negara

berkembang. Bahkan, negara yang sedang berjuang, seperti yang

dilakukan H.O.S Cokroaminoto melalui Serikat Dagang Islam untuk

meredam dominasi perdagangan oleh kolonialisme Belanda saat itu.

Dan, setahu saya gerakan demi gerakan itulah yang  mendorong

hingga beberapa tahun kemudian terlaksana Kongres Gerakan

Koperasi pertama di Tasikmalaya.

Melihat kenyataan itu saya jadi teringat ketika pemerintahan Pak

Harto yang mencanangkan Gerakan Koperasi, di mana pada saat

itu kita menyaksikan KUD (koperasi unit desa) tumbuh di mana-mana

dan rasanya saat itu wajah Menteri Koperasi Bustanil Arifin dan

termasuk menteri-menteri  berikutnya, seperti  Subiyakto

Cakrawardaya dan lainnya hampir tiap hari tampil di televisi.

Saat ini, setelah kita melalui masa-masa reformasi yang sudah

cukup lama ini saya mulai ragu. Rasanya ada kebijakan yang keliru

dalam mengembangkan koperasi  kita, karena faktanya koperasi kita

tidak lebih baik dari sebelumnya.

Barangkali kita perlu mengkaji lagi maksud mulia para pendiri bangsa

ini ketika merumuskan Pasal 33 UUD 45 butir satu yang menyebutkan:

Perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar-

Oleh:
Ir. HM. Idris Laena

-Ketua Badan Anggaran MPR RI - Anggota DPR/ MPR RI

CatatanPerjalanan

kan asas kekeluargaan. Pemilihan kata-kata DISUSUN (bukan diatur

atau ditata) untuk menunjukkan bahwa ekonomi perlu pengaturan

hierarki  secara vertikal  (tentu seperti firamida) untuk menegaskan

bahwa tidak ada monopoli oleh pengusaha-pengusaha besar,

termasuk di butir berikutnya: Butir dua dan butir tiga, yang mengatur

tentang kewajiban negara yang representasinya melalui Badan

Usaha Milik Negara.

Yang perlu juga dicatat bahwa di banyak negara Koperasi tidak

dikatagorikan sebagai usaha kecil, melainkan bisa ada dalam setiap

tingkatan hierarki. Sehingga menjadikan koperasi dengan nilai kapitali-

sasi yang sangat besar sebagai mana yang terjadi di Jepang itu.

Atas dasar semua yang terjadi di atas, saya berpandangan

bahwa sudah saatnya dibuat kebijakan yang mengatur  tentang

Sistem Perekonomian Nasional. Tidak cukup dengan undang-undang.

Jika perlu diatur oleh instrumen yang lebih tinggi, semisal Garis-

garis Besar Haluan Negara. Persoalannya, apa mungkin bisa terjadi

mengingat jika ingin dibuat Haluan Negara Model GBHN berarti harus

mengamandemen UUD NRI Tahun 45  yang sampai saat ini masih

pro dan kontra.  Wallahu alam bissawab……………………

London, 30 Desember 2016

ISTIMEWA
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Arbitrase Internasional Adalah Opsi Terakhir

Satya W. Yudha, Wakil Ketua Komisi VII DPR

AWANCARAW

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PEMERINTAH Indonesia telah
menerbitkan aturan mengenai Izin
Usaha Penambangan Khusus (IUPK)

operasi produksi untuk Freeport Indonesia.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
1 tahun 2017 yang dikeluarkan pada Januari
lalu, PP itu mengatur kewajibkan perusaha-
an tambang pemegang Kontrak Karya (KK)
untuk mengubah status Kontrak Karya
menjadi IUPK. Namun, Freeport Indonesia
tidak menerima perubahan status menjadi
IUPK tersebut. Freeport menganggap
pemerintah Indonesia secara sepihak
dalam memberlakukan aturan itu. Per-
soalan bertambah rumit karena  Freeport
Indonesia mengancam akan menempuh
arbitrase internasional bila tidak tercapai
kata sepakat dengan pemerintah Indonesia.

Bagaimana pandangan DPR terhadap
persoalan ini? Berikut wawancara dengan
Wakil Ketua Komisi VII yang membidangi
masalah energi, Satya W. Yudha, usai diskusi
di Warung Daun beberapa waktu lalu.

Sebenarnya seberapa besar kontri-
busi Freeport Indonesia untuk
Indonesia?

Saya mendapat data dari angka tahun

2015. Kontribusi Freeport Indonesia dari
dividen, royalti, dan pajak, semuanya
sebesar 368 juta dolar atau sekitar Rp 5
triliun. Itu data tahun 2015. Jumlah itu adalah
kontribusi yang diterima langsung pemerintah
Indonesia. Selain itu ada juga kontribusi yang
tidak langsung seperti gaji karyawan,
pembangunan sekitar tambang, yang kalau
dihitung sebesar 3 miliar dolar. Pemerintah
pusat membagi kontribusi langsung tadi, yaitu
sekitar 80% kembali masuk ke Papua.

Dibandingkan dengan dana otonomi
khusus untuk Papua sebesar Rp 5,6 triliun
ditambah anggaran infrastruktur sebesar Rp
2,4 triliun sebenarnya dana yang dikucurkan
pemerintah untuk Papua lebih tinggi dari
kontribusi Freeport Indonesia per tahun.
Pada 2017 ini, pemerintah memberikan
hampir Rp 8 triliun untuk Papua.

Persoalan Freeport sebenarnya
sederhana, yaitu melaksanakan aturan
yang berlaku. Tetapi mengapa Freeport
tidak menjalankan aturan itu? Apa yang
menjadi alasan utamanya?

Dalam salah satu pasal UU No. 4 Tahun
2009 tentang Minerba, yaitu pasal 170,
disebutkan, pemegang Kontrak Karya bisa
tetap memegang Kontrak Karya hingga akhir

masa kontrak. Tetapi dalam pasal itu juga
disebutkan pemegang Kontrak Karya harus
melaksanakan kewajibannya untuk mem-
bangun fasilitas pemurnian atau dikenal
dengan smelter. Juga disebutkan masa
proses penyesuaian adalah satu tahun
setelah UU No. 4 Tahun 2009 itu diundang-
kan. Tetapi dalam perjalanannya, sampai hari
ini pun, pemegang Kontrak Karya Freeport
Indonesia masih belum melaksanakan
kewajibannya membangun pemurnian itu.
Sebenarnya ini sudah merupakan
pelanggaran.

Pada pemerintahan yang lalu, pemegang
Kontrak Karya mengatakan akan mem-
bangun fasilitas pemurnian di dalam negeri.
Tetapi ketika didesak membangun smelter,
mereka minta jaminan kepastian untuk
perpanjangan Kontrak Karya. Mereka
berargumentasi bahwa Kontrak Karya dulu
disepakati dan disahkan di DPR. Karena itu
mereka menganggap kedudukan Kontrak
Karya seakan-akan lebih tinggi dari UU.

Ditambah lagi, ketika Kontrak Karya berubah
menjadi IUPK, mereka melihat ada yang
berubah-ubah, dalam hal ini pajak sehingga
mereka menganggap ke-ekonomian-nya
terganggu. Mereka menginginkan pajak saat



73EDISI NO.02/TH.XI/FEBRUARI 2017

kontrak ditandatangani hingga akhir masa
kontrak tidak berubah. Padahal kita tahu, pajak
bisa naik atau turun. Mereka menganggap ada
uncertainty di situ. Alasan inilah orang melihat
Freeport tidak mau berubah dari Kontrak Karya
menjadi IUPK.

Sebagai negara berdaulat, sebuah
Kontrak Karya tidak lazim kedudukannya
lebih tinggi dari UU.Tapi itulah yang terjadi.
Kita ingin mereka (Freeport) mengacu pada
UU yang berlaku. Yang saya surprise, dalam
Kontrak Karya pasal 23 ayat 2, dikatakan
bahwa Kontrak Karya menghormati UU yang
ada dan dari waktu ke waktu pemegang
Kontrak Karya harus menyesuaikan. Jelas-
lah bahwa Kontrak Karya itu mengakui
hukum publik Indonesia. Kekhawatiran kita
bahwa hukum Kontrak Karya melebihi (lebih
tinggi) dari hukum publik seharusnya sudah
terpatahkan dengan pasal 23 ayat 2 dalam
Kontrak Karya ini. Menurut saya, pasal ini
cukup sakti untuk melindungi kedaulatan
Indonesia.

Freeport merasa dirugikan dengan
aturan yang dibuat pemerintah
Indonesia?

Perusahaan multinasional di manapun
harus menghagai house country. Tidak ada
ceritanya investor datang ke sebuah negara
melawan kedaulatan negara itu. Itu pertama.
Kedua, kita harus tunjukkan bahwa negara
kita berdaulat di bidang energi. Kedaulatan
energi tertuang dalam bunyi dari Kontrak
Karya atau perjanjian. Kedaulatan adalah apa
yang tertuang dalam Kontrak Karya.

Menghargai UU yang diberlakukan itu
sangat penting. Maka, jangan menganggap

bahwa Kontrak Karya itu sesuatu yang tidak
bisa diubah. Dia (Freeport) sudah menikmati
kontrak yang cukup lama, yaitu 48 tahun.
Mereka lantas merasa Kontrak Karya itu tidak
akan berubah. Perubahan dari Kontrak
Karya menjadi IUPK memperlihatkan ke-
daulatan kita. Kalau Kontrak Karya, negara
tidak bisa memutus di tengah jalan. Tetapi
kalau IUPK, negara bisa mencabut izin kapan
saja. Ketika Kontrak Karya diubah menjadi
izin, mereka (Freeport) tidak mau. Mereka
ingin izin tapi rasa Kontrak Karya.

Freeport mengancam akan mem-
bawa ke arbitrase internasional,
bagaimana menurut bapak?

Sebenarnya kita mengetuk kepada
Freeport. Kalau memang dia sebagai teman
Indonesia yang sudah cukup lama, maka
arbitrase internasional itu bisa dihindarkan.
Tetapi kalau dibawa ke arbitrase inter-
nasional, pemerintah Indonesia juga siap.
Arbitrase dijalankan sebagai opsi terakhir.

Jika dibawa ke arbitrase, ada beberapa
faktor yang membuat Indonesia kuat.

Misalnya, konsistensi dalam pelaksanaan
Kontrak Karya itu sendiri. Kalau dibilang
Indonesia tidak konsisten, misalnya,
Freeport pun tidak konsisten. Contohnya,
divestasi yang seharusnya sudah selesai
pada tahun 2011 sebesar 51% tak kunjung
terlaksana. Sebenarnya pemerintah
Indonesia bisa memperkarakan ke  arbitrase
Internasional pada 2011. Tapi kita tidak
tempuh. Jadi, sebenarnya banyak dosa-
dosa yang dilakukan Freeport.

Kalau ke arbitrase Internasional
apakah Freeport mengejar kompen-
sasi yang sangat besar sehingga
menguntungkan mereka?

Saya tidak yakin mereka mengajukan
sesuatu yang tidak masuk akal karena
semuanya bisa dihitung. Tidak mungkin
mereka mengajukan angka yang melebihi
perkiraan.  Sekarang, yang jelas pemerintah
melakukan tahap-tahap dalam sisa waktu
120 hari ke depan. Bisa saja di tengah jalan
ternyata Freeport mencapai kesepakatan
lantas tidak melanjutkan permasalahan ke
arbitrase internasional. Ini bisa saja terjadi.
Tetapi, yang penting, posisi Indonesia dalam
penerapan UU No. 4 Tahun 2009, penerapan
IUPK, harus dijalankan dan ditegakkan.
Dengan demikian hukum publik yang
dihasilkan negara berdaulat itu bisa menjadi
acuan.

Seandainya pemerintah menang di
arbitrase internasional, bagaimana
kesiapan kita mengelola tambang
Freeport?

Kita sudah pernah memanggil beberapa
BUMN dalam rapat kerja dengan Komisi VII.
Memang kita harus menyiapkan diri. Dalam
arti tidak serta merta dalam kontek mengambil
seluruhnya tambang Freeport. Paling tidak
dalam divestasi saham Freeport. Jangan
sampai divestasi saham Freeport yang
merupakan hak yang diberikan kepada
perusahaan negara atau BUMN tidak
dimaksimalkan.

Saya kurang tahu apa yang mesti dijalan-
kan pemerintah. Tapi paling tidak guidance
pemerintah sudah clear dari UU yang berlaku,
dari PP yang dikeluarkan. Bisa saja nanti
muncul insentif atau permintaan lain karena
menyangkut ke-ekonomi-an Freeport di luar
ketentuan dalam UU dan PP. Misalnya mereka
(Freeport) minta insentif tertentu yang tidak
masuk dalam UU maupun peraturan IUPK. ❏
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Fashion Indonesia Tidak Kalah Tren

Poppy Dharsono

Dengan Fashion Luar

PERAGAWATI senior, artis film lawas dan

mantan anggota DPD RI periode 2009-

2014 Poppy Dharsono yang kini

merambah dunia desain. Sebagai desainer

kondang dan penggagas even organizer

fashion nasional dan global, dia memberikan

lecutan semangat kepada dunia fashion

Indonesia agar menciptakan tren fashion

Indonesia sendiri.

“Kita harus bangga dengan corak, motif

fashion Indonesia, sebab fashion duniapun

sangat tertarik dengan seni budaya kita, mereka

sangat tertarik dengan fashion Indonesia.

Marilah kita menciptakan tren fashion milik kita

sendiri, jangan gak pede sebab tren fashion

kita sudah diakui dunia,” ujarnya, usai membuka

Indonesia Fashion Week (IFW) yang

berlangsung 1-5 Februari 2017 di Jakarta

Convention Centre Jakarta, Rabu (1/2/2017).

Presiden Indonesia Fashion Week 2017 ini

juga mengungkapkan, agar  tidak terkesan

ketinggalan zaman dengan tren dunia,  tren

fashion Indonesia bisa dikawinkan dengan tren

dunia sehingga tercipta satu tren yang sangat

unik dan indah.

Ajang fashion bertema Celebration of Culture

yang digagas Poppy ini merupakan ajang

mempromosikan kekayaan budaya Indonesia

dalam bentuk karya fashion. ❏

DER
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Luna Maya

Hellooowww....
Saya Belum Kawin..!

HEBOH Pilkada DKI Jakarta pada 15 Februari 2017 juga

dirasakan para artis papan atas Indonesia.  Artis cantik

pemeran sinetron, layar lebar, dan presenter berbagai

program TV Luna Maya termasuk artis yang tidak menyia-nyiakan

hebohnya Pilkada DKI tersebut.

Pada 15 Februari pagi, Luna Maya sudah hadir di TPS 54 Pela

Mampang, Jakarta Selatan, untuk mencoblos calon Gubernur  DKI

Jakarta.  Kehebohan artis ini terlihat saat Luna mengecek Daftar

Pemilih Tetap (DPT) di meja panitia TPS.

“Wah..ini gimana..helooowww, kok status saya sudah

kawin…helloowww…belum kawin dong…,” cecarnya kepada

petugas TPS.

Wartawanpun berebut mengarah ke perempuan cantik setelah

mendengar kehebohan Luna Maya.  “Tuh .. liat tuh KTP gue, belom

kawin kaan, ngaco deh ah datanya,” ujarnya seraya tertawa.

Luna mengaku sebagai warga negara yang baik dirinya mengikuti

Pilkada DKI Jakarta dan mencoblos calon gubernur pilihannya.  “Iya

dong harus aktif memilih, soal pilihan maaf ya itu urusan pribadi,”

katanya, seraya berjalan ke arah bilik suara begitu tiba giliran. ❏

DER

Bangga Persembahkan
 Karya Untuk Indonesia

Raisa dan Isyana

DUA artis cantik Raisa dan Isyana Saraswati adalah dua dari 30 artis top yang

tergabung membawakan single hit lagu Satu

Indonesiaku.  Lagu tersebut adalah gabungan lagu-lagu

lama tentang keindahan Indonesia dan persatuan Indonesia yakni

lagu Rayuan Pulau Kelapa, Kolam Susu, Zamrud Khatulistiwa,

dan Pemuda yang diaransemen ulang oleh Erwin Gutawa.

Artis-artis yang tergabung adalah antara lain, Raisa, Ariel Noah,

Momo Geisha, Afgan, Gita Gutawa, Marcell, Rossa, Glen Fredly,

Isyana Saraswati, Andre Hehanusa, Ikke Nurjannah, Tulus, Cita

Citata, Bimbo, Vina Panduwinata, Once Mekel, Tompi, Tantowi

Yahya, Judika, Cakra Khan, Giring Nidji, Elfas Singer, Erwin

Gutawa, dan Edo Kondologit.

Video klip lagu Satu Indonesiaku penuh dengan visualisasi

keindahan Indonesia. Syair lagunya membawa dan mengajak

seluruh bangsa tentang persatuan dan keberagaman.  Di awal

video klip dibuka dengan teks “Predikat Kita: Bangsa yang besar

yang bhinneka, hidup di negeri yang kaya, subur, indah dan permai,

akankah kita meninggalkannya?”.

Raisa dan Isyana Saraswati sangat senang dan bangga ketika

dihubungi untuk bergabung menyanyikan karya lagu Satu

Indonesiaku. Raisa dan Isyana mengajak rakyat untuk mendengar-

kan dan melihat video klipnya yang mengajak pada persatuan

dan kesatuan walaupun dalam perbedaan.

“Nonton video klipnya dan dengerin deh lagunya luar biasa

sekali untuk kita rakyat Indonesia,” ujar Raisa disambut anggukan

Isyana, di Jakarta. ❏

DER

FOTO-FOTO: ISTIMEWA



76 EDISI NO.02/TH.XI/FEBRUARI 2017

Belanda di KKMB Tarakan
Monyet-Monyet

PADA saat pimpinan MPR periode 2009-
2014 hendak melakukan kunjungan ke
perbatasan Indonesia-Malaysia di

wilayah Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan,
Kalimantan Utara, saat transit di Kota
Tarakan, Kalimantan Utara, oleh Pemerintah
Kota Tarakan rombongan diajak mengunjungi
Kawasan Konservasi Mangrove dan
Bekantan (KKMB). Kawasan seluas 22
hektare itu berada di lingkaran kota, tepatnya
di Jl. Gajah Mada.

Dalam kunjungan ke KKMB, anggota MPR
melintasi jalan berupa papan selebar 1,5
meter. Jalan itu membelah KKMB menjadi
beberapa bagian. Jalan-jalan itu yang akan
menuntun para pengunjung untuk menyusuri
ke setiap sudut di KKMB.

Kawasan konservasi yang awalnya
hanya seluas 3 hektare itu diresmikan oleh
Walikota Tarakan, Jusuf SK, pada 5 Juni
2003. Saat ini wana wisata yang lebih dikenal
dengan sebutan hutan mangrove itu dibuka
untuk umum. Untuk masuk ke KKMB ini
pengunjung ditarik karcis masuk yang cukup
terjangkau, Rp 3.000 per orang. Menurut
salah seorang penjual tiket, KKMB ramai
dikunjungi para wisatawan. Wisatawan tak
hanya dari Kota Tarakan namun juga datang

Bila Anda

berkunjung ke Kota

Tarakan, Kalimantan

Utara, jangan

lewatkan Kawasan

Konservasi Mangrove

dan Bekantan

(KKMB). Di sana

Anda bisa

 menyaksikan

 kelucuan monyet

Belanda.

dari luar daerah, bahkan dari luar negeri.
“Pada hari libur, kedatangan pengunjung lebih
ramai,” ujarnya.

Bila kita berada di kawasan itu, kita akan
merasakan kerindangan dan kesejukan
suasana. Di tempat itu tumbuh ratusan
pohon, dua di antaranya adalah  jenis api-
api dan mutut besar. Pohon ini menjulang
tinggi dan memiliki akar tunjang yang mampu
mencengkeram kuat ke tanah dan menahan
air pasang. Pohon-pohon yang terjaga dan
terlindungi inilah yang dijadikan paru-paru
kota, selain untuk menahan abrasi. Bila kita
berada di kawasan itu, suasana teduh. Sinar
matahari yang menyengat tertahan oleh
dedaunan pohon yang rimbun.

Kawasan yang didukung oleh beberapa
BUMN, seperti pertamina, itu juga difungsikan

untuk membiakkan berbagai fauna. Fauna
yang hidup dan dibiakkan di KKMB adalah
bekantan, elang bondol, monyet ekor
panjang, kepiting bakau, owa owa, kepiting
warna-warni, tempakul, kadal, biawak, raja
udang, burung kipasan belalang, ular, laba-
laba, dan beberapa jenis hewan lainnya.

Dari sekian puluh hewan itu, jenis
bekantan menjadi perhatian utama. Hewan
ini menjadi perhatian pemerintah Kota
Tarakan karena selain langka juga karena
memiliki bentuk tubuh yang unik dan menarik
sehingga membuat manusia senang melihat,
memelihara, bahkan memperdagangkan.

Hewan ini memiliki nama latin nasalis
larvatus, monyet berhidung panjang dengan
rambut berwarna coklat kemerahan. Monyet
ini satu dari dua spesies dalam genus tunggal
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nya lebih dari satu. Seperti kebiasaan
monyet lainnya, bekantan juga menghabis-
kan waktu hidupnya di atas pohon.

KKMB posisinya berhadapan langsung
dengan selat yang memisahkan Pulau
Tarakan dengan Pulau Kalimantan. Hidup di
wilayah perairan, sungai, payau, dan pulau
kecil-kecil membuat bekantan mampu ber-
adaptasi dengan air. Binatang ini mampu
berenang dengan baik. Bintangan ini sering
terlihat berenang dari satu pulau ke pulau
lain. Kemampuan bekantan berenangnya
baik, sebab di sela-sela jari kaki terdapat
selaput. Bekantan sepertinya hidup dalam
dua alam, buktinya selain mempunyai
selaput, di hidungnya juga mempunyai katup
sehingga bisa menyelam.

Meski di kawasan ini terdapat puluhan
bekantan, namun tidak setiap saat pengun-
jung bisa berjumpa. Bila ingin melihat
gerombolan monyet belanda di KKMB,
datanglah pada pagi atau sore hari. Tepatnya
pukul 09.00 atau pukul 15.00 waktu se-
tempat, Waktu Indonesia Bagian Tengah.
Mereka muncul pada jam-jam itu di saat mana

monyet nasalis. Bentuknya yang demikian
unik dan lucu membuat monyet ini dijadikan
maskot Dunia Fantasi, Ancol, Jakarta.

Lebih jelas lagi untuk membedakan
bekantan dengan monyet lainnya bisa dilihat
dari hidungnya. Bekantan jantan berciri
hidung panjang dan besar. Bagi bekantan
betina, ia akan memilih monyet jantan yang
memiliki hidung yang lebih besar darinya. Ciri
hidung yang besar inilah yang membuat ia
disebut pula sebagai monyet belanda.

Bekantan mempunyai kebiasaan makan
buah-buahan dan biji-bijian. Daun-daunan
pun juga diembat. Dibiakkan di KKMB
Tarakan memang tepat dengan habitatnya.
Hewan ini tersebar di hutan bakau, rawa,
dan hutan pantai di Kalimantan Indonesia dan
Borneo Malaysia. Ia ada di Indonesia, Ma-
laysia, dan Brunai. Di Brunai disebut
bekangtan.

Hewan ini hidup secara one male group,
ada pula all male. One male group bila dalam
kelompok yang terdiri dari 10 sampai 32
monyet itu ada satu pejantan. Sedang all
male group, bila dalam kelompok itu pejantan-

pengelola KKMB memberi jatah makan.
Ketika mereka bergerombol berebut makan,
di sinilah sensasi dan puncak dari mengun-
jungi tempat itu.

Sebagai tempat konservasi, kita semua
harus mendukung wana wisata yang
dikelola oleh dinas pariwisata itu. Pemerintah
setempat berarti ikut mendukung UU No. 5
Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Dalam
undang-undang itu disebut hewan-hewan
yang perlu dilindungi. Salah satu hewan yang
dilindungi itu adalah bekantan. Bila me-
langgar, pelaku akan dikenai pidana kurungan
paling lama 5 tahun dan denda Rp100 juta.
Hewan ini juga masuk dalam CITES Apendix
I atau tidak boleh diperdagangkan. Lembaga
semacam International Union for Conser-
vation of Nature (IUCN) memasukkan status
bekantan sebagai genting (endangered/EN).

Ketika pengunjung berada di kawasan ini,
ada aturan tegas yang menyatakan dilarang
berbuat asusila. Aturan ini diterapkan agar
kawasan yang bisa dijadikan rujukan untuk
mempelajari perilaku bekantan serta flora
dan fauna lainnya itu tidak menjadi tempat
murahan, apalagi tempat membolos bagi
anak-anak sekolah.

Untuk lebih menyakinkan bahwa se-
seorang pernah mengunjungi KKMB, di
tempat itu pengelola menjual berbagai sou-
venir dan cinderamata. Ada boneka,
gantungan kunci, dan kaos yang berwujud
dan bergambar monyet belanda. Harganya
variatif. ❏

AW dan berbagai sumber
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Cita-Citanya Bahagia

KUMIS dan kacamata adalah ciri yang selalu menempel pada

diri seorang Drs. H. Zainut Tauhid Sa’adi, M.Si., Pimpinan Badan

Sosialisasi MPR RI. Ciri lainnya adalah sikapnya yang selalu tenang,

bak air di sungai yang dalam. Zainut jarang terlihat meledak-ledak,

seperti air yang selalu beriak di sungai yang dangkal pada dasarnya

penuh bebatuan. Senyum dan ketenangannya itulah yang selalu

menonjol pada diri pria yang akan genap berusia 54 tahun pada 20

Juli nanti ini. Zainut Tauhid belakangan ini tengah membahas persoalan

pelik, baik sebagai anggota DPR RI maupun sebagai salah seorang

pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

Pemandangan seperti itu jamak ditemukan, salah satunya saat

wajah Zainut  terlihat tampil di layar telivisi membela MUI pada kasus

dugaan penistaan agama yang dialamatkan kepada Gubernur DKI

Jakarta. Sebagai salah satu pengurus MUI, tak ayal Zainut banyak

mendapat banyak pertanyaan, baik dari peserta diskusi maupun

awak media.

Namun,  kandidat doktor konsentrasi kajian politik islam UIN Syarif

Drs. H. Zainut Tauhid Sa’adi, M.Si

Dunia dan Akhirat

Hidayatullah Jakarta ini  selalu terlihat dingin. Ia mampu merampungkan

jawab atas segala  tanya  yang ditujukan kepadanya, tanpa amarah.

Padahal, saat membela kepentingan MUI pada kasus penodaan agama

oleh Gubernur DKI Jakarta itu terkadang pertanyaan ditujukan

padanya terdengar nyinyir dan merendahkan.

Zainut sendiri aktif  di MUI itu sejak 1995. Jabatan pertama yang

diembannya di MUI adalah  Sekretaris Komisi Kerukunan Umat

Beragama. Zainut juga  pernah mengemban amanat di MUI  sebagai

Wakil Sekjen II selama  10 tahun. Kemudian pada Munas MUI tahun

2015 ia  dipercaya menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum dan

Perundangan.  Terakhir Zainut  ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum

menggantikan  KH Slamet Effendy Yusuf yang  meninggal dunia.

Bagi bapak 4 anak ini, MUI adalah wadah berkhidmad,

melaknasakan tugas pengabdian.  Karena itu apapun yang dijumpai,

suka atau tidak, dia berupaya sabar menerima. Apalagi, sebagai

pengurus MUI, pria kelahiran Jepara 20 Juli 1963 ini meyakini ada

dua tanggung jawab  yang harus diembannya, yaitu:  Tanggung
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jawab keagamaan (mas’uliyyah diniyyah) dan tanggung jawab

kebangsaan (mas’uliyyah wathaniyyah). Keduanya, selalu ia

upayakan untuk senantiasa dipadupadan  agar sinergis dan tidak

berbenturan.

 Ketenangan dan dinginnya sikap seorang Zainut juga jelas terlihat

saat Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai yang

mengantarkannya  empat kali pemilu ke Senayan, tengah dilanda

badai dualisme kepemimpinan. Zainut tidak terlihat gusar atau gelisah.

Ia tetap tenang,   setapak demi setapak, terus menjalankan tugas-

tugasnya di DPR RI sebagai anggota fraksi PPP.

Meski hatinya getir, Zainut menganggap  apa  yang terjadi di PPP

adalah ujian dan cobaan bagi seluruh kader serta  aparatur partai.

Yang dibutuhkan adalah kesabaran dan sikap kedewasaan dalam

berpolitik. Ia percaya, jika kita mampu mengatasi ujian dan cobaan

maka PPP  akan keluar sebagai pemenang.

“Jika kita tidak mampu mengelola konflik dengan baik maka ancaman

perpecahan partai itu sudah di depan mata. Semua pihak yang

berkonflik sebaiknya duduk semeja untuk mencari solusi yang

maslahat dan bermartabat. Kepentingan partai harus dikedepankan

dari pada kepentingan pribadi dan kelompok”, harapnya dengan

bijaksana.

Cabang IPNU di Jepara

Sikap dan pembawaan  suami dari Hj. Halimah Salim yang selalu

tenang itu bukannya muncul begitu saja. Butuh waktu penggemblengan

yang sangat panjang, sebelum Zainut menjadi pribadi sematang

sekarang.  Sejak kecil, Zainut Tauhid sudah menghabiskan sebagian

besar waktunya aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas).

Mulai sejak ia duduk di bangku sekolah dasar, Zainut kecil sudah aktif di

organisasi Pramuka. Kemudian,  sewaktu di SMP, ia  sudah ikut menjadi

anggota organisasi pelajar  IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) sebuah

organisasi pelajar dan pemuda yang berhimpun di KNPI.

Makin besar, tantangan yang dihadapi Zainut di ormas pun makin

rumit, seiring kesertaannya sebagai Pimpinan Anak Cabang IPNU di
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profil

Jepara, tepat saat ia masih duduk di bangku SMA. Apalagi pada saat

yang sama, ia  juga aktif di berbagai organisasi atau perkumpulan

(jam’iyahan).  Seperti, Jam’iyyah Yasinan, Jam’iyyah Ahad Pagi,

Jam’iyyah Semaan al-Qur’an.

“Semua  perkumpulan saya ikuti karena didorong  rasa senang

dan keinginan belajar. Serta  meluaskan jaringan pergaulan. Jujur,

dari pengalaman di organisasi inilah  saya banyak mendapatkan ilmu

dan pengalaman yang akhirnya mengantarkan saya sampai pada

kehidupan  sekarang ini”, kata Zainut beberapa waktu lalu.

Saat ini,  H. Zainut Tauhid Sa’adi sudah menjadi anggota DPR RI

untuk kali keempat dari lima pemilu yang pernah dia ikuti. Pertama ia

terpilih sebagai anggota DPR RI periode 1997-1999. Setelah itu ia

sempat absen, dan beralih menjadi staf ahli, sebelum akhirnya terpilih

kembali berturut-turut pada periode 2004-2009, 2009-2014, dan

periode 2014-2019.  Saat  ini, Zainut ditugaskan di Komisi IV DPR RI

yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan

pangan.

Zainut sendiri melalui masa kecilnya, laiknya anak-anak yang lain.

Ia senang bermain, bercanda,  terkadang smpai berantem dengan

teman-temannya sendiri. Zainut  termasuk anak yang paling sering

berkelahi,  karena ia   tidak senang diganggu atau sebaliknya.  Salah

satu permainan yang paling disukainya sejak kecil adalah bermain

perang-perangan menggunakan pelepah pisang. Selain itu, ia juga

senang bermain di sawah dan  sungai, bermain layang-layang dan

sepakbola, serta mencari ikan atau jangkrik.

Zainut  lahir  dari keluarga sederhana. Ibunya seorang pedagang

kecil yang menjual kebutuhan rumah tangga sehari-hari, seperti

beras, gula, kopi, bawang, cabai, ketumbar, kemiri, rokok, dan pernak-

pernik kebutuhan rumah tangga lainnya. Sedangkan bapaknya  adalah

sopir truk gandeng dengan rute perjalanan Surabaya - Semarang -

Jakarta.

Zainut hanya  bisa bertemu dan berkumpul dengan bapaknya

sebulan sekali. Praktis sebagian besar waktu dihabiskan dengan

ibunya.  Meski jarang bertemu dengan bapaknya, namun kedua

orangtua Zainut adalah sosok orangtua yang  sangat ketat dan

disiplin dalam masalah pendidikan,  khususnya pelajaran agama.

Pagi  hari Zainut bersekolah di pendidikan  umum (SD, SMP dan

SMA). Sedangkan  waktu sore dimanfaatkan untuk sekolah agama

(madrasah). Sementara  malam harinya ia harus mengaji di pondok

pesantren. Apalagi secara kebetulan saat itu rumah orangtua Zainut

di kelilingi banyak pondok pesantren.  Sehingga praktis ia tidak

kesulitan untuk ikut mengaji sesuai  pilihan kitabnya.

“Yang membuat saya paling senang tinggal di lingkungkungan

pesantren adalah kesempatan untuk  menyelami kehidupan santri

yang sederhana, bersahaja, mandiri, dan tidak cepat putus asa.

Jadi, hampir seluruh  waktu saya dipergunakan untuk belajar. Hanya

saat  libur saja saya bisa  bermain dan  aktif di organisasi”, cerita

Zainut.

Zainut sendiri  bergabung di PPP  dan tercatat menjadi aparatur partai

sejak  melepaskan jabatan sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU

selama dua periode (1988 - 1996). Saat itu  Ketua Umum DPP PPP masih

dipegang oleh Buya Ismail Hasan Metareum. Artinya,  kesertaan dan

kesetiaan Zainut terhadap PPP sudah berlangsung selama  22 tahun.

Bahkan, sesungguhnya,  sejak Pemilu 1982 ia  sudah ikut kampanye
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untuk PPP,  meskipun  saat itu belum memiliki hak pilih.

Karena itu tentu tak gampang bagi peraih Program Magister Ilmu

Pemerintahan Universitas Satyagama tahun 2009 ini untuk berpindah-

pindah partai, sebagaimana lazimnya dilakukan sebagian politisi.

Apalagi, Zainut juga berprinsip bahwa berpolitik itu harus memiliki

prinsip, tujuan dan etika. Itu dibutuhkan agar  tidak mudah

dipermainkan oleh politik itu sendiri.  Tidak  mudah terhempas oleh

gelombang dan badai,  karena di politik itu memang penuh dengan

ketidakpastian.

Karena itu, pria kelahiran Jepara Jawa Tengah ini bisa maklum jika

banyak  orang yang bilang kalau politik itu kotor, penuh intrik dan

fitnah. Tetapi bagi Zainut, politik hanya salah satu media untuk

melaksanakan dakwah. Politik itu bukan tujuan, politik itu hanya

wasilah, untuk mencapai tujuan. Yaitu,  terwujudnya masyarakat

yang religius, adil, makmur, merdeka, berdaya saing tinggi, bertaqwa

dan berakhlak mulia. Karena itu, seorang politisi, kata Zainut,  harus

memiliki prinsip yaitu istiqamah, disertai  dengan niat ibadah.

Karena itu, ia senantiasa menganggap, baik di DPR, MPR maupun

di MUI semua sama saja. Semua itu hanya  wadah untuk

mengaktualisasikan perintah Allah, tempat untuk mengabdi,

memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Semua itu bisa

menjadi ladang kita untuk ibadah.

“Sementara keluarga bagi saya adalah tempat berlabuh yang paling

indah. Antara karir dan keluarga tidak harus diperhadapkan. Keduanya

bisa berjalan seiring tanpa harus ada yang dikorbankan. Keduanya

bisa menjadi ladang amal yang dapat mengantarkan kita ke gerbang

kebahagiaan dunia dan akhirat”, katanya penuh harap. Amiin. ❏

MBO
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Oleh:
E.E. Mangindaan

Wakil Ketua MPR RI

KITA ketahui bersama, kehidupan demokrasi di Indonesia

pasca reformasi telah menunjukkan perkembangan yang

begitu pesat. Hal tersebut dapat kita cermati dengan

berdirinya beragam partai politik di Indonesia. Peran dari partai

politik, salah satunya ialah sebagai wadah aspirasi rakyat untuk

ikut serta menentukan kebijakan dalam arah perjalanan bangsa

dan negara. Sehingga menjadi suatu keniscayaan, keberadaan

partai politik menjadi semacam jembatan bagi kepentingan

antarkelompok masyarakat yang memiliki tujuan, dengan institusi

negara sebagai perangkat yang akan mengelola kehidupan banyak

orang di dalamnya.

Era globalisasi telah memberikan kemajuan bagi negara-negara

di dunia, termasuk Indonesia. Namun efek negatif dari globalisasi

tersebut  ternyata juga kita rasakan bersama.

Pengaruh negatif globalisasi di Indonesia tidak terasa telah

memberikan dampak antara lain kemerosotan moral bangsa, yaitu

dengan  maraknya pornografi dan pornoaksi yang

mengatasnamakan seni dan menjungkirbalikkan nilai-nilai budaya

bangsa Indonesia. Hal itu dapat kita saksikan melalui sosial media,

televisi, surat kabar, maupun majalah.

Apabila hal ini kita biarkan begitu saja dikhawatirkan anak cucu

kita nanti akan semakin tenggelam dalam kemerosotan nilai-nilai

moral, dan dalam jangka panjang martabat bangsa kita akan

semakin terpuruk dan pada akhirnya dikhawatirkan akan

menghancurkan karakter bangsa secara keseluruhan.

Dalam kerangka globalisasi itulah penyiapan pendidikan perlu

juga disinergikan dengan tuntutan kompetisi. Oleh karena itu,

dimensi daya saing sumber daya manusia (SDM) menjadi semakin

penting sehingga upaya memacu kualitas SDM melalui pendidikan

merupakan tuntutan yang harus dikedepankan.

Melalui pintu atau saluran pendidikan bangsa diharapkan dapat

membangun karakter bangsa (character building) atas dasar

kearifan dan identitas tradisi lokal guna selanjutnya estafet

pembangunan bangsa (nation building).

Upaya pembangunan karakter bangsa (nation character build-

ing) adalah tanggung jawab kita bersama. Pembangunan karakter

bangsa ini meliputi pembangunan karakter masyarakat yang

berbudaya, yakni masyarakat yang mampu menyerap

perkembangan zaman melalui pemahaman ilmu pengetahuan dan

teknologi (IPTEK). Kemudian masyarakat yang beradab, yakni

kehidupan bermasyarakat yang mampu mengimplementasikan

nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dalam masyarakat. Terakhir

adalah masyarakat yang bermartabat, yakni kehidupan masyarakat

yang mampu menghargai nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap aspek

kehidupan.

Berkaitan dengan hal ini, maka pemantapan kembali

pendidikan karakter bangsa melalui sekolah-sekolah dan

lembaga pendidikan lainnya merupakan upaya yang tidak dapat

ditunda-tunda lagi. Dengan demikian, pendidikan merupakan

salah satu alat yang digunakan negara untuk membangun negara

bangsa Indonesia yang berkual i tas sehingga dapat

mendongkrak peran negara bangsa sejajar dengan bangsa maju

lainnya di dunia internasional.

Melalui pendidikan karakter bangsa inilah kita dapat mencetak

sumber daya manusia yang berkualitas dan memperkuat

nasionalisme warga negara, terutama generasi mudanya.  Dengan

kata lain, pendidikan harus mengedepankan tujuan peningkatan

nasionalisme yang dimaknai seutuhnya.

Peningkatan kualitas pendidik diharapkan akan mampu

mendongkrak kualitas pendidikan di negeri ini, serta

menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu.

Selain itu, lembaga pendidikan seyogyanya dapat menjadi wahana

strategis bagi upaya pengembangan segenap potensi individu,

termasuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan bagi

peserta didik. Ini menjadi landasan penting bagi upaya memelihara

persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun

1945, sehingga cita-cita membangun manusia Indonesia seutuhnya

dapat tercapai. ❏
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