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P
EMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada)

Serentak 2018 akan berlangsung pada

27 Juni 2018. Pilkada serentak ini

berlangsung di 171 daerah, yaitu 17 provinsi,

39 kota, dan 115 kabupaten. Adapun 17 provinsi

itu di antaranya, Sumatera Utara, Jawa Barat,

Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi

Selatan, Maluku, dan Papua.

Banyak kalangan yang mengkhawatirkan

perilaku hoax dan isu SARA akan menggangu

kualitas Pilkada serentak 2018. Pasalnya, berita

hoax, ujaran kebencian dan isu SARA kerap

dimanfaatkan untuk kampanye hitam guna

menyerang lawan politik. Hoax dan ujaran

kebencian kerap dimanfaatkan untuk

menjatuhkan lawan atau pesaing politik. Dampak

negatif dari hoax dan ujaran kebencian yang

disebarkan ke publik bisa membuat masyarakat

menjadi terpecah dan rentan bermusuhan.

Dunia maya menjadi salah satu wadah bagi

pelaku untuk melancarkan aksi dengan

menyebarluaskan ujaran kebencian, hoax,

dan konten berbau suku, agama, ras, dan

antargolongan (SARA). Apalagi jumlah

pengguna internet di Indonesia luar biasa.

Jumlah pengguna yang terdeteksi sebanyak

131 juta orang. Jumlah ini bisa jadi lebih

besar jika satu orang memiliki lebih dari satu

akun.

Untuk menangkal hoax dan isu SARA, Polri

telah membentuk Satgas Anti SARA.

Pembentukan Satgas ini untuk mencegah

kampanye SARA, termasuk penyebaran hoax

dalam penyelenggaraan Pilkada serentak

2018. Lalu apa langkah yang dilakukan lembaga

legislatif MPR mengantisipasi hoax dan isu

SARA dalam Pilkada serentak 2018? Majelis

mencoba mengulas persoalan ini.  ❏
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S
EKRETARIS Jenderal (Sesjen) MPR RI Ma’ruf

Cahyono menegaskan, kerja Sekretariat

Jenderal  MPR tak akan terpengaruh dengan

suhu politik   selama 2018 serta Pemilu Legisltatif

(Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Sebalik-

nya, Sekretariat Jenderal MPR akan fokus

melaksanakan tugas yang sudah menjadi program

dan kegiatan untuk dilaksanakan.

Keyakinan tersebut didukung oleh kesadaran dan

pengetahuan yang dimiliki oleh jajarannya, bahwa

semua Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh

bergabung  ke dalam ranah politik, dan harus bersikap

netral dan  tidak  boleh diskriminasi dalam hal memberi

pelayanan.

“Saya tidak pernah lelah mengingatkan regulasi ini

kepada seluruh staf di MPR. Bahkan di luar tahun

politik pun sudah menjadi tugas saya untuk selalu

membina dan mengingatkan keberadaan peraturan

tersebut,” kata Ma’ruf Cahyono menjawab pertanyaan

Wartawan Majelis mengenai netralitas pegawai MPR

menghadapi tahun politik 2018 serta Pileg dan Pilpres

2019 beberapa waktu lalu.

Intinya, tugas MPR akan tetap berjalan, tidak boleh

terganggu oleh apa pun, termasuk oleh tahun politik.

Oleh karena itu, tugas Kesekjenan MPR  tetap

berlangsung, tetapi agenda politik juga tetap berjalan.

Karena bagaimanapun  itu adalah mandat yang harus

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jangan

sampai karena alasan tahun politik tugas dan peran

anggota MPR menjadi tertanggu.

 Selama 2018 Sekjen MPR akan fokus

melaksanakan tugas yang sudah menjadi program

dan telah direncanakan. Yaitu, rencana strategis

yang sudah dilaksanakan dari tahun ke tahun, sejak

anggota MPR periode 2014-2019 ini terpilih. Karena

itu, pada tahun keempat atau tahun 2018 ini Setjen

MPR akan semakin fokus terhadap penguatan dan

pelaksanaan tugas di tahun-tahun sebelumnya.

Ma’ruf Cahyono memberi contoh tugas-tugas

Sosialisasi Empat Pilar MPR,  pengkajian sistem

ketatanegaraan, konstitusi dan pelaksanaannya,

serta tugas untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Tugas-tugas itu, menurut Ma’ruf Cahyono,  sudah

dilaksanakan  sejak 2014 yang perlu dikompilasi dan

diformulasi agar mengerucut  pada  satu hasil

rekomendasi.

Karena output  kegiatan  Badan Pengkajian adalah

rekomendasi kajian yang terkait dengan isu aktual dan

strategis sistem  ketatanegaraan. Sehingga diharapkan

Kerja MPR Tak Akan Terganggu Tahun Politik
pada  akhir masa jabatan, sekitar Oktober 2019, bisa

dilaporkan dalam masa sidang akhir masa jabatan.

“Terkait sosialisasai, pada 2018 ini kita tentu harus

melakukan survei yang lebih representatif untuk

melihat tingkat keberhasilan kegiatan Sosialisasi yang

dilaksanakan selama ini. Sehingga akan muncul

indikator keberhasilan sosialisasi, baik secara

Kualitatif maupun Kuantitatif,” ujar Ma’ruf Cahyono.

Selain itu, menurut Ma’ruf, selama tahun politik 2018,

Setjen MPR juga akan  fokus pada  tugas-tugas yang

secara umum dilakukan MPR. Salah satunya adalah

Sidang Tahunan 2018. Apalagi Sidang Tahunan ini

sudah menjadi agenda rutin. Pada Sidang Tahunan,

Pimpinan MPR akan menyampaikan laporan kepada

masyarakat dalam sidang paripurna MPR agar

masyarakat tahu bahwa tugas MPR, sesuai  pasal 5

UU No. 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan

DPRD (MD 3) itu sudah dilaksanakan.

Ini penting, apalagi  menghadapi peralihan

kepemimpinan pada 2019. Majelis Permusyawaratan

Rakyat sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal

Ideologi Pancasila, dan Kedaulatan Rakyat,  perlu

diperkuat agar marwah MPR semakin kuat dan

kepercayaan masyarakat terhadap MPR semakin

meningkat.

Mata Pelajaran Pancasila
Terkait lahirnya  Unit Kerja Presiden Pembinaan

Ideologi Pancasila (UKP PIP) sesuai Peraturan

Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017, Sesjen

MPR menyambut baik. Menurut Ma’ruf Cahyono,

lahirnya UKP PIP akan memperkuat kerja kerja

sosialisasi yang sudah dilaksanakan MPR. Seperti

halnya di sekolah ada mata pelajaran Pancasila,

meskipun MPR sudah melaksanakan sosialisasi

Empat Pilar MPR RI.

Jadi, antara MPR dan UKP PIP memiliki   peran dan

tugas masing-masing.  MPR melakukan sosialisasi

sesuai tugas dan kewenangan yang diamanatkan

UU. Sementara  UKP PIP juga punya tugas dan memiliki

lembaga resmi. “Prinsipnya, kalau kelompok sasaran

itu diberikan instrumen yang lebih banyak itu lebih

bagus, apalagi misinya sama, untuk mensosiali-

sasikan nilai-nilai Pancasila,” jelas Ma’ruf Cahyono.

Hanya saja, kata Ma’ruf Cahyono lebih lanjut, di

MPR lebih luas, bukan hanya ideologi Pancasila tetapi

juga konstitusi, Tap MPR, NKRI, dan Bhinneka Tunggal

Ika. Sementara UKP PIP, sesuai terminologinya, adalah

pembinaan ideologi Pancasila. ❏

Ma’ruf Cahyono
Sekretaris Jenderal MPR RI
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ISTIMEWA

ISTIMEWA

P
ASCA terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta

baru banyak sekali kejutan-kejutan yang muncul, salah satunya

adalah sepeda motor kembali bebas memasuki jalan protokol

DKI Jakarta. Ini terjadi Mahkamah Agung membatalkan Peraturan

Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang

Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor, juncto  Pasal 3 ayat (1) dan

ayat (2) Pergub DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang

Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.

Keputusan MA ini berawal dari permohonan uji materi terhadap

Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Pergub DKI Jakarta Nomor 195 Tahun

2014 juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Pergub DKI Jakarta Nomor

141 Tahun 2015 era Gubernur DKI Jakarta dijabat Basuki Tjahaya

Purnama atau Ahok oleh dua orang warga yang memberi kuasa

kepada 16 orang pengacara. Hak uji materi ini diajukan oleh dua

warga yang keberatan terhadap aturan Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta yang  melarang sepeda motor melintas di sepanjang Jalan

MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat, mulai pukul 06.00-

23.00. Saat itu, Gubernur DKI yang dijabat oleh Basuki Tjahaja

Purnama membuat kebijakan tersebut untuk menekan angka

kecelakaan pengendara motor.

MA melalui putusan Nomor 57 P/HUM/2017 pada 21 November

2017mengabulkan permohonan pemohon dan memutuskan bahwa

Pergub DKI Jakarta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat, sehingga Pemprov DKI Jakarta harus membolehkan kembali

sepeda motor melintasi di Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka

Barat.

Keputusan MA tersebut ternyata menimbulkan pro dan kontra di

tengah masyarakat. Sebagian besar masyarakat, terutama pengguna

sepeda motor, sangat gembira dengan keputusan MA tersebut,

namun, ada pula yang mempertanyakan. Syarifuddin, anggota Komisi

B DPRD DKI Jakarta, misalnya, khawatir ruas jalan protokol Jakarta

akan berantakan, apalagi pembangunan MRT masih berlangsung,

ditambah lagi pertumbuhan sepeda motor yang sangat tinggi.

Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengata-

kan, keputusan MA itu sangat tepat.  Sandiaga menilai, pandangan

MA terkait dengan hak asasi manusia menggunakan jalan sudah

tepat.  “Saya juga melihat faktor ekonomi rakyat menjadi pertimbangan

dalam mencabut larangan sepeda motor melintas jalan protokol,

sebab jalur tersebut digunakan banyak pelaku usaha dalam mencari

nafkah.

“Pesan Pak Anies bahwa kita harus berkeadilan.  Dalam data

yang kami miliki bahwa lebih dari 480 ribu UMKM di seluruh DKI

Jakarta yang menggunakan jalur itu untuk koneksinya, terutama saat

kegiatan makan siang dan mereka juga memiliki hak yang sama

menggunakan jalan,” ujarnya, di Balai Kota DKI Jakarta,  Selasa (7/

11/2017). ❏

DER

S
EJUMLAH menteri di bawah koordinasi Menteri Koordinator

Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, termasuk Menteri Kelautan

dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Senin (8/1/2018) mengadakan

rapat koornasi. Usat rapat, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan

dalam jumpa pers menjelaskan bahwa dirinya telah meminta Menteri

Susi untuk tak lagi menenggelamkan kapal tahun ini.

Seperti yang sudah diketahui publik,  Susi Pudjiastuti menerapkan

terapi kejut dengan menenggelamkan atau membakar kapal pencuri

ikan di perairan Indonesia jika terbukti melanggar. Selama tiga tahun,

dari ribuan kapal asing yang ditangkap, sebanyak 363 buah kapal

telah ditenggelamkan.

“Perikanan (Kementerian Kelautan Perikanan) sudah diberitahu

tidak ada penenggelaman kapal lagi. Iya (tahun ini). Cukuplah itu

(penenggelaman), sekarang kita fokus bagaimana meningkatkan

produksi supaya ekspor kita meningkat.  Kini tiba saatnya untuk

berhenti. Mau diapakan itu kapal? Masa mau dibiarkan jadi rusak?

Padahal nelayan kita banyak. Nelayan kita ini sekarang banyak yang

di darat. Saya bilang kenapa tidak kapal itu diberikan melalui proses

yang benar kepada koperasi-koperasi nelayan kita, sehingga mereka

melaut,” jelas Luhut.

Namun, dalam rilis video yang diberikan kepada media massa

pada hari yang sama, Senin (8/1/2018), dengan tegas Menteri Susi

mengungkapkan, tidak ada yang salah dari kebijaknnya

menenggelamkan kapal asing yang terbukti bersalah.  Penenggelaman

kapal ditegaskannya adalah  amanat Undang-Undang.

“Jika ada yang berkeberatan atau ada yang merasa itu tidak

Sepeda Motor Bebas Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pro-kontra Soal Penenggelaman  Kapal Pencuri Ikan
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pantas, penenggelaman kapal dilakukan pada kapal-kapal ikan asing

yang tertangkap mencuri ikan, tentunya harus membuat satu usulan.

Usulan itu kepada presiden untuk memerintahkan menterinya

mengubah UU Perikanan di mana ada pasal penenggelaman menjadi

tidak ada. Menteri nanti mengajukan ke Badan Legislasi DPR,”

katanya.

Saling berargumen tinggi antara Luhut dan Susi ini sepertinya

memunculkan kegaduhan di tengah masyarakat.  Pro dan kontra

konteks perdebatan dua menteri tersebut sangat hangat di tengah

masyarakat.  Banyak juga masyarakat yang miris dan menyayangkan

adu argumen yang mengakibatkan mis-persepsi di tengah

masyarakat.

Semestinya, kedua pembantu presiden itu melakukan pembicaraan

terlebih dahulu jika terjadi perbedaan persepsi.  Jika masih tetap

tidak ada kesepahaman, maka selayaknya dibicarakan kepada

Presiden.  Intinya, semua kebijakan publik harus berdasar kepada

konstitusi negara dan untuk kepentingan rakyat.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendukung argumentasi Luhut.

JK meminta kebijakan penenggelaman kapal asing yang melakukan

illegal fishing atau pencurian ikan di perairan Indonesia dihentikan.

“Pandangan pemerintah, cukuplah. Ini juga menyangkut hubungan

kita dengan negara lain,” ungkap JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta,

Selasa (9/1/2018). Menurut JK, kapal-kapal asing yang ditangkap

itu cukup ditahan saja, kemudian nantinya bisa dilelang, sehingga

uangnya masuk ke kas negara.

Silang pendapat yang sempat memanas dan menimbulkan

kekhawatiran public itu membuat Presiden RI Joko Widodo angkat

bicara.   Presiden mengatakan, sempat meminta Susi untuk fokus

meningkatkan ekspor ikan. Permintaan itu disampaikan Presiden

kepada Susi dalam rapat kabinet. “Saya sampaikan ke Bu Susi, Bu

sekarang konsentrasinya ke industri pengolahan ikan, terutama yang

mendorong untuk ekspor, karena ekspor kita turun. Itu saja,” ujar

Presiden, di Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Tapi, Presiden Jokowi tetap menilai bahwa penenggelaman kapal

yang selama tiga tahun terakhir dilakukan untuk kebaikan negara.

Dan, tetap mendukung kebijakan tersebut sebagai bentuk penegakan

hukum. “Jadi, penenggelaman ini bentuk law enforcement yang kita

tunjukkan bahwa kita ini tidak main-main terhadap ilegal fishing,

terhadap pencurian ikan. Enggak main-main,” tegas Presiden. ❏

DER

T
AHUN politik 2018 dan 2019 ditandai pesta demokrasi rakyat.

Namun, dalam prosesnya banyak hal negatifyang  selalu

menyertai tahun politik, seperti gencarnya politik uang dan ‘jualan’

isu SARA demi meraup simpati massa.  Masyarakat berharap agar

pemerintah melakukan upaya-upaya preventif agar fenomena-

fenomena negatif tidak menganggu stabilitas persatuan bangsa.

Polri cepat tanggap akan hal tersebut.  Menjelang tahun politik

pertama, 2018, yakni penyelenggaraan pilkada serentak, dan

persiapan pilpres 2019, Polri menyiapkan Satuan Tugas (Satgas)

Anti Politik Uang dan Satgas Anti SARA. Khusus Satgas Anti

SARA, berada satu lini dengan Direktorat Tindak Pidana Siber

Bareskrim Polri.

Rencana pembentukan satgas tersebut sangat matang dengan

tujuan utama menekan potensi pelanggaran pidana siber yang

terkait dan menyentuh unsur SARA.  “Teknis pelaksanaannya akan

diatur Bareskrim Polri dan implementasinya nanti akan bekerjasama

dengan Kominfo dan Badan Siber Nasional,” terang Kepala Biro

Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Polisi Mohammad

Iqbal, Rabu (10/1).

Mengenai sanksi, Iqbal menjelaskan, jenis pelanggaran yang akan

ditindak sama seperti pelanggaran pidana yang berlaku. Dalam hal

pelanggaran di bidang siber dan SARA, UU ITE menjadi salah satu

aturan yang dominan. “Sesuai UU ITE yang ada, ujaran kebencian,”

tambahnya.

Upaya Polri tersebut sangat baik mengingat dalam proses

perjalanan tahun politik, fenomena politik uang sengat kental yang

berpotensi konflik.  Dari penjelasan Polri, satgas ini akan bergerak

masif dengan metode pendekatan tertentu. Apabila ada pihak yang

terindikasi memanfaatkan unsur SARA akan dilakukan pendekatan

edukatif terlebih dahulu sebelum sanksi dijatuhkan. Namun, jika sangat

terasa dan kental sekali unsur politik uangnya, Polri akan langsung

melakukan proses hukum.

Sebelum kewenangan satgas diberlakukan, Polri harus melakukan

koordinasi dan pematangan. Dari keterangan Iqbal, Dittipid Siber

telah melakukan patroli siber sebagaimana mestinya untuk memantau

tindak pidana di bidang siber. Khusus untuk persiapan Pilkada 2018,

Polri akan memantau setelah penetapan calon pada 12 Februari

mendatang.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Komisaris

Besar Polisi Martinus Sitompul menjelaskan, alokasi anggaran untuk

membentuk satgas tersebut berasal dari dana dukungan operasional

dan dana kontijensi di beberapa satuan kerja Polri. “Satgas ini akan

mengawasi empat tahapan pilkada, yakni tahap pencalonan, tahap

pemilihan, tahap penetapan calon dan tahap pengajuan keberatan

di Mahkamah Konstitusi,” tandasnya. ❏

DER

Polri Bentuk Satgas Anti Politik Uang dan SARA ISTIMEWA
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Baharuddin Aritonang
Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI

Negara yang bersamaan kedudukannya di dalam

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada

kecualinya (ayat 1); Tiap tiap warganegara berhak

mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak

bagi kemanusiaan. Pasal 28 tentang  kemerdekaan

berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran

dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang

ditetapkan dengan undang undang. Pasal 29 tentang

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

agamanya masing masing, dan untuk beribadat

menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal

30 tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta

dalam usaha pembelaan negara. Pasal 31,  tiap-tiap

warganegara berhak mendapat pengajaran. Pasal

34, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara

oleh negara.

Melalui Perubahan UUD 1945, di samping pengaturan

hak-hak dasar warga negara seperti yang dijelaskan

di atas, secara tersendiri diatur pula Hak Asasi

Manusia. Bahkan judulnya di bawah Hak Asasi

Manusia.  Dirumuskan di dalam Bab tersendiri, yakni

Bab XA Hak Asasi Manusia. Terdiri dari Pasal 28A,

Pasal 28 B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28 E, Pasal 28

F, Pasal 28 G, Pasal 28 H, Pasal 28 I, dan Pasal 28 J.

Pasal 28 A misalnya,  memuat “setiap orang berhak

untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan

kehidupannya”. Tidak jarang, materinya berulang.

Misalnya, walau Pasal 28 memuat “Kemerdekaan

berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran

T
ULISAN ini hanya dikaitkan dengan materi Hak

Asasi Manusia (HAM) di Undang Undang

Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tidak sampai membahas pelaksanaannya di dalam

penyelenggaraan negara.

Konstitusi atau UUD umumnya memuat hak-hak

dasar warga negara, di samping mengatur sistem

pemerintahan negara. Begitu jugalah sesungguhnya

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Sejak disahkan pada 18 Agustus 1945,

pembukaannya memuat antara lain tujuan didirikan-

nya pemerintahan negara serta prinsip-prinsip

dasar dalam menyelengarakan negara.

Sementara itu, Pasal –Pasalnya, yang dulu

dikenal dengan Batang Tubuhnya, juga mengatur

sistem penyelenggaraan negara serta hak-hak

dasar warga negara. Pada bagian awal diatur

sistem penyelenggraan negara, sedang di be-

berapa bagian lain diatur tentang hak-hak dasar

warga negara.

Memang tidak secara tegas disebut sebagai Hak

Asasi Manusia (HAM), melainkan tentang warga

negara dan hak-haknya.  Bukan disebut sebagai

Hak Asasi Manusia, dalam pengertian hak-hak yang

tidak dapat dipisahkan dari diri seseorang. Melainkan

hak yang terkadang ditegaskan menyatu dengan

kewajibannya sebagai warganegara.

Lihatlah Bab X Warga Negara. Pasal 26

menjelaskan siapa yang disebut sebagai warga

negara. Lantas menyusul Pasal 27 tentang Warga

Hak Asasi Manusia di UUD NRI Tahun 1945
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dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang

udang”, ayat (3) Pasal 28 E memuat “setiap orang berhak atas

kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Begitu juga beberapa bagian lainnya.

Dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, bagian dari Bab

XA Hak Asasi Manusia ini seringkali menjadi dasar putusannya.

Lihatlah Putusan MK No.13/PUU-XI/2013 tentang Masa Jabatan

Anggota BPK. Dalam Putusan itu MK mengutip Bab XA UUD 1945

tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan

Pasal 28 D ayat (3) yang berbunyi setiap orang berhak atas penga-

kuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama di hadapan

hukum (ayat 1), dan “setiap warga

negara berhak memperoleh

kesempatan yang sama dalam

pemerintahan (ayat 3).

Dalam hal itu, MK seolah

mengabaikan bunyi Pasal 28 J,

khususnya ayat (2) yang berbunyi:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk

kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang undang dengan

maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan

atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan

yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,

keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dalam tulisan ini tentu perlu dipisahkan dengan  Putusan MK Nomor

46/PUU-XIV/2016 yang dibacakan 14 Desember 2017 lalu. Putusan

itu dipahami secara keliru oleh sebagian anggota masyarakat. Karena

itu Mahkamah Konstitusi mengeluarkan rilis 18 Desember 2017.

Putusan itu, yang didasarkan atas pendapat 5 hakim konstitusi

yang menolak secara keseluruhan pengujian Pasal 284 ayat (1),

(2), (3), (4), dan (5), Pasal 285 dan Pasal 292 Kitab Undang Undang

Hukum Pidana yang berisi perzinahan dan pemerkosaan.

Berkembangnya putusan itu ke wacana LGBT, karena pemohon

mengkaitkannya atas kekhawatiran merebaknya perbuatan zina dan

LGBT. Para hakim konstitusi menganggap bahwa materi itu sudah

menjadi wewenang pembuat undang-undang, yakni Presiden

(pemerintah) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Karena itu, wacana tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi

pembentuk undang-undang.

Agar jangan sampai atas dasar

Hak Asasi Manusia, perbuatan

menyimpang dari sisi agama dan

budaya kelak dilegalkan.

Bagaimanapun pemahaman hak

asasi manusia, khususnya yang

dirumuskan di pasal-pasal UUD

NRI Tahun 1945 itu perlu

mengikuti norma-norma yang

terkandung didalam pembukaan, khususnya nilai-nilai Pancasila.

Bahwa penerapan HAM akan tetap terkait dengan nilai-nilai yang

termaktub di dalam Pancasila, baik nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha

Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia,

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan, serta untuk mewujudkan Keadilan

Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Semoga menjadi pemikiran berharga dalam penyelenggaraan

negara, baik oleh lembaga lembaga negara maupun seluruh anggota

masyaraka. ❏
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Jika penyebaran hoax dan

ujaran kebencian dibumbui

isu SARA dibiarkan maka akan

menimbulkan salah paham di

masyarakat. Dampak

selanjutnya bisa membuat

masyarakat terbelah dan

rentan bermusuhan.

Waspadai Hoax dan Isu SARA

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

AJELIS UTAMAM

M
ENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara,

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan Misbah,

dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman

berpose sambil memamerkan nota kesepakatan yang telah

ditandatangani dalam Deklarasi Internet Bebas Hoax dalam Pemilihan

Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di halaman Parkir Kantor

Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu pagi (31/1/2018).

Nota kesepakatan itu merupakan aksi untuk melawan hoax dan ujaran

Tahun Politik 2018 dan 2019

kebencian serta isu SARA di internet dalam proses Pilkada 2018.

Bawaslu menggandeng KPU dan Kemenkominfo untuk menekan

potensi menyebarnya hoax dalam Pilkada serentak 2018.

Penandatanganan nota kesepakatan aksi itu antara lain untuk

melakukan pengawasan konten internet. Selain ketiga institusi ini,

Bawaslu juga mengajak sejumlah penyedia layanan internet di Indo-

nesia, seperti Google Indonesia, Facebook Indonesia, Twitter Indo-

nesia, Telegram Indonesia, turut menyuarakan deklarasi internet In-

donesia melawan hoax di Pilkada serentak 2018.

Ketua Bawaslu Abhan Misbah mengatakan, penandatangan nota

kesepakatan antara Bawaslu, KPU, dan Kemenkominfo merupakan

bentuk penguatan terhadap demokrasi Indonesia yang kini sudah

merambah internet. Melalui kesepakatan ini, Abhan berharap, dapat

melindungi hak pemilih untuk mendapatkan informasi yang benar

dari para peserta Pemilu. “Jadi mereka terhindar dari kabar palsu

atau hoax. Saya berharap hal ini dapat mendorong terjaminnya

internet Indonesia yang bebas hoax dan konten negatif,” ujar Abhan

seperti dikutip dari media online.

Kontestasi Pilkada serentak 2018 di 171 daerah meliputi 17
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provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten

memang sudah dimulai pada Januari 2018

ini. Hari H pemungutan suara Pilkada

serentak berlangsung pada 27 Juni 2018.

Berikutnya adalah agenda pendaftaran untuk

Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden

(Pilpres) pada Agustus 2018. Riuh rendah

Pilkada serentak dan jelang Pileg dan Pilpres

ini mulai diwarnai berbagai propaganda

politik, terutama melalui arus media sosial.

Banyak kalangan menduga dari seluruh

tahapan proses Pilkada serentak, kemudian

Pileg dan Pilpres, berpotensi besar akan

berseliweran kabar palsu atau hoax dan

ujaran mengandung SARA melalui media

sosial. Melalui kabar bohong dan isu SARA,

masing-masing kubu yang berkonstestasi

akan melakukan serangan untuk

menjatuhkan citra lawan-lawan politik. Berita

hoax, ujaran kebencian, dan isu SARA kerap

diman-faatkan untuk kampanye hitam guna

menyerang lawan politik.

Tujuan politik hoax dan hate speech adalah

dalam rangka men-downgrade (menjatuh-

kan) sosok pasangan calon yang maju dalam

Pilkada. Dengan men-downgrade pasangan

calon maka sangat logis bila membuka

peluang dan menguntungkan paslon lain.

Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung pada

2017 menjadi acuan dan contoh. Hoax dan

hate speech bertebaran di media sosial

mewarnai Pilkada DKI Jakarta.

Merebaknya hoax dan ujaran kebencian

berbau SARA tentu sangat mengkhawatirkan

sejumlah pihak. Sebab, jika penyebaran hoax

dan ujaran kebencian dibumbui isu SARA

dibiarkan maka akan menimbulkan salah

paham di masyarakat. Dampak negatif dari

hoax dan ujaran kebencian yang disebarkan

ke publik bisa membuat masyarakat terbelah

dan rentan bermusuhan.

Menurut anggota MPR dari Fraksi Partai

Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukman Edy,

perkembangan dunia informasi dan teknologi

Abhan Misbah
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saat ini memang sangat luar biasa. Begitu

juga dengan media sosial sebagai salah satu

teknologi informasi baru. Dampak media

sosial ini sangat besar. Di samping manfaat

positif, media sosial juga berdampak negatif

bila disalahgunakan untuk menyebarkan

berita bohong atau hoax.  “Hoax ini sangat

merusak. Bahkan jika dipakai untuk membully,

apalagi menyangkut SARA, maka berpotensi

dan sangat membahayakan kesatuan

bangsa,” kata Lukman Edy yang juga

pimpinan Komisi II DPR kepada Majelis.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro juga

merasa miris melihat media sosial di Indone-

sia. Ia melihat dalam penyampaian opini,

pendapat, argumen, dan komentar di media

sosial kadang menggunakan bahasa yang

kasar dan jauh dari nilai-nilai keadaban

bangsa Indonesia. Siti Zuhro sudah meng-

amati perkembangan media sosial itu sejak

2013 lalu.

“Saya lihat dalam berdiskusi, menge-

mukakan pendapat, opini, komentar atau

argumen-aregumen, tidak hanya sangat

ringan (diucapkan) tetapi lebih mengarah

kepada menghujat dengan menggunakan

kata-kata atau bahasa yang kasar dan jauh

dari nilai-nilai keadaban bangsa Indonesia,”

katanya.

Siti Zuhro mengaku prihatin dengan

masalah itu. Ia merasa heran masyarakat In-

donesia sudah jauh dari nilai-nilai keadaban.

Padahal bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai

dan budaya yang luhur serta mulia. “Kita ini

orang Indonesia asli. Dalam arti sangat

menjunjung tinggi, saling menghargai, dan

menghormati orang lain,” tuturnya.

Menangkal Hoax

Toh, berita hoax, palsu, bohong, dan pro-

paganda serta isu SARA diperkirakan masih

tetap mewarnai serta menjadi komoditas

politik pada musim Pilkada serentak 2018 dan

Pemilu 2019. Anggota MPR dari Fraksi Partai

Hanura, Arief Suditomo, bahkan

memperkirakan berita hoax, propaganda,

ujaran kebencian dan isu SARA di tahun

politik ini akan lebih hebat lagi. Pasalnya, dia

menyebut sejumlah kasus berita hoax, kabar

palsu, propaganda, dan isu SARA pada saat

Pilpres 2014 dan Pilkada DKI 2017 belum

tuntas seluruhnya. “Penyebaran berita hoax

itu sudah terjadi pada Pilkada serentak 2017.

Apalagi Pilkada DKI Jakarta 2017 yang

berlangsung panas,” katanya.

Untuk meminimalisir kekhawatiran banyak

kalangan atas merebaknya kabar bohong

atau hoax dan ujaran kebencian bernuansa

SARA dalam Pilkada serentak 2018 ini perlu

dilakukan langkah-langkah preventif. Arief

Suditomo menyebutkan, lembaga seperti

Kominfo dan KPU harus terus menyo-

sialisasikan aksi anti hoax dan ujaran

kebencian bernada SARA sesuai UU No. 19

tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (ITE). “Agar kampus, Ormas, dan

masyarakat memperoleh informasi yang

benar,” ujarnya.

Arief menjelaskan, dalam UU ITE sudah

ditegaskan bahwa jika terbukti menyebarkan

berita bohong yang dapat merusak nama

seseorang bisa dikenakan pasal

pencemaran nama baik dan sanksi pidana.

Namun, sebagai anggota dewan, Arief

Suditomo tidak merasa takut menghadapi

hoax. “Kita memang khawatir, tapi tidak takut

dengan maraknya hoax. Sebab, saat ini

anggota dewan juga punya cyber army untuk

men-counter berita buruk,” katanya.

Selain sosialisasi, Arief juga menyebutkan

pendidikan merupakan kunci utama untuk

menangkal hoax. Pendidikan yang cukup

bagi masyarakat merupakan vaksin meng-

hadapi hoax dan ujaran kebencian berbau

SARA. Masyarakat yang berpendidikan bisa

mencerna, menganalisa, dan memahami

apakah berita yang didengar dan dibaca

hoax atau bukan. “Artinya masyarakat punya

filter untuk mendeteksi mana berita hoax atau

bukan,” ujar Arief.

Siti Zuhro juga mengakui bahwa jelang

Pilkada serentak ini hoax dan jualan isu SARA

masih akan meramaikan ranah media sosial.

Karena itu, ia meminta masyarakat agar tidak

terjebak isu hoax dan jangan sampai saling

mem-bully sehingga menimbulkan

perpecahan. Di mata Siti Zuhro, media sosial

saat ini kurang memberi pencerahan karena

banyak informasi yang justru menyesatkan

masyarakat.

“Terkait tahun politik ini saya menilai selama

Lukman Edy Arief Suditomo FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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ini media sosial kurang mencerahkan

sehingga seringkali informasi justru

menyesatkan masyarakat. Karena itu,

dibutuhkan kebijakan ekstra dari kita semua

menyikapi masifnya informasi di media

sosial,” katanya.

Wiwiek, sapaan akrab Siti Zuhro, meminta

masyarakat (pemilih) untuk cerdas melihat

calon, baik dalam Pilkada maupun Pileg atau

Pilpres. Sebab, tak bisa dipungkiri, informasi

tentang calon akan banyak berseliweran di

jagad maya. Untuk itu, Siti Zuhro meminta

masyarakat agar tidak terjebak dengan kabar

bohong atau hoax.

“Di tahun politik ini, rakyat pemilih dalam

hal ini masyarakat Indonesia yang berhak

memilih mesti pintar melihat calon, baik di

Pilkada, Pileg maupun Pilpres. Harus selektif,

cerdas dalam memilih. Pantau informasinya

secara benar karena banyak informasi

berseliweran di jagad maya yang tidak

semuanya benar dan valid,” jelasnya.

Bahkan, untuk menangkal hoax dan ujaran

kebencian serta isu SARA, Wiwiek

mengajak masyarakat untuk kembali kepada

Pancasila, terutama sila kedua, yakni

Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila

kedua Pancasila akan menuntun perilaku dan

tutur kata kita. Perilaku dan tutur kata

merupakan cerminan dari kepribadian yang

ada dalam sanubari kita. “Dimensi sila kedua

ini harus lekat dengan diri kita. Jadi, nilai-

nilai yang ada pada sila kedua Pancasila ini

harus melekat di masyarakat kita. Ini akan

memengaruhi perilaku dan tutur kata kita

sebagai cerminan kepribadian yang ada

dalam sanubari kita,” jelasnya.

Bahkan lebih jauh lagi Siti Zuhro meng-

usulkan agar pemerintah menghidupkan

kembali badan atau lembaga yang melakukan

pembinaan Pancasila, seperti BP7 dan pro-

gram P4 (Pedoman Penghayatan dan

Pengamalan Pancasila). Sebab, sejatinya

nilai-nilai Pancasila dipraktikkan melalui tutur

kata, perilaku, dan tindakan. “Substansi nilai

Pancasila ada dalam tutur kata, perilaku, dan

tindakan,” ujarnya.

Karena itu, ia menilai peran yang dilakukan

MPR dengan Sosialisasi Empat Pilar MPR

sudah sangat baik. Apalagi MPR juga

menggelar kajian-kajian dan diskusi soal

kenegaraan yang disangkutpautkan dengan

implementasi Pancasila. “Di tahun politik ini

apa yang sudah dilakukan MPR perlu

ditingkatkan lagi,” pintanya.

Terkait dengan peran MPR menghadapi

tahun politik, khususnya mengantisipasi

merebaknya hoax, ujaran kebencian, dan isu

SARA, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid

juga mengungkapkan pentingnya

menyosialisasikan nilai-nilai luhur dan

sosialisasi Tap MPR tentang Etika Kehidupan

Berbangsa dan Bernegara. “Pada prinsipnya

bagaimana agar kita ber-Pancasila dan ber-

NKRI sebagai bagian dari Sosialisasi Empat

Pilar MPR,” katanya kepada Majelis.

Menurut Hidayat Nur Wahid, saat ini MPR

bukanlah lembaga politik langsung. Posisi

MPR sekarang ini bukan lagi sebagai

lembaga tertinggi negara. Tugas MPR adalah

menyosialisasikan Empat Pilar MPR.

Sehingga peran yang bisa dilakukan MPR

sebatas terus menyosialisasikan nilai-nilai

luhur yang terkandung dalam Empat Pilar

MPR. “Isu-isu di MPR adalah soal UUD, sistem

ketatanegaraan, dan tidak langsung ke

masalah politik,” ujarnya.

Karena itu, kata Hidayat Nur Wahid, MPR

sebagai lembaga negara melalui Pimpinan

MPR hanya bisa pro aktif untuk mengingatkan

lembaga-lembaga Negara, seperti polisi,

jaksa, badan cyber, untuk melaksanakan

kewajibannya masing-masing. “Ini menjadi

bagian dari sosialisasi Tap MPR tentang Etika

Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Kita

harapkan lembaga negara bisa menerima

imbauan MPR,” harapnya. ❏

Deri Irawan/M. Budiono/Budi Sucahyo
Siti Zuhro

Hidayat Nur Wahid
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M
ASIH dalam hitungan hari setelah

dilantik menjadi Panglima TNI oleh

Presiden Joko Widodo, Marsekal Hadi

Tjahjanto sudah menjadi sasaran penyebar

hoax. Sebuah meme beredar di dunia maya.

Dalam meme itu tertulis permintaan agar

pribumi merapatkan barisan. Permintaan itu

disambung dengan kalimat yang menyebut-

kan Marsekal Hadi Tjahjanto yang telah

dilantik menjadi Panglima TNI beristri

(perempuan keturunan Tionghoa bernama)

Lim Siok Lan.

Tim Cyber Bareskrim Mabes Polri ber-

gerak cepat. Pada 15 Desember 2017,

penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber

Bareskrim Polri menangkap Siti Sundari

Daranila (51 tahun), pemilik akun Facebook

Gusti Sikumbang. Siti ditangkap karena

dianggap sebagai pengunggah meme

bernuansa SARA dan menyebarkan konten

hoax yang menyatakan istri Hadi Tjahjanto

keturunan etnis Tionghoa. Meme itu sudah

beredar luas di dunia maya. Namun Siti

dianggap sebagai orang yang pertama

Kasus-Kasus Hoax dan Ujaran
                       Mengandung SARA

Black campaign atau kampanye hitam, politik SARA, hingga hoax pun menjadi pekerjaan rumah
bagi aparatur kepolisian dan penyelenggara Pemilu.

mengunggah meme tersebut. Sehari-hari Siti

berprofesi sebagai dokter. Sehari setelah

ditangkap, Siti Sundari ditahan di rumah

tahanan Bareskrim Polri.

Berikut kalimat hoax yang diunggahnya:

KITA PRIBUMI RAPATKAN BARISAN..

PANGLIMA TNI YANG BARU MARSEKAL

HADI TJAHYANTO BERSAMA ISTRI

*LIM SIOK LAN* DGN 2 ANAK CEWEK

COWOK….ANAK DAN MANTU SAMA

SAMA DIANGKATAN UDARA…..

Kalimat itu merupakan caption sebuah foto

yang menampilkan Hadi Tjahjanto beserta

keluarga.

Setelah penyidik Bareskrim Polri

memeriksa lebih jauh, dalam akun pribadi Siti

Sundari juga ditemukan sejumlah unggahan

mengandung SARA. Siti Sundari dikenakan

UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi

Transaski Elektronik dan UU No. 40 Tahun

2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras

dan Etnis. Ia terancam hukuman enam tahun

penjara.

Padahal, menurut keterangan Panglima

TNI, istrinya sama sekali bukan keturunan

Tionghoa. Rupanya serangan kepada

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bukan

kali ini saja terjadi. Pada saat namanya

muncul sebagai kandidat kuat Panglima TNI,

terutama setelah direkomendasikan

Presiden Joko Widodo, Hadi (dan juga TNI

AU sebagai angkatan Hadi Tjahjanto) juga

diserang isu PKI.

Serangan hoax dan ujaran mengandung

SARA yang dialami Panglima TNI Marsekal

Hadi Tjahjanto semakin menambah panjang

daftar kasus-kasus hoax dan ujaran

kebencian  di media sosial. Sepanjang 2017,

Mabes Polri disibukkan dengan berbagai

kasus berita bohong atau hoax dan ujaran

kebencian (hate speech) mengandung

SARA di media sosial. Hoax dan ujaran

kebencian begitu cepat menyebar di media

sosial. Polisi pun sibuk memburu pelakunya.

Kejahatan di dunia maya (cyber crime)

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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memang tak lepas dari pantauan aparatur

keamanan. Untuk membatasi ruang gerak bagi

pelaku, Polri telah membentuk unit Direktorat

Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Ini

membuktikan bahwa Polri serius menghadapi

kasus di jejaring sosial yang berpotensi

menimbulkan bibit-bibit per-pecahan dalam

kehidupan masyarakat, mengadu domba

antarsesama anggota masyarakat dan

pemerintah, serta menggangu stabilitas sosial

politik di Indonesia.

Sepanjang tahun 2017 lalu polisi telah

melakukan pengusutan kasus dan penang-

kapan para pelaku penyebar hoax dan ujaran

kebencian mengandung SARA di dunia

maya. Penangkapan dan pengusutan

dilakukan terhadap pelaku yang bergerak

secara perorangan ataupun terorganisir.

Ada sejumlah nama yang kondang dalam

kasus hoax dan hate speech yang ditangani

polisi sepanjang 2017. Sedikitnya tercatat

lebih dari 10 kasus yang menonjol terkait

hoax dan ujaran kebencian di media sosial.

Berikut ini beberapa di antaranya.

Kasus hoax dan hate speech yang sempat

menghebohkan pada pertengahan 2017

adalah kelompok Saracen. Kelompok ini

mengunggah konten berisi ujaran kebencian

dan hoax yang ditujukan pada kelompok

tertentu. Beberapa postingan kelompok ini

menyinggung sentimen SARA. Dalam kasus

ini polisi menetapkan empat pengurus sebagai

tersangka. Mereka adalah Mohammad Faisal

Todong, Sri Rahayu Ningsih, Jasriadi, dan

Mohammad Abdullah Harsono.

Para pelaku dianggap menyebarkan

konten ujaran kebencian berbau SARA di

media sosial sesuai pesanan dengan tarif

Rp 72 juta. Media yang digunakan antara

lain grup facebook Saracen News, Saracen

Cyber Team, situs Saracennews.com, dan

berbagai grup lain yang menarik minat

warganet untuk bergabung. Tercatat jumlah

akun yang tergabung dalam jaringan grup

Saracen lebih dari 800.000 akun.

Di laman facebook-nya, Sri menghina

Presiden Joko Widodo dan pemerintah.

Sementara itu Faisal mengunggah gambar

yang isinya tudingan bahwa Jokowi adalah

keluarga dari Partai Komunis Indonesia (PKI).

Ada juga konten berisi penghinaan terhadap

Polri dan Kapolri. Selain itu beberapa gambar

dan tulisan yang diunggah dinilai

menyinggung SARA.

Jika Saracen bergerak secara ter-

organisir, pelaku lain bergerak secara

perorangan. Seperti paranormal kondang Ki

Gendeng Pamungkas. Dia juga terjerat kasus

hoax dan ujaran kebencian. Ki Gendeng

Pamungkas membuat video sepanjang 54

detik yang memuat unsur bersifat rasial.

Video itu dibuat pada 2 Mei 2017. Selain

video, Ki Gendeng juga memproduksi atribut

seperti kaus, stiker, jaket, hingga kantong

plastik bermuatan SARA. Bahkan, dia

membagikan atribut itu kepada orang-orang

di lingkungannya.

Selain Ki Gendeng Pamungkas, ada nama

pentolan Dewa 19, Ahmad Dhani. Kasus ini

sedang bergulir dengan tuduhan melalui twit-

ter-nya Ahmad Dhani dianggap menye-

barkan kebencian terhadap kelompok

tertentu. Dhani berkicau menggunakan akun

@AHMADDHANIPRAST yang isinya di-

anggap menghasut dan kebencian terhadap

pendukung Ahok. Dhani dilaporkan atas

sangkaan melanggar Pasal 28 Ayat (2)

juncto Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Kasus lain yang saat ini sedang disidang-

kan adalah kasus Jonru Ginting. Dia

ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan

penyebaran ujaran kebencian melalui konten

di media sosial. Unggahan Jonru ini dinilai

sangat berbahaya dan dapat memecah

belah masyarakat. Dalam satu postingannya

Jonru mempersoalkan Quraish Shihab yang

akan menjadi imam shalat Idul Fitri di Masjid

Istiqlal, Jakarta. Menurut Jonru, Quraish

Shihab tidak pantas menjadi imam lantaran

pernyataannya yang menyebutkan wanita

muslim tidak perlu menggunakan jilbab.

Kemudian Jonru mengajak umat Islam agar

tidak shalat Idul Fitri di Masjid Istiqlal jika

imamnya adalah Quraish Shihab.

Selain kasus-kasus tersebut, beberapa

kasus hoax dan ujaran kebencian

mengandung SARA yang ditangani polisi, di

antaranya Tamim Pardede,  pemilik akun

@warga_biasa (Dodik Ikhwanto), Asma

Dewi, dan lainnya.

Memang, memasuki tahun politik 2018 ini

konstelasi politik mulai memanas. Konflik in-

ternal partai hingga kampanye hitam untuk

menjatuhkan lawan politik sudah mewarnai

jagad politik nasional. Pemilihan kepala

daerah (Pilkada) serentak juga dibayang-

bayangi kasus hoax dan ujaran kebencian

mengandung SARA. Kepolisian semakin

disibukkan dengan memburu para pelaku

penyebar kabar bohong atau hoax dan ujaran

kebencian mengandung SARA di media

sosial. Black campaign atau kampanye

hitam, politik SARA, hingga hoax pun menjadi

pekerjaan rumah bagi aparatur kepolisian

dan penyelenggara pemilu. ❏

BSC
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MAJELIS UTAMA

Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI
FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

P
ADA 27 Juni 2018 akan diadakan

pemilihan kepala daerah (Pilkada)

serentak untuk 171 daerah, meliputi

17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

Menjelang Pilkada serentak, banyak

kalangan yang mengkhawatirkan

merebaknya penyebaran kabar bohong

(hoax) dan ujaran kebencian SARA,

terutama di dunia maya. Pasalnya, berita

hoax dan ujaran kebencian mengandung

SARA kerap dimanfaatkan untuk kampanye

hitam menyerang dan menjatuhkan lawan

politik. Dampak negatif dari hoax dan ujaran

kebencian mengandung SARA yang di-

sebarkan ke publik bisa membuat masya-

rakat terbelah dan rentan bermusuhan.

Apa peran MPR mengantisipasi

penyebaran hoax dan ujaran kebencian

mengandung SARA? Untuk menjawab

pertanyaan ini Majelis wawancarai Wakil

Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Berikut

wawancara dengan Hidayat Nur Wahid yang

juga anggota Komisi I DPR beberapa waktu

lalu. Petikannya.

Banyak kalangan yang mengkhawa-

tirkan penyebaran kabar bohong atau

hoax dan ujaran kebencian mengan-

dung SARA dalam Pilkada serentak

2018 ini. Apa tanggapan Bapak?

Tidak hanya pada saat Pilkada, sekarang

pun sudah banyak kabar bohong atau hoax.

Apalagi nanti menjelang Pilkada yang

dilakukan secara serentak. Sebab, Pilkada

bisa memancing munculnya beragam

tindakan dan perilaku yang mungkin hanya

demi kemenangan Pilkada semua cara

dilakukan, termasuk menyebar hoax, fitnah,

adu domba, atau apa saja.

Karena itu, menurut saya, penting bagi

negara untuk hadir dalam bentuk yang netral.

Ada UU tentang ITE, badan cyber nasional,

termasuk Menkominfo. Setiap lembaga

negara itu penting untuk melaksanakan

amanah sejujur-jujurnya, sebaik-baiknya,

dan seadil-adilnya. Lembaga-lembaga ini

harus melakukan sosialisasi secara maksi-

mal tentang larangan hoax dan dampak

hukum kalau menyebarkan hoax sehingga

rakyat paham dan tidak menyebarkan hoax.

Masyarakat juga ikut aktif agar melaporkan

hoax kepada pihak berwenang. Tapi lem-

baga-lembaga ini harus jujur dan adil. Jangan

sampai jika pelaku hoax itu menjadi bagian

dari pendukung tidak ditindak, tapi pelaku lain

yang hanya mengkritik dianggap hoax.

Kita berada di negara hukum. Artinya,

semua harus taat dan berperilaku sesuai

aturan hukum. Kalau memang salah ya

dihukum. Tapi kalau tidak salah jangan

difitnah. Jangan sampai dengan dalih

memerangi hoax lalu ternyata untuk

membungkam lawan politik atau memfitnah

dan menjatuhkan lawan politik. Karena itu

penegak hukum harus benar-benar adil.

Jangan penegak hukum dimanfaatkan oleh

WAWANCARAWAWANCARA

Jangan Pakai Hoax untuk Memenangkan
                                             Pilkada
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satu kelompok untuk kemudian dengan dalih

hoax dipakai untuk memfitnah kelompok lain.

Apakah hoax dan ujaran kebencian

mengandung SARA bisa memengaruhi

pemilih dalam Pilkada?

Hoax bisa dilakukan dengan cara yang

tidak vulgar, bahkan sangat halus. Kata

kuncinya adalah kebohongan. Bukankah

kebohongan itu bisa dilakukan dengan cara

yang canggih, padahal ujungnya adalah

kebohongan. Kalau kebohongan itu dilakukan

dengan cara yang canggih maka bisa efektif

untuk memosisikan lawan politik sebagai

tidak layak dipilih atau malah dirinya seolah-

olah paling hebat sehingga layak dipilih.

Jadi, sekalipun masyarakat makin cerdas,

pembuat hoax juga semakin cerdas.

Sehingga tidak mudah ketahuan bahwa itu

adalah hoax. Memang rakyat harus semakin

kritis dan cerdas, bertanggungjawab serta

paham bahwa kedaulatan di tangan mereka.

Tetapi ibarat penjahat, maling akan semakin

canggih. Bahkan mereka 10 langkah lebih

canggih dari polisi atau penegak hukum.

Bagaimana mengantisipasi hoax dan

ujaran kebencian mengandung SARA

di media sosial?

Jadi memang isu tentang hoax ini adalah

isu yang sangat sensitif. Karena itu,

penyelesaiannya pun memerlukan kejujuran

dan keberanian untuk berlaku adil. Negara

harus adil terhadap partai politik dan

kandidat. Mereka juga penting untuk

menegaskan kepada tim sukses, pendukung,

untuk berorientasi pada kemenangan secara

ksatria, obyektif, menang tanpa fitnah,

menang tanpa hoax. Kalau hal itu menjadi

komitmen semua partai dan kandidat serta

disosialisasikan maka bisa mengurangi

secara efektif.

Kita khawatir ada pihak ketiga yang

sengaja membuat hoax untuk mengadu-

domba. Intinya agar terjadi konflik dan

disharmoni sesama warga bangsa di akar

rumput. Melalui Pilkada mereka ingin

mengadu-domba bangsa Indonesia. Maka

dibuatlah hoax dan ujaran kebencian

mengandung SARA yang seoah-olah datang

dari salah satu pihak calon. Jika sudah terjadi

adu domba dan tidak ada sanksi hukum

maka sudah sangat efektif untuk

menghancurkan Indonesia. Karena itu

kehadiran negara sangat penting.

Negaralah yang memiliki wewenang untuk

menjatuhkan sanksi hukum termasuk kepada

pihak ketiga yang menyebarkan hoax dengan

maksud membuat kericuhan dan adu domba.

Jadi, apa pun penting untuk diingatkan

bahwa kita berada di negara Pancasila.

Negara yang berketuhanan yang maha esa.

Karena itu semua ajaran apa pun melarang

penyebaran kabar bohong atau hoax. Jika

Anda masih mengaku warga negara

Indonesia dan berani mengatakan Aku

Pancasila maka tinggalkanlah hoax. Sebab

hoax bertentangan dengan Pancasila dan

prinsip ketuhanan, kemanusiaan, dan

persatuan. Sekali lagi tinggalkan hoax.

Jangan pakai hoax untuk cara memenangkan

Pilkada.

Bagaimana Bapak melihat sanksi

kepada pelaku penyebar hoax dan isu

SARA?

Institusi hukum seperti polisi, hakim, jaksa,

badan cyber nasional, harus benar-benar

bekerja dengan jujur, adil, tanpa pandang

bulu, serta bekerja dengan tulus. Artinya,

bukan bekerja karena pesanan politik, atau

karena agenda politik yang lain. Penegak

hukum harus benar-benar menegakkan

keadilan. Jika benar harus dikatakan benar,

dan salah dikatakan salah, untuk semua

pihak. (Keadilan) ini yang belum terlihat.

Pemerintah membentuk badan

cyber dan kepolisian membentuk

satgas anti SARA, apakah bisa

mengatasi hoax dan isu SARA?

Sampai hari ini kita belum mendengar hasil

kerja dari badan-badan itu. Meski badan-

badan itu sudah ada tapi kenyataannya hoax

tetap jalan terus. Setelah heboh dengan hoax

membangun, kita tidak dengar lagi tentang

Badan Cyber Nasional. Padahal hoax bisa

diproduksi terhadap siapa pun. Kita kritik

lembaga-lembaga tersebut. Jika tidak ada

kinerja dan kerjanya, keberadaan lembaga-

lembaga seperti itu hanya menghamburkan

uang negara.

Apa peran yang bisa dijalankan MPR

untuk menangkal hoax dan isu SARA

dalam Pilkada serentak 2018?

Pertama, posisi MPR sekarang ini tidak lagi

sebagai lembaga tertinggi negara. Kedua,

kita punya tugas untuk mensosialisasikan

Empat Pilar MPR. Jadi, peran yang bisa

dilakukan MPR adalah terus mensosiali-

sasikan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur itu

penting untuk terus disosialisasikan.

MPR sebagai lembaga negara melalui

pimpinannya bisa pro aktif untuk mengingat-

kan lembaga-lembaga Negara, seperti polisi,

jaksa, badan cyber, untuk melaksanakan

kewajiban mereka. Ini menjadi bagian dari

sosialisasi Tap MPR tentang Etika Kehidupan

Berbangsa dan Bernegara. Atau, meng-

ingatkan tentang prinsip-prinsip ber-

Pancasila, dan NKRI, sebagai bagian dari

sosialisasi.

Kita harapkan lembaga negara bisa

menerima imbauan MPR karena MPR bukan

lembaga politik langsung. Isu-isu di MPR

adalah soal UUD, sistem ketatanegaraan,

dan tidak langsung ke masalah politik. Jadi

semoga imbauan MPR bisa diterima dengan

baik karena apa yang disampaikan MPR

adalah politik kenegarawanan. ❏
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Refleksi Akhir Tahun

Ketua MPR

Ajak Media Rekatkan

Ketua MPR Zulkifli Hasan berharap pada

tahun politik ini isu-isu seperti SARA bisa

diredam.

Kembali Persatuan

J
ELANG tutup tahun, Ketua MPR Zulkifli Hasan menggelar refleksi

akhir tahun 2017 bersama wartawan parlemen, di Restoran

Pulau Dua, Jumat (29/12/2017). Pertemuan tersebut juga dihadiri

anggota MPR Fraksi PAN Eko Hendro Purnomo, dan Sesjen MPR

Ma’ruf Cahyono. Ketua MPR mengingatkan kepada seluruh elemen

bangsa untuk merekatkan kembali persatuan.

Tahun 2018 sudah memasuki tahun politik. Pada 2018 ada 171

pemilihan kepala daerah serta pendaftaran calon presiden (capres)

dan calon wakil presiden (cawapres) pada September 2018. Tahun

2018 pun sudah dimulai kampanye. Ketua MPR Zulkifli Hasan

berharap, pada tahun politik ini isu-isu seperti SARA bisa diredam.

“Persoalan SARA, perbedaan dan keragaman sudah selesai 72

tahun lalu. Jangan lagi kita mempersoalkan agama, suku, dan latar

belakang. Jangan lagi kita mempersoalkan apa yang sudah disepakati

72 tahun lalu,” kata Zulkifli Hasan yang mulai popular dengan

panggilan Zulhasan ini.

Zulhasan mengajak kalangan media (cetak, online, dan elektronik)

untuk bersama-sama meredam isu-isu seperti SARA. Kalangan media

perlu memberikan edukasi kepada masyarakat. Jika tidak diberi

edukasi, masyarakat akan mempercayai media sosial. “Mari kita

bersama-sama untuk meredam. Tugas MPR adalah menjaga

persatuan. Saya berharap media membantu MPR untuk meluruskan

kembali janji-janji kebangsaan,” ajaknya.

Zulhasan juga berharap, pada tahun politik kontestasi Pilkada

tidak lagi mempertaruhkan segalanya. Jangan lagi Pilkada

menghalalkan segala cara. Pilkada adalah adu konsep dan gagasan.

Setelah persaingan, kita bersatu lagi sebagai saudara.

Dari berbagai diskusi, Zulhasan mengungkapkan bahwa persoalan

utama kita adalah kesenjangan dan social distrust. Publik tidak

percaya pada lembaga parlemen (DPR), partai politik, dan ormas-

ormas besar secara struktural. Penyebabnya, DPR, parpol, dan
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ormas tidak memperjuangkan apa yang

dirasakan masyarakat.

Dia mencontohkan, pembahasan

Rancangan Undang-Undang Minuman

Beralkohol (RUU Minol). Zulkifli mengaku

mendapat informasi bahwa 8 fraksi partai di

DPR mendukung peredaran minuman keras.

Sikap itu tidak sejalan dengan keinginan

masyarakat agar minuman keras tidak dijual

bebas di warung-warung. Dengan sikap itu,

publik merasa tidak terwakili oleh DPR. “Saya

dengar 8 parpol setuju peredaran itu, saya

menolak keras dari awal. Publik tidak ingin

miras itu ada di warung-warung. Karena

akan membahayakan generasi muda kita,”

tandasnya.

Selain itu, publik juga merasakan

kehilangan pengamat politik dan ekonomi

yang kritis. Peran pengamat politik dan

ekonomi yang kritis sudah diambil alih para

ulama dan penceramah agama. “Jadi para

pengamat politik, pengamat ekonomi yang

lain-lain itu yang dulu bisa memberikan

kritik dan sebagainya mulai hilang itu diambil

alih peran itu oleh ustad-ustad yang

dengan fasih ceramah di hari Jumat,” ucap

Zulkifli. ❏

BSC
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D
ELEGASI Pimpinan Majelis

Permusyarawatan Rakyat (MPR) RI

melakukan kunjungan kerja daerah ke

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dalam

rangka melihat kondisi pembangunan dan

keamanan daerah perbatasan tersebut.

Delegasi pimpinan MPR RI langsung melaku-

kan pertemuan bersama Pemerintah Provinsi

dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

(FKPD) Kepri di Aula Kantor Gubernur,

kawasan Dompak, Tanjungpinang, Senin (11/

12/2017).

Hadir dalam pertemuan ini Gubernur

Kepulauan Riau Dr. H. Nurdin Basirun, Deputi

Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara

BNPP Drs Robert Simbolon, MPA.,  Kapolda

Irjen Pol Didid Widjanardi, Danlantamal IV

Laksamana Pertama Ribut Eko S.,  Danlanud

Kol Pnb Moh Dadan, Kasrem 033 Wira

Pratama Kol Inf Martin SM Turnip, serta

perwakilan Dirjen Bea Cukai.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua MPR RI,

E.E Mangindaan menyampaikan, kunjungan

kerja ke Provinsi Kepri merupakan salah satu

bentuk kepedulian terhadap daerah perbatasan,

terutama Kepri sebagai wilayah perbatasan

yang strategis karena berbatasan langsung

dengan sejumlah negara tetangga. “Kepri

merupakan wilayah yang mencerminkan

halaman depan Indonesia atau berada di

hadapan wilayah tetangga. Tentunya, ini harus

menjadi perhatian khusus,” katanya.

Di samping memiliki kondisi geografis yang

strategis, Kepri juga wilayah yang banyak

menyimpan sejarah. Kota Tanjungpinang

dulu adalah pusat pemerintahan Kesultanan

Lingga yang menjadi bagian Kesultanan

Malaka. Berbekal segudang sejarah asal

usul Kesultanan Melayu tersebut, Kepri

menjadi patokan dasar dalam peningkatan

keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan

infrastruktur dasar sosial. “Ini menjadi

patokan kita dalam segi keamanan,

kesejahtaraan masyakat, dan hal lainnya,”

tegas Mangindaan.

Wakil Ketua MPR menilai bahwa

masyarakat di perbatasan merupakan

benteng Pancasila. Karena itu perhatian

harus secara penuh dicurahkan pada

masyarakat perbatasan dalam rangka

menjaga Pancasila. “Kalau boleh saya

menyebutkan masyarakat di perbatasan

adalah benteng Pancasila. Oleh karena itu

perhatian kita harus betul-betul penuh

Daerah Perbatasan

E.E. Mangindaan: Masyarakat Perbatasan
                       Adalah Benteng Pancasila

Masyarakat di perbatasan merupakan benteng Pancasila. Karena itu perhatian harus secara

penuh dicurahkan pada mereka dalam rangka menjaga Pancasila.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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menjaga keutuhan negara kesatuan di mana

benteng Pancasila ada di daerah perbatasan,”

kata anggota Komisi II DPR ini.

Menurut Mangindaan, Indonesia yang

secara geografis berbatasan dengan 10

negara perlu mendapat perhatian karena

posisinya yang strategis dan penting. “Selain

menjadi batas wilayah kedaulatan, daerah

perbatasan menjadi wilayah yang

mencerminkan halaman depan atau beranda

dari wilayah kedaulatan Indonesia yang

harus indah dan berketahanan,” paparnya.

Hal utama yang dihadapi pada semua

daerah perbatasan di Indonesia, sambung

Mangindaan,  antara lain masalah keamanan,

kesejahteraan, kurangnya struktur dan

infrastruktur dasar sosial. Kesejahteraan

dan keamanan ibarat dua sisi dalam satu

mata uang. Tanpa kesejahteraan maka

keamanan tidak tercapai. Tanpa keamanan,

kesejahteraan juga sult dicapai.

“Dalam rangka wilayah perbatasan agar

senantiasa mengacu pada keutuhan negara

Republik Indonesia. Ini yang menjadi fokus

MPR, karena tugas MPR yaitu memastikan

NKRI ini tetap utuh,” kata politisi Partai

Demokrat ini.

Mangindaan menambahkan, di samping

kesejahteraan itu sendiri diperlukan dukung-

an TNI untuk mengawal keutuhan NKRI baik

dalam konsep pertahanan maupun teritorial.

Kepolisian dalam konteks Kamtibmas dan

penegakan hukum, para tokoh masyarakat,

rohaniawan, budayawan, dan lainnya, serta

pemerintah sendiri.  Semuanya penting bagi

mewujudkan kehidupan di masyarakat maju

dan sejahtera.

UU Kepulauan

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau,

Nurdin Basirun menyambut baik kunjungan

yang dilakukan MPR RI Kepri. Menurutnya,

bentuk perhatian khusus tersebut

merupakan hal yang sudah seharusnya

diberikan kepada wilayah Kepri, mengingat

Kepri sebagai garda terdepan Indonesia dan

memiliki kondisi geografis 96% lautan.

Kendati demikian, dengan kondisi alam

yang begitu dinamika, Kepri tetap bisa

menjaga keamanannnya. Bahkan, bidang

investasi pun dapat berjalan dengan baik.

Meski, akhir-akhir ini juga mendapat imbas

dari perekonomian global. “Dengan kondisi

seperti ini, investasi juga sangat baik,”

katanya.

Nurdin Basirun berharap, MPR dapat

mendorong hadirnya kebijakan Undang-

undang tentang Daerah Kepulauan. UU ini

diperlukan agar dalam pengelolaan wilayah

perbatasan khususnya Kepulauan Riau

dapat berjalan dengan baik sesuai program

pemerintah yang ingin mewujudkan Indone-

sia sebagai poros maritim.

“Kepulauan Riau yang terdiri dari 2.000-

an pulau, letak geografisnya memenuhi

pembangunan nasional pada umumnya,

berada pada beranda terdepan. Kita sepakat

beranda terdepan harus nyaman, bagus,”

kata Nurdin.

Dia juga  mengatakan bahwa kondisi

perpolitikan di wilayahnya berlangsung

aman dan tidak ada ‘keramaian’ dari

kelompok manapun. Dengan demikian,

kegiatan investasi berjalan lancar dengan

sendirinya.

“Mungkin dari pusat secara khusus beri

perhatian kepada Kepri karena ongkos dari

laut tentu lebih mahal. Kami mohon dorongan

agar ada kebijakan terkait UU Daerah

Kepulauan, sehingga apa yang diamanahkan

pemerintah pusat berjalan lancar. Mudah-

mudahan ada rencana khusus soal UU

Daerah Kepulauan,” ucapnya. ❏
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Sosialisasi Empat Pilar

P
ARA motivator dinilai memiliki posisi

strategis untuk mendukung Sosialisasi

Empat Pilar MPR. Dengan kemampuan

orasi dan jumlah follower yang besar, moti-

vator bisa melakukan pendekatan

sosialisasi nilai-nilai kebangsaan yang

berbeda. Hal inilah yang mendasari Ketua

MPR Zulkifli Hasan menggelar pertemuan

bersama para motivator dari berbagai latar

belakang kepakaran. Pertemuan ini di-

laksanakan untuk mendengarkan masukan

mengenai metode kekinian Sosialisasi

Empat Pilar MPR.

“Intinya saya ingin mendengar masukan

teman-teman kita, motivator,  bagaimana

agar Sosialisasi Empat Pilar MPR ini diterima

semua kalangan. Karena motivator kan

langsung bersentuhan dengan masya-

rakat,” kata Zulkifli Hasan dalam pertemuan

yang digelar di Ruang Delegasi, Gedung

Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta,

Kamis (21/12/2017).

Hadir dalam pertemuan ini sejumlah moti-

vator, antara lain Hermawan Kertajaya, Tung

Desem Waringin, Andre Wongso, Ippho

Ketua MPR Gandeng Motivator
Dengan kemampuan orasi dan jumlah follower yang besar, motivator bisa melakukan pendekatan

sosialisasi nilai-nilai kebangsaan yang berbeda.

Santosa, Ponjian Law, dan Bong Chandra.

Hadir pula penulis novel Asma Nadia, moti-

vator parenting keluarga Elly Risman, pakar

keuangan Ahmad Gozali, musisi Dwiki

Dharmawan, dan motivator lainnya seperti

Jaya Setiabudi, Muhammad Assad,  Teddy

Tardiana (Snada), Putu Putrayasa, Dedy

Hartono, Wendy Abdillah, dan Kak Awam

Prakoso.

Turut hadir dalam acara ini, Ketua DPP PAN,

Intan Fitriana Fauzi, Wakil Ketua Umum

Perempuan Amanat Nasional (PUAN), Futri

Zulya, dan Ketua DPW PAN DKI Jakarta yang

juga anggota Fraksi PAN MPR, Eko Hendro

Purnomo, sekaligus menjadi moderator acara

tersebut, serta Sesjen MPR Ma’ruf Cahyono.

Zulkifli Hasan meminta agar para motiva-

tor, pakar pendidikan anak dan pakar strategi

pemasaran ikut membangun dan

menyebarkan wawasan kebangsaan dalam

setiap materi yang disampaikan saat menjadi

pembicara di berbagai acara. Sosialisasi

Empat Pilar MPR merupakan tugas MPR,

namun kemampuan MPR sangat terbatas.

Karena itulah MPR mengundang pada moti-

vator untuk membantu menyosialisasikan

semangat kebangsaan tersebut.

“Saya berterima kasih kepada para motiva-

tor ini yang di tengah kesibukannya,  mereka

meninggalkan pekerjaan, meluangkan waktu

untuk bersama-sama berbagi soal komitmen

kebangsaan. Semoga silaturahim ini

bermanfaat bagi bangsa dan negara,” katanya.

Menurut Zulkifli, rasa persaudaraan

sesama anak bangsa sempat hilang dalam

setahun belakangan ini, akibatnya anak

bangsa terpecah-belah dan persaudaraan

kebangsaan memudar. “Kita sempat alpa

selama setahun belakangan ini, sekarang

permusuhan di mana-mana, sedikit-sedikit

marah, padahal kita ini bangsa besar yang

sama-sama lahir dari rahim NKRI,” ujarnya.

Menghadapi era generasi zaman now

dan kekinian, Zulkifli Hasan mengaku akan

mengajak para motivator untuk bersama

menyampaikan nilai-nilai luhur bangsa

bersama masyarakat . “Metode motivator

ini bisa membuat Pancasila dan nilai-nilai

luhur bangsa menarik bagi anak-anak

muda. Kita turun bareng jaga Indonesia,”

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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kata Zulhasan, panggilan untuk Zulkifli

Hasan.

Zulkifli optimistis, para motivator ini dapat

menyampaikan pesan ke para pengikutnya

akan pentingnya merawat komitmen

kebangsaan dengan cara dan versi mereka.

“Karena para motivator ini memiliki pengikut

yang sangat besar jumlahnya bahkan jika

mereka bicara pasti didengar oleh publik dan

Perbanas Institute

Ada Lima Catatan Belum Tercapainya
                      Kesejahteraan Indonesia

Demokrasi Indonesia semakin hari semakin matang. Hal tersebut harus diapresiasi seluruh rakyat

Indonesia dalam bentuk partisipasi aktif

besarnya adalah apakah sudah tercapai

kesejahteraan rakyat Indonesia yang

berkeadilan.  “Saya tidak akan bahas daya

beli turun atau tidak, saya hanya membahas

soal apakah sudah tercapai kesejahteraan

rakyat Indonesia.  Jika hal ini kritis, bukan

berarti saya menyalahkan pemerintah saat

ini. Sebab masalah tersebut adalah

akumulasi sejak zaman kemerdekaan

hingga kini, sangat tidak adil kalau kita

menyalahkan semua di era kepemimpinan

Presiden Jokowi yang baru 3 tahun,”

terangnya.

Diutarakan Zulkifli Hasan, kesejahteraan

rakyat harus terwujud secara paripurna,

sebab sila ke lima Pancasila berbunyi

K
ETUA MPR RI Zulkifl i  Hasan

mengungkapkan bahwa selang 72

tahun Indonesia merdeka banyak

sekali perubahan positif yang terjadi sampai

saat ini. Perubuahan positif itu antara  lain

otonomi daerah yang luas, pembangunan di

sana sini, apalagi di era Presiden RI Joko

Widodo pembangunan jalan di mana-mana

memperluas infrastruktur.

Demokrasi Indonesiapun semakin hari

semakin matang.  Pilkada tahun lalu tidak ada

masalah, yang masalah hanya Pilkada DKI

dan itupun sudah selesai semua dengan

lancar. Beberapa tokoh nasional, seperti

Joko Widodo dan Prabowo pun tidak ada

masalah dan terlihat akrab, itu merupakan

kemajuan dan patut disyukuri.

Hal tersebut disampaikan Ketua MPR RI

Zulkifli Hasan dalam acara diskusi panel

yang digagas Perbanas Institute Jakarta

bertema ‘Penurunan Daya Beli, Kerjaan

Orang Politik Atau Benar Adanya?’. Acara

di Auditorium Perbanas Institute, Kuningan,

Jakarta, Kamis (7/12/2017), dihadiri antara

lain ekonom dan mantan Menko

Perekonomian Rizal Ramli, Rektor, Wakil

Rektor Perbanas Institute, para dosen

Perbanas Insti tute serta ratusan

mahasiswa dan mahasiswi Perbanas.

Namun, lanjut Zulklifli Hasan, pertanyaan

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indo-

nesia.  Bung Karno, Presiden Pertama RI

dan tokoh pendir i  bangsa, pernah

mengata-kan bahwa Indonesia harus

merdeka agar rakyat Indonesia bisa

sejahtera.

“Dalam catatan kami ada sekitar 5 hal

utama penyebab belum tercapainya ke-

sejahteraan rakyat Indonesia, yakni kemis-

kinan, kesenjangan, korupsi, ketidakdilan/in

justice dan ketidakpercayaan/distrust.  Itu

yang harus menjadi fokus bersama-sama

seluruh rakyat berupaya menghilangkannya

agar tercipta kesejahteraan bersama yang

berkeadilan,” pungkasnya. ❏

DER
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pengikutnya,” pungkasnya.

Motivator sekaligus pakar branding

Hermawan Kertajaya menyampaikan siap

membantu MPR menyampaikan nilai-nilai

luhur bangsa. “Saya setuju dengan Pak Zul

kita dahulukan Indonesianya, bukan yang

lain. Empat Pilar ini tinggal dikemas supaya

bisa lebih mudah diterima masyarakat,”

ujarnya.

Hal yang sama disampaikan novelis Asma

Nadia. Ia mengapresiasi Zulkifli Hasan yang

bersedia duduk bersama mendengarkan

masukan. “Subhanallah terima kasih bisa

hadir di forum ini, apalagi Pak Zul mau duduk

bareng kami ini. Semoga Pak Zul selalu

amanah dan MPR tetap menjadi rumah

rakyat,” tutupnya. ❏

BSC
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S
ETELAH 72 tahun merdeka sudah

banyak kemajuan di sektor pendidikan

dan kecerdasan bangsa. Meski

demikian, tidak bisa dipungkiri masih banyak

permasalahan di dunia pendidikan. Capaian

untuk “meningkatkan kecerdasan bangsa”

belum sepenuhnya terwujud sesuai dengan

keinginan konstitusi.

Demikian dikatakan Ketua Lembaga

Pengkajian MPR Rully Chairul Azwar dalam

Simposium Nasional “Mencerdaskan

Kehidupan Bangsa: Pendidikan Nasional

Menurut Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945” di Gedung

Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta,

Kamis (7/12). Simposium dibuka Ketua MPR

Zulkifli Hasan menghadirkan pembicara

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof.

Dr. Muhadjir Effendy dan Wakil Menteri

Keuangan Prof. Dr. Mardiasmo.

Rully menjelaskan, “mencerdaskan

kehidupan bangsa” mengandung arti bahwa

kehidupan bangsa Indonesia haruslah

cerdas, yaitu kehidupan yang tanggap

terhadap kemajuan peradaban dan

kehidupan modern, namun berkepribadian

nasional, yaitu beriman, bertakwa, dan

Ketua Lemkaji MPR

Capaian “Mencerdaskan Kehidupan
                            Bangsa” Belum Ideal

Proses pendidikan yang menghasilkan peserta didik yang memenuhi kriteria beriman, bertakwa,

dan berakhlak mulia serta berdaya saing masih belum terwujud.

berakhlak mulia serta berkeadilan dan

sejahtera.

“Harus jujur juga diakui bahwa proses

pendidikan yang menghasilkan peserta didik

yang memenuhi kriteria beriman, bertakwa,

dan berakhlak mulia serta berdaya saing dan

tanggap terhadap kemajuan peradaban dan

kehidupan modern sebagai wujud

kepribadian nasional masih belum terwujud,”

kata Rully.

Secara perorangan, lanjut Rully, memang

banyak siswa Indonesia yang bisa menjadi

juara dalam olimpiade science. Namun

secara umum dan kolektif, tingkat daya saing

kita di tingkat regional dan global masih belum

cukup memuaskan.

“Menurut laporan Bank Dunia, pada World

Development Report,  Indonesia butuh waktu

45 tahun untuk mengejar ketertinggalannya

dari negara-negara maju di bidang

pendidikan, khususnya di bidang literasi.

Sedangkan dalam bidang science, Indone-

sia membutuhkan 17 tahun untuk mengejar

ketertinggalannya,” ungkap Rully.

Dia kemudian menyebutkan sejumlah

persoalan dalam bidang pendidikan sesuai

dengan konstitusi. Misalnya, bagaimana

akses pendidikan, ketersediaan sarana

prasarana sekolah, ketersediaan guru, wajib

belajar 9 tahun, apakah sistem pendidikan

nasional sudah menghasilkan manusia In-

donesia yang beriman, bertakwa, dan

berakhlak mulia, apakah postur anggaran

20% dari APBN sudah memenuhi tujuan

pendidikan.

Rully menambahkan pada APBN tahun

2017 anggaran pendidikan mencapai Rp

416,1 triliun atau sebesar 27,4%. Sejumlah

Rp 268,18 triliun atau 13% dari APBN

disalurkan untuk dana alokasi umum (DAU)

sebagai transfer daerah. Kementerian

Agama mendapat Rp 50,44 triliun (2,5%)

dan Rp 12,83 triliun dibagi ke 17 kementerian

dan lembaga lain.  “Dana yang dialokasikan

untuk membiayai program pendidikan yang

dikelola Kemendikbud hanya Rp 39,82 triliun

atau 1,9% dari keseluruhan APBN,”

katanya.

Simposium ini membahas beberapa

persoalan terutama penerapan pasal-pasal

konstitusi yang terkait dengan pendidikan,

yaitu Pasal 31 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4,

dan ayat 5. ❏

BSC
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Apel Kebangsaan

Ketua MPR Sambut Peserta Tour
                         Sepeda Sehat II 2017

K
ETUA MPR RI Zulkifli Hasan, Senin pagi

(18/12/2017), menyambut kedatangan

ratusan peserta Tour Sepeda Sehat

Keliling Pulau Jawa Asosiasi Sepeda Sport

Al-Zaytun (ASSA) yang dipimpin Pimpinan

Al Zaytun Panji Gumilang, di Lapangan Utama

Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/

DPD, Senayan, Jakarta.

Kedatangan rombongan peserta tour

sepeda sehat juga sekaligus menggelar Apel

Kebangsaan kerjasama MPR dan DPP

Mapancas dalam rangka Peringatan Hari Bela

Negara ke-69, sekaligus mendengarkan

orasi kebangsaan Ketua MPR dalam apel

kebangsaan tersebut.

Dalam orasi kebangsaannya di hadapan

ratusan peserta tour sepeda serta anggota

Mapancas, Zulkifli Hasan menegaskan,

bangsa Indonesia memang harus sehat jiwa

dan raga.  Olahraga bersepeda adalah

salah satu upaya menyehatkan raga dan

jiwa. “Jika raga dan jiwa sehat maka aktifitas

dan karya-karya kitapun akan menjadi sehat

Rakyat Indonesia dan seluruh elemen bangsa harus sehat jiwa dan raga, sebab dua hal tersebut

akan membawa bangsa ini menuju cita-cita bersama yakni kesejahteraan

dan berguna untuk diri sendiri, keluarga,

lingkungan dan bangsa,” katanya.

Zulkifli Hasan juga memberikan pesan

kepada para peserta Apel Kebangsaan

bahwa dalam situasi apapun bangsa ini,

terutama di situasi dan kondisi yang

kompleks dan sulit apalagi memasuki tahun

politik 2018 dan 2019, bangsa Indonesia

mesti benar-benar memiliki kesadaran tinggi

soal pentingnya bersatu dan berpegang

teguh kepada Pancasila dan jangan mau

diadudomba.

“Jika ditarik kebelakang, kesadaran kita

dalam berbangsa dan bernegara itu memang

baru menguat pada awal abad ke-20.

Kesadaran kita dalam berbangsa sebenar-

nya sudah ada sejak dulu, namun kesadaran

itu kalah oleh politik adu domba penjajah.

Kita diadu untuk berkelahi antarsuku,

antarkerajaan, antarinternal kerajaan,

antaragama, dan antarinternal agama.

Begitu masuk awal abad 20 kesadaran

sebagai bangsa mulai muncul,” ungkapnya.

Diutarakan Zulkifli Hasan, begitu pendidik-

an mulai masuk, ilmu pengetahuan mulai

berkembang, kesadaran pribadi kemudian

muncul bahwa mengapa rakyat Indonesia

yang lahir dan besar di tanah Indonesia, tapi

malah menjadi kaum yang terpinggirkan.

Tanah dan lahan sampai finansial hingga

pemerintahan semuanya dikuasai kaum

penjajah.

“Dari kesadaran pribadi itu berubah

menjadi kesadaran kolektif seluruh anak

bangsa.  Muncullah berbagai gerakan

kerakyatan, seperti Syarikat Islam, Budi

Utomo, Muhammadiyah, Persis, NU dan

lainnya. Puncak kesadaran itu adalah

keluarnya sumpah sakti ‘Sumpah Pemuda’,

lalu berlanjut dengan kemerdekaan Indone-

sia.  Kini kesadaran tersebut harus kembali

dimunculkan secara masif oleh seluruh

rakyat Indonesia agar persatuan dan

kesatuan bangsa tetap terjaga apapun

permasalahannya,” tandasnya. ❏
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Perayaan Natal Nasional 2017

Perayaan Natal Nasional 2017 di Kalimantan Barat berlangsung damai. Seluruh umat beragama

bersatu padu menyukseskan penyelenggaraan  Perayaan Natal Nasional itu.

W
AKIL Ketua MPR RI Oesman Sapta

dan  E.E. Mangindaan menghadiri

puncak Perayaan Natal Nasional

2017 di Rumah Radakng, Pontianak, Kamis

(28/12). Hadir pada acara tersebut Presiden

Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko

Widodo, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno,

dan sejumlah menteri kabiner kerja. Selain

itu, hadir juga  Panglima TNI Marsekal Hadi

Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol. Tito

Karnavian, serta  Gubernur Kalimantan Barat

Drs. Cornelis, MH. Dan, tidak kurang dari 15

ribu umat nasrani yang datang dari berbagai

wilayah di Kalimantan Barat (Kalbar)

mengikuti acara tersebut.

Melihat meriahnya perayaan Natal itu, EE.

Mangindaan memuji keberhasilan Kalbar

menjadi tuan rumah pelaksanaan acara

tersebut. Menurut Mangindaan, Kalbar bisa

Pesan Natal dari Mangindaan Jelang
                         Pilkada Serentak 2018

menjadi contoh kerukunan  dan  kedamain,

yang dibalut keberagaman. Terbukti, panitia

perayaan natal itu tidak hanya umat nasrani,

tapi juga melibatkan umat agama lain,

termasuk masyarakat muslim.

“Ini sangat bagus, semua bersemangat

untuk ikut merayakan Natal, sama seperti

umat agama yang lain.  Perayaan ini menjadi

bukti bahwa masyarakat kita sangat religius,

bersemangat dan memiliki kebersamaan

yang sangat  tinggi untuk saling membantu

satu sama lain”, ujar Mangindaan.

Sikap kebersamaan yang ditunjukkan oleh

masyaraakat beragama di Kalbar ini, menurut

Mangindaan, harus menjadi contoh bagi

masyarakat di daerah lain. Jangan sampai

karena berbeda-beda agama, menjadi

terpecah. Tapi, sebaliknya, bermacama-

macam agama harus menjadi tali perekat

persatuan.

Selain itu, Mangindaan juga mengapresiasi

ajakan Presiden Joko Widodo agar umat

beragama tidak terpecah saat menghadapi

tahun politik 2018. Gesekan kecil dalam Pilkada,

menurut Mangindaan, adalah hal wajar, karena

terjadi kompetisi. Tetapi jangan sampai saling

mengejek dan menghina, karena akan

menimbulkan gesekan yang lebih besar.

“Pokoknya tidak boleh saling ejek dan

menghina, karena efeknya bisa berbahaya.

Yang penting,  setelah Pilkada selesai semua

pihak harus kembali hidup normal dan tidak

berselisih,” ajak Mangindaan.

Sebelumnya, saat menyampaikan pesan

Natal,  Presiden Jokowi berharap, masya-

rakat tetap bersatu dalam menghadapi

Pilkada serentak 2018. Pilkada merupakan

pesta demokrasi yang harus diikuti dengan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



27EDISI NO.01/TH.XII/JANUARI 2018

gembira. Karena itu tidak perlu ada per-

tikaian, dan perselisihan.

Kepada masyarakat Kalbar, Jokowi juga

meminta agar kembali akur dan bersatu

pasca Pilkada. Persaingan selama Pilkada

tidak boleh berkepanjangan, dan harus

selesai, bersamaan selesainya Pilkada.

Sertifikat

Perayaan Natal Nasional yang dihadiri

Presiden Joko Widodo didahului dengan

kegiatan pemberian sertifikat tanah bagi

rakyat. Acara tersebut berlangsung di

pelataran Masjid Al Mujahidin, Pontianak,

Kalimantan Barat. Wakil Ketua MPR RI

Oesman Sapta ikut menghadiri acara tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Oesman

Sapta mengapresiasi langkah pemerintah

yang memberikan  serifikat tanah bagi 4,2

juta  rakyat Indonesia. Karena dengan

memegang  sertifikat, rakyat memiliki

kepastian hukum terhadap tanah yang

dimilikinya.

Pemberian sertifikat bagi rakyat ini, menurut

Oesman Sapta, merupakan bukti pemerintah

berusaha memenuhi kebutuhan rakyat terkait

sertifikat tanah. Buktinya, dalam setahun

pemerintah  mengeluarkan 4,2 juta sertifikat

dari 5 juta yang ditargetkan. Ini adalah prestasi

sangat baik, karena sebelumnya, pemerintah

hanya mampu mengeluarkan 500 sertifikat

dalam satu tahun.

“Ini adalah keberhasilan yang patut

diapresiasi. Memang harus ada perubahan

pola kerja yang lebih cerdas agar kebutuhan

sertifikat bisa dipenuhi. Kalau setahun hanya

500 sertifikat, itu memang sangat sedikit, dan

butuh waktu lama supaya rakyat bisa

memegang sertifikat yang dibutuhkan”, kata

Oesman Sapta.

Pada kesempatan itu Jokowi menyerahkan

1.080.000 sertifikat kepada masyarakat di 7

provinsi. Ketujuh provinsi yang sertifikatnya

akan diberikan secara serentak itu antara

lain Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sulawesi

Barat, Sulawesi Tengah, Jambi, dan

Sumatera Selatan.

Tahun 2018 pemerintah menargetkan

memberikan 7 juta sertifikat. Sedangkan 2019

ditargetkan 9 juta sertifikat untuk dibagikan

pada rakyat. ❏

MBO
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Rapat Pleno Badan Sosialisasi

MPR Beri Perhatian pada Kelompok yang
            Belum Menerima Ideologi Pancasila

Kelompok-kelompok masyarakat yang masih belum menerima ideologi Pancasila ini perlu secara

terprogram mendapat perhatian dengan pendekatan yang berbeda agar mereka menerima

Pancasila dengan baik.

M
ULAI tahun depan Badan Sosialisasi

MPR akan memberi perhatian pada

kelompok-kelompok masyarakat yang

masih belum menerima ideologi Pancasila

untuk mendapatkan Sosialisasi Empat Pilar

MPR RI. Langkah pertama yang dilakukan

adalah memetakan lebih dahulu kelompok-

kelompok itu untuk menentukan program dan

metode Sosialisasi Empat Pilar yang tepat.

Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI,

Zainut Tauhid Sa’adi, mengungkapkan hal itu

usai Rapat Pleno Badan Sosialisasi MPR RI

di Aryaduta Lippo Village, Karawaci,

Tangerang, pada Rabu malam (13/12/2017).

Rapat ini dihadiri pimpinan dan anggota

Badan Sosialisasi MPR.

Menurut Zainut, Sosialisasi Empat Pilar

MPR kepada kelompok-kelompok yang masih

belum menerima ideologi Pancasila bukanlah

hal baru. Namun, MPR menilai perlu ada

penekanan kembali kepada kelompok-

kelompok yang dianggap belum bisa

menerima Pancasila itu. “Selama ini Badan

Sosialisasi MPR tidak secara khusus

memerhatikan kelompok seperti ini. Padahal

seharusnya menjadi prioritas,” ujarnya.

Selama ini Sosialisasi Empat Pilar MPR lebih

banyak diberikan kepada masyarakat yang

sudah paham Pancasila. Karena itu, kata

Zainut, kelompok-kelompok masyarakat

yang masih belum menerima ideologi

Pancasila ini perlu secara terprogram

mendapat perhatian dengan pendekatan

yang berbeda agar mereka menerima

Pancasila dengan baik.

Zainut menjelaskan, perlu ada pemetaan

lebih dulu terhadap kelompok-kelompok

seperti itu. Kelompok ini bisa dari kalangan

pelajar, mahasiswa, pesantren, dan

kelompok lain yang tidak dalam kategori

kelompok agama. Ada juga masyarakat

yang memiliki paham yang masuk dalam

kategori radikal yang berbasis agama

maupun paham lain seperti sekularisme,

liberalisme. “Mereka juga tidak sesuai

dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi radikal

bukan hanya dalam kelompok agama saja,

tapi juga kelompok radikal sekuler dan lib-

eral,” kata politisi PPP ini.

“Mahasiswa yang kuliah di luar negeri,

yang lama tinggal dan pola hidup terpengaruh

paham kapitalisme dan liberalisme. Itu juga

perlu diberikan sentuhan agar kembali pada

nilai-nilai Pancasila. Saya kira masih banyak

kelompok seperti itu. Pemetaan penting untuk

menentukan pendekatan dan metode yang

akan dilakukan. Sehingga tidak bisa

disamakan dengan pendekatan kepada

masyarakat biasa,” tambah Zainut.

Selain memberi perhatian pada kelompok-

kelompok masyarakat yang masih belum

menerima ideologi Pancasila, Badan

Sosialisasi MPR juga akan mengadakan

pertemuan dengan Unit Kerja Presiden

Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Pertemuan itu dalam rangka untuk

memperoleh informasi mengenai tugas pokok

dan kewenangan UKP-PIP.

“Agar kita juga bisa saling sharing

pengalaman dari Badan Sosialisasi MPR, kita

juga ingin mendapatkan informasi dari UKP-

PIP tentang rencana dan kegiatan yang mau

dilakukan. Sehingga kita bisa saling mengisi

dan menguatkan terhadap program untuk

membumikan Pancasila dan nilai-nilai Empat

Pilar MPR yang lain,” kata Zainut seraya

menambahkan pertemuan akan dilakukan

dalam waktu dekat agar bisa dijabarkan

dalam dalam program Badan Sosialisasi

MPR. ❏

BSC
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International Conference 2017

K
ETUA MPR RI Zulkifl i  Hasan

menegaskan bahwa Indonesia

bersama Palestina.  Pernyataan

tersebut, kata Zulkifli Hasan, bukan retorika

tapi pernyataan yang mengacu kepada

konstitusi Indonesia atau UUD NRI Tahun

1945 yang tegas berbunyi bahwa penjajahan

di muka bumi harus dihapuskan karena

tidaksesuai dengan perikemanusiaan dan

perikeadilan.

“Dari hal tersebut tegas saya katakan

bahwa Indonesia bersama Palestina,

mendukung Palestina merdeka dan menge-

cam keras atas pengakuan Yerusalem

sebagai ibukota Israel. Sebab, hal tersebut

akan menimbulkan perlawanan, akan muncul

gangguan-gangguan terhadap perdamaian

dunia,” katanya, dalam acara International

Conference for Defending Palestinian

Rights, di Gedung Nusantara V, Kompleks

MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta,  Kamis (7/

12/2017).

Perdamaian adalah hak setiap bangsa.  Segala bentuk penjajahan adalah melanggar kemanusiaan

sesuai dengan amanah konstitusi Indonesia

Ketua MPR Hadiri Konferensi Internasional
             Perlindungan Hak Rakyat Palestina

Zulkifli Hasan juga menegaskan kepada

umat Islam di Indonesia dan umat Islam di

dunia bahwa soal Palestina bukan hanya

masalah Islam saja, melainkan juga soal

penjajahan yang di dalam kontitusi Indone-

sia jelas mengatakan bahwa penjajahan

harus dihapuskan, karena tidak sesuai

dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Zulkifli Hasan  berharap agar umat Is-

lam di Timur Tengah dan dunia bisa

bersatu.  “Biarlah kita berbeda-beda

seperti Indonesia yang sangat beragam

lebih dari 700 etnis dan banyak mazhab.

Tapi walaupun berbeda harus saling

menghormati dan menghargai.  Berbeda

agama saja kita diharuskan untuk saling

menghormati dan menghargai, apalagi

dengan sesama Islam.  Mari kita semua

kantongi saja perbedaan yang ada, cari

persamaannya,” tandasnya.

Konflik antara Palestina dan Israel sudah

lama terjadi dan sangat memprihatinkan

dunia.  Sudah menjadi fakta,  Yerusalem

adalah kota suci tiga agama besar dunia,

yakni Islam, Nasrani, dan Yahudi.  Untuk

menjaga harmonisasi ditetapkan status quo

untuk Yerusalem. Namun, baru-baru ini

Presiden Amerika Serikat Donald Trumph

mendukung Yerusalem sebagai ibu kota Is-

rael yang kemudian menuai pro dan kontra

di dunia. ❏

DER
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Simposium Nasional MPR 2017

M
AJELIS Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia (MPR RI) kembali

menggelar Simposium Nasional MPR.

Kali ini bekerja sama dengan Asosiasi

Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Admi-

nistrasi Negara (APHTN-HAN).  Simposium

yang digelar di Gedung Nusantara IV,

Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan,

Jakarta,  Senin (11/12/2017), ini mengambil

tema: ‘Menghormati Keberagaman, Menjaga

Persatuan dan Kesatuan Bangsa”.

Hadir dalam Simposium Nasional MPR 2017

tersebut Ketua Umum APHTN-HAN Prof.

Mahfud MD, pimpinan Fraksi Partai Politik/

Kelompok DPD di MPR,  Pimpinan dan anggota

Badan Pengkajian MPR, pimpinan dan

anggota Lembaga Pengkajian MPR,

Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono,

para akademisi, tokoh agama, tokoh budaya,

tokoh adat, tokoh pemerintahan pusat dan

daerah, serta ratusan civitas akademika

perguruan tinggi se Jabodetabek.

Simposium  berlangsung sehari penuh

tersebut menampilkan beberapa tokoh

sebagai narasumber, antara lain peneliti LIPI

Siti Zuhroh, Bupati Jember Faida, perwakilan

Islam Din Syamsuddin, perwakilan Kristen

Romo Mudji, perwakilan Budha Sudhamek,

perwakilan etnis Jawa/Madura Sudjiwo

Tedjo, Perwakilan etnis Arab, perwakila etnis

Tionghoa dan lainnya.

Dalam ajang simposium tersebut, Ketua

MPR RI DR (HC). Zulkif l i  Hasan

mengutarakan, sebentar lagi bangsa Indo-

nesia memasuki era 20 tahun reformasi.

Tentu sepanjang 20 tahun tersebut banyak

yang telah dicapai dan itu sangat

membanggakan sekali, seperti maraknya

pembangunan infrastruktur jalan yang

membuka akses daerah-daerah terpencil

dan lainnya.

“Apa yang telah kita capai itu sangat

membanggakan sekali, ternyata banyak

yang sudah kita raih.  Sebagai umat beragama

seharusnya kita mensyukuri hal itu sebagai

nikmat yang diberikan Allah SWT kepada kita

bangsa Indonesia.,” katanya.

Demokrasi yang dijalankan Indonesia juga

ternyata (terlepas dari kurang lebihnya)

terasa sekali mendapatkan apresiasi, diakui

dan dihormati negara-negara lain.  Ini bisa

Ketua MPR: Permasalahan Bangsa
                         Harus Ada Solusinya

Dunia mengakui demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Buktinya, dalam

penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu berlangsung dengan aman dan damai.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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dimaklumi, sebab implementasi demokrasi In-

donesia, dan salah satu perubahan penting

yang terjadi di era reformasi adalah

penyelenggaraan Pilkada serentak.

“Dua tahun lalu, untuk pertama kali digelar

pilkada serentak. Jumlahnya tidak sedikit,

yakni lebih dari 270 pilkada.   Kita sangat

bersyukur semua berjalan lancar.  Tahun

berikutnya ada lagi gelaran pilkada serentak,

yakni sekitar 101 pilkada, secara umum

berjalan lancar dan tak ada masalah. Hanya

saja ada satu Pilkada yang ‘ramai’, yaitu

Pilkada DKI Jakarta.  Walaupun ada kendala

dan ada keramaian, tapi Indonesia secara

umum aman dan terkendali. Tidak seperti

negara-negara lain demokrasinya tidak

lancer, bahkan di Suriah sampai bertempur

dan perang yang banyak menimbulkan

korban jiwa rakyat tak berdosa,” ungkapnya.

Zulkifli juga mengingatkan, kemajuan In-

donesia patut diapresiasi dan dihargai serta

dibanggakan.  Namun, ada beberapa catatan

soal kendala kemajuan bangsa yang perlu

didiskusikan dan dicarikan solusinya, yakni

soal kesenjangan.  Kesenjangan antarindi-

vidu, kesenjangan ekonomi, serta kesenjang-

an antara pusat dan daerah, Jawa dan luar

Jawa , Barat dan Timur.

Sementara Ketua Umum APHTN-HAN Prof.

Mahfud,MD dalam sambutannya menyata-

kan, latar belakang digelarnya simposium ini

karena ada keresahan dan kekhawatiran

yang meluas di tengah masyarakat soal

kebhinnekaan bangsa yang dirasakan

terancam, terutama sejak Pilgub DKI Jakarta

seakan benih-benih permusuhan antarikatan

primordial di negeri ini terasa memanas.

Mahfud MD juga menyimak dari Ketua MPR

RI yang dalam kunjungan ke daerah-daerah

menangkap bahwa keresahan tersbeut

adalah nyata. “Saya mendengar dari Ketua

MPR RI saat melakukan kunjungan ke

berbagai daerah sangat terasa ada suatu

keresahan di masyarakat. Bahwa tokoh

agama ini mengatakan begini, tokoh agama

ini mengatakan begitu, tokoh adat daerah ini

mengatakan begitu. Jadi, intinya, semua

mengeluh, merasa resah, merasa khawatir

akan kebersamaan kita sebagai satu bangsa

terancam.  Padahal kita semua sudah

bersepakat membangun negara ini untuk

bersatu, sesuai amanah konstitusi,”

imbuhnya.

Simposium ini,lanjut Mahfud MD, adalah

upaya membicarakan hal tersebut.  Para

tokoh lintas agama, budaya, adat, dan tokoh

nasional lainnya berkumpul membicarakan-

nya serta  mencari solusinya.  “Di sini adalah

ajang mengeluh. Mengeluhlah di sini nanti

akan ada yang mendengarkan dan dijawab

benar atau tidaknya keluhan itu.  Kalau benar

lalu mau bagaimana ke depannya,” ujar

Mahfud.

Menurut mantan Ketua MK ini, MPR memiliki

instrumen yang mendukung, ada Badan

Pengkajian dan Lembaga Pengkajian yang

nanti akan mengolah secara sistematis.  Di

Badan Pengkajian ini ada politisi-politisi yang

nanti akan membawanya ke ranah politik,

bagaimana secara politik mengolah keluhan-

keluhan masyarakat ini menjadi satu solusi

yang baik dan diharmonisasikan di dalam

proses kebijakan politik,” tandasnya. ❏

DER
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Kota Bandung, Jawa Barat

Metode Dakwah Muzzamil Hasbalah
               Menginspirasi Zulkifli Hasan

Metode dakwah Ustad muda Muzzamil Hasballah salah satunya dengan menggunakan media

sosial sangat cerdas dan kekinian apalagi target dakwahnya adalah generasi muda

M
ENGAWALI tahun 2018, Kamis (4/1/

2018), Ketua MPR RI Zulkifli Hasan

melakukan kunjungan ke Kota

Bandung, Jawa Barat.  Pada pagi hari, lokasi

pertama yang dikunjunginya adalah Masjid

Al Lathiif dan bertemu dengan Muzzamil

Hasballah, seorangn ustad muda dan imam

Masjid Salman ITB, yang viral di jejaring

sosial karena bacaan qur’annya.

Saat berbincang dengan Muzzamil, Zulkifli

Hasan sangat terkesan bacaan Alqurannya

yang bagus berirama serta dengan perjalanan

hidup sang ustad muda asal Aceh itu. Metode

dakwahnya dinilai Zulkifli Hasan sangat

kekinian, sangat akrab dengan anak muda.

Sejak menjadi viral di masyarakat,

terutama di kota Bandung, Muzzamil

Hasballah, sang imam bersuara merdu, itu

melakukan dakwah ke berbagai elemen

masyarakat, terutama kepada para maha-

siswa dan generasi muda.

Salah satu metode yang diapresiasi Zulkifli

Hasan adalah inovasi-inovasi kajian

dakwahnya mulai terlihat bahkan sejak iklan

dan spanduk jadwal kajiannya keluar.  Tema-

tema kajiannya dipilih seputar masalah dan

wacana yang akrab di lingkungan pemuda

dengan gaya bahasa kekinian, dan dengan

tanpa mengurangi kajian Alquran dan hadist.

Ustad muda ini juga menggunakan media

sosial seperti kanal youtube.com sebagai

wadah dan medan dakwahnya kepada

generasi muda.

“Ya, Muzzamil ini dari yang dia ceritakan

sangat inovatif.  Dia melakukan kajian

dakwah dengan bahasa yang akrab di

telinga anak muda sehingga jamaahnya

nyaman dan mengerti apa yang disampaikan.

Dia ingin agar jamaah generasi muda memiliki

kebanggaan dalam mengikuti kajian agama.

Luar biasa, dia juga menggunakan teknologi

informasi, seperti media sosial untuk

berdakwah,” sebut Zulkifli Hasan.

Zulkifli Hasan mengaku, sangat terinspi-

rasi dengan metode dakwah Muzzamil.

Metode yang inovatif, kekinian dengan

memanfaatkan teknologi informasi, tapi tidak

mengurangi esensi ajaran agama yang

disampaikan.

“Saya rasa metode seperti ini bisa

diterapkan untuk Sosialisasi Empat Pilar MPR.

Sebab jika metodenya itu-itu aja terkesan

tidak inovatif, dan akan terkesan kaku dan

membuat bosan.  Saya juga ingin masyara-

kat, terutama generasi muda, bangga telah

menjadi peserta sosialisasi. Kalau sudah

senang dan bangga maka dia akan

memviralkannya ke komunitasnya,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Zulkifli Hasan

mengatakan bahwa saat ini gencar sekali

fenomena munculnya pendakwah-

pendakwah muda yang sangat menarik umat

Islam dan majelis kajiannya sangat penuh

dihadiri jamaah, seperti Ustad Abdul Somad,

Ustad Adi Hidayat, Ustad Felix Siouw, dan

Ustad Muzzamil Hasballah. Luarbiasanya

semua masih sangat muda.

“Ini sangat membanggakan.  Peran dan

kiprah positif dan menjadi teladan generasi

muda bangsa memang itu yang diharapkan,”

ungkap Zulkifli Hasan seraya menyatakan,

mendukung dakwah kekinian para da’i muda

di media sosial. Ilmu mereka tinggi dan materi

ceramahnya juga moderat, menarik, dan jauh

dari kesan radikal.

Pendekatan dakwah yang kekinian,

menurut Zulkifli Hasan, perlu agar media

sosial diisi dengan hal positif dan inspiratif.

“Intinya, jangan ada lagi kebencian di media

sosial kita. Dengan poster, meme dan video

kreatif, dakwah bisa lebih mengena pada

generasi millenial,” imbuhnya. ❏

DER
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Universitas Satyagama, Jakarta

W
AKIL Ketua MPR RI Mahyudin,  Kamis

(14/12/2017), dalam ‘Sidang Terbuka

Senat Guru Besar Universitas

Satyagama Jakarta, berhasil mempertahan-

kan disertasinya berjudul: ‘Peran MPR RI

dalam Memasyarakatkan Empat Pilar MPR RI

Sebagai Upaya Mewujudkan Sikap Persatu-

an dan Kesatuan Bangsa’. Hasil judisiumnya,

provendus dinyatakan lulus dengan predikat

cum laude dan berhak menyandang gelar

doktor dalam bidang Ilmu Pemerintahan.

Dalam ujian promosi doktor itu, Mahyudin

berhadapan dengan enam orang tim penguji

yang dipimpin oleh Profesor Dr. Soenardjo

Wirjoprawiro, Rektor Universitas Satyagama

yang juga Ketua Senat dan Ketua Sidang.

Ujian promosi ini disaksikan Wakil Ketua MPR

RI Evert Ernest Mangindaan; anggota MPR

Pimpinan MPR RI Mahyudin Terima
          Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan

Pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa. Menempuh pendidikan tidak ada kata berhenti

tetap berjalan sepanjang hidup.

RI Fraksi Partai Golkar, antara lain Mujib

Rohmat, Bowo Sidik Pangarso, dan Aziz

Syamsuddin, serta keluarga besar Mahyudin

dan tamu undangan lainnya

Sebagai Promovendus, Mahyudin di-

hadapan enam penguji yang dipimpin Rektor

Universitas Satyagama yang juga selaku

Ketua Sidang dan Ketua Senat Prof. Dr. Ir.

Soenardjo Wirjoprawiro menguraikan

disertasinya yang berjudul ‘Peran MPR RI

Dalam Memasyarakatkan Empat Pilar MPR RI

Sebagai Upaya Mewujudkan Sikap Per-

satuan dan Kesatuan Bangsa’.

Di hadapan tim penguji, promovendus

menguraikan secara komprehensif dan lugas

seputar Sosialisasi Empat Pilar MPR, mulai

dari latar belakang, implementasi kebijakan,

kepemimpinan, sumber daya manusia,

anggaran, efektifitas, pemasyarakatan Empat

Pilar MPR RI. Setelah sekitar dua jam

menjawab pertanyaan tim penguji, ketua

sidang akhirnya mengumumkan hasilnya,

provendus dinyatakan lulus, dan dilanjutkan

pemberian gelar Doktor untuk Mahyudin.

Dalam sambutannya, Mahyudin yang

sudah bergelar doktor mengatakan, anu-

gerah doktor tersebut adalah bagian dari

upayanya menambah ilmu.  “Hari ini sebenar-

nya bukan akhir saya dalam menuntut ilmu,

karena dalam dan luasnya ilmu dari Allah itu

tak terbatas,” papar Mahyudun. Menurut

Mahyudin, luasnya  lautan di dunia sebagai

tinta dan ranting-ranting pohon di dunia

sebagai penanya, tidak akan mampu me-

nuliskan luasnya ilmu Allah SWT.  ❏

DER
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Memperingati Hari Ibu

M
EMPERINGATI Hari Ibu yang jatuh

pada 22 Desember, Ketua Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Zulkifli Hasan mengunjungi pasien ibu dan

perempuan yang dirawat di Rumah Sakit

Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta.

Dalam kunjungan pada Jumat (22/12/2017)

pagi itu Zulkifli Hasan didampingi sederet

artis, seperti Eko Patrio, Ramzy, Sahrul

Gunawan, Lucky Hakim. Kepada para

pasien, Ketua MPR dan rombongan meng-

hibur dan mendoakan kesembuhan serta

membagikan parcel buah-buahan.

“Tadi kita menjenguk ibu-ibu yang terkena

Majunya Sebuah Bangsa Tergantung Ibu
Ibu adalah segala-galanya. Kemajuan sebuah bangsa juga tergantung pada ibu.

sakit yang agak berat. Ada beberapa yang

terkena kanker. Ada juga ibu hamil. Mudah-

mudahan dengan kehadiran kita, ibu-ibu yang

terkena musibah itu bisa terhibur dan

sekaligus kita doakan agar tetap semangat

untuk sembuh dan pulih,” katanya usai

bertemu dan membagikan parcel buah

kepada pasien wanita di RSCM.

Dalam kunjungan itu, Zulkifli Hasan

bersama para artis untuk berbagi rasa, dan

menghibur sekaligus mendoakan kesem-

buhan kepada pasien. Dia berharap,

kehadirannya bersama para artis di rumah

sakit mendorong pasien bersemangat untuk

sembuh dan pulih seperti sediakala.

Bagi Zulkifli Hasan atau akrab disapa

Zulhasan, ibu adalah segala-galanya.

Kemajuan sebuah bangsa juga tergantung

pada ibu. “Ibu adalah segala-galanya bagi

kita. Majunya suatu bangsa terpulang

kepada ibu,” katanya.

Zulhasan juga melihat perkembangan

perempuan Indonesia yang lebih maju. Di

parlemen, Zulhasan mengungkapkan, jumlah

perempuan sudah hampir mencapai 20%.

Bahkan peran wanita Indonesia lebih maju

dibanding Amerika Serikat. Selama ratusan

tahun Amerika Serikat belum pernah dipimpin

presiden perempuan. Sedangkan Indonesia

sudah pernah dipimpin seorang perempuan,

Megawati Soekarnoputri. “Menteri perem-

puan sudah banyak. Tentara juga begitu. Dan,

profesi lainnya. Ini menunjukkan bahwa

kesetaraan gender di Indonesia jauh lebih

maju dibanding negara lain,” ucapnya.

Sementara itu artis Ramzi  yang men-

dampingi Ketua MPR ikut memberikan

semangat serta motivasi kepada para ibu

yang tengah berjuang melawan penyakit

kanker serviks dan penyakit lainnya di RSCM.

“Dari dua hari lalu sudah janjian sama mas

Eko Patrio dan yang lain juga (Sahrul

Gunawan dan Lucky Hakim) untuk hadir di

RSCM untuk bertemu dengan saudara-

saudara kita yang kondisinya sedang sakit,

momennya pas Hari Ibu. Kebetulan, Pak

Zulkifli Ketua MPR juga bisa hadir,” demikian

kata Ramzi usai memberikan semangat dan

motivasi di RSCM.

Dengan kunjungan tersebut, Ramzi

teringat akan jasa sang bunda. Ia mengaku

berusaha melakukan yang terbaik untuk

ibunya bukan hanya di Hari Ibu saja,

melainkan juga setiap hari. “Hari Ibu itu, ya

setiap hari. Itu Hari Ibu, saya berusaha

telepon ibu setiap hari,” ujarnya. ❏

BSC

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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T
IDAK tercapainya kesejahteraan akan

menghasilkan kemiskinan di sebuah

negara mapapun.  Langgengnya ke-

miskinan merupakan gerbang utama masuk-

nya berbagai fenomena negatif,  seperti aksi-

aksi kriminalisme, paham-paham aneh atau

radikal.

Tapi, rantai kemiskinan sepertinya memang

sulit sekali untuk diputus.  Dia terus-menerus

berputar terus melanggengkan kemiskinan

dan bahkan menghasilkan kemiskinan baru.

Tapi ada satu faktor yang bisa memutusnya,

yakni pendidikan.  Pendidikan yang baik

dengan fasilitas yang baik akan memutus

lingkaran kemiskinan yang akut.

Hal itu dikemukan oleh Ketua MPR RI

Zulkifli Hasan ketika berbicara di hadapan

ratusan masyarakat umum warga

kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dalam

gelar acara Silaturahim Kebangsaan

Bersama Ketua MPR RI, di aula pertemuan

Masjid Jami Baitul Latif, Jakarta Timur,

Kamis (28/12).  Zulkifli Hasan berharap

agar rakyat, terutama kaum ibu, agar

memerhatikan pendidikan anak-anaknya

sejak dini.  Usahakan dengan sekuat

tenaga agar tidak putus sekolah.

“Agama juga sangat penting.  Ibu-ibu

harus memberi pelajaran membaca Alquran

sejak dini sehingga tumbuh akhlak yang baik

dalam diri mereka kelak,” imbuhnya.

 Zulkufli Hasan juga menyampaikan

bahwa menjelang tahun politik 2018

penyelenggaraan Pilkada serentak dan 2019

penyelenggaraan Pemilu, masyarakat

diharapkan berperan aktif dan berpartisipasi

penuh. “Tapi ingat, masyarakat jangan

terbawa-bawa politik uang dengan meng-

gadaikan suaranya demi memperoleh uang

50 ribu atau sembako satu plastik atau kain

Cipayung, Jakarta Timur

Ketua MPR: Pendidikan Kunci Hapuskan
                                         Kemiskinan

Pendidikan yang baim dan terjangkau adalah kunci menuj Indonesia yang maju dan sejahtrera

sarung.  Masyarakat harus cerdas. Ambil

saja apa yang diberi tapi jangan merasa

berhutang budi,” ungkapnya.

Lebih lanjut Zulkifli Hasan menyatakan, jika

masyarakat ikut terseret arus politik uang

maka harga suara masyarakat sangatlah

rendah.  Lagi pula, pejabat yang memperoleh

jabatan dengan politik uang, maka yang

dipikirkannya adalah kembali modal dengan

cara apapun, termasuk korupsi.

“Untuk itu masyarakat mesti cerdas.

Pelajari seluk beluk calon pemimpin atau

partai politik.  Mulai dari sekarang lihat dan

ingat apa yang parpol atau calon pemimpin

sudah lakukan untuk rakyat dan bangsa In-

donesia.  Pelajari perjalanan peran mereka.

Jika mereka mendukung hal-hal negatif yang

meresahkan masyarakat, maka jangan

dipilih,” tandasnya. ❏

DER

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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NASIONAL

Pak AR, Sosok Tak Silau oleh Harta dan Jabatan

GEMA

PANCASILA

M
UHAMMADIYAH berdiri pada tahun

1912. Sejak itu, Muhammadiyah

selalu menyumbangkan kader-kader

terbaiknya untuk turut membangun bangsa

dan negara Indonesia. Salah satu kader dan

pimpinan Muhammadiyah yang turut ber-

kontribusi bagi bangsa dan negara itu  adalah

K.H. Abdur Rozaq Fachruddin, Ketua Umum

Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode

1968-1990.

K.H. Abdur Rozaq Fachruddin yang

akrab dipanggil Pak AR itu adalah sosok

yang sangat bersahaja. Padahal, kalau

mau, bisa saja dia hidup lebih sejahtera.

Tetapi, kesempatan itu tidak pernah

dipergunakan, dia tidak silau terhadap

kemewahan dunia. Dan, dia memilih untuk

memperjuangkan kemajuan bagi

Muhammadiyah dibanding bagi dirinya

sendiri. Karena itu sangatlah tepat jika  Pak

AR menjadi ketua Umum PP Muhammadi-

yah. Karena kepribadiannya mencerminkan

anjuran yang disampaikan oleh pendiri

Teladan

Muhammadiyah. Anjuran itu berbunyi:

“Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan

mencari hidup di Muhammadiyah.”

Salah satu contohnya yang bisa menjadi

cermin ketulusan Pak AR mengutamakan

Muhammadiyah dibanding dirinya sendiri

terjadi sekitar tahun 1970-an.   Saat  itu

pemerintah meminta Pak AR untuk menjadi

anggota DPR RI, tapi permohonan itu ditolak

secara sangat halus oleh Pak AR. Dia

beralasan, ingin menunaikan tugas sebagai

Ketua Umum PP Muhammadiyah yang belum

lama diamanatkan dipundaknya. Agaknya,

dia tak ingin memegang jabatan rangkap,

karena bisa terjadi konflik kepentingan. Oleh

karena itu, Pak AR memiliki untuk tetap fokus

menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah.

Artinya, dia menolak jabatan anggota DPR.

Padahal, andaikan menerima jabatan itu,

tentu, berbagai fasilitas sebagai anggota

legislatif bisa dia miliki, termasuk gaji dan

tunjangan.

Meski  hidup bersahaja, AR. Fachrudin

tidak  pelit. Ia mendorong dan memberi contoh

pada anak-anaknya agar senantiasa beramal

dan gemar membantu sesama. Setiap Jumat

misalnya, Pak AR selalu memberikan uang

amal kepada anak-anaknya untuk

disumbangkan ke dalam kotak infak masjid.

Besarnya  uang amal yang dititipkan kepada

anak-anaknya itu lebih besar dari uang saku

yang biasa dia berikan untuk anak-anaknya.

Pola hidup sederhana yang dipraktikkan

Pak AR agaknya berdampak baik buat anak-

anaknya. Berkat didikan Pak AR membuat

anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang

tangguh. Mereka berusaha mencari uang

sendiri dengan berbagai cara yang halal.

Mulai dari jualan batik, menjadi tukang parkir

di pasar malam hingga jualan bensin eceran.

Karena  salah satu anaknya berjualan

bensin eceran, beberapa kolega Pak AR

memanggilnya dengan sebutan bos atau

pengusaha pom bensin.

Meski hidup penuh kesederhanaan, pintu

rumah K.H. Abdur Rozaq Fachruddin

senantiasa terbuka bagi orang lain yang

membutuhkan pertolongan. Salah satunya

adalah menolong anak-anak yang tak mampu

bersekolah. Kepada anak-anak itu, Pak AR

kerap memberi bantuan biaya sekolah atau

mencarikan pekerjaan. Padahal, sebagai abdi

negara di departeman agama, AR Fachrudin

tidak memiliki penghasilan yang  besar.  Gaji

yang didapat hanya bisa untuk hidup

sederhana. Tetapi untuk urusan membantu

sesama, dia tidak perlu menunggu kaya

terlebih dahulu.

Sebagai da’i, Pak AR memiliki cara

tersendiri dalam menyikapi perbedaan di

tengah masyarakat. Suatu hari AR.

Fachruddin diminta memimpin salat tarawih

dan memberikan kultum (kuliah tujuh menit).

Biasanya, masyarakat di daerah tersebut

melaksanakan salat tarawih sebanyak 21

rakaat. Meski begitu salat taraweh bisa

dilakukan dengan cepat, karena didominasi

bacaan surat-surat pendek.

Malam itu Pak AR, seperti biasa

melaksanakan salat dengan tenang,

menggunakan  bacaan surat-surat yang

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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panjang. Akibatnya, hingga jam 21.30 jamaah

salat taraweh baru menyelesaikan 8 rakaat.

Padahal, pada hari biasa salat taraweh

selesai pukul 21.00.  Sebelum melanjutkan

salat, Pak AR bertanya pada para jamaah,

“Mau melanjutkan salat hingga 21 rakaat atau

cukup tiga rakaat salat witir saja”. Ternyata

mayoritas jamaah meminta salat witir tiga

rakaat saja.

Rumah

Abdur Rozaq  Fachrudin lahir di Jogjakarta

14 Februari 1916.   Ia adalah anak keenam

dari 10 bersaudara dari pasangan KH.

Fachrudin dan Nyai Maimunah. Sejak muda,

Pak AR sudah aktif menjadi bagian dakwah

Muhammadiyah. Ia sempat  dikirim oleh PP

Muhammadiyah melakukan dakwah dan

menyebarkan semangat bermuhammadiyah

di berbagai wilayah Indonesia. Antara lain di

Palembang, dan Musi Ilir (Musi Banyuasin)

yang keduanya di Provinsi Sumatera

Selatan.

Sekembalinya dari dari misi dakwah yang

diberikan Muhammadiyah, Pak AR  tinggal di

Jogjakarta, tepatnya di Bleberan, Galur,

Kulonprogo. Ia kemudian dipercaya menjadi

Pimpinan Muhammadiyah Galur. Tak lama

berselang, AR. Fachrudin menjadi Ketua

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota

Jogjakarta, lalu  Pimpinan Wilayah

Muhammadiyah DI Jogjakarta. Selanjutnya

pada 1968-1990, dia diangkat menjadi Ketua

Umum PP Muhammadiyah.

Pak AR menikah dengan Siti Qomariah

pada 1938, sekembalinya dari tugas dakwah

di Sumatera Selatan. Sejak  itu tempat

tinggalnya selalu berpindah-pindah. Mulai dari

Desa Banaran, Sentolo, hingga di Kampung

Kauman Jogjakarta. Tetapi di semua tempat

tersebut, Pak AR tidak sempat memiliki rumah

sendiri. Di Banaran ia membangun rumah

dari gedek berlantai tanah kering, di atas

lahan  milik kakaknya.

Di Sentolo  dia mengontrak, demikian juga

saat berada di Kauman Jogjakarta. Selain

itu keluarga Pak AR juga sempat mendiami

rumah pinjaman Muhammadiyah yang

berada di kompleks Panti Asuhan. Di tempat

itu Pak AR dan keluarga tinggal bersama

anak-anak yatim. Terakhir dia  tinggal di Jl.

Cik Ditiro Jogjakarta, menempati sebuah

rumah besar milik Muhammadiyah. Di tempat

ini dia tinggal bersama sejumlah anak kos

yang diasuh dan dibinanya.

Terhadap anak-anak kos, Pak AR

menetapkan aturan yang tegas. Semua anak

kos harus melaksanakan salat berjamaah

bila datang waktu salat, terutama Subuh,

Magrib, dan Isya. Sementara Zuhur dan

Ashar menyesuaikan kegiatan masing-

masing. Selain itu, semua anak kos juga

diwajibkan menyampaikan kultum secara

bergiliran.

Sebelum memutuskan tinggal di Jl. Cik Ditiro

sejumlah kerabatnya sempat menawarkan

beberapa rumah buat keluarga Pak AR.

Tetapi rumah besar yang ditawarkan itu

ditolak, karena menurut Pak AR, rumah itu

terlalu besar dan dia tidak sanggup

merawatnya. Pilihan Pak Ar tinggal di Jl. Cik

Ditiro banyak dipengaruhi kerabatnya di

Muhammadiyah. Salah satu alasannya,

sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, Pak

AR memiliki banyak tamu para pejabat dan

orang-orang penting. Jangan sampai mereka

(para tamu) harus berjalan kaki melewati

gang sempit untuk sampai di rumah Pak AR.

Karena itulah, Pak AR disarankan untuk

pindah ke Jl. Cik Ditiro agar bisa menemui

tamunya secara lebih terhormat.

Melihat kondisi seperti itu, sejumlah

pimpinan Muhammadiyah juga turut

berusaha mencarikan rumah atau tanah,

agar keluarga Pak AR bisa tinggal dengan

tenang.  Rektor Universitas Muhammadiyah

Palembang Drs. Djakfar Murod pernah

memberikan satu petak tanah di lokasi bakal

kampus Universitas Muhammadiyah

Palembang. Tetapi oleh Pak AR dikembalikan

dengan harapan bisa digunakan untuk

Unversitas Muhammadiyah Palembang.

Usaha yang lain dilakukan Prof. Dr. Malik

Fadjar beserta pengurus Universitas

Muhammadiyah Jogjakarta. Mereka

bermaksud memberikan tanah seluas 1000

m untuk keluarga Pak AR. Tetapi lagi-lagi

rencana itu ditolak oleh keluarga Pak AR,

dengan alasan akan lebih berguna jika

dimanfaatkan untuk kemajuan Universitas

Muhammadiyah Jogjakarta.

Pak AR sebenarnya sudah berusaha

untuk memiliki rumah. Dia pernah membeli

rumah dengan cara mengangsur

menggunakan sebagian gajinya. Bahkan,

untuk mempercepat pembayarannya, Pak AR

menyewakan sawah warisan Bu AR selama

sepuluh tahun. Nahas, di tengah jalan,

developernya bangkrut sehingga rumah

yang diimpikan hilang begitu saja.

 Sewaktu menjabat Kepala Kantor

Penerangan Agama Provinsi DI Jogjakarta,

Pak AR punya  kesempatan memiliki kapling

di kompleks Colombo, Jogjakarta. Tetapi

sebelum diambil, salah seorang anak

buahnya meminta terlebih dahulu, sehingga

Pak AR tak kuasa menolak. Dan, hilang

sudah kesempatannya untuk memiliki rumah

sendiri. ❏

MBO (dirangkum dari buku biografi Pak AR)



38 EDISI NO.01/TH.XII/JANUARI 2018

NASIONAL

Siti Aminah dan

Penggalan Sejarah Bangsa

S
ETELAH Hiroko Osada, yang ketika lahir bernama Tsuyuko

Osada menikah dengan Abdul Madjid Usman, dia dibawa ke

Padang yang ketika itu masih termasuk Hindia Belanda. Nama

Siti Aminah diperolehnya dari kakak Usman di Surabaya.

Hidup dengan budaya yang jauh berbeda tentu membawa

perjuangan sendiri. Madjid Usman yang sejak kuliah di Universitas

Meiji melanjutkan perjuangan bagi kemerdekaan negeri yang

dicintainya. Karena yang berkuasa adalah Belanda, sejak awal

Madjid sudah dicurigai dan diawasi terus oleh polisi rahasia Belanda

(PID). Sampai akhirnya mereka sekeluarga (Madjid Usman, Siti

Aminah, dan dua anak mereka yang lahir di Padang, yakni Harun

dan Salmyah) dibawa ke Batusangkar, Surabaya, Ngawi, Jogjakarta,

dan berujung untuk ditawan di Garut. Sampai akhirnya dibebaskan

setelah Belanda (dan Sekutu) takluk kepada Jepang.

Setelah itu ternyata tidak dengan mudah dapat kembali ke Padang.

Masih harus melalui kehidupan di Bandung dan Batavia. Walau

sebagian besar pejuang kemerdekaan, khususnya yang telah

mengenyam pendidikan tinggi bermukim dan berjuang di Batavia,

Madjid Usman selalu ingin pulang dan berjuang di Padang. Dari buku

ini dapat dipahami bila Pulau Sumatera mendapat perhatian khusus

dari Jepang. Bahkan Komando Gun 25 di Singapura, dipindahkan ke

Bukittingi. Sedang Komando Gun 16 berada di Batavia.

Di buku ini diceritakan, bila Jepang diduduki Sekutu, maka

kekaisaran Jepang akan dipindahkan ke Sumatera, dengan pusatnya

di Sumatera Barat. Cerita ini misalnya dikaitkan dengan kunjungan

Pangeran Marquis Tokugawa ke pelosok Sumatera Barat. Kunjungan

itu didampingi Madjid dan Siti Aminah (hal 179). Sebagai tokoh

pergerakan kemerdekaan yang bersekolah di Jepang, bahkan

beristeri orang Jepang, Madjid Usman dan Siti Aminah amat akrab

dengan para petinggi Jepang.

Keinginan Madjid Usman untuk kembali ke Padang yang tertunda

terkait dengan Bung Karno yang semula di tahan di Bengkulu kemudian

dibawa ke Bukittinggi. Balatentara Jepang berharap, terjadi pertukaran

di antara keduanya. Jika Madjid Usman kembali ke Padang maka Bung

Karno dipulangkan ke Batavia. Keduanya diharapkan menjadi pimpinan

di kedua tempat ini. Sesuatu yang lama dirahasiakan oleh pihak Jepang.

Ketika kembali ke Padang, Madjid Usman masih meneruskan

langkah perjuangannya. Semula Madjid menjadi Penasihat Gubernur,

menjadi Redaktur Suratkabar Padang Nippo, bahkan sempat menjadi

Burgemeester (Walikota) Padang. Sementara Siti Aminah menggeluti

beragam kegiatan, menjadi juru bahasa di Kantor Gubernur, mengajar

Bahasa Jepang di Padangpanjang, di samping mengasuh anak. Siti

Aminah menguasai Bahasa Jepang, juga Bahasa Inggeris, Bahasa

Indonesia, dan Bahasa Minang. Madjid Usman juga menguasai

Bahasa Belanda.  Dalam buku ini diceritakan bila istilah Giyugun

yang berbeda dengan Peta di Jawa dicetuskan oleh Siti Aminah

sendiri (hal 198).

Keadaan di Sumatera kian memburuk. Terjadi cekcok antara rakyat

dengan balatentara Jepang. Dalam suasana seperti itu, Madjid diminta

untuk bekerja di Pusat Intelijen Kabinet Pemerintah Militer di Tokyo.

Kesempatan ini diharapannya untuk sekaligus memprotes perlakuan

tentara Jepang terhadap rakyat di Hindia. Oktober 1943 mereka

sekeluarga berangkat ke Jepang. Walau kapal laut Hakone Maru

yang mereka tumpangi tenggelam di bom sekutu, mereka selamat

sampai di Tokyo.

Rencana bertugas di Jepang sesungguhnya cuma dua bulan.

Tapi nyatanya berlangsung sampai hitungan tahun. Keadaan di

Jepang juga memburuk. Sehingga niat untuk kembali ke Padang tak

kunjung tiba. Bahkan dari Tokyo mereka harus mengungsi ke Kofu,

tempat keluarga Siti Aminah. Kehidupan antara Kofu dengan Tokyo

silih berganti. Lebih-lebih setelah tentara Amerika menduduki Jepang.

Mereka mendengar Indonesia merdeka melalui radio. Keluarga

mereka bertambah dengan kehadiran Phirman dan Dahlia.

Di Jepang, Madjid mengisi kehidupan dengan beragam kegiatan.

Ketika anak pertama, Harun,  berangkat sekolah ke Amerika, berlima

keluarga ini kembali ke Indonesia. Kali ini bukan lagi ke Padang,

melainkan ke Jakarta, ibukota negara Republik Indonesia. Madjid

melanjutkan kegiatannya di dunia politik. Sampai akhirnya menjadi

calon anggota Parlemen pada Pemilu 1955. Akan tetapi 25 Mei 1955,

sehari setelah Lebaran, dan tepat di hari ulang tahunnya yang ke-

48, Madjid Usman menghembuskan nafasnya yang terakhir.

Di akhir 1955, enam bulan setelah kepergian Madjid Usman, dalam

keadaan tidak memiliki apa-apa, Siti Aminah kembali ke Jepang. Di

sini Siti Aminah memulai hidup baru. Mula mula tinggal di Kofu.

Kemudian tinggal dan bekerja di Tokyo. Setelah pensiun (usia 65

tahun) Siti Aminah tinggal di Tokyo. Sesekali berkunjung ke Indone-

sia dan bertemu dengan si bungsu Dahlia (hal 274).

Bulan Agustus 1989, Madjid Usman mendapat penghargaan

sebagai Perintis Kemerdekaan dari Pemerintah Daerah Sumatera

Barat. Bulan Mei 2007 dilakukan peringatan 100 tahun kelahiran

Abdoel Madjid Usman. Buku ini diselesaikan di tahun 2017, ketika

usia Siti Aminah mencapai 103 tahun.

Setelah Prolog oleh Prof. Dr. Ir. Sudarsono Hardjosoekarto, buku

ini dilengkapi epilog dari Dr. Salmyah Madjid Usman, bunga rampai

tulisan dari beberapa sahabat seperti  Azwar Anas, Halida Nuriah

Hatta, Prof. Dr. Mestika Zed, Prof. Dr. Ali Hasjmy. Juga dilengkapi

tulisan Suribidari Samad yang membantu Siti Aminah menuliskannya

dan Hasril Chaniago sebagai penyunting akhir.  Dilengkapi foto-foto

hasil penelusuran yang amat mendukung. ❏

Dedes Erlina, (Psikolog)

Nama Buku:

Memoar

Siti Aminah Madjid Usman

– Hiroko Osada,

Penerbit:

Yayasan Pustaka Obor

Indonesia, Jakarta.

Cetakan Pertama:

September 2017

Tebal:

380 + XIX Halaman
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FOTO-FOTO:  ISTIMEWA

Dulu aliran sungai di Jawa, Sumatera,

Kalimantan, berfungsi sebagai sarana

transportasi. Bahkan sungai menjadi kawasan

bisnis dan perdagangan. Sisa-sisa sungai sebagai

kawasan bisnis dan perdagangan masih terlihat di

Sumatera dan Kalimantan. Di Sungai Martapura, bisa

jadi satu-satunya pasar yang ada di Indonesia di mana

para pedagang menjual hasil bumi di tengah sungai.Namun,

setelah orientasi pembangunan infrastruktur di darat seperti

jalan dan kawasan bisnis membuat sungai menjadi sepi. Sekarang

sungai lebih banyak berfungsi sebagai tempat wisata atau jalan-jalan bagi

pelancong.
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SELINGAN

S
ELEPAS pukul 05.00 Waktu Indonesia

Bagian Tengah (WITA), beberapa

orang yang menginap di sebuah hotel

di tepi Sungai Martapura, Kota Banjarmasin,

Kalimantan Selatan, itu mulai keluar dari

kamarnya. Mereka rela meninggalkan mimpi

dan dinginnya subuh demi untuk memenuhi

keinginannya mengikuti wisata ke pasar

apung Lok Baintan. Mereka harus berangkat

subuh, karena yang berada di Desa Lok

Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk,

Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, itu

hanya buka pukul 06.00 hingga 10.00 WITA.

Meski wisata yang diadakan hotel itu

bagian dari pelayanan untuk tamunya,

namun pada hari itu, awal-awal November

2017, hanya diminati sekitar delapan orang,

yakni enam  wisatawan dari dalam negeri

dan dua wisatawan dari Cina. Sedangkan

tamu hotel yang lain mungkin sudah pernah

ke Lok Baintan atau mungkin juga mereka

tidak suka berpertualang.

Setelah semua peminat wisata apung itu

terdata sesuai dengan catatan pihak hotel,

mereka diantar ke dermaga yang tak jauh

dari Jembatan Pangeran Antasari. Di

dermaga kecil yang tersusun dari kayu

berwarna hitam itu sudah menunggu Fahmi,

seorang pria berumur sekitar 50 tahun,

pengemudi perahu klotok. Pria asli Banjar-

masin itu sambil memegang perahu memper-

silahkan para tamu untuk masuk ke dalam.

Perahu yang memiliki panjang 13 meter

dan lebar 2 meter itu mampu menampung 20

penumpang. Namun, karena yang naik sekitar

10 orang, delapan orang tamu, ditambah

Fahmi dan petugas pengamanan hotel maka

jumlah totalnya menjadi 10 orang. “Tamunya

dari mana-mana, dari dalam negeri, ada pula

yang dari luar negeri,” ujar pria yang sudah

27 tahun mengemudikan perahu itu.

Setelah semua penumpang berada di

angkutan sungai yang dicat warna-warni

itu, Fahmi pun segera mendorongkan sebuah

balok ke tangga dermaga. Tujuannya agar

perahu agak menengah mencari tempat yang

lebih dalam. Ketika perahu sudah bergeser

dari dermaga sejauh 2 meter, ia segera

menghidupkan  mesin. Mesin yang berada

di perut perahu itu pun hidup dan terdengar

bunyi, “tok… tok… tok… “

Fahmi segera memutar haluan, perahu itu

mulai bergerak namun ketika berada di tengah

sungai, tiba-tiba ia menepikan perahunya ke

tepian sebelah. Sepertinya ada gangguan

pada mesin. Kayu yang menutup mesin itu

pun dibongkar. Diotak-atiknya mesin yang

ada. Selang selama 5 menitan perbaikan yang

dilakukan membuahkan hasil. Alat penggerak

perahu itu dihidupkan kembali dan perlahan

namun pasti gerak laju perahu semakin

bertambah hingga akhirnya melaju kencang.

Fahmi menjelaskan,  untuk menuju ke

pasar apung Lok Baintan dari dermaga yang

berada di samping Jembatan Pangeran

Antasari itu memakan waktu sekitar 1 hingga

1,5 jam. Selama menyusuri Sungai

Martapura itu, perahu itu melewati di bawah

beberapa jembatan  penghubung lalu lintas

di Kota Banjarmasin. Ketika melewati

Jembatan Pangeran Antasari, terdengar

cuitan ratusan kelelawar.

Sepanjang lintasan sungai, tampak di
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tepian Sungai Martapura padat dengan

perumahan penduduk. Rumah-rumah itu

masih banyak yang terbuat dari bahan kayu

sehingga menampilkan pemandangan yang

alami. Di antara rumah-rumah itu juga

terdapat bangunan masjid, baik berukuran

kecil maupun besar, dengan menara yang

menjulang tinggi.

Berdasarkan pengamatan selama

perjalanan menyusuri Sungai Martapura itu,

ternyata sungai ini tidak hanya berfungsi

sebagai sarana transportasi, namun juga

menjadi tempat untuk mandi, mencuci pakaian,

usaha perikanan keramba jaring apung, dan

aktifitas lainnya seperti bermain kano. Hal itu

terlihat saat melintas di depan atau belakang

rumah-rumah yang berada di tepi sungai itu.

Bagi penduduk di tepian sungai, melihat

perahu berlalu lalang di sungai itu sudah

menjadi hal yang biasa. Ketika perahu

melintas mereka tidak terpengaruh, mereka

tetap melakukan aktifitas mandi, mencuci, dan

kegiatan lainnya. Sesekali, ada di antara

mereka yang melambaikan tangan kepada

penumpang perahu wisatawan.

Dalam perjalanan itu sesekali perahu

wisatawan berpasasan dengan perahu lain,

namun pagi itu kami lebih sering searah

dengan perahu-perahu lain yang sepertinya

mempunyai tujuan sama, yakni pasar apung

Lok Baintan. Berpapasan atau melaju

searah dengan perahu yang lain membuat

gelombang sungai menjadi lebih kuat.

Deburan air gelombang akibat tekanan berat

perahu terkadang muncrat ke dalam perahu.

Di sinilah petualangan itu terasa.

Sepanjang perjalanan, di sisi yang lain,

selain perumahan yang padat penduduk,

juga terlihat masih banyak lahan-lahan

kosong. Tampak beberapa pohon sawit

yang terendam oleh arus pasang sungai.

Pemandangan yang demikian kita jumpai

setelah perahu semakin menjauh dari

keramaian Kota Banjarmasin.

Setelah menempuh perjalanan sekitar 1

jam lebih, akhirnya pasar apung itu terlihat.

Mendekati pasar tradisional itu perahu yang

kami tumpangi mulai memperlambat gerak

hingga akhirnya tak terasa kita mulai didekati

bahkan ditempel oleh jukung atau sampan

para pedagang. Mereka menawarkan

berbagai dagangannya, seperti makanan

yang terdiri nasi, sayuran masak, jajanan

pasar, sayur-sayuran, pisang, jeruk,

souvenir, kopi, kerajinan tangan seperti tas

rotan, dan hasil kebun lainnya. Tak jauh beda

seperti yang sering kita jumpai di pasar-pasar

tradisional di darat.

Di pasar apung itu, menurut informasi,

terdapat sekitar 150 sampai 200 pedagang.

Jadi ada sekitar 150 sampai 200 jukung.

Jumlah itu membuat separo sungai terasa

padat sehingga antara jukung dengan perahu

pembeli dan wisatawan saling berhimpit atau

bersenggolan. Tak heran bila para pedagang

itu sering mendorongkan tangan atau

dayungnya untuk mencari jalan atau

menghindari jepitan perahu. Pedagang pasar

apung Lok Baintan, menurut salah seorang

penduduk di sana, jumlahnya menurun

dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.

Dulu, katanya, sungai itu penuh dengan

jukung-jukung pedagang. Tidak hanya

separo sungai seperti saat ini, namun penuh

hingga tepian sebelah. Hal demikian sampai

ada petugas yang mengatur pergerakan

perdagangan di atas sungai yang berwarna

coklat itu agar tidak menimbulkan kemacetan.

Menurunnya pedagang di pasar apung itu,

menurut penduduk tadi, karena tidak adanya

regenerasi. Anak-anak para pedagang itu

setelah lulus dari sekolah tidak meneruskan

pekerjaan orangtuanya (ibu) mereka. Anak-

anak lebih memilih bekerja di tempat lain.

Pedagang di pasar apung itu mayoritas

adalah para ibu yang sudah berumur.

Seorang ibu yang bernama Diana mengaku,

berdagang di pasar apung sejak 7 tahun lalu.

Di atas jukung, miliki ibu empat anak itu, terlihat

ada berbagai jenis jajanan pasar, nasi, lauk,

kopi, dan sayuran matang. Ia selalu mendekati

perahu-perahu pembeli dan wisatawan

sambil menawarkan dagangannya. Diana

mengaku, berdagang di tempat itu mulai pukul

06.00 hingga 10.00. Dia bersyukur atas

usaha yang dijalankan itu. “Sehari dapat

untung bersih Rp100.000,” ungkapnya. Pada

Diana ini saya membeli secangkir plastik kopi.

Sama seperti Diana, ibu bernama Mastorani

mengaku sudah sepuluh tahun berdagang di

pasar apung. Di atas jukung ibu empat anak

ini, ada dagangan seperti ikan, jeruk, bunga,

dan makanan.

Pedagang yang lain, Hana, mengatakan,

apa yang dijual di pasar apung itu seperti
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Mengunjungi Pulau Kemaro Lewat Musi
Banyak hal yang bisa kita nikmati saat melintasi Sungai Musi, yakni melihat Jembatan Ampera dari dekat, mencium bau

menyengat berasal dari PT. Pupuk Sriwidjaja, dan mendarat di Pulau Kemaro. Di pulau kecil ini terdapat Pagoda.

K
APAL Motor (KM) Segentar Alam yang

mampu mengangkut puluhan penum-

pang itu meninggalkan tempat ber-

sandarnya, tepat di samping Jembatan

Ampera, Sungai Musi, Palembang, Sumatera

Selatan. Bergerak dengan pasti menyusuri

Sungai Musi untuk menuju Pulau Kemaro.

Melintasi Musi dengan Segentar Alam kita

bisa melihat kesibukan masyarakat di wila-

yah itu yang masih menggunakan trans-

portasi sungai untuk aktivitas keseharian.

Di sekitar Segentar Alam nampak perahu

kecil yang sedang mengangkut penumpang

melintas, bahkan sering terlihat kapal motor

berukuran kecil melaju dengan kecepatan

tinggi. Kapal motor itu seperti angkutan

sungai, di mana nampak penumpang yang

duduk berjajar di kursi dan di atasnya ada

sayur-sayuran dan buah-buahan

merupakan hasil kebun milik mereka. Menurut

Hana, di sini mayoritas yang berdagang

adalah ibu-ibu, karena suaminya (bapak)

pergi ke kebun. “Mereka memetik hasil

kebun,” ungkapnya. “Jadi kita bagi tugas,”

tambahnya. Hana di sungai itu menjual ikan,

jeruk, dan tas rotan. Sudah sepuluh tahun

dia menekuni pekerjaan itu.

Soal pedagang yang sudah puluhan tahun

mengais rezeki di pasar apung, bisa kita

jumpai pada sosok Hajjah Arbaina. “Saya

sudah 30 tahun berdagang di sini,” ujar

perempuan yang menjual barang dagangan

dari hasil kebunnya sendiri. Ibu dari empat

anak itu mengatakan, suaminya sebagai

petani dan kerja di sawah. Perempuan yang

bertempat tinggal 1 km dari pasar itu

mengaku, mendapat keuntungan sehari Rp

300.000.

Pasar apung itu, menurut sebuah catatan,

sudah ada sejak Kesultanan Banjar berdiri.

Pada masa itu bisa jadi pasar yang ada tak

sekadar untuk proses jual beli, namun juga

barter. “Beberapa tahun yang lalu masih

terjadi barter,” ujar seorang penduduk di

sana. “Misalnya, banter antara beras dan

hasil kebun,” papar pria yang bekerja di salah

satu bank milik pemerintah itu.

Geliat aktivitas pasar apung itu terasa

padat. Cuaca panas dan hujan tak

menghalangi mereka untuk mencari rezeki.

“Meski hujan kami tetap jualan, pakai tudung,”

ujarnya. Bila di saat terang di mana terasa

sinar matahari menyengat maka untuk

menghadapi yang demikian, para pedagang

itu mengakali dengan mengoleskan pupur

beras pada wajahnya. Pupur beras itu

diyakini bisa membuat wajah menjadi dingin.

Hal demikianlah yang membuat kita banyak

jumpai para pedagang yang berpupur putih.

“Biar tidak panas,” ujar salah satu pedagang.

Sama seperti di terminal atau pusat

keramaian lainnya, di sela jukung-jukung

pedagang dan perahu pembeli dan

wisatawan, dijumpai sebuah jukung yang

dikemudikan oleh dua orang yang memakai

sarung dan peci. Di tengah jukung yang

ditumpangi oleh dua orang itu tertulis, mohon

bantuan untuk pembangunan masjid. Di

antara para wisatawan ada yang beramal.

Meski di tengah gempuran berdirinya

pasar permanen dan mal di Kota Banjarmasin

dan terbukanya jalur darat, jalan, namun

pasar apung Lok Baintan masih tetap ada.

Keberadaannya sekarang menjadi tujuan

wisata, baik  dalam maupun luar negeri. Saat

kami ke sana, ada beberapa perahu lain yang

terisi puluhan penumpang. Mereka ke sana

untuk melihat langsung pasar apung itu.

Salah seorang wisatawan, Siswanto,

mengatakan, dia senang bisa melihat pasar

apung, masih alami. Apa yang dikatakan itu

juga disampaikan Syahrial, wisatawan yang

lain. “Senang bisa ke sana,” tuturnya. ❏

AWG
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Susur Sungai Terpanjang di Indonesia
Taman Korem, tak sekadar sebagai taman kota. Di sana ada sarana untuk menikmati susur sungai. Ada kapal-kapal kayu

yang siap melayani wisatawan melintasi Sungai Kapuas. Dari atas kapal bisa melihat aktivitas penduduk yang berumah di

tepi sungai, melihat masjid peninggalan Kesultanan Pontianak, dan anak-anak muda bermain kano.

“AYO NAIK, AYO NAIK,” teriak Heriyanto dari

kapal kayu yang mengapung di Pelabuhan

Taman Korem, Pontianak, Kalimantan Barat,

pada sebuah sore. Pelabuhan Taman Korem

adalah salah satu pelabuhan di Sungai

Kapuas. Pria asal Jawa yang mengaku

sudah 30 tahun tinggal di Pontianak itu

menawarkan kepada masyarakat yang

tengah plesiran di taman itu untuk ikut wisata

susur Sungai Kapuas.

Di Pelabuhan Taman Korem, ada delapan

kapal kayu yang setiap hari dan beroperasi

hingga malam melayani masyarakat yang

ingin menyusuri sungai terbesar di Kaliman-

tan Barat itu. Kapal-kapal yang ada harus

antre dalam melayani masyarakat, tak boleh

berebut penumpang. Kapal yang dikemudi-

kan Heriyanto memiliki panjang 16 meter dan

lebar 6 meter. Kapal yang terbuat dari kayu

ulin itu bertingkat dua. Tingkat pertama,

bagian utama kapal, di mana di tempat itu

selain tersedia puluhan kursi juga ada meja.

Di lantai satu, untuk lebih memberi rasa dan

nikmat buat penumpang maka disediakan

café. Di sinilah biasanya penumpang bisa

menikmati wisata susur sungai sambil

menikmati makanan dan minuman yang

dipesan. Tak hanya itu, di tempat itu ada

monitor dan seperangkat audio. Di mana saat

kapal bergerak, penumpang dihibur dengan

tumpukan barang. Kapal motor itu sepertinya

mengangkut orang yang baru pulang dari

Pasar 16 Ilir menuju ke kampungnya yang

berada di daerah  pedalaman.

Tak hanya melihat aktivitas masyarakat di

Musi dari atas Segentar Alam, namun kita

juga bisa memandang dengan jelas Port

Palembang, tempat bongkar muat peti kemas.

Tidak seperti biasanya port yang berada di

tepi laut, Port Palembang, berada di Musi.

Selepas melihat Port Palembang,

penumpang Segentar Alam akan melihat PT.

Pupuk Sriwidjaja. Melintasi pabrik pupuk urea

dan amonia yang berdiri sejak 1959 itu

membuat para penumpang kapal menutup

hidungnya, pasalnya baunya menyengat.

Sengatan bau yang menusuk hidung itu masih

penulis rasakan dua hari sesudahnya. Baunya

demikian tajam dan membuat sakit di hidung.

Untung tak lama kapal melewati pabrik yang

produksinya sangat membantu petani itu.

Setelah sekitar 30 menit Segentar Alam

mengapu dan melaju di atas Musi, tibalah di

Pulau Kemaro. Di Pulau itu terdapat sebuah

bangunan umat Konghucu dan Budha,

seperti pagoda. Bangunan yang ada sama

seperti yang kalau kita lihat di negara-negara

Indochina, Singapura, Thailand, Hongkong,

Taiwan, China, dan Korea.

Meski demikian, pulau itu juga digunakan

untuk tempat wisata bagi masyarakat.

Sebagai tempat wisata nampak dari prasasti

yang ada di pulau itu dengan bubuhan tanda

dari Disparbud Kota Palembang pada 2009.

Sebagai tempat wisata tak heran di pulau

yang banyak tumbuh pohon tinggi dan lebat

berdaun hijau itu terdapat puluhan warung

yang menjual makanan dan minuman.

Menurut seorang yang mengaku bernama

Burhan, pulau itu ramai biasanya pada hari

Sabtu dan Minggu. “Dan, saat Cap Go Meh,”

ujarnya. Pengunjung ke pulau itu, menurut

pria yang berwajah Asia Timur, itu tak hanya

dari Indonesia namun juga manca negara.

Dia menjelaskan, pulau itu memiliki luas 180

hektar. Enam hektar di antaranya dikelola oleh

Yayasan Tao Pe Khong. ❏

AWG
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tayangan musik dangdut. Sedang di tingkat

kedua, ruang terbuka dengan fasilitas

puluhan kursi plastik.

Kapal perahu yang melayani jasa wisata

susur sungai itu mampu menampung

penumpang hingga 150 orang. “Selama ini

aman-aman saja,” ujar Heriyanto yang pada

sore itu menjadi nakhoda. Wisata susur

sungai itu memang dinikmati masyarakat, sore

itu puluhan penumpang terangkut. Dari

usaha jasa wisata itu, Heriyanto mengaku,

mendapatkan hasil yang lumayan. “Hasil

wisata menjanjikan,” ungkapnya.

Ramainya penumpang pada kapal wisata,

menurut Heriyanto, terjadi pada hari libur,

Minggu, dan malam Minggu. “Dari berbagai

daerah bahkan ada juga dari luar negeri,”

ujarnya. Apa yang dikatakan itu benar adanya,

sebab di taman itu terlihat ada orang asing

yang tengah jalan-jalan. Tingginya minat

masyarakat untuk menikmati wisata susur

sungai itulah yang membuat pelaku jasa wisata

hendak membikin kapal yang lebih besar.

Wisata susur sungai itu sudah menjadi

komoditas wisata di Kota Pontianak. Kebe-

radaannya, meski kapal-kapal perahu itu milik

perorangan, namun mereka dipantau oleh

Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan.

Pengawasan dari kedua dinas itulah yang

membuat kapal yang ada harus dilengkapi

alat pengaman seperti pelampung.

Wisata susur sungai itu,  jelas Heriyanto,

menempuh jarak 10 kilometer pergi pulang.

Ia bergerak dari Pelabuhan Taman Korem

hingga Jembatan Kapuas, kemudian balik lagi

ke pelabuhan. Selama perjalanan,

penumpang akan menikmati perkampungan

penduduk yang ada di kanan-kiri sungai.

Perkampungan-perkampungan itu terlihat

masih alami, seperti rumah-rumah kayu

beratap seng. Dari fenomena itu terlihat

budaya orang sungai masih terjaga.

Saat mengamati rumah-rumah penduduk

dari perahu yang melaju tampak kesibukan

para  penghuni rumah. Seperti mencuci,

mandi, dan memasak di dapur. Sebagai

sungai yang juga digunakan untuk mandi,

terlihat anak-anak  riang gembira berenang.

Mereka berloncatan dari tepian menjebur ke

sungai. Mereka berenang-renang. Tak hanya

anak-anak yang menikmati keberadaan

Sungai Kapuas, para remaja di Kota

Pontianak pun menggunakan sungai itu

untuk bermain kano. Saat perahu melintas di

sungai itu, banyak anak muda bermain kano

dengan jaket orange yang menyala. Mereka

sepertinya tidak takut dengan dalamnya

Sungai Kapuas dan ombak yang ditimbulkan

oleh perahu besar yang melintas. Bahkan di

antara para remaja itu bermain kano sampai

ke tengah sungai. Padahal, menurut

Heriyanto, di sungai itu ada buaya. “Hewan

yang hidup di sungai selain ikan adalah

buaya,” ungkapnya.

Saat penulis naik perahu itu, terlihat di

beberapa titik ada tempat penyeberangan

masyarakat yang menggunakan ferri atau

sampan. Sampan yang ada mematok tarif

sebesar Rp 2000 sekali seberang. Mereka

yang menggunakan sampan biasanya

masyarakat sebelah yang ingin belanja di

pusat perbelanjaan yang ada di ‘kota baru.’

Sebuah wilayah yang ada pasar, mal, dan

kebutuhan masyarakat lainnya. Dari

pelabuhan penyeberangan yang ada,

terutama sampan, membuat sungai itu tidak

pernah sepi dari hilir mudik kesibukan.

Hal yang menarik dari susur sungai itu

adalah kita bisa menyaksikan masjid

peninggalan Kesultanan Pontianak, yakni

Masjid Sultan Syarif Abdurrahman yang  juga

disebut sebagai Masjid Jami’ Pontianak.

Masjid berwarna hijau dan bergaya masjid

ala Masjid Demak itu dibangun pada 1771

dan dua tahun kemudian, 1773, dibangun

Istana Kadariyah Kesultanan Pontinak. Dua
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Menikmati Wisata Sungai di Negeri Jiran
Di negara lain, wisata susur sungai pun juga ada. Di Singapura, kita bisa melihat kota metropolitan itu dari tengah sungai.

Di Kuching, di tepi sungai ada kampung-kampung bernama para wali dan kota asal Jawa Timur.

M
ENYUSURI Kota Singapura tak hanya

bisa ditempuh dengan  naik kereta dan

atau bus, namun juga dapat dengan

naik perahu (cruise). Bila Anda ingin melihat

gedung yang menjulang dan landmark-

landmark Singapura lewat jalur air, sungai,

Anda bisa naik Singapore River Cruise.

Untuk bisa menikmati wahana Singapore

River Cruise, wisatawan harus menuju ke

Valley River Rd. Tempat itu bersebelahan

dengan Gedung Menteri Komunikasi,

Budaya, dan Seni. Tak jauh dari gedung yang

mempunyai banyak jendela itu, terdapat

sebuah tempat di mana banyak berdiri

puluhan cafe dan restoran. Di samping

tempat wisata makan dan minum itulah,

Singapore River atau Sungai Singapura

mengular hingga ke laut. Dan, di tempat itu

pula terdapat ‘pelabuhan’ Singapore River

Cruise

Berdasarkan sejarah sungai, Sungai

Singapura adalah tempat lalu-lintas para

pedagang yang hendak menuju daratan

Singapura. Sebagai wilayah yang strategis,

tak heran pedagang dari berbagai negara,

seperti India, Cina, Jawa, Bugis, Sumatera,

negara-negara Arab dan Eropa, hilir mudik

di sungai itu untuk melakukan proses jual-

beli. Pada masa lalu, sungai sepanjang 4

kilometer itu juga sebagai tempat pemukiman

para nelayan.

Sebagai tempat wisata yang meng-

andalkan kenyamanan, Singapore River

Cruise saat melayani wisatawan tidak buru-

buru dalam mengarungi sungai. Tidak ada

isti lah kejar setoran di sini. Dalam

kenyamanan saat berjalan itulah membuat

para penumpang bisa menikmati gedung dan

bangunan yang ada di kanan-kiri sungai.

Cruise yang bergerak menuju Marina Bay

itu melintasi tiga jembatan, yakni Edin,

Cavenagh, dan jembatan yang

menghubungkan Patung Merlion dengan

Esplanade. Selepas Edin, penumpang pada

sisi sebelah kiri bisa melihat Patung Thomas

Stamfford Raflles, Civilion Muzeum, Museum

Budaya Etnis; dan bila melihat ke sebelah

kanan selain tempat makan dan minum juga

nampak Hotel Fullerton. Selama perjalanan,

di cruise ada layar televisi yang menjelaskan

semua yang ada di kanan kiri Sungai

Singapura, terutama tentang sejarah negara

itu.

Selepas melewati Cavenagh dan

jembatan yang menghubungkan Patung

Merlion dan Esplanade, cruise memasuki

sebuah wilayah yang bisa dikatakan laut

yang dikelilingi oleh bangunan-bangunan

menjulang dan megah, seperti Marina Bay

Sands, Esplanade, Museum Art dan Science,

dan lapangan sepakbola apung. Dalam area

ini kita bisa melihat Patung Merlion dari sudut

lain. Maksud sudut yang lain adalah melihat

dari wilayah laut. Biasanya kita berfoto

dengan Patung Merlion di dekatnya, namun

dengan naik cruise kita bisa memotret dari

tengah laut.

Saat cruise berada di kawasan ini, oleh

nakhoda didekatkan dengan Patung Merlion.

Saat di dekat Patung Merlion, cruise ini

mendapat perhatian dari wisatawan yang

berada di dekat patung singa laut itu.

Selepas berhenti beberapa detik di dekat

Patung Merlion, perjalanan dilanjutkan

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

peninggalan masa itulah disebut sebagai

pertanda berdirinya Kota Pontianak.

Pada saat susur sungai, terasa angin

kencang menerpa. Hal demikian membuat

goncangan oleh ombak di sungai terasa,

terutama saat gelombang membentur perut

kapal terasa. Terpaan angin juga bisa

menghambat laju perahu.

Selepas kapal merapat kembali di

Pelabuhah Taman Korem, penumpang

segera berhambur keluar dari kapal. Terlihat

wajah puas dan senang selepas mengikuti

susur Sungai Kapuas. Mereka menikmati

sepenggal perjalanan di sungai terpanjang

di Indonesia, 1.143 kilometer. “Memerlukan

waktu 1 minggu perjalanan bila menyusuri

sungai secara utuh,” ujar Heriyanto. ❏

AWG
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dengan rute melingkar mendekat ke Marina

Bay Sands dan Museum Art and Science.

Saat mendekat ke Marina Bay Sands, bila

memandang ke arah berlawanan, kita bisa

melihat gedung-gedung menjulang tinggi. Dari

sinilah kita mengetahui bahwa Singapura

adalah kota metropolitan. Setelah disusuri,

cruise kembali ke tempat semula dengan rute

yang sama

Perjalan balik ke tempat awal, di kanan-

kiri sungai terlihat semakin banyak

wisatawan asing yang sedang dipandu oleh

guide. Guide itu menjelaskan tentang

masing-masing tempat yang mempunyai nilai

sejarah. Perjalanan dari awal hingga akhir

menyusuri sungai yang selalu dijaga

kebersihannya itu sekitar 40 menit.

Tak hanya di Singapura, di Kuching,

Sarawak, Malaysia, kita juga bisa menikmati

wisata sungai. Di kota ini kita bisa melakukan

susur Sungai Sarawak. Sungai itu memiliki

panjang 217 km, namun paket wisata

menyusuri sungai hanya sekitar Water

Front. Water Front merupakan pusat wisata,

niaga, bisnis, dan hotel di Kota Kuching.

Untuk itu, bila kita ingin menikmati wisata

susur sungai, kita harus ke Water Front.

Kapal yang memiliki panjang sekitar 10 meter

dan lebar 4 meter ini ditambatkan di salah

satu dermaga di Water Front. “Kalau membeli

di awal, harga tiketnya lebih murah,” ujar

penjual tiket. Ia menawarkan potongan harga

dengan tujuan agar wisatawan yang lalu

lalang di Water Front segera ikut tour itu.

Di tengah lalu lalang orang, satu persatu

mereka membeli tiket. Waktu menyusuri

sungai pukul 17.30 waktu setempat. Dalam

sehari paket wisata susur sungai hanya

sekali. Tepat pukul 17.00, peserta wisata

susur sungai diperkenankan masuk ke dalam

kapal yang di badannya tertulis Sarawak

River Cruise itu. Peserta wisata susur

sungai rupanya terbilang banyak, terlihat

orang berduyun-duyun bergegas naik ke

kapal.

Berada di dalam kapal, kita akan melihat

kemewahan, ada restoran dengan fasilitas

bar dan café. Meski di ruangan ini suasana

lebih mewah, namun sepertinya penumpang

lebih memilih naik ke bagian atas. Di bagian

ini suasananya terbuka sehingga

pandangan lebih luas. Berada di bagian atas,

pramusaji langsung menyambut penumpang

dengan menyodorkan roti yang berada di

atas piring kecil dan segelas es jeruk.

Sepasang roti dan minuman itu adalah

bagian dari pelayanan tour.

Menjelang pukul 17.30, terdengar bunyi

terompet kapal yang keras dan panjang.

Klakson dibunyikan sebagai tanda kapal

hendak lepas tali. Tak lama kemudian, kapal

bergerak pelan meninggalkan dermaga.

Ketika kapal sudah menengah, terlihat

kawasan Water Front, seperti Main Bazaar.

Main Bazaar adalah pusat belanja souvenir

dan oleh-oleh khas Kuching dan Sarawak.

Tak lama kemudian terlihat bangunan wisata

seperti Fort Margherita, Mahkamah Lama,

dan  Galangan Kapal Brooke.

Selepas melihat kota yang dibangun

Keluarga Brooke, penumpang kapal akan

melihat megahnya Masjid Kota Kuching.

Selepas melintasi masjid yang bercat pink

itu, kapal berputar haluan, balik arah. Di sisi

sebelah sungai, peserta susur sungai akan

melihat dua bangunan penting Negeri

Sarawak, yakni Astana dan Dewan

Undangan Negeri (DUN) Sarawak. DUN kalau

di Indonesia DPRD.

Sebagai urat nadi masyarakat, di kanan-

kiri sungai juga ada hunian penduduk. Saat

susur sungai kita akan melihat Kampung

Boyan. Kampung ini bisa jadi dulu adalah

tempat hunian orang-orang Indonesia, di

kampung itu ada lorong yang bernama

Lorong Gersikan. Tak jauh dari Kampung

Boyan, ada Kampung yang bernama

Surabaya. Di Kampung Surabaya, ada

lorong-lorong yang namanya para Wali

Songo. Seperti Lorong Sunan Bonang.

Agar suasana susur sungai itu tidak

menjenuhkan, pengelola memberikan hiburan

tari di atas kapal. Di ujung perjalanan, peserta

wisata disuguhi beragam tari tradisional, tari

dari etnis dayak, melayu, dan etnis lain yang

ada di Sarawak. Dengan suguhan tari

tradisional itulah membuat wisata susur

sungai menjadi lebih meriah dan

menyenangkan. Pengelola tour pun memberi

kesempatan kepada penumpang bila ingin

foto bareng dengan para penari. ❏

AWG

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Bhinneka Tunggal Ika Menangkal
Perundungan atau Bully
KITA harus memegang teguh dan  mengamalkan Empat Pilar, yakni Pancasila,

UUD Negara Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka

Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga bangsa Indo-

nesia.

Empat Pilar digali dan dirumuskan oleh para pendahulu bangsa, pahlawan

atau bapak bangsa Indonesia. Saat ini yang menjadi sorotan adalah pilar

Bhinneka Tunggal Ika. Tiga pilar lain sudah tertanam di hati anak bangsa.

Tantangannya saat ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi

tetap satu.

Menurut saya ada banyak kejadian di Indonesia, seperti masalah

intoleransi antarsesama yang masih banyak ditemukan. Ini menjadi tantangan

bagi kita untuk menyatukan semuanya. Di mana kita harus bisa menerima

perbedaan suku, ras, kulit dan agama. Karena itulah Indonesia berbeda-

beda tapi menjadi satu. Untuk itu kita harus saling menghormati satu sama

lain. Ini hal yang mutlak pegang teguh oleh warga bangsa Indonesia.

Di sosial media orang melakukan perundungan (bully) satu sama lain hanya

karena berbeda ras, suku, kulit atau agama. Padahal di negara lain juga memiliki

keberagaman, tapi bisa saling menghormati. Di negara ini harus bisa harmoni

dan saling mengisi. Karena perbedaanlah membuat negara ini kaya. ❏

Marsya Gusman

Miss Internet Indonesia 2017

Wawa Raji

Blogger

TENTANG Sosialisasi Empat Pilar sudah saya dengar sejak awal 2017. Saat itu sosialisasinya

cukup aktif, menyebar di berbagai kota besar di Indonesia. Saya sendiri pernah mengikuti

saat ada  Simposium MPR dengan tema: ‘Ekonomi Pancasila’ di MPR pada Juli 2017.

Pesertanya warganet dan akademisi, juga mahasiswa. Saat itu menghadirkan tokoh penting

dan membahas ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila, dengan fokus pada koperasi.

Menurut saya, Pancasila bisa dimaknai dan dipraktikkan dalam setiap sudut kehidupan

masyarakat Indonesia. Bahkan dalam membangun ekonomi pun bisa berpanduan pada lima

sila Pancasila. Menurut saya, Pancasila dapat menjadi panduan dalam segala bidang. Tak

sulit mencari pedoman dalam bermasyarakat dan bernegara di Indonesia karena kita sudah

dibekali Pancasila.

Saran saya, barangkali sosialisasi pemahaman tentang Pancasila bisa lebih kekinian dan

kreatif. Melibatkan warganet sudah sangat tepat, karena informasinya bisa menyebar lebih

luas melalui media sosial.

Cara lain adalah menjelaskan nilai Pancasila dengan pekerja kreatif untuk bisa mengedukasi

nilai Pancasila agar bisa lebih tepat sasaran kepada generasi muda. Jadi, selain melibatkan

warganet, melibatkan para pekerja kreatif rasanya juga menjadi penting jika ingin menumbuhkan

rasa cinta terhadap  Pancasila dan nilai kebaikan di dalamnya untuk Indonesia. ❏

Sosialisasi Empat Pilar Harus Lebih Kreatif
dan Kekinian
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Masih Soal Pro Kontra President Treshold

Keputusan Mahkamah

Konstitusi (MK) yang menolak

gugatan dari sejumlah partai

politik dan lembaga swadaya

masyarakat mengenai ambang

batas President Treshold

Pemilu Presiden 2019

menimbulkan sikap pro dan

kontra. Di satu pihak ada yang

menyebut keputusan lembaga

negara yang beralamat di Jl.

Medan Merdeka Barat,

Jakarta, itu akan membuat

sistem presidensial menjadi

kuat dan calon yang ada adalah

sosok yang terseleksi. Namun,

di pihak lain menyebutkan

keputusan tersebut akan

membatasi jumlah calon. Pihak

yang satu ini menyebut

gugatan dilakukan agar dalam

Pemilu Presiden 2019 muncul

calon yang lebih banyak atau

muncul calon alternatif.

D
I AWAL 2018, Mahkamah Konstitusi

(MK) menolak gugatan atas uji materi

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017

Tentang Pemilu terkait pasal ambang batas

President Treshold (PT) dengan ketentuan

20%. MK menyebut, Pasal 222 yang

mengatur mengenai PT tidak bertentangan

dengan UUD NRI Tahun 1945. Dengan

ketentuan tersebut maka partai politik atau

gabungan partai politik harus mempunyai

syarat suara 20% kursi di DPR atau 25%

suara di tingkat nasional untuk dapat

mencalonkan pasangan calon presiden dan

wakil presiden.

Saya mengatakan, keputusan MK itu

sudah tepat. Membandingkan dengan calon

gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil

bupati, walikota, dan wakil walikota saja

yang diusung oleh 20% dari partai politik

atau gabungan partai politik yang memperoleh

jumlah kursi di DPRD, masa untuk proses

seleksi calon presiden dan wakil presiden

partai-partai tidak mempunyai ambang batas.

Jadi, ketentuan 20% syarat untuk meng-

usung calon presiden dan calon wakil

presiden itu sama dengan mengusung calon

kepala daerah, yaitu 20%. Syarat 20% itu

diperlukan agar tokoh-tokoh yang dikontes-

tasikan dalam Pemilu Presiden adalah orang-

orang yang telah diseleksi pada tingkat

organisasi politiknya atau gabungan partai

politik masing-masing, sehingga tak

sembarang orang ditawarkan kepada

rakyat. Sehingga bila MK menolak gugatan

PT 20% itu sudah sesuai dengan kebutuhan

bangsa serta sesuai dengan konstitusi.

Bila disebut ambang batas PT akan

membatasi calon, itu teorinya dari mana

Ahmad Basarah

Ketua Fraksi PDIP di MPR
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Viva Yoga Mauladi

Anggota MPR Fraksi PAN

M
ENGENAI keputusan Mahkamah

Konstitusi (MK) yang menolak

gugatan terkait pasal ambang batas

President Treshold (PT) dengan ketentuan

20%, ya Partai Amanat Nasional (PAN)

menerima dan melaksanakan keputusan MK

itu,  sebab keputusan lembaga negara ini

bersifat final dan mengikat. Tidak ada upaya

dan keputusan hukum yang dapat menganulir

keputusan MK.

Menjadi masalah apakah keputusan MK

tersebut adil bagi demokrasi di Indonesia,

memang ada pendapat yang setuju dan tidak.

Beda pendapat ini di satu sisi ada keinginan

untuk menguatkan sistem presidensial. Di sisi

lain, ada yang menafsirkan dalam konteks

kepentingan partai politik itu sendiri. Saya

berpandangan sebaiknya PT jangan terlalu

tinggi agar muncul alternatif calon presiden

dan wakil presiden.

Tingginya PT inilah yang kemungkinan pada

Pemilu Presiden 2019 akan memunculkan 2

pasangan calon presiden dan wakil presiden,

bahkan bisa jadi tidak menutup kemungkinan

akan ada satu pasangan calon presiden dan

wakil presiden. Karena, sebagian besar

partai politik telah menetapkan dan memiliki

kecenderungan mendukung kembali Pak Joko

Widodo.

Dengan calon yang terbatas, dua pasang

bahkan satu pasang, bagi saya adalah

bahwa prinsip Pemilu adalah sarana

pengejahwantahan aspirasi rakyat untuk

menentukan pemimpinnya. Tujuannya adalah

dengan terpilihnya pemimpin dapat me-

laksanakan tujuan demokrasi dan tujuan

syarat tersebut menyebabkan minimnya

calon presiden? Kita lihat dari simulasi, bila

total prosentasi raihan suara partai politik

yang ada mencapai 100%, maka kalau 100%

dibagi dengan 20% maka secara teoritis ada

5 pasangan calon. Jadi tidak ada alasan untuk

mengatakan syarat 20% itu membuat

minimnya calon presiden dan wakil presiden.

Bila dikatakan Pemilu Presiden 2019 akan

sama dengan Pemilu Presiden 2014 di mana

hanya ada dua calon, Joko Widodo ber-

hadapan dengan Prabowo Subianto,

dinamika politik yang terjadi setiap era itu

pasti berbeda-beda. Kalau memang nanti

terjadi dinamika politik dalam Pemilu Presiden

2019 hanya terjadi dua pasangan calon, itu

masih konstitusional sepanjang dua pasang-

an calon itu diusung oleh  partai  politik dan

gabungan partai politik yang perolehan

kursinya sudah di atas 20%. ❏

AWG

bernegara, yaitu mewujudkan masyarakat

adil makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jika ada calon presiden dan wakil

presiden hanya dua pasang atau bahkan

satu pasang, pilihan rakyat biasanya sudah

ditentukan sebelum pelaksanaan pen-

coblosan di Pemilu. Oleh karena itu, Pemilu

sebagai sarana demokrasi tidak boleh meng-

hilangkan substansi dan tujuan demokrasi,

yakni mewujudkan kesejahteraan.

Saya memiliki anggapan Pemilu Presiden

2019 akan berbeda dengan Pilkada Jakarta

2017. Konfigurasi politik Pilkada akan berbeda

dengan konfigurasi Pemilu Presiden 2019.

Koalisi partai politik di Pilkada bersifat temporer,

tidak permanen. Oleh karena itu, konfigurasi

dan koalisi partai politik akan berbeda.  ❏

AWG

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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SOSIALISASISOSIALISASI
Tenggarong, Kutai Kartanegara

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Pancasila

Indonesia

PADA kenyataannya, untuk melakukan Sosialisasi Empat Pilar,

MPR tidak mungkin melakukannya sendiri, sebab jumlah anggota

MPR terbatas. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota

DPD. Aktifitas di kedua lembaga negara itu sangat luar biasa aktivitasnya,

sedangkan yang perlu disosialisasikan adalah hal-hal mendasar, sesuai

amanat UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

(MD3) yang memerintahkan Pimpinan MPR RI menyosialisasikan Empat

Pilar MPR RI kepada seluruh rakyat Indonesia.

Adalah Wakil Ketua MPR RI Dr. HM. Hidayat Nur Wahid menyatakan

hal itu ketika membuka acara Sosialisasi Empat Pilar MPR di Gedung

Puteri Karang Melenu (PKM) Tenggarong, Kutai Kartenegara,

Kalimantan Timur, Minggu (29/10.2017). Mengingat pentingnya

Sosialisasi Empat Pilar ini maka ketika dia menjadi pimpinan MPR

pada Periode 2004-2009 dan 2014-2019, Hidayat Nur Wahid selalu

menyampaikan pentingnya sosialisasi Pancasila kepada Pemerintah.

Dan, Hidayat menyatakan bersyukur karena apa yang disampaikan

itu mendapat sambutan dari Presiden SBY waktu itu, dan bahkan

tanggapan yang sangat baik juga datang dari Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo kemudian membentuk Unit Kerja Presiden

Dibangun Atas Dasar Negara

Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP). Dan, Hidayat Nur Wahir

berharap, respon baik dari pemerintah itu bisa semakin mengokohkan

hadirnya Pancasila  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lebih lanjut, Hidayat mengatakan, pemahaman tentang konsep

kebangsaan merupakan hal yang fundamental untuk diketahui setiap

anak bangsa. “Kesadaran dan pemahaman kebangsaan penting

ditanamkan kepada setiap warga negara,” ungkap Hidayat di hadapan

600 peserta sosialisasi, yang terdiri dari para pelajar, pendidik dan

tokoh masyarakat.. Dalam kesempatan itu hadir pula anggota MPR RI

H. Hadi Mulyadi S.Si., M.Si. (Fraksi PKS), Sekretaris Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara: Ir. H. Marli, M.Si.

Sementata Ketua Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Kutai

Kartanegara, Safaruddin Pabonglean, S.Ag., M.Pd., mengatakan,

salah satu tujuan digelarnya Sosialisasi Empat Pilar MPR ini agar

para pelajar, khususnya di lingkungan JSIT, dapat mendengarkan

langsung dari MPR tentang dasar Negara. Dasar negara seperti

Pancasila, kata Safaruddin, merupakan harga mati yang tak bisa

ditawar. Dan, acara Sosialisasi Empat Pilar ini dapat mendorong

anak-anak didik di JSIT untuk memiliki wawasan kebangsaan dan
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mampu mengimplementasikan dalam

kehidupan nyata.

Jadi, lanjut Safaruddin, Pancasila tidak

sekadar dihapal namun harus diwujudkan

dalam kehidupan sehari-hari.  “Para pelajar

harus memahami nilai-nilai kebangsaan,

karena mereka harus mengetahui bahwa

kemerdekaan negara ini diraih oleh darah

para pejuang pendiri bangsa ini,” ujar

Safaruddin.

Sedangankan Plt. Bupati Kabupaten Kutai

Kartanegara dalam sambutan tertulis yang

dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten

Kutai Kartanegara Ir Kutai. H. Marli M.Si.,

mengatakan, Sosialisasi Empat Pilar MPR

mempunyai peranan penting dalam me-

ningkatkan kualitas keberagaman di Kutai

Kartanegara yang sekarang ini sedang

berbenah diri.

Selanjutnya Plt. Bupati  mengucapkan

terimakasih pada MPR RI yang bersedia

melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar MPR

RI di Tenggarong, dan berharap dengan

digelarnya sosialisasi ini dapat mencerdas-

kan serta berkontribusi membentuk generasi

muda Kutai Kartanegara yang berkarakter,

tanggungjawab, dan penuh nilai-nilai

keberagaman, ujarnya.  ❏

JAZ
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WAKIL Ketua MPR Dr. H. Mahyudin ST.,

MM., mengisi hari libur dengan

bersilaturahim bersama Majelis

Taklim Nur Hasanah di Hotel Oaks Tree,

Bontang, Kalimantan Timur, Minggu (17/12/

2017). Dalam kesempatan itu Mahyudin

menyampaikan dan memaparkan materi

Sosialisasi Empat Pilar MPR  (Pancasila, UUD

NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka

Tunggal Ika) kepada lebih dari 400 ibu-ibu

yang tergabung dalam majelis taklim.

Sangatta

Mahyudin: Indonesia Darurat Korupsi
Pejabat dan penyelenggara negara semestinya mengemban misi untuk mewujudkan cita-cita dan
tujuan bernegara seperti tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bukan untuk dihormati
dan mencari kekayaan.

Dalam paparannya, Mahyudin menyebut-

kan sejumlah tantangan kebangsaan yang

dihadapi Indonesia sehingga mendorong

MPR untuk menyosialisasikan Empat Pilar

MPR. Tantangan kebangsaan itu di antaranya

masih adanya pemahaman agama yang

sempit, pengabaian kepentingan daerah, dan

timbulnya fanatisme kedaerahan, kurangnya

penghargaan dan pemahaman atas

kemajemukan, tidak berjalannya penegakan

hukum yang optimal, kurangnya keteladanan

dalam sikap dan perilaku sebagian pemimpin

dan tokoh bangsa.

Dalam hal kurangnya keteladanan pemim-

pin dan tokoh bangsa, Mahyudin melihat

banyaknya kasus korupsi yang menjerat

pemimpin di semua tingkatan, seperti kepala

desa sampai gubernur, dan pimpinan

lembaga negara. “Banyak pejabat negara

yang ditangkap karena kasus korupsi. Ketua

DPD, ketua Mahkamah Konstitusi, Hakim

Agung, termasuk juga ketua umum partai

sudah ditangkap Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK). Kita ini sedang darurat

korupsi,” ujarnya.

Maraknya korupsi di kalangan pejabat

negara menunjukkan keteladanan pemimpin

yang kurang. “Seharusnya pejabat negara itu

membangun rakyatnya agar sejahtera bukan

memperkaya diri sendiri yang akhirnya

melakukan korupsi dan ditangkap KPK,” katanya.

Pejabat dan penyelenggara negara, lanjut

Mahyudin, semestinya mengemban misi

untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan

bernegara seperti tercantum dalam Pem-

bukaan UUD NRI Tahun 1945. “Seharusnya

pejabat negara mengemban misi dalam

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 itu bukan

untuk dihormati dan mencari kekayaan. Kalau

ingin mencari kekayaan jangan jadi pejabat

negara atau politikus. Jadilah pengusaha,”

imbuhnya.

Menurut Mahyudin, pemberantasan

korupsi di Indonesia tidak boleh tebang pilih.

Siapa pun dia, apakah pejabat tinggi,

gubernur, ketua partai, kalau diduga melaku-

kan korupsi harus diproses sesuai hukum.

Bagi Mahyudin, perilaku korupsi sangat

berbahaya karena bisa membuat negara

bangkrut. Dia memberi contoh VOC bangkrut

karena korupsi. Karena itu VOC minta

bantuan pemerintah Belanda maka masuklah

(pemerintah) Belanda menjajah Indonesia.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Contoh lainnya adalah Venezuela. Negara

di Amerika Latin ini marak korupsi dan memiliki

utang yang sangat besar. Negara itu

diambang kebangkrutan. “Kalau kita tidak

bisa memberantas korupsi dan utang kita

sangat besar, kita juga bisa bangkrut. Karena

itu pemberantasan korupsi tidak boleh tebang

pilih. Biarpun teman atau kerabat kalau

diduga korupsi harus diproses secara

hukum,” pungkasnya.

Kekurangan Kader dari Kaltim

Pada malam hari, Mahyudin menghadiri

silaturahim kebangsaan dan tablig akbar

Majelis Tabliq Jamaah Islamiyah Kabupaten

Kutai Timur, di Kantor Kecamatan Sangatta

Utara, Sangatta, Kalimantan Timur. Dalam

kesempatan itu Mahyudin memotivasi warga

Sangatta memiliki daya saing untuk masuk

ke pentas politik nasional di Jakarta.

Mahyudin mengungkapkan, saat ini masih

sedikit putera Kalimantan Timur (Kaltim) yang

berkiprah di pentas nasional di Jakarta. Masih

sedikit orang dari Kaltim yang menduduki

posisi strategis di Jakarta. “Di Jakarta kita

kekurangan kader dari Kaltim. Belum banyak

orang dari Kalimantan Timur yang menduduki

posisi-posisi strategis di Jakarta,” ujarnya.

Mahyudin mengaku sedang merintis agar

lebih banyak orang Kaltim berkiprah di pentas

nasional. “Sejak reformasi baru saya

menjadi orang pertama yang menduduki

lembaga tinggi negara,” katanya.

Selain menjadi orang Kaltim pertama yang

menjadi Wakil Ketua MPR, Mahyudin juga

menjadi doktor pertama dari Sangatta.

Mahyudin belum lama ini mendapat gelar

doktor ilmu pemerintahan dari Universitas

Satyagama Jakarta. “Mungkin saya yang

pertama dari Sangatta yang meraih gelar

doktor dengan predikat cum laude,” katanya.

Karena itu, Mahyudin menolak banyak

tawaran untuk menjadi Gubernur Kaltim

dalam Pilkada 2018 ini. Mahyudin tidak ingin

ditarik kembali ke daerah. “Saya ingin lebih

berkiprah di nasional,” ucapnya.

Mahyudin memotivasi peserta silaturahim

kebangsaan untuk berani bermimpi dan

bercita-cita. “Hidup itu harus berani bermimpi

dan bercita-cita. Tapi harus ada ikhtiar dan

usaha serta doa,” katanya.

Menurut Mahyudin, keberhasilan atau

sukses seseorang merupakan takdir Allah.

“Tapi harus dengan usaha. Kalau tidak ada

usaha tidak pernah berhasil. Semua

keberhasilan diperoleh dengan perjuangan

bukan semudah membalik tangan,” katanya.

Silaturahim kebangsaan dan tabliq akbar

ini dihadiri Ketua DPRD Kutai Timur H.

Mahyunadi, Ketua Majelis Taqbliq Jamaah

Islamiyah Ustad Amin dan penceramah,

ustad Abdul Habib Abas. ❏

BSC

Purwokerto

SOSIALISASI melalui pentas seni budaya

adalah salah satu bentuk apresiasi dan

langkah konkret MPR RI terhadap

warisan budaya, khususnya seni budaya

Gelar Seni Banyumasan ‘Ebeg  dan
      Kentongan’ untuk Jaga Kebhinnekaan

tradisional yang telah menjadi kekayaan

intelektual bangsa Indonesia. Pagelaran seni

budaya sebagai salah satu metode

sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Pancasila,

UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka

Tunggal Ika) telah dan akan diselenggarakan

di berbagai daerah di Indonesia.

Kali ini pagelaran seni budaya Ibukota
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SOSIALISASI

Kabupaten Banyumas, Purwokerto, Provinsi

Jawa Tengah. Setjen MPR RI bekerjasama

dengan Pemda Kabupaten Banyumas

menyelenggarakan pagelaran Seni Budaya

dengan menampilkan kesenian Ebeg (Kuda

Lumping) dan Kentongan, Minggu (10/12/

2017), di Desa Beji Kecamatan Kedung

Banteng, Purwokerto, Kabupaten Banyumas.

Kepala Bagian Pemberitaan Sekretariat

MPR RI Muhamad Jaya, S.IP., M.Si., selaku

ketua penyelenggaran pageran, dalam

laporannya mengungkapkan, sosialisasi

melalui seni budaya merupakan salah satu

dari berbagai metode sosialisasi Empat Pilar

yang dilaksanakan oleh MPR.  “Karena seni

budaya nusantara sangat variatif, maka

saat MPR melakukan sosialisasi melalui

metode ini akan disesuaikan dengan budaya

masing-masing daerah untuk mempertahan-

kan persatuan serta menjaga masuknya

beragam budaya asing yang tidak sesuai

dengan budaya bangsa Indonesia sehingga

perlu diperkuat lagi kebhinnekaan kita”,

jelasnya.

Anggota MPR Fraksi Nasdem Drs. Fadholi,

atas nama pimpinan MPR RI, membuka

pagelaran Kesenian Ebeg (Kuda Lumping)

dan Kentongan di Desa Beji Purwokerto ini.

Hadir dalam acara ini Kepala Desa Beji Salikun,

anggota DPRD Kabupaten Banyumas,

Kapolsek Kedung Banteng, Kepala Bagian

Pemberitaan, Hubungan Antarlembaga, dan

Layanan Informasi Biro Humas MPR RI

Muhamad Jaya, S.IP., M.Si., Sugeng

Suparwoto sebagai narasumber sosialisasi,

dan para kepala desa dari kecamatan Kedung

Banteng, serta para tokoh masyarakat, dan

ratusan warga setempat.

Fadholi yang juga anggota Badan

Penganggaran MPR dalam sambutannya

menyatakan, dengan diadakannya pagelaran

khas Banyumas ini maka kita harus menjaga

kerukunan, ketenteraman, sebagaimana 

filosofi yang terkandung dalam kesenian

Ebeg untuk menjaga kekompakan antara

penari dan musik. Dia berharap agar kita

dapat menjaga kebhinnekaan serta

mempertahankan NKRI.

Dalam kesempatan yang sama, Sugeng

Suparwoto sebagai narasumber sosialisasi

ini menyampaikan bahwa negara ini kokoh

berdiri karena kita memiliki Pancasila. Oleh

karena itu, Sugeng berharap, sosialisasi

Empat Pilar MPR RI ini perlu lebih digalakkan

lagi agar bangsa ini tidak tergerus oleh

masuknya kebudayaan asing. Mari  kita

pertahankan kreatifitas kebudayaan kita

seperti kesenian Banyumasan yang sudah

menjadi kekayaan intelektual bangsa Indo-

nesia yang sudah diakui oleh dunia,” ungkap

Sugeng.

Sedangkan Salikun, kepala Desa Beji yang

mewakili Bupati Banyumas, berharap, agar

tontonan pagelaran ini bisa menjadi tuntunan,

apalagi Empat Pilar MPR sebagai acuan pada

pagelaran seni budaya, dan melalui metode

sosialisasi ini kita bisa menjaga

kebhinnekaan.

Mewakili masyarakat Banyumas Salikun

mengucapkan terimakasih pada Sekretariat

Jenderal MPR RI yang memilih Kota

Purwokerto sebagai tempat sosialisasi Empat

Pilar MPR. Selanjutnya Salikun berharap,

filosofi yang terkandung dalam pagelaran

ini tidak hanya sebagai tontonan tapi juga

dapat dituangkan pada kehidupan sehari-

hari.

Ebeg dan Kentongan adalah kesenian

yang sangat terkenal di Purwokerto itu

digelar dari pagi hingga sore serta disaksikan

oleh ratusan masyarakat yang berdatangan

dari berbagai kalangan di daerah Banyumas

dan sekitarnya. ❏

JAZ
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TANGGAL 19 Desember  diperingati

sebagai Hari Bela Negara. Penetapan

19 Desember sebagai Hari Bela Negara

dipilih untuk mengenang peristiwa sejarah,

yakni ketika 19 Desember 1948 Belanda

melancarkan Agresi Militer ke II dengan

mengumumkan tidak adanya lagi Negara In-

donesia.

Ketika itu, Presiden RI Ir. Soekarno

memberikan mandat penuh kepada Mr.

Syafrudin Prawinegara untuk menjalankan

pemerintahan dengan membentuk Peme-

rintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)

di Padang, Sumatera Barat, guna menjaga

keutuhan Negara Republik Indonesia.

Bela Negara adalah sikap dan perilaku

warga negara yang dijiwai oleh kecintaan-

nya kepada Negara Kesatuan Republik In-

donesia yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, dalam upaya

mempertahankan kelangsung-an hidup

bangsa dan negara.

Upaya mempertahankan kelangsungan

hidup bangsa dan negara sebagai nilai dasar

Masyarakat Agar Pahami Sejarah untuk
                              Membela Indonesia

Kota Jambi

Indonesia hadir karena bela negara dari tokoh Islam dan tokoh kebangsaan

bela negara mencakup cinta tanah air, sadar

berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila

sebagai ideologi negara, rela berkorban

untuk bangsa dan Negara, serta memiliki

kemampuan awal bela negara.

Menurut Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur

Wahid ketika membuka Sosialisasi Empat Pi-

lar di Gedung Bappeda, Provinsi Jambi, pada

Selasa (19/12), sosialisasi Empat Pilar MPR

yang berlangsung 19 Desember  ini ber-

tepatan dengan Hari Bela Negara. “Sosiali-

sasi Empat Pilar kali ini mengingatkan bahwa

Indonesia itu dibela oleh berbagai atau

banyak pihak, termasuk oleh tokoh partai

pada waktu itu, yakni Partai Masyumi,”kata

Hidayat.

Lebih lanjut dikatakan, tokoh Syafruddin

Prawiranegara yang mendirikan pemerintah

darurat di Sumatera Barat karena ada

kekosongan kekuasaan, agar Indonesia tidak

dijajah lagi oleh Belanda. Momentum ini, menurut

Hidayat Nur Wahid, sangat bagus bagi warga

negara Indonesia sehingga membuat kita

semakin mengenali Indonesia, semakin paham

sejarah Indonesia, dan semakin mampu

membela Indonesia di tengah kondisi phobia

Indonesia bahkan Islam phobia.

Hidayat menjelaskan, sosialisasi Empat

Pilar ini untuk menyegarkan kembali ingatan

pada sejarah Indonesia. “Ini sebuah momen-

tum untuk memahami dengan baik dan benar

tentang Indonesia dalam menghadapi

separatisme, radikalisme, komunisme,

atheisme dan liberalisme,” katanya.

Di sisi lain, Hidayat mengatakan, implemen-

tasi Sosialisasi Empat Pilar dalam kehidupan

mahasiswa, jangan dibayangkan sebagai

suatu yang rumit dan kompleks.  “Bila sudah

mengamalkan maka kita sudah melaksana-

kan dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Sementara itu, anggota MPR Sidi Her-

manto Tanjung berpendapat, kita harus

menjaga Negara Kesatuan Republik Indone-

sia, dan umat Islam memiliki kontribusi

menjaga NKRI. “Kita harus menguatkan rasa

nasionalisme dan menjaga Indonesia,”

katanya.

Acara ini juga  dihadiri Wakil Gubernur

Jambi, Fachrori Umar, dan Ketua FPRJ (Fo-

rum Peduli Remaja Jambi). ❏
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SOSIALISASI

SOSIALISASI Empat Pilar MPR RI makin

lama makin dikenal oleh rakyat Indone

sia, mulai dari kalangan istana, kampus,

hingga komunitas RT (Rumah Tangga). 

Empat Pilar MPR yang berisi nilai-nilai luhur

bangsa adalah milik rakyat Indonesia.

Kedekatan Empat Pilar kepada masyarakat

hingga satuan terkecil menjadi keniscayaan

bahkan keharusan.

Seperti dilakukan Wakil Ketua MPR RI

Mahyudin, Sabtu (9/12/2017), menggelar

rangkaian Sosialisasi Empat Pilar MPR di

beberapa komunitas rakyat di kota

Balikpapan, Kalimantan Timur.  Untuk pertama

kalinya, sosialisasi digelar di lingkungan

Markoni Atas dan di Batu Ampar, Kecamatan

Balikpapan Utara, dan dihadiri ratusan

masyarakat umum.  Di lokasi itu, Mahyudin

memaparkan secara gamblang seputar

Empat Pilar MPR dan betapa pentingnya nilai-

Balikpapan

nilai Empat Pilar diterapkan.

“Begitu banyak dan kompleknya

tantangan bangsa saat ini dan kedepan,

membuat begitu pentingnya rakyat Indone-

sia memahami nilai-nilai luhur bangsanya

melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR. 

Pemahaman nilai-nilai luhur bangsa seperti

Pancasila akan mampu menjadi benteng dari

serbuan berbagai tantangan bangsa dan

dampak negatif globalisasi,” katanya.

Di tengah-tengah Sosialisasi, Mahyudin

tidak lupa memotivasi generasi mudanya agar

tak segan dan ragu maju berkiprah tak hanya

di daerah, tapi juga secara nasional. “Tak

banyak orang Kaltim yang maju berkiprah

secara nasional.  Saya melihat itu  adalah

lecutan untuk generasi muda agar lebih

mempersiapkan dirinya untuk berkiprah di

l ingkup nasional.  Tapi, Mahyudin

mengingatkan,  kuantitas dan kualitas SDM

daerah mesti seiring sejalan dengan

terbentuknya karakter bangsa yang kuat

dalam dirinya melalui pemahaman Pancasila

dan implementasinya.

Buka Sosialisasi BPH Migas

Sekanjutnya, Wakil Ketua MPR RI Mah-

yudin yang juga anggota DPR RI Komisi VII

menghadiri dan membuka acara Sosialisasi

Pengaturan Terhadap Implementasi Sub

Penyalur BBM BPH Migas di Ballroom

Swissbell Hotel, kota Balikpapan, Kalimantan

Timur. Acara ini dihadiri beberapa anggota

Komite BPH Migas dan perwakilan Pemprov

Kalimantan Timur yang juga dihadiri ratusan

praktisi penyalur BBM se Provinsi Kaltim serta

perwakilan LSM.

Berbicara seputar BBM, Mahyudin meng-

ungkapkan bahwa ada beberapa daerah

yang merupakan penghasil migas terbesar,

Motivator Empat Pilar Ala Mahyudin
Tantangan bangsa saat ini sangat kompleks, dan ke depan pemahaman nilai-nilai luhur bangsa
menjadi sangat penting dilakukan.
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antara lain Kalimantan Timur dan Riau.  Tapi,

anehnya untuk mendapatkan BBM

masyarakat masih harus antri, sejak subsidi

BBM masih berlaku bahkan hingga kini.  Di

Kalimantan Timur sendiri ada beberapa

daerah yang pasokan BBM-nya sangat

terbatas sehingga masyarakat antri untuk

mendapatkannya.

“Hal tersebut harus diperhatikan pihak-

pihak yang berkompeten, seperti Pertamina

dan BPH Migas jangan sampai daerah

penghasil migas yang besar, rakyatnya

malah antri mendapatkan migas atau malah

BBM-nya, ini juga harus diperhatikan,”

katanya.

Perhatian pemerintah dengan melakukan

sosialisasi terkait pengaturan terhadap

implementasi sub penyalur BBM sangat

diapresiasi.  Mahyudin juga sangat

menghargai program pemerintah yang ingin

mengatur harga BBM satu harga di seluruh

Indonesia, di mana yang paling diprioritaskan

adalah daerah-daerah terpencil dan daerah

terdepan serta terluar.

“Sebenarnya masalah yang paling besar

dari soal penyaluran BBM yang harus

diperhatikan adalah masalah transportasi di

daerah-daerah terpencil.  Bahkan di Papua

pernah tembus harga 500 ribu per liter. 

Bagaimana kesejahteraan akan naik di sana,

sehingga tumbuh subur gerakan radikal ingin

memisahkan diri dari Indonesia. Benang

merahnya masalah keadilan,” ujarnya.  

Tapi, lanjut Mahyudin, sekarang di Papua

sudah diterapkan satu harga.  Ke depan

mungkin bisa ditetapkan, pemerintah daerah

boleh menetapkan harga ongkos angkut

sampai di daerah-daerah terpenci l

sehingga harga jualnya bisa sesuai dengan

keinginan pemerintah.  Yang mesti

diperhatikan juga dan dilakukan adalah

penertiban seputar bisnis penyaluran BBM. 

Pengaturan yang tegas soal peruntukan

konsumsi BBM untuk rakyat dan industri

harus tegas dilaksanakan.

Mahyudin berharap, jika penerapan satu

harga nasional diterapkan total maka rakyat

akan merasakan keadilan yang paripurna,

dan keadilan nasional akan tercapai sesuai

amanah konstitusi dan Pancasila.

Generasi Muda Mesti Bangkit

Selanjutnya, ketiga, rangkaian Sosialisasi

Empat Pilar di Provinsi Kalimantan Timur,

dilakukan terhadap ratusan generasi muda,

anggota Pramuka Kwarcab Penajam Paser

Utara, Kalimantan Timur. Dalam kegiatan

sosialisasi Empat Pilar MPR yang

berlangsung  10 Desember 2017 itu,

Mahyudin berharap, ke depan, generasi

muda Indonesia secepatnya mengantarkan

Indonesia maju. Suatu saat generasi muda

kader bangsa suatu saat akan tampil menjadi

pemimpin.

Untuk itu, menurut Mahyudin, kader

bangsa mulailah belajar bagaimana menjadi

seorang pemimpin yang baik.  Hindarilah

perbuatan jahat seperti korupsi. Musuh

bangsa Indonesia saat ini yang sangat sulit

dihilangkan dan memberikan dampak negatif

luarbiasa adalah korupsi.  Korupsi sudah

merambah ke segala bidang.

Sudah tidak terhitung lagi pelaku korupsi

yang masuk penjara, tapi tetap korupsi tidak

bisa hilang.   Mirisnya, sebagian besar pelaku

korupsi adalah para oknum pejabat pemimpin

lembaga, mulai dari yang tinggi sampai

rendahan, antara lain pemimpin lembaga

tinggi negara, lembaga hukum, militer, bupati,

walikota, gubernur, kepala desa sampai RT,

semuanya tertangkap karena korupsi.

Ini kejahatan luar biasa, di tengah-tengah

masih banyaknya rakyat Indonesia yang

hidup miskin, mereka oknum pejabat malah

tidak memiliki tanggung jawab moral kepada

negara dan rakyat.

“Saking banyaknya oknum pejabat yang

menjadi pelaku korupsi, saya khawatir

generasi muda kader bangsa minim sosok

teladan.  Maka dari itu generasi muda mesti

pintar-pintar menemukan sosok teladan di

negara ini.  Tapi saya yakin masih banyak

pejabat yang bisa menjadi teladan generasi

muda,” katanya.

Generasi muda, lanjut Mahyudin, mesti

mulai dari sekarang memahami hal tersebut.

Mulailah memperbaiki diri dari diri sendiri,

meningkatkan kualitas akhlak dan moral

sebagai bekal jika menjadi pemimpin nanti.

Untuk itu mulailah mempelajari, memahami,

dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur

yang ada dalam Empat Pilar, yakni Pancasila,

UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka

Tunggal Ika. ❏

DER
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SOSIALISASI

PERLU konsep pembangunan ke-

budayaan nasional untuk meles-

tarikan kebudayaan Indonesia yang

berbasis pada kepribadian Indonesia. Dalam

kaitan itulah MPR menjadikan seni budaya

tradisional seperti wayang kulit sebagai

salah satu metode Sosialisasi MPR RI RI

(Pancasila sebagai dasar dan ideologi

negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai

konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk

negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai

semboyan negara) untuk menyampaikan

nilai-nilai luhur, serta meyebarluaskan

Pancasila kepada seluruh masyarakat Indo-

nesia.

Sabtu malam (25/11/2017), Sekretariat

Jenderal MPR RI menyelenggarakan pagelar-

an seni budaya wayang kulit di Desa

Pulungdowo, Kecamatan Tumpang, Kabu-

paten Malang, Jawa Timur. Pagelaran ini

disaksikan oleh ratusan warga masyarakat

yang datang beramai-ramai dari berbagai

daerah Malang dan sekitarnya. Malam itu,

pagelaran wayang kulit menampilkan dalang

Kabupaten Malang

Mengawal dan Meyebarluaskan Pancasila
                                  Melalui Seni Budaya
Bangsa Indonesia memiliki daya tahan ideologis menghadapi masuknya ideologi asing yang tidak
sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Ki Ardhi Purboantono dengan lakon “Wahyu

Mangkuthoromo”

Pagelaran wayang kulit itu dibuka oleh

Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Dr. Ahmad

Basarah ditandai dengan penyerahan tokoh

wayang  kepada Ki Ardhi Purboantono. Turut

hadir pada pagelaran tersebut Kepala Biro

Humas Setjen MPR RI Siti Fauziah, SE, MM.;

Kepala Bagian Pemberitaan Setjen MPR

Muhamad Jaya, S.IP., M.Si.; Ketua DPRD

Kabupaten Malang Drs.Haris Sasongko;

Ketua DPRD Kota Malang Drs. Abdul Hakim;

dan para Kepala Desa dari Kecamatan

Tumpang, Kapolsek, dan para Muspika

Kecamatan Tumpang.

Dr. Ahmad Basarah dalam sambutannya

mengatakan bahwa pasca reformasi,

bangsa Indonesia mulai meminggirkan

Pancasila dengan menghilangkan P4 berikut

BP7 hingga mata pelajaran PMP di sekolah-

sekolah dihilangkan karena dituding sebagai

alat kekuasaan Orde Baru.  Proses tersebut

kini turut diperparah oleh masuknya ideologi

fundamentalisme pasar dan agama yang 

beroperasi secara agresif di tengah

masyarakat kita saat ini.

Basarah melanjutkan, masuknya ideologi

asing tersebut membuat bangsa Indonesia

mengalami serangan politik adu domba

sebagai satu strategi memuluskan ideologi

asing untuk masuk. Tujuannya, agar bangsa

Indonesia meminggirkan dan mengganti

ideologi Pancasila dengan ideologi lain.

Kampanye propaganda liberalisme dan

radikalisme kini memanfaatkan kemajuan

teknologi informasi dengan sasaran para

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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generasi muda. Bahkan, lingkungan

masyarakat  luas kini menjadi target bagi

bersemainya bibit-bibit paham radikalisme,

komunisme, individualisme dan liberalisme

seperti fenomena deklarasi khilafah, LGBT,

gaya hidup bebas, penyebaran kebencian,

narkoba dan lain-lain. 

“Untuk itulah, MPR menyosialisasikan nilai-

nilai Empat Pilar MPR ke seluruh penjuru In-

donesia melalui seni budaya dengan tujuan

agar bangsa Indonesia memiliki daya tahan

ideologis menghadapi masuknya ideologi-

ideologi asing yang tidak sesuai dengan

kepribadian bangsa Indonesia” ujar Ketua

Badan Sosialisasi MPR RI ini. 

Seni budaya asli Indonesia sudah

seharusnya menjadi solusi dalam menjawab

tantangan zaman.  Masyarakat seni budaya

harus berada di garda terdepan  mengawal,

mengamankan, dan menyebarluaskan

ideologi Pancasila ke seluruh rakyat Indone-

sia.  “Berada di depan, mencegah paham-

paham yang bertentangan dengan Pancasila

agar tidak masuk ke lingkungan masyarakat.

Sehingga, generasi muda bangsa ini adalah

generasi-generasi yang nasionalis, patriotik

dan berjiwa Pancasila”, pungkas Basarah.

Sebelum ketua Badan Sosialisasi MPR

Ahmad Basarah menyampaikan sambutan,

terlebih dulu Kepala Biro Humas Setjen MPR

RI Siti Fauziah SE, MM., berbicara selaku

panitia pelaksana sosialisasi Empat Pilar

dengan metode pagelaran seni budaya ini.

Dalam laporanya, Siti Fauziah menyampai-

kan bahwa sosialisasi dengan metode seni

budaya merupakan salah satu dari berbagai

metode yang sudah dilaksanakan Sekretariat

MPR RI.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten

Malang Drs. Hari Sasongko dalam sambutan-

nya mengharapkan, sosialisasi Empat Pilar

MPR RI ini terus digelorakan untuk memper-

tahankan NKRI, serta pesan-pesan Empat

Pilar MPR RI dapat tersampaikan ke masya-

rakat melalui pagelaran seni budaya. Selain

itu, melalui berbagai metode sosialisasi ini kita

bisa menjaga kebhinnekaan,” ujarnya. ❏

JAZ

WAKIL Ketua MPR RI Mahyudin

menggelar rangkaian acara

Silaturahim Kebangsaan di Provinsi

Kalimantan Timur pada hari Sabtu (16/12/

2017).  Lokasi pertama, Mahyudin menyam-

bangi sekitar seribu lebih mahasiswa dan

mahasiswi se kota Samarinda dan anggota

HMI Kota Samarinda. Kepada para peserta,

Mahyudin menyampaikan beberapa hal

terkait kebangsaan terutama seputar

Pilkada dan Pemilu tahun 201dan tahun

2019.

Menurut Mahyudin, bangsa Indonesia

sebentar lagi akan memasuki tahun politik.

Di  2018 digelar Pilkada serentak di 191

daerah, dan pada 2019 dilaksanakan pesta

demokrasi besar, Pemilu Presiden dan

Pemilu Legislatif. Generasi muda adalah

elemen luar biasa secara kuantitas harus

ikut berpartisipasi dalam memilih, bahkan ada

yang baru pertama kali ikut memilih dan

Mahyudin: Generasi Muda Jangan
            Memilih Karena Primordialisme

Kalimantan Timur

Pilkada dan pemilu adalah pesta demokrasi. Di momen itulah rakyat merasakan kedaulatannya
secara penuh. Golput bukanlah pilihan yang bijak.

memberikan suaranya.

Wakil Ketua MPR RI Mahyudin melihat

suara generasi muda memang sangat luar

biasa.  Suara generasi muda akan menentu-

kan kepimpinan bangsa, sekaligus

menentukan kemana bangsa ini akan
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dibawa.  Untuk itu, generasi muda dan juga

rakyat secara luas harus sangat hati-hati

dalam memberikan suaranya.  Jangan asal

pilih.  Jangan sampai terpilih pemimpin-

pemimpin yang tidak amanah dan hanya

mementingkan dirinya sendiri.

“Jangan lagi memilih pemimpin karena

primodialisme, kesukuan, tapi pilihlah

berdasarkan kemampuan.  Memilih gubernur,

bupati yang kita yakini secara kepribadian

memiliki kemampuan membangun daerah dan

rakyatnya.  Lihat latar belakangnya. Kalau

terlibat korupsi dan kejahatan lainnya jangan

pilih.  Tapi, walaupun dari suku minoritas,

namun memiliki kemampuan membangun

daerah dan menyejahterakan rakyatnya, itu

harus dipilih,” ungkapnya.

Intinya, lanjut Mahyudin, rakyat dan

generasi muda harus memilih karena bisa

diyakini niat dan kemampuannya dalam

membangun daerah dan menyejahterakan

rakyatnya.  Jika asal memilih dan ternyata

kemampuannya tidak ada, tujuan menjadi

pejabat tidak jelas, hanya mementingkan

dirinya sendiri, maka pembangunan daerah

dan kesejahteraan rakyat tidak akan

tercapai.

“Pancasila adalah patokan kita dalam memilih

siapapun dia yang mampu dan memiliki niat

baik maka pilihlah.  Untuk itu mulai dari sekarang

generasi muda, pelajar dan mahasiswa,

pelajarilah tokoh-tokoh atau calon-calon

pemimpin.  Perhatikan latar belakangnya,

pelajari pribadinya dan kemampuannya agar

Indonesia dan rakyat Indonesia cepat maju dan

sejahtera,” tandasnya.

Pesantren Terdepan Perangi Korupsi

Usai menyambangi para mahasiswa dan

anggota HMI, Mahyudin melanjutkan

rangkaian acara silaturahim kebangsaan di

Pondok Pesantren Darul Ihsan Teluk Lerong

Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur, yang diikuti

pimpinan dan seluruh pendidik serta para

santri dan santriwati.

Mahyudin melihat, walaupun Sosialisasi

Empat Pilar MPR RI digelar masif di berbagai

daerah Indonesia, namun belum semua

tersentuh gerakan pemahaman Pancasila,

UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka

Tunggal Ika ini. Salah satunya para guru dan

para santri serta santriwati Pondok

Pesantren Darul Ihsan.

Di hadapan para peserta, Mahyudin

menguraikan seputar lembaga MPR RI,

kewenangannya serta program utamanya

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.  Mahyudin

mengungkapkan bahwa Sosialisasi Empat

Pilar MPR adalah amanah UU No.17 Tahun

2014 tentang MD3 pasal 5 yang menugaskan

MPR untuk melakukan pemasyarakatan

Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan

Bhinneka Tunggal Ika.

“Sosialisasi Empat Pilar sangat penting

dilakukan, karena banyaknya tantangan

bangsa yang luar biasa, terutama pasca

reformasi bergulir.  Beberapa di antaranya

berpotensi mengarah pada konflik SARA,

seperti pemahaman radikalisme,” katanya.

Pemahaman dan implementasi Empat Pi-

lar juga sangat penting dilakukan untuk

membentuk pribadi bangsa yang berkarakter

kuat serta memiliki akhlak yang baik untuk

mencegah dan membasmi karakter koruptif

dan perbuatan korupsi.

“Tapi yang perlu dipahami, terutama

kalangan pesantren, sosialisasi ini bukan

penanaman doktrin atau pemaksaan seperti

dilakukan pada zaman orde baru. Tapi,

pemasyarakatan untuk mengingatkan

kembali bahwa kita sebagai bangsa memiliki

kesepakatan kolektif, yakni Pancasila

sebagai pemersatu bangsa.  Lagi pula

Pancasila mencakup semua hal yang ada

pada diri bangsa Indonesia, mulai dari

bangsa yang ber Tuhan, berkemanusiaan,

dan berkeadilan sosial,” imbuhnya.

Mahyudin juga menitikberatkan kepada

persoalan korupsi.  Korupsi adalah kejahatan

luar biasa yang sangat sulit hilang bahkan

bertambah marak.  Apalagi oknum pejabat

publiklah yang paling banyak melakukan korupsi

dan banyak sudah yang ditangkap KPK.  Di

tengah banyak rakyat yang miskin oknum

pejabat tersebut malah melakukan korupsi.

“Itulah mengapa korupsi menjadi masalah

kita bersama untuk bersama-sama kita

memeranginya. Lingkungan pesantren mesti

yang terdepan melawan korupsi, salah

satunya dengan keteladanan sebab Indo-

nesia sedikit sekali sosok teladan,”

pungkasnya.

Di akhir sesi, Mahyudin menggelar sesi

kuis berbangsa yang disambut antusias para

santri.  Beberapa pertanyaan spontan yang

diberikan secara interaktif seputar Panca-

sila, UUD, pengetahuan soal kedaerahan

mampu dijawab lugas para santri. ❏

DER
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Bogor

Pagelaran Wayang Golek Pertama Kali
                                      di Cariu Bogor

WAYANG golek atau wayang kayu
lahir dan berkembang di wilayah
pesisir utara pulau Jawa pada awal

abad ke-17 di mana kerajaan Islam tertua di
Pulau Jawa, yaitu Kesultanan Demak.
Menurut legenda, Sunan Kudus mengguna-
kan bentuk wayang golek awal ini untuk
menyebarkan Islam di masyarakat.

Sedangkan di Jawa Barat, kesenian
wayang golek berbahasa Sunda mulai
berkembang pada masa ekspansi Kesul-
tanan Mataram pada abad ke-17, meskipun
sebenarnya beberapa pengaruh warisan
budaya Hindu masih bertahan di beberapa
tempat di Jawa Barat sebagai bekas wilayah
Kerajaan Sunda Pajajaran.

Pertunjukan seni wayang golek mulai
mendapatkan bentuknya yang seperti
sekarang sekitar abad ke-19. Saat itu
kesenian wayang golek merupakan seni
pertunjukan teater rakyat yang dipagelarkan
di desa atau kota karesidenan. Selain
berfungsi sebagai pelengkap upacara
selamatan atau ruwatan, pertunjukan seni
wayang golek juga menjadi tontonan dan
hiburan dalam perhelatan tertentu.

Wayang golek merupakan ciri khas
kesenian Jawa Barat sebagai seni
pertunjuk-an rakyat yang memiliki fungsi dan
kebutuhan spiritual maupun material. Selain
dipagelarkan di acara perayaan, hajatan
ataupun pernikahan biasanya pagelaran
wayang golek juga ditampilkan sebagai

sarana hiburan rakyat. Dan, sesuai dengan
fungsinya sebagai seni budaya tradisional,
MPR RI menggunakan kesenian ini untuk
sarana sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

Seperti yang berlangsung di Lapangan
Badak Putih, Jl. Brigjen Darsono, Kecamatan
Cariu, Kabupaten Bogor, Jumat malam (17/
11/2017). MPR RI bekerjasama dengan
pemerintah Kabapten Bogor menggelar
pertunjukan wayang golek dengan lakon
Perebutan Tahta di Astina.

Hadir dalam acara ini anggota MPR  Anton
S. Suratto dan Dede Yusuf dari Fraksi
Demokrat, juga Wakil Ketua DPRD Jawa
Barat Irfan Suryanagara, Kepala Biro
Administrasi dan Pengawasan Sekretariat
Jendral MPR RI, Suryani S.H, Kepala Bagian
Pengawasan Sekretariat Jenderal MPR
Rharas Esthining Palupi, S.H.,M.H.,  dan
Camat Cariu Didin Wahidin.

Atas nama pimpinan MPR, Anton S. Suratto
membuka secara resmi pagelaran wayang
golek ini ditandai dengan penyerahan tokoh
wayang kepada dalang Ki Ujang Mukhtar AS.
“Kesenian daerah seperti wayang golek ini
menjadi seni budaya Indonesia yang harus
dilestarikan,” kata Kang Anton, sapaan akrab
Anton S. Suratto, dalam sambutannya.

Pagelaran wayang golek ini, menurut
Anton, menjadi bagian dari Sosialisasi Empat
Pilar MPR RI yang di dalamnya memuat
Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara,
Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun

1945 sebagai konstitusi Negara dan
Ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk
Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai
semboyan negara.

Sedangkan, menurut Suryani, MPR
menyenggarakan pagelaran seni budaya
sebagai penerapan dari nilai-nilai luhur
bangsa. “Pemanfaatan seni budaya sebagai
media dalam menyosialisasi Empat Pilar
karena kesenian dinilai sebagai sarana
efektif dan penting dalam kehidupan
masyarakat kota dan desa,” kata Suryani.

Lebih lanjut Suryani menjelaskan,
wayang golek memiliki banyak peminat
fanatik sehingga pesan-pesan sosial bisa
disisipkan dalam lakon yang ditampil-
kan.”Apresiasi disampaikan dalam bentuk
konkret. Tahun ini, untuk pertama kalinya
wayang golek ditampilkan di Kecamatan
Cariu, kerjasama antara Sekjen MPR RI dan
pemerintah kabupaten Bogor,” kata Suryani.

Dede Yusuf dan Anton di pertengahan
pertunjukan naik ke panggung untuk
melakukan dialog dengan dalang yang
membawakan karakter tokoh populer Cepot
tentang Empat Pilar dalam bahasa Sunda.

“Sebagai anggota MPR, saya ingin
menjelaskan bagaimana Indonesia memiliki
wilayah yang begitu luas, memiliki jumlah
penduduk terbesar keempat di dunia,
multikultural dan satu bahasa bisa bersatu,”
katanya. ❏

EFP
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SAAT memberi sambutan dalam

Simposium Nasional dengan tema

Pembangunan Negara Kesejahtera-

an Pancasila Visi 2045, kerja sama antara

MPR dengan Persatuan Guru Besar Indone-

sia (Pergubi), Gedung Nusantara IV,

Kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta, 13

Desember 2017, Ketua MPR Zulkifli Hasan

mengakui 10 fraksi dan satu Kelompok DPD

di MPR sepakat bahwa bangsa ini memer-

lukan haluan negara. Kesepakatan hal yang

demikian, menurut Zulkifli Hasan, harus

dikonkretkan.

Dalam acara itu diharapkan Pergubi perlu

memberi masukan agar bangsa ini bisa

merancang pembangunan hingga 100 tahun

ke depan. “Kita undang dari berbagai

kalangan untuk merumuskan Indonesia ke

depan,” ujarnya.

Di hadapan puluhan guru besar dan

ratusan peserta simposium, Zulkifli Hasan

mengatakan, bangsa Indonesia telah

melakukan perjalanan pembangunan sejak

17 Agustus 1945 hingga saat ini. Diakui 20

tahun terakhir, banyak sudah kemajuan yang

sudah dicapai. Disebut dalam bidang

demokrasi, kita mengalami banyak kemajuan.

“Pilkada dan Pilpres berlangsung dengan

aman dan sukses,” ujarnya. Kesuksesan

dalam menyelenggarakan Pemilu itulah yang

membuat bangsa ini mendapat pujian dari

dunia dalam hal demokrasi.

Kesuksesan membangun demokrasi ini,

menurut Zulkifli Hasan, tak bisa ditemukan di

Thailand dan negara-negara di kawasan

Timur Tengah. “Dua Perdana Menteri Thai-

land kabur ke luar negeri,” paparnya. Dalam

pembangunan infrastruktur, Zulkifli Hasan

memuji langkah yang dilakukan oleh Presiden

Joko Widodo. “Pembangunan di mana-mana,”

ungkapnya.

Meski demikian, menurut Zulkifli Hasan, ada

catatan-catatan dalam 20 tahun terakhir ini.

Dia mengungkapkan amanat UUD NRI Tahun

1945 yang menyebut kekayaaan alam dikuasai

oleh negara dan dipergunakan sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat, rupanya

amanat tersebut tak terealisasi di kenyataan.

Saat ini banyak lahan dikuasai oleh segelintir

orang. “Satu persen orang menguasai 45%

lahan di Indonesia,” ungkapnya.

Hal demikian, kata Zulkifli Hasan, bisa

mengakibatkan kesenjangan. Kesenjangan

yang terjadi tak hanya soal kepemilikan lahan,

namun juga kesenjangan antara Jawa dan

luar Jawa, kawasan barat dan timur. Semua

lahan yang ada sekarang menjadi konsensi,

Simposium Nasional

Kesenjangan Ekonomi dan Politik

                                Harus Diatasi
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yang tersisa hanya taman nasional dan hutan

lindung. Problem seperti itulah yang perlu

diselesaikan. “Jadi kalau kita berbicara soal

NKRI maka kita harus berbicara mengatasi

kesenjangan yang terjadi,” ujarnya.

Soal kesenjangan, menurut Zulkifli Hasan,

tak hanya dalam soal ekonomi, dalam politik

pun terjadi hal serupa. “Menurut survei,

rakyat sekarang tak percaya lagi dunia

politik,” ungkapnya. “Örmas pun tak bisa

menyerap aspirasi masyarakat,” tambahnya.

Kesenjangan politik itulah yang menurut

Zulkifli Hasan membuat terjadinya aksi 212.

“Kita khawatirkan dalam kesenjangan politik

itu rakyat akan mengambil jalannya sendiri,”

paparnya.

Zulkifli Hasan mengajak MPR dan Pergubi

untuk menjadi pelopor mempererat Indone-

sia kembali. “Kita harus memperkuat per-

satuan,” tegasnya. “Üntuk itu perlu dirumus-

kan visi Indonesia ke depan,” tambahnya.

Ketua Pergubi Prof. Dr. Ir. Gimbal Dolok-

saribu dalam sambutannya mengatakan,

bangga atas kehadiran peserta simposium.

Dia berharap, acara itu bisa menghasilkan

sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa dan

negara. Dia menjelaskan bahwa organisasi

yang dipimpinnya itu lahir pada 2011.

Gimbal Doloksaribu mengucapkan terima

kasih kepada MPR yang telah menjalin kerja

sama dengan Pergubi. Ada 10 pakar yang

akan memberi ide dan gagasan pem-

bangunan Indonesia sesuai visi Pancasila.

“Pergubi ingin memberi masukan dan saran

kepada MPR,” ujarnya. Hasil simposium

tersebut diharapkan mampu menjadi

pedoman bagi MPR dalam bekerja. Dalam

simposium tersebut ditampung berbagai

pendapat, baik lisan maupun tulisan,

sehingga masukan tersebut bisa memberi

manfaat bagi nusa dan bangsa. ❏

AWG
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SOSIALISASI Empat Pilar MPR makin hari

makin dikenal masyarakat Indonesia.

Materi-materi tentang Pancasila, nilai

luhur bangsa sampai UUD NRI Tahun 1945

dikemas apik dengan berbagai cara yang

menarik sebagai metode penyampaian.

Salah satunya dengan metode seni budaya

Pagelaran Wayang Kulit.

Kabupaten Pringsewu di Provinsi

Lampung adalah salah satu daerah tempat

penyelenggaraan Pageralaran Wayang

Kulit dalam rangka Sosialisasi Empat Pilar

MPR RI.  Acara yang digelar pada Jumat

malam (1/12/2017) di Pendopo Kabupaten

Pringsewu, Provinsi Lampung, ini

menampilkan lakon “Semar Babar Jati Diri

Catur Tunggal Ekaning Pengarep” yang

dibawakan dalang Ki Gunawan Wibisono.

Pagelaran yang dihadiri Kepala Biro

Humas Seketariat Jenderal MPR RI Siti

Fauziah, Kepala Biro Keuangan Maifrizal

dan  Kepala Bagian Pemberitaan Hubungan

Antarlembaga dan Layanan Informasi

Muhamad Jaya, Wakil Ketua Pepadi

Provinsi Lampung  Darmadi, serta ratusan

masyarakat yang sangat antusias

menonton.

Dalam sambutannya mewakili Pimpinan

MPR RI, Siti Fauziah menyampaikan apresiasi

yang sebesar-besarnya kepada pemerintah

Kabupaten Pringsewu yang memiliki

apresiasi yang sangat besar terhadap dunia

seni, khususnya wayang kulit.

“Pagelaran ini adalah upaya MPR RI dalam

rangka Sosialisasi Empat Pilar MPR ke seluruh

penjuru Indonesia melalui pendekatan seni

budaya, dengan tujuan agar bangsa Indo-

nesia memiliki daya tahan ideologis

menghadapi masuknya ideologi-ideologi

asing yang tidak sesuai dengan kepribadian

bangsa Indonesia,” katanya.

Sosialisasi melalui seni budaya, lanjutnya,

merupakan salah satu dari berbagai metode

yang sudah dilaksanakan Sekretariat

Jenderal MPR RI, antara lain ToT, FGD, LCC,

outbound, seminar, dan diskusi.

“Tidak hanya wayang, seni dan budaya

nusantara lain yang sangat variatif.  MPR

dalam  melakukan sosialisasi melalui metode

Pagelaran Seni Budaya

Masyarakat Pringsewu Lampung Antusias
                          Saksikan Wayang Kulit MPR
Pagelaran wayang kulit adalah salah satu metode penyampaian Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang
mendapatkan apresiasi masyarakat.

ini diupayakan disesuaikan dengan budaya

masing-masing daerah,” jelasnya.

Intinya, Siti Fauziah menekankan,

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ini harus terus

digelorakan untuk mempertahankan NKRI,

serta pesan-pesan Empat Pilar MPR RI dapat

tersampaikan ke masyarakat melalui

pagelaran seni budaya.

Selain itu, melalui metode sosialisasi ini

kita bisa menjaga kebhinnekaan sehingga

tidak hanya sebagai tontonan tapi juga dapat

dituangkan pada kehidupan sehari-hari.

Dalam kesempatan yang sama,  mewakili

pemerintah Kabupaten Pringsewu, Kepala

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tri

Prawoto, berharap agar tontonan pagelaran

wayang ini bisa menjadi tuntunan, apalagi

Empat Pilar MPR sebagai acuan pada

pagelaran wayang.

Acara pagelaran dibuka ditandai dengan

penyerahan tokoh wayang  kepada dalang

Ki Gunawan Wibisono oleh Siti Fauziah. ❏

DER
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“KEDAULATAN rakyat akan berguna bila
rakyat bisa menggunakannya dengan tepat,”
ujar Ketua MPR Zulkifli Hasan saat memberi
Sosialisasi Empat Pilar kepada ratusan
mahasiswa Universitas Krisnadwipayana,
7 Desember 2017, di Ruang Rapat Bamus,
Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD
Senayan, Jakarta. “Kedaulatan jangan
ditukar dengan sembako,” tambahnya.

Zulkifli Hasan menyatakan,  saat ini terjadi
inkonsistensi dan inkoherensi Pancasila dan
UUD NRI Tahun 1945. “Antara nilai-nilai yang
ada dengan pelaksanakan tidak nyambung,”
ujarnya. Akibatnya, sistem politik yang ada
menjauh dari sila-sila Pancasila. “Kita

menjauh dari Sila IV,” ungkapnya. Menjauh
dari Sila IV membuat sistem politik menjadi
liberal. Sistem politik seperti itu membuat
biayanya menjadi mahal. Ia membandingkan
gaji bupati yang hanya Rp 6 juta dengan
biaya yang dikeluarkan saat Pilkada.
Akibatnya, banyak kepala daerah yang kena
operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

Lebih lanjut Zulkifli Hasan mengatakan,
dalam sistem ekonomi, bangsa ini juga
semakin menjauh dari sila-sila Pancasila. “Kita
menjadi liberal,” paparnya. Dia menye-butkan,
1% orang Indonesia menguasai 70%
kekayaan alam yang ada. Inilah penyebab
terjadinya kesenjangan sosial. “Seharusnya

kekayaan alam yang ada dikuasai oleh
negara untuk kemakmuran rakyat,” paparnya.

Menghadapi kenyataan itu, Zulkifli Hasan
dengan tegas mengatakan, ini yang harus
dibenahi. Untuk membenahi, bangsa ini harus
kembali ke jalan Pancasila, UUD NRI Tahun
1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bentuk
kembali ke jalan Empat Pilar adalah semua
harus patuh pada konstitusi. Ia menyebut,
bila anggaran pendidikan dalam UUD
dinyatakan sebesar 20% dari APBN maka
anggaran sebanyak itu harus benar-benar
direalisasikan. “Selama ini kita punya
konstitusi, tapi kita tak tunduk pada aturan
yang ada,” paparnya.

MPR melakukan Sosialisasi Empat Pilar
agar masyarakat bisa memahami dan
mengamalkan. Meski demikian, kata Zulkifli
Hasan, bila sosialisasi hanya dilakukan oleh
MPR itu mustahil. Dia mengungkapkan, MPR
pernah mengusulkan kepada Presiden agar
dibentuk lembaga seperti BP7 pada masa
Presiden Soeharto yang mengurusi
Pancasila. “Üsulan ini direspon oleh Presiden
dengajn dibentuknya Unit Kerja Presiden
Pembinaan Ideologi Pancasila,” ujarnya. Dia
berharap, unit kerja itu menatar masyarakat
untuk menjadi Manggala, lalu selepas
penataran bisa menata masyarakat. Meski
demikian, Zulkifli Hasan menegaskan,

sosialisasi yang dilakukan saat ini, baik oleh
MPR maupun unit kerja presiden, harus
sesuai dengan perkembangan zaman.

Zulkifli Hasan mengatakan, sebenarnya
kita sangat beruntung sebagai bangsa In-
donesia. Dia mengungkapkan, saat dia
melakukan kunjungan kerja ke negara-
negara Amerika Latin, ia melihat meski
negara-negara itu sudah merdeka, namun
kekuasaan yang ada masih dikuasai oleh
keturunan kaum penjajah dari bangsa Eropa,
seperti dari Portugal, Spanyol, dan Jerman.

Sedang Indonesia yang merdeka berkat
pengorbanan jiwa dan raga para pahlawan
dan seluruh rakyat Indonesia berhasil

mengusir penjajah secara total sehingga kita
berhasil menguasai bangsa sendiri. “Kita
merdeka tanpa kekuasaan asing,” paparnya.

Rektor Universitas Krisnadwipayana,
Abdul Rivai, mengucapkan terima kasih atas
kerja sama antara MPR dengan perguruan
tinggi yang dipimpinnya. “Sosialisasi
merupakan program yang strategis,”
ujarnya. “Ëmpat Pilar patut dipahami dan
dihayati,” tambahnya. Kegiatan tersebut
dinyatakan sebagai kegiatan bukan hanya
sekadar pendidikan politik, namun juga
bagaimana mengimplementasikan hingga
bisa memperkuat rasa cinta tanah air. ❏

AWG

Mahasiswa Universitas Krisnadwipayana

Kedaulatan Rakyat Akan Berarti Bila
                       Digunakan Secara Tepat

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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WARGA Muhammadiyah yang berada

di wilayah Kalimantan Tengah,

khususnya Kota Palangkaraya, dari

berbagai jenjang pendidikan SD hingga

perguruan tinggi, dari pengurus wilayah dan

daerah hingga ortom di Stadion Sanaman

Mantikai, Palangkaraya, 27 November 2017,

unjuk kreatifitas.  Unjuk kreatifitas mulai dari

marching band, drama, Tapak Suci, tari

tradisional, paduan suara, band, hingga

ketrampilan Kokam. Semua itu digelar dalam

rangka memeriahkan Pembukaan Tanwir II

Pemuda Muhammadiyah.

Hadir dalam acara pembukaan itu, Ketua

MPR Zulkifli Hasan, Ketua Umum

Muhammadiyah Haedar Nasir, Ketua Pemuda

Muhammadiyah Dahnil Anzhar Simanjuntak,

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib

Said Ismail, Kapolda Kalimantan Tengah Anang

Revandoko, dan ribuan hadirin lainnya.

Dalam orasi kebangsaan di hadapan

warga Muhammadiyah dan para undangan,

Zulkifli Hasan mengatakan, dunia saat ini flat,

di mana komunikasi yang dilakukan begitu

cepat. “Kita yang berada di sini bisa dilihat

dari berbagai penjuru dunia yang lain secara

langsung,” ungkapnya.

Menghadapi dunia yang flat atau yang

begitu cepat terhubung diharapkan generasi

muda Indonesia harus meningkatkan dan

mengenal dirinya sendiri. “Kita harus tahu

asal-usul daerah kita. Kita harus tahu

sejarah bangsa,” katanya. Hal-hal inilah,

menurut Zulkifli Hasan, yang membuat

generasi muda mampu meningkatkan

integritas-produktifitas. “Generasi muda

harus menguasai ilmu,” paparnya. “Dengan

ilmu kita bisa memprediksi bangsa ini 50 tahun

bahkan 100 tahun ke depan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, dia berharap, generasi

muda harus memperbanyak jaringan agar

saling mengenal. “Tak ada tempat bagi

generasi yang mudah menyerah,” ucapnya.

“Bila generasi muda memiliki integritas-

produktifitas maka bangsa ini memiliki daya

saing,” ujar Zulkifli Hasan.

Lebih lanjut, Zulkifli menyatakan, ada

beberap hal yang menjadi problem bangsa.

Problem bangsa adalah kemiskinan,

ketidakadilan, korupsi, dan distrust. Saat ini

di Indonesia masih banyak kemiskinan

bahkan pada tingkat ekstrim. Kesmikinan ini

membuat hadirnya ketidakadilan. “Adanya

kesenjangan yang sangat luar biasa,” ujar

Zulkifli Hasan seraya menyebutkan, terjadi

penguasaan aset tanah yang tidak adil di

tengah masyarakat. “Bila kesenjangan

dibiarkan, ini akan menjadi ancaman yang

nyata,” paparnya. Saat ini semua diukur

dengan uang, mau jadi bupati, gubernur, dan

wakil rakyat pakai uang.

Akibatnya terjadi korupsi. “Korupsi terjadi

bukan karena kita kurang uang, namun

karena rakus, serakah, dan tamak,”

ungkapnya. “Kalau uang APBN dikorupsi, di

mana moralnya?” kata Zulkifli Hasan. Kondisi

bangsa Indonesia seperti itu, menurut Zulkifli

Hasan, diperparah dengan sikap masyarakat

Gelorakan Empat Pilar di Tanwir II
                  Pemuda Muhammadiyah

Kota Palangkaraya
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yang saling tidak percaya, saling hujat, dan

saling lapor. “Ini sangat berbahaya,”

ungkapnya.

Menghadapi kondisi bangsa seperti itu,

Zulkifli Hasan mengharap agar Pemuda

Muhammadiyah menjadi pelopor persatuan.

“Saya yakin Pemuda Muhammadiyah mampu

melakukan itu karena organisasi ini sudah

terbukti,” pungkas Zulkifli Hasan.

Universitas Palangkaraya

Dalam kunjungan ke Palangkaraya, Zulkifli

Hasan juga menggunakan kesempatan

memberi kuliah umum di Universitas

Palangkaraya. Di hadapan ratusan mahasiswa

perguruan tinggi terbesar di Kalimantan

Tengah itu, Zulkifli Hasan mengatakan,

nasionalisme sekarang bukan lagi bambu

runcing, tetapi sebuah bangsa yang memiliki

daya saing. Untuk mempunyai daya saing maka

mahasiswa harus memiliki dan menguasai ilmu.

“Beruntung kalian bisa kuliah di salah satu

perguruan tinggi terbaik di Indonesia,” ujar

Zulkifli Hasan di depan peserta kuliah umum

itu. Dia berharap, para mahasiswa bersyukur

karena banyak generasi muda yang tak bisa

menikmati bangku kuliah.

Pentingnya ilmu, menurut Zulkifli Hasan,

bisa membuat sebuah bangsa memiliki daya

saing dan produktifitas yang tinggi. Ia

mencontohkan rekayasa genetika di Thai-

land dan Jepang, serta negara seperti

Selandia Baru membuat mereka unggul

dalam sektor pertanian dan peternakan. “Kita

beternak masih secara alamiah, mereka

sudah menggunakan rekayasa,” paparnya.

Untuk itulah Zulkifli Hasan menegaskan

pentingnya bangsa ini menguasai ilmu. “Tanpa

produktifitas dan kreatifitas kita akan menjadi

bangsa kuli,” ujarnya. Dalam kesempatan

tersebut, Zulkifli Hasan juga mendorong agar

para mahasiswa paham sejarah bangsa.

“Bila kita paham sejarah maka kita akan

mencintai bangsa ini,” paparnya. ❏

AWG

KETUA MPR RI Zulkifl i  Hasan

mengungkapkan bahwa pemahaman

Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa

lainnya, seperti persatuan, mesti disampai-

kan dengan bahasa yang mudah dimengerti

oleh rakyat. Apalagi kepada generasi muda

mesti disampaikan dengan bahasa kekinian

yang dipahami mereka.

Sangat sulit menyampaikan pemahaman

Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa

dengan menggunakan metode dan bahasa

yang konvensional yang terkesan kaku.

Bahasa-bahasa dan ist i lah- ist i lah

Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa,

seperti persatuan, harus disampaikan

dengan gaya bahasa yang dimengerti

rakyat, terutama generasi muda.

Zulkifli Hasan menyampaikan hal itu dalam

Seminar Empat Pilar di Auditorium Universi-

tas Bhayangkara Bekasi, Jawa Barat, Rabu

(13/12/2017). Di hadapan ratusan

mahasiswa dan mahasiswi peserta semi-

nar bertema “Optimalisasi Empat Pilar

Kebangsaan dalam Rangka Mencegah

Radikalisme dan Terorisme itu, Zulkifli Hasan

Universitas Bhayangkara Bekasi

Ketua MPR: Pancasila Mesti Disampaikan
                            dengan Bahasa Kekinian

Sosialisasi nilai luhur bangsa mesti terus digencarkan kepada generasi muda bangsa agar tidak lupa
jati diri.

menegaskan, MPR sangat antusias

memberikan sosialisasi Empat Pilar kepada

generasi muda, karena mereka pasti

menyampaikan kembali materi sosialisasi

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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kepada lingkungannya dengan gaya bahasa

mereka.

Sebelum menuju ke Universitas Bhayang-

kara, Zulkifli Hasan terlebih dulu menemui

puluhan aktifis media sosial atau selegram

di Gedung MPR RI.  Kepada para selegram

yang memiliki ratusan sampai ribuan dan

bahkan hingga jutaan follower, Zulkifli Hasan

mengharapkan peran serta para selegram

untuk menyampaikan pesan-pesan ke-

bangsaan kepada para followernya dengan

menggunakan bahasa yang dipahami dan

dimengerti.

Selain generasi muda, pemahaman

Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa juga

disampaikan kepada para  intelektual

berbagai kampus di Indonesia.  Bangsa In-

donesia pada saat ini dan masa datang

sedang menghadapi tantangan berat.

“Pemahaman yang baik oleh seluruh elemen

bangsa terhadap Pancasila, UUD NRI Tahun

1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika akan

mampu menjawab seluruh tantangan

bangsa.  Saya berharap civitas akademika

Universitas Bhayangkara dan kampus

lainnya mampu menjawab tantangan

bangsa,” tandasnya. ❏

DER
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KETUA MPR RI Zulkifli Hasan melakukan

kunjungan mendadak ke pasar

Lambaro Banda Aceh, Selasa (31/10).

Kedatangan Zulkifli Hasan ke pasar tradisi-

onal itu mungkin mengundang pedagang dan

warga masyarakat yang sedang berbelanja

di pasar tersebut. Soalnya kedatangan

Zulhasan, begitu Ketua MPR biasa dipanggil,

tampak mencolok, diiringi  beberapa mobil

sekaligus.

Rasa penasaran itu terjawab sudah saat

Zulkifli mendatangi kios milik Fatimah (53). Di

tempat ini Ketua MPR membeli berbagai

bumbu dapur. Seperti pedagang yang lain, 

Fatimah juga sempat bingung, siapa

gerangan orang yang mendatangi kios

miliknya, sampai akhirnya ada yang

menerikkan nama Zulkifli Hasan, Ketua MPR

RI. Saat mengetahui pembelinya adalah

Ketua MPR Fatimah tampak senang. Ia

menyatakan, bersyukur telah kedatangan

Ketua MPR.

Selesai dari kios Fatimah, Ketua MPR

meneruskan safari belanjanya di kios milik

Nasriyah, pedagang sayur mayaur. Di tempat

ini ketua MPR membeli beberapa ikat sayur

kangkung, kacang panjang,  dan sawi. 

Perempuan dengan delapan anak itu terlihat

bersuka cita, karena   uang kembaliannya

tidak diambil oleh Ketua MPR. Terlebih setelah

Ketua MPR memberi uang tambahan untuk

membeli buku, karena dia  mengetahui

bahwa Nasriyah memiliki delapan anak yang

masih sekolah,

Belum cukup dengan kegiatan belanjanya,

Ketua MPR mendatangi lapak milik  Khairiyah.

Perempuan penjual cabai ini sempat 

meminta tolong kepada Ketua MPR agar

nasib  pedagang pasar tradisional

diperjuangkan, supaya  mereka tak kalah

bersaing dengan pasar modern. Menurut

Khairiyah, dalam sebulan terakhir pasokan

cabai merah berkurang, sehingga harganya

meningkat.

Mengunjungi pasar tradisional Lambaro

di Aceh Besar menjadi kegiatan terakhir

dalam dua hari kegiatan kunjungan kerja

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di Serambi

Mekah. Pada kesempatan tersebut, Ketua

MPR didampingi Bupati Aceh Besar Mawardi

Ali, dan Anggota DPR Fraksi PAN Muslim

Ayub. Pertemuan dan dialog di pasar

tradisional  ini dilakukan Zulkifli Hasan untuk

mengetahui dampak perlambatan ekonomi

bagi pedagang pasar tradisional.

“Jangan sampai pedagang pasar

tradisional ini terdampak perlambatan

ekonomi. Perlindungan terhadap pedagang

kecil harus menjadi prioritas,” kata Zulkifli

Hasan.  Karena itu, Zulkifli mendorong

 pemerintah agar memiliki skema khusus

untuk melindungi para pedagang di pasar

tradisional. Skema yang diharapkan adalah

skema jangka panjang,   bukan hanya

melindungi tapi juga memastikan bahwa

pedagang kecil bisa tumbuh menjadi

pedagang menengah dan bahkan besar.

Selain itu, ketua MPR berharap, Pemkot

Banda Aceh menjaga kondisi pasar agar

tetap bersih dan nyaman untuk berbelanja.

Supaya pembeli betah dan tidak berbelanja

di tempat lain.

Pesan Persatuan dari Serambi Mekah

Banda Aceh
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 Samodra Lampulo

Sehari  sebelumnya, Senin (30/10),  Ketua

MPR juga berkesempatan meninjau Tempat

Pelelangan Ikan (TPI) Samodra Lampulo,

Banda Aceh. Di tempat ini Ketua MPR sempat

melakukan  dialog dengan para nelayan dan

penjual ikan. Kedatangan Ketua MPR Zulkifli

Hasan di TPI Samodra Lampulo disambut

Ketua Asosiasi Pedagang Ikan Suherman,

dan Koordinator Komunitas Nelayan Aceh

Abu Bakar.

Kepada  Zulkifli Hasan, Koordinator

Komunitas Nelayan Aceh Abu Bakar meminta

dukungan percepatan pembangunan TPI

Samodra Lampulo. Karena tersendatnya

pembangunan, berimbas pada terganggu-

nya arus masuk ikan ke pelelangan. “Karena

terlalu lama akhirnya ikan mulai busuk dan

harga turun. Mohon Pak Ketua bisa bantu

agar manajemen hulu dan hilir bisa

diperbaiki,” harap Abu Bakar.

Sementara Ketua Asosiasi Pedagang

Ikan,  Suherman, mengeluhkan tidak adanya

atap di sekitar tempat pembongkaran ikan.

Akibatnya, saat ikan dibongkar langsung

terkena sinar matahari, sehingga banyak

ikan tangkapan yang rusak. “Kami masih

menangkap dan menjual dengan cara-cara

tradisional sehingga taraf hidup nelayan

belum juga membaik, karena kualitas

tangkapan juga jelek,” kata Suherman lagi.

Menanggapi keluhan  nelayan dan

pedagang ikan, Zulkifli Hasan mendukung

penuh modernisasi manajemen penangkap-

an sampai penjualan ikan di seluruh Indone-

sia. Karena masih tradisional, menurut Zulkifli

 akibatnya saat dibongkar ikan akan gampang

mengalami kerusakan, karena terkena sinar

matahari secara langsung. Karena itu

dibutuhkan perbaikan manajemen yang

profesional dan modern.

“Ini akan menjadi perhatian kami karena

sesungguhnya tidak terlalu sulit untuk

merealisasikan, asal ada kepedulian pada

nasib saudara-saudara kita, nelayan ini,”

kata  Zulkifli Hasan.

Selain mengunjungi pusat perekonomian,

kegiatan Ketua MPR di Serambi Mekkah juga

diisi dengan kegiatan sosialisasi Empat PIlar

MPR. Zulkifli Hasan bahkan sempat

menyampaikan sosialisasi sebanyak dua

kali, yaitu di hadapan mahasiawa Universi-

tas Syiah Kuala Banda Aceh dan Anggota

Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI),

dan Majelis Ta’lim se Provinsi Aceh. Pada

kesempatan itu Ketua MPR  kembali

menegaskan penolakannya terhadap upaya

pengkotak-kotakan di tengah masyarakat.

“Sekarang di media sosial,  masif sekali

dilakukan upaya pengkotak-kotakan di

tengah kita. Karena beda pilihan dalam

Pilkada dianggap anti Pancasila. Karena tolak

Perppu Ormas juga dianggap tidak pro

kebhinnekaan. Ini jelas salah”, tandas Ketua

MPR. Dia menegaskan  kembali bahwa

Pancasila adalah perilaku yang mempersatu-

kan, bukan memecah belah. Pancasila adalah

perilaku yang merangkul yang beda, bukan

memukul. Dan, jangan sampai Merah Putih

koyak karena upaya pengkotak-kotakan ini.

Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan

mengajak  masyarakat Aceh menjadi perekat

kebhinnekaan dengan menjahit kembali

Merah Putih. Karena masyarakat Aceh

merupakan teladan persatuan dan ke-

beragaman. Karena itu, Ketua MPR berharap,

semoga dari Serambi Mekkah, pesan

persatuan ini bisa sampai di seluruh

nusantara. ❏

MBO
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Setjen MPR RI Undang BNN Gelar Penyuluhan
Bahaya Narkoba

SEKRETARIAT Jenderal MPR RI, 2017 lalu mengundang Badan
Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka penyuluhan bahaya
narkoba.  Gelar acara yang diselenggarakan di Gedung Nusantara
V, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, ini dihadiri seluruh
pejabat dan pegawai di lingkungan Setjen MPR RI.

Menurut Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono, gelar acara
tersebut adalah bentuk dukungan Setjen MPR RI atas berbagai
upaya pemberantasan narkoba yang dilakukan BNN. “Narkoba
sangat berbahaya, merusak, dan membuat kontraproduktif dengan
penyelenggaraan kerja-kerja di lingkungan Setjen MPR,” katanya.

Kepala Subdirektorat Ketenagakerjaan BNN Sudirman di sela-sela
penyuluhan mengatakan, kecanduan narkoba karena awalnya coba-
coba, ikut tren, status sosial, menghilangkan stres malah menjadi
kecanduan yang menyebabkan kerusakan mental dan fisik.  ❏

DER

Sesjen MPR RI Gelar ‘Briefing’ di Lingkungan
Kesetjenan MPR

MENGAWALI tahun 2018, Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf
Cahyono di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD
Senayan, Jakarta, Rabu (3/1), menggelar komunikasi tatap muka
(briefing) kepada seluruh pegawai di lingkungan kerja Setjen
MPR RI.

Komunikasi tatap muka tersebut dilakukan Sesjen MPR untuk
memperkuat komunikasi dan menyatukan langkah dan semangat
dalam menjalankan tugas-tugas yang diemban Setjen MPR RI.

Komunikasi menjadi elemen sangat penting bagi jajaran kerja
Setjen MPR RI agar ‘chemistry’ dan kekompakan kerja didapat
dan bisa mewujudkan reformasi birokrasi.

Ma’ruf Cahyono memang kerap membuat gebrakan-gebrakan
dan upaya-upaya luar biasa di lingkungan Setjen MPR yang
dipimpinnya ini. Dan, gebrakan dan upaya yang dilakukan
berdampak positif di lingkungan kerja MPR.  Komunikasi tatap
muka dengan pegawai di lingkungan kerja MPR adalah satu upaya
mengomunikasikannya kepada lingkungan kerja MPR RI.  ❏

DER

Resepsi Pernikahan Puteri Sesjen MPR RI

MERUPAKAN hari bahagia untuk keluarga besar Sekretaris Jenderal
MPR RI Ma’ruf Cahyono saat menggelar resepsi pernikahan puteri
pertamanya Nurani Arimbi Cahyono (Arimbi) dengan Yudhistira
Adi Wicaksana, di Aula Gedung Manggala Wanabhakti Jakarta,
Minggu (14/1).

Hadir dalam acara resepsi tersebut Pimpinan MPR RI
EE.Mangindaan, Hidayat Nur Wahid dan Mahyudin, Juga Menteri
Agama Lukman Hakim Saifuddin, Pimpinan dan anggota Badan
Pengkajian MPR, pimpinan dan anggota .Lembaga Pengkajian MPR
RI, serta beberapa tokoh nasional seperti Mahfud MD, Jimly
Asshidiqie, pejabat teras dan pegawai Setjen MPR RI.

Sebelumnya, di rumah keluarga besar mempelai perempuan telah
pula digelar rangkaian acara pra-nikah dengan menggunakan adat
Jawa, seperti srah-srahan, siraman, midodareni.  Puncaknya akad
nikah kedua mempelai yang dihadiri Ketua MPR RI Zulkifli Hasan
serta Wakil Ketua MPR RI dan Ketua DPD RI Oesman Sapta.  Selamat
menempuh hidup baru untuk mempelai.  ❏

DER

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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SOSIALISASIAWANCARAW

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

REVISI UU tentang MPR, DPR, DPD,

dan DPRD atau sering disebut UU

MD3 sudah masuk dalam program

legislasi sejak Juni 2016. Revisi UU MD3

ini sudah dibahas sejak kursi Ketua DPR

dipegang Ade Komarudin dan Setya

Novanto. Namun, revisi UU MD3 belum

rampung juga. Sekarang, di awal ke-

pemimpinannya, Ketua DPR Bambang

Soesatyo memastikan revisi UU MD3 ini

akan rampung sebelum akhir masa sidang

pada 14 Februari 2018.

Bagaimana perkembangan terakhir

revisi UU MD3 ini? Untuk mengetahui lebih

lanjut tentang revisi UU MD3, Majelis me-

wawancarai Prof. Hendrawan Supratikno,

anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI,

di ruang kerjanya beberapa waktu lali.

Petikannya.

DPR sedang merampungkan revisi

UU MD3. Bagaimana perkembangan

terakhir dari revisi UU ini?

Sudah Disepakati Penambahan Pimpinan
                DPR untuk Partai Pemenang Pemilu

Prof. Hendrawan Supratikno, Anggota Badan Legislasi DPR

Penugasan untuk merevisi UU MD3
diberikan kepada Badan Legislatif (Baleg)
DPR. Penugasan itu sudah diberikan sejak
Juni 2016. Pada saat itu ada pemikiran agar
peranan dan tupoksi Baleg diperkuat.
Kemudian Baleg mendiskusikan dan
membahas revisi UU ini. Sampai terakhir
rapat Baleg pada 20 November 2017. Pada
waktu itu ada pertemuan semacam
setengah kamar antara Menteri Hukum dan
HAM dengan para pimpinan Poksi di Baleg.
Sudah satu tahun lebih, dari Juni 2016
sampai November 2017.

Kemudian, ketika momentum ada
pergantian Ketua DPR dari Setya Novanto
kepada Bambang Soesatyo pada awal masa
sidang III ini, Ketua DPR Bambang Soesatyo
mendorong kembali agar revisi UU MD3 ini
dipercepat dan diselesaikan. Karena itulah
sekarang sudah ada lobi-lobi dan komunikasi
antarfraksi untuk segera menyelesaikan
revisi terbatas UU MD3 ini. Selanjutnya,
setelah revisi terbatas UU MD3 ini disahkan,

akan ada lagi revisi UU MD3 secara menye-
luruh pada masa sidang berikutnya.

Revisi terbatas UU MD3 ini dimaksudkan:
Pertama, untuk mengakomodasi partai
pemenang pertama Pemilu dalam jajaran
Pimpinan DPR maupun MPR. Kedua, mengem-
balikan asas proporsionalitas mulai 2019.
Nah, revisi UU MD3 yang sifatnya menye-
luruh nanti meliputi banyak hal, termasuk
menghidupkan kembali Badan Akuntabilitas
Keuangan Negara, mengembalikan peranan
Baleg sebagaimana mestinya sehingga
Baleg bersama Badan Keahlian DPR untuk
bersinergi atau tidak berjalan sendiri-sendiri.

Apa yang menyebabkan pemba-

hasan revisi UU MD3 sempat terhenti?

Pembahasan revisi terbatas UU MD3
sempat terhenti karena partai-partai dalam
lobi-lobi belum sepakat tentang berapa
jumlah kursi pimpinan DPR dan MPR yang
ditambah, dan mungkin juga Pimpinan DPD.

Apakah sekarang sudah ada ke-

sepakatan di antara fraksi-fraksi soal
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penambahan kursi pimpinan?

Sekarang sudah mengerucut dan
mengkristal. Untuk Pimpinan DPR sudah ada
kesepakatan, yaitu penambahan satu kursi
pimpinan untuk partai pemenang pertama
Pemilu. Sedangkan untuk Pimpinan MPR,
pada pandangan fraksi-fraksi kelihatannya
mengerucut pada penambahan dua kursi
Pimpinan MPR. Untuk Pimpinan MPR akan
dilihat susunannya. Partai yang mendapat-
kan kursi Pimpinan MPR agar bisa terwakili.
Sebab, kalau mengikuti urutan pemenang
Pemilu, tambahan untuk Pimpinan MPR bisa
menjadi tiga. Dalam penambahan Pimpinan
MPR ini, klausul pasalnya dalam revisi UU
MD3 sedang dirumuskan. Itu hanya
persoalan teknis.

Yang penting adalah bagaimana DPR,
MPR, sebagai lembaga yang dihasilkan dari
proses Pemilu harus mencerminkan asas
representasi. Karena sekarang ini terlihat
aneh. DPR, MPR, dan juga DPD sebagai
lembaga yang dihasilkan oleh sebuah
mekanisme yang namanya pemilihan umum
tapi kemudian dinafikan. Ini sesuatu yang
aneh. Artinya, asas representasi atau
keterwakilannya tidak diakomodasi. Ini
disebabkan pada waktu lalu ada
persekongkolan ketika merevisi UU MD3 yang
lama. Persekongkolan ini dibiayai oleh suatu
sponsor pendanaan yang cukup besar. Kita
tidak tahu darimana sumber dana itu. Jangan-
jangan berasal dari dana-dana yang
sekarang sedang diusut oleh KPK. Kita tidak
tahu.

Apakah masih ada fraksi yang

mengutak-atik jumlah Pimpinan DPR

dan MPR dalam revisi terbatas UU MD3

itu?

Di Baleg sudah ada kesepahaman antara
DPR dan pemerintah yang diwakili Menteri
Hukum dan HAM pada rapat 20 November
2017. Dalam rapat itu sudah mengerucut
bahwa penambahan kursi Pimpinan DPR
cukup satu dan Pimpinan MPR ada dua
penambahan. Namun, memang ada
beberapa fraksi yang masih mengutak-atik
usulan jumlah pimpinan MPR dan DPR dalam
revisi itu.

Inilah ujian pertama bagi Ketua DPR
Bambang Soesatyo seberapa mampu
memfasilitasi terbangunnya kesepahaman
antarfraksi itu. Yang penting adalah
komitmen. Kalau masing-masing fraksi

memiliki komitmen yang sama, revisi bisa
selesai. Begitu terbangun kesepakatan maka
revisi cepat diselesaikan.

Dengan penambahan Pimpinan DPR

ini maka jumlah pimpinan menjadi

genap (enam orang). Apakah tidak

menjadi masalah ketika akan

mengambil keputusan?

Segala sesuatu dalam politik itu bisa
menjadi masalah dan bisa juga tidak menjadi
masalah. Dalam politik itu, apa yang bisa
menjadi tidak bisa dan apa yang tidak bisa
menjadi bisa. Itu sebabnya jangan dikatakan
jumlah Pimpinan DPR genap atau ganjil.

Apakah PDI Perjuangan sudah

memiliki calon untuk duduk dalam

jajaran Pimpinan DPR?

Kita belum menentukan dan menetapkan
calon pimpinan dari PDI Perjuangan sebagai
partai pemenang pertama Pemilu untuk
duduk dalam jajaran Pimpinan DPR. Itu menjadi
kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
PDI Perjuangan. Itu di luar wilayah kami di
Fraksi PDI Perjuangan DPR. Wilayah kami
adalah bagaimana kami melakukan
komunikasi dan koordinasi serta silaturahmi
politik agar revisi UU MD3 ini bisa dijalankan
dengan baik. Tentang siapa yang akan
ditunjuk menjadi Pimpinan DPR bukanlah
wilayah kami di fraksi. Penunjukan siapa
yang duduk menjadi Pimpinan DPR dari PDI
Perjuangan menjadi kewenangan Ketua
Umum PDI Perjuangan.

Apakah ada usulan dari Fraksi PDI

Perjuangan di DPR?

Kita tidak diminta usulan. Tentu kita tahu
siapa yang lebih layak, siapa yang pantas
untuk mewakili partai PDI Perjuangan dalam
jajaran Pimpinan DPR.

Kapan revisi terbatas UU MD3 ini bisa

dirampungkan?

Target kita revisi terbatas UU MD3 ini bisa
selesai pada masa sidang ini yang berakhir
pada 14 Februari 2018. Dengan selesainya
revisi terbatas UU MD3 ini maka sudah ada
kesepakatan mengenai penambahan jumlah
Pimpinan DPR, dan Pimpinan MPR, dan
kemungkinan juga Pimpinan DPD. Terakhir,
saya dengar ada usulan penambahan
Pimpinan DPD. Tapi masih dibicarakan

tergantung pada DIM pemerintah. Kalau tidak
masuk dalam DIM pemerintah berarti tidak
dibicarakan dan dibahas soal penambahan
pimpinan di DPD. Karena, memang pada
awalnya yang menjadi fokus adalah
pimpinan DPR dan MPR.

Begitu revisi UU MD3 ini disahkan maka
Pimpinan DPR akan menulis surat ke fraksi
dan partai yang bersangkutan. Nanti fraksi
dan partai akan menunjuk dan menetapkan
calon pimpinan untuk kemudian dilantik.

Jadi, revisi terbatas UU MD3 ini untuk
pimpinan DPR dan MPR. Mudah-mudahan
lobi-lobi bisa berjalan dengan baik. Karena
sudah terjadi semacam kepahaman. Dan
jangan sampai kecelakaan sejarah yang
terjadi ketika UU MD3 yang lama direvisi dan
disahkan satu hari sebelum pemilihan
presiden tidak akan terulang lagi dalam
sejarah demokrasi kita. ❏
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Artis Juga Harus Hormati

Tika Ramlan

Keberagaman

K
ASUS yang menimpa komika Ge Pamungkas dan mantan artis

cil ik Joshuo yang tersangkut kasus SARA cukup

memprihatinkan dari barbagai kalangan, termasuk kalangan

artis sendiri. Artis penyanyi Tika Ramlan termasuk yang

menyayangkan terjadinya peristiwa itu. Menurut mantan penyanyi

duo cantik T2 ini, materi lawakan yang menyentuh isu SARA sangat

sensitif.

Tika Ramlan menyatakan, Indonesia sangat beragam atau sangat

berbhinneka.  Nilai-nilai luhur bangsa mewajibkan setiap warga

bangsa untuk saling menghormati satu sama lain.  Jangan

menyebarkan suatu hal sensitif yang malah membuat pihak lain

tersinggung.

“Sebagai komedian semestinya mencari materi lawakan yang

cerdas, harus pintar-pintar memilih, jangan menyentuh hal-hal

sensitif, apalagi isu SARA,” katanya di Jakarta, medio  Januari 2018.

Dalam akun media sosialnya, Tika kemudian memposting sebuah

kata-kata mutiara dari komedian legendaris S. Bagyo  yang

menyatakan: ‘Jadi pelawak itu susah mas, kita enggak bisa

sembarangan ndagel, agama, suku, warna kulit itu bukan bahan

lelucon.’ ❏

DER
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Muzzamil Hasbalah

Jalankan Dahwah
Yang Disukai Generasi Milenia

S
AAT ini di ranah media sosial banyak sekali bermunculan

ustad-ustad muda. Selain Ustad Abdul Somad yang dikenal

sebagai ustad Sejuta Viewers dan Ustad Adi Hidayat, juga di

deretan ustad muda itu tercatat pula nama Ustad Muzzamil

Hasballah.

Ustad Muzzamil mulai terkenal di media sosial awal 2016 ketika

video dia sedang menjadi imam sholat di masjid lingkungan ITB

Bandung menjadi viral. Banyak sekali netizen mengaku kagum

dengan bacaan ayat-ayat suci Alquran karena dinilai bagus.

Lantunan ayat-ayat suci Quran Ustad Muzzamil, begitu

pengakuan para netizen, sungguh menyentuh hati, bikin adem dan

tenang hati. Kabarnya imam Masjidil Haram Mekkah, Syekh Adel Al

Kabani, memuji lantunan merdu Muzammil saat menjadi imam.

Kini Muzammil kian sering menjadi imam di masjid Masjid Al-Lathiif,

Cihapit, Bandung. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyempatkan diri

menyambangi Muzzamil di Masjid Al Lathiif awal Januari 2018. Zulkifli

Hasan mengaku sering melihat dan mendengarkan Tilawah

Muzammil Hasballah di Youtube ataupun di Instagramnya.  ❏

DER

Bangga
          dengan MPR

Ria Ricis

S
ELEGRAM dan youtuber Ria Ricis adalah salah satu

selegram yang diundang datang ke gedung rakyat MPR RI

Jakarta oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Desember 2017

lalu. Bersama para selegram dan youtuber lainnya,  Ria Ricis

diundang Ketua MPR untuk membicarakan soal kebangsaan dan

peran generasi muda dalam ikut aktif  memajukan bangsa.

Ria Ricis mengaku, awalnya agak kaget juga Ketua MPR RI

ingin berbincang dengan selegram dan aktifis youtubers, termasuk

dirinya.  “Kesannya kan waduh..ke ranah politik, bicara politik

dan kebangsaan, agak berat ya,” katanya. Namun, ketika bertemu

Ketua MPR, suasana menjadi sangat cair. Ria Ricis dan selegram

lainnya melihat bahwa Ketua MPR sangat kekinian sehingga anak-

anak muda tidak merasa canggung membicarakan bangsa.

Ria Ricis bersama para selegram lainnya selain diajak berdiskusi

dan berbincang soal kenegaraan dan bangsa, juga diajak

berkeliling gedung MPR sekaligus foto selfie dan foto bersama.

“Saya sangat bangga dengan MPR yang mau bantuin menjahit

kembali Pancasila,” ujar Ria Ricis. ❏

DER

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Cocok Buat Keluarga
Destinasi Wisata

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

B
AGI sebagian warga Ibukota, Setu

Babakan bukanlah sesuatu yang

asing. Danau yang terletak di wilayah

bagian selatan Jakarta ini  sudah lama dikenal

masyarakat, karena menjadi salah satu

destinasi wisata yang murah. Setiap

pengunjung hanya dikenakan tarif parkir,

kendaran roda dua Rp 2000, sementara

mobil Rp 5000. Karena itu tak ada salahnya,

jika sesekali mencoba melihat danau buatan

yang diresmikan oleh  Gubernur DKI Jakarta

Sutiyoso   pada 18 Agustus 2000 itu.

 Pada hari libur, terutama akhir pekan, Setu

Babakan cocok untuk kegiatan wisata

keluarga. Kawasan ini sangat tepat untuk

melakukan   joging, karena luasnya mencapai

30 hektar. Untuk olahraga jalan kaki atau lari,

keduanya sama bagusnya. Selain itu, di Setu

Babakan  tersedia beberapa wahana

permainan anak. Ada komedi putar, kereta

mini, kora-kora, delman, dan lainnya.  Kalau

mau sedikit yang lebih ekstrim, pengunjung

bisa   naik di atas punggung kuda poni. Kalau

masih belum cukup, ada juga perahu dan

angsa gowes yang bisa ditumpangi dua or-

ang.

Keramaian di Setu Babakan selalu terjadi

di hari libur. Minggu (28/1/2018) misalnya, di

Setu Babakan

kawasan Setu Babakan terlihat ramai oleh

pengunjung. Kuda yang dipegangi

pemiliknya tampak mondar mandir mengantar

penumpang. Mereka beradu tangkas dengan

delman, dan sejumlah pengunjung yang

membawa kendaraan, berjalan, meliuk

menghindari  kemacetan.

Meski saat ini Danau Setu Babakan masih

mengalami proyek pengerukan, tetapi

warga dan pengunjung di sana sama sekali

tidak terpengaruh. Mereka terus beraktifitas

tanpa terganggu sedikitpun. Banyaknya

tumpukan tanah bekas galian tak

menyurutkan niat belasan orang untuk

memancing. Demikian juga perahu dan angsa

gowes, keduanya tetap ramai membawa

pengunjung.

Kesibukan yang lain tampak dilakukan

oleh Sugi (50), produsen gulali atau Dodol

Betawi.  Dengan tekun Sugi  mengaduk

dodolnya, tanpa menghiraukan peluh yang

terus mengalir. Sesekali ia menyapa

pengunjung yang menghampiri tempat

kerjanya. Menyilakan pengunjung yang

hendak mencoba mengaduk dodol. Atau

mencicipi dodol langsung dari wajannya.

“Dodol ini terbuat dari 20 liter beras ketan

yang digiling sendiri hingga menjadi tepung,

santan dari 35 biji kelapa, serta 20 kg gula

merah dan gula pasir. Dodol ini harus terus

diaduk selama delapan jam,  agar matang

dan tidak gosong”, kata Sugi kepada

sejumlah pengunjung.

 Menurut Sugi, wajan yang dia gunakan

untuk memasak tidak sama dengan wajan

yang dipakai produsesn dodol Betawi zaman

dulu. Dulu, wajan yang dipakai lebih cekung,

sehingga bisa menampung bahan lebih

banyak. Tetapi, wajan jenis ini butuh tenaga

mengaduk yang lebih besar. Sedangkan

wajan yang dipakai Sugi lebih ceper,

sehingga mengaduknya pun lebih ringan.

Terdapat tiga varian dodol yang
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ditawarkan Sugi, yaitu: ketan putih, ketan

hitam, dan durian. Selain dimakan langsung,

Dodol Betawi ini menjadi salah satu oleh-

oleh favorit para pengunjung.

Benyamin Suaeb
Sugi hanya satu dari puluhan pedagang

pengais rezeki dari para wisatawan yang

mengunjungi Setu Babakan. Selain dodol, di

tempat itu juga dijajakan berbagai makanan

khas Betawi lainnya, seperti kerak telur, toge

goreng, laksa, hingga selendang mayang.

Ada juga arum manis, nasi uduk, rujak bebek,

dan nasi ulam. Sedangkan minuman yang

umum dijajakan di Setu Babakan, yaitu bir

pletok, es potong, dan es duren. Selain

makanan, ada juga sejumlah pedagang yang

menjajakan T-shirt bergambarkan foto

seniman Betawi Benyamin S. Ada juga

pedagang pakaian adat masyarakat Betawi,

beserta perlengkapannya. Tak ketinggalan

pedagang batu akik.

 Tak hanya  makanan khas Betawi,

pengunjung juga bisa menikmati berbagai

makanan lain yang umum dijajakan di tempat

wisata. Seperti, mi ayam, bakso, tahu bulat,

soto, dan berbagai makanan yang lain.

Intinya, pengunjung tidak perlu khawatir

kelaparan,  dan tak perlu repot membawa

bekal dari rumah,  karena di sana beraneka

makanan diperdagangkan dengan harga

yang ramah. Pengunjung tinggal memilih jenis

tempat duduk yang dikehendaki. Ada lesehan

menggunakan alas tikar plastik, ada juga

yang memakai kursi dan meja, laiknya kafe.

 Meskipun matahari terik, berwisata di

Setu Babakan tak perlu khawatir akan

kepanasan. Pasalnya, berbagai jenis pohon

tumbuh di sepanjang bibir danau. Baik

tanaman kayu maupun buah-buahan.

Kondisi ini ditunjang oleh tiupan angin dan

butiran air yang tak pernah berhenti.

Pada hari-hari tertentu, seperti libur

Lebaran, pengunjung akan mendapat

berbagai suguhan kesenian Betawi yang

dipertunjukkan masyarakat setempat.

Seperti tanjidor, lenong, dan ondel-ondel.

Tanjidor adalah seni musik  asli Betawi.

Mereka (para pemain) memainkan berbagai

alat musik sehingga menciptakan alunan

musik khas Betawi.

Keseninan Betawi lainnya adalah lenong,

sebuah kesenian komedi Betawi. Para

pemainnya berdialog dengan logat Betawi

dan melakukan hal-hal yang lucu.

Sedangkan  ondel-ondel diyakini memiliki

kekuatan magis yang dapat menghindarkan

warga sekitar dari berbagai hal yang

negatif. Pertunjukan kesenian itu menjadi

bukti bahwa masyarakat Betawi memiliki

kekayaan budaya yang harus dijaga dan

lestarikan.  ❏

MBO

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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“Bintang” Baru di Fraksi

M
ENGAWALI tahun 2018, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

(F-PKB) di MPR RI melakukan perubahan struktur

kepemimpinannya. Semula F-PKB MPR RI diketuai Abdul

Kadir Kardin, tetapi, pada  awal 2018 muncul sosok baru yang men-

jadi  Ketua F-PKB MPR.  Dia adalah  Jazilul  Fawaid, SQ. MA (47).

Seperti pendahulunya, Jazilul  Fawaid merupakan pribadi yang

ramah,  sederhana, dan religius. Jazil, begitu ia biasa dipanggil,

berasal dari keluarga

Islami  yang taat. Karena itu tak berlebihan bila orangtua Jazil

mengharap anak-anaknya mampu menguasai ilmu agama dan

mengamalkannya dengan baik. Itulah sebabnya, sosok seperti Jazil

cocok untuk menduduki jabatan sebagai Ketua F-PKB,   memegang

H. Jazilul Fawaid, SQ, MA

Sembilan Bintang

prinsip dan kaidah agama, meski  jabatannya sebagai seorang politisi.

“Ketua fraksi itu amanah dari partai. Saya diberikan amanah agar

mengajak teman-teman F-PKB  bekerja lebih banyak, terutama dalam

menguatkan kembali ideologi Pancasila, ke-Islaman dan

kebhinnekaan”, kata Jazil kepada Majalah Majelis yang menyembangi

ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Di era digital penguatan ideologi itu sangat penting. Mengingat

ketergantungan masyarakat, terutama generasi muda, terhadap

teknologi semakin besar. Padahal, selain kebaikan, teknologi juga

menawarkan keburukan dan kehancuran. Teknologi media sosial

misalnya, bisa dipakai untuk menawarkan narkoba dan konten

pornografi. Karena itu, penguatan ideologi menjadi sangat penting

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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efek buruk teknologi tidak memengaruhi masyarakat. Sebagai  ketua

fraksi,  ia akan mengajak anggota F-PKB untuk bersama-sama

menyerukan kebaikan  dan membuat kedamaian kepada setiap or-

ang. Apalagi, tahun ini merupakan tahun politik. Waktunya bagi para

politisi   meningkatkan kinerja.

“Makanya teman-teman F-PKB harus kembali ke rakyat,

bersungguh-sungguh  mengawal aspirasi sebaik mungkin. Tahun

ini masuk ujian, nanti nilainya keluar 2019.   Tugas  saya mendorong

teman-teman Fraksi PKB untuk   menajamkan apa yang sudah menjadi

program pimpinan sebelumnya”, ujar Jazil tentang tugasnya sebagai

Ketua Fraksi.

Sebelum dipercaya memegang kendali ketua fraksi,  bapak empat

agar generasi muda tidak terperosok kepada tawaran keburukan

yang disampaikan teknologi.

Karena itu semua pihak harus berusaha membentengi diri agar
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profil

anak hasil pernikahannya dengan Chalimatus Sa’diyah ini memiliki

rekam jejak yang panjang, baik dengan Nahdlatul Ulama sebagai

pendiri Partai Kebangkitan Bangsa maupun dengan PKB sendiri.

Tercatat ia pernah menjadi Ketua Komisariat Pergerakan Mahasiswa

Islam Indonesia (PMII) Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada 1994.

Lalu, Pengurus Pusat Pemuda Ansor 2000-2005, serta Dewan

Pembina Lembaga Pengembangan Pertanian NU Pusat.

 Sedangkan di Partai Kebangkitan Bangsa, sebelum menjadi salah

satu ketua di DPP PKB,  Jazil sempat  menjadi Wakil Sekjen PKB

periode 2008-2013, dan Ketua DPC PKB Gresik 2013-2015. Pria

kelahiran Gresik, 5 Desember 1971, ini menjadi   anggota DPR  sejak

2012, melalui penggantian antar waktu.

Pulau Bawean

Jazil sebenarnya  tidak pernah bercita-cita, apalagi mem-

bayangkan, bakal menjadi politisi.  Dari kalangan keluarganya,

kandidat doktor untuk Program Studi Ilmu Manajemen –MSDM Uni-

versitas Negeri Jakarta, ini diharapkan  bisa menjadi kai. Harapan

ini tentu saja dipengaruhi lingkungannya yang sangat religius.

Sedangkan Jazil sendiri sempat bercita-cita menjadi guru. Karena

itu, kesempatan menjadi anggota DPR ini dianggapnya sebagai

bonus.

“Tetapi, bagaimanapun saya berharap, dapat mengakhiri tugas di

DPR ini dengan baik. Bisa bermanfaat bagi orang banyak, mampu

mengamalkan ilmu dan beramal sebanyak-banyaknya, laiknya para

ulama dan kaai”, kata Jazil.

Jazilul  Fawaid lahir di Pulau Bawean, sekitar 80 mil utara Gresik.

Dulu, pulau tempat kelahiran Jazil ini terbilang terpencil, karena akses

menuju tempat tersebut relatif sulit, tergantung cuaca. Belum ada

sambungan listrik, apalagi televisi.  Jazil kecil banyak menghabiskan

waktu dengan bermain di kali dan pantai.  Berenang dan memancing

ikan menjadi aktivitas kesehariannya.

Jazil kecil mengenyam pendidikan dasar di SD Negeri 1 Daun

Timur, Bawean. Tiap hari ia berjalan kaki untuk berangkat dan pulang

sekolah. Tetapi, di SD Negeri 1 Daun Timur ini  dia hanya mengenyam

pendidikan selama dua tahun. Saat kelas tiga, Jazil pindah ke

Madrasah Ibtidaiyah Ma’rif Islamiyah, Kertosono, Gresik. Ia terpaksa

pindah, karena ayahnya yang seorang guru dipindahkan untuk

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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mengajar di Gresik.

Mengikuti cita-cita orangtuanya, anak pertama tiga bersaudara

pasangan  M. Sunan Hamli dan Insiyah ini menempuh pendidikan

lanjutan tingkat pertama di Pondok Pesantren Ihya’ul Ulum, Gresik, di

bawah asuhan KH. Ma’shum Sufyan.  Selama enam tahun Jazil

nyantri di pesantren ini. Selain pelajaran agama, ia juga mendapat

pelajaran kemandirian, kedisplinan, dan juga  kebersamaan.

“Saya paling tidak suka pelajaran berpidato (muhadhoroh) karena

memang tidak bisa berpidato. Karena itu, saya selalu mencari alasan

agar tidak ikut pelajaran tersebut. Tetapi saya tidak bisa sepenuhnya

lolos, akhirnya sedikit demi sedikit saya bisa juga berpidato”, kata

Jazil mengenang kehidupannya di pesantren.

Tahun 1990, Jazil tamat dari Ihya’ul Ulum.  Ia melanjutkan pendidikan

di Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran (PTIQ), jurusan Hukum Islam. Di

PTIQ ini, Jazil makin intensif berorganisasi. Selain menjadi bagian

dari Senat Mahasiswa, Jazil juga aktif di PMII. Kegiatan berorganisasi

ini yang membuat kapasitas intelektualnya bertambah. Ia kerap

mengikuti kegiatan parlemen jalanan alias menggelar demonstrasi.

Selepas PTIQ,  Jazil berkiprah di Pemuda Ansor. Kedekatannya

dengan kalangan NU membawanya pada organisasi sayap PKB,

yaitu Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa. Di Gerakan Pemuda

Kebangkitan Bangsa, Jazil sempat menjadi Wakil Sekjen pada  1999.

Sejak itu, dunia politik mulai  menarik minatnya. Apalagi setelah dia

memiliki kedekatan personal dengan Ketua Umum PKB Muhaimin

Iskandar.

Ketika Muhaimin menjadi Wakil Ketua DPR pada 2006-2009, Jazil

adalah staf ahlinya. Ketika Muhaimin menjadi Menakertrans (2009-

2013), anggota Dewan Pembina Lembaga Pengembangan Pertanian

PB NU ini juga menjadi staf khususnya.

“Saat ini, berjuang di kancah politik tidak kalah berat dibanding

dakwah. Berjuang di bidang politik berarti  andil mengelola kebijakan

publik. Itulah salah satu alasan saya berada di Senayan”, tutur Jazil.

Jazil adalah salah satu sosok langka di ranah legislatif. Selain

penghafal Alquran, peraih gelar magister Ulumul Quran dan Hadist

dari Institut Ilmu Al Quran itu masih bisa mempertahankan hobinya

membaca. Di tengah kesibukan bekerja, dia bisa meluangkan waktu

untuk membaca, terutama sejumlah buku favorit, berupa tafsir

Alquran. Di rumahnya, dia mengoleksi pelbagai buku tafsir yang

dikumpulkan sejak masih kuliah.

Selain membaca buku, di tengah kesibukan bekerja sebagai wakil

rakyat, mantan Wakil Sekjen PKB ini tak melupakan keluarga. Setiap

kali ada kesempatan, dia selalu manfaatkan untuk menjaga komunikasi

dengan istri dan anak-anaknya. Pada saat seperti itulah, dia mencoba

mendengar keluh kesah anak-anaknya, sekaligus memberi nasihat

yang patut disampaikan orangtua kepada anak-anaknya. ❏

MBO
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P
EMUDA merupakan penentu perjalanan bangsa di masa akan

datang. Pemuda mempunyai kelebihan dalam berbagai hal,

seperti pemikiran, semangat, logika, dan lain sebagainya.

Generasi muda adalah motor penggerak utama perubahan.

Nasionalisme merupakan semangat, sikap, dan tingkah laku yang

merujuk pada loyalitas dan pengabdian terhadap bangsa dan

negaranya. Nasionalisme hendaknya dijadikan budaya dan

kebiasaan yang dapat diterapkan dalam segala sendi kehidupan.

Dalam konteks kebangsaan sekarang ini, pemuda perlu

mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam membangkitkan kembali

nasionalisme untuk masa depan Indonesia. Tantangan pemuda

saat ini berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Jika dulu

nasionalisme generasi muda diarahkan untuk melawan penjajahan,

kini nasionalisme diposisikan secara proporsional dalam menyikapi

kepentingan pembangunan bangsa.

Pemuda pun harus menyadari bahwa nasionalisme kebangsaan

tidak terlepas dari situasi global. Generasi muda Indonesia harus

mencermati secara kritis realitas kepentingan global terhadap In-

donesia. Untuk dapat memupuk rasa nasionalisme, pemuda

diharapkan dapat meningkatkan partisipasinya dalam lembaga

sosial kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan, terlibat dalam

kewirausahawan muda, menciptakan karya anak bangsa dan

apresiasi pemuda di berbagai bidang pembangunan.

Sifat idealisme yang terkandung dalam jiwa dan pikiran generasi

muda harus dapat dimanfaatkan untuk memainkan peranan penting

dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pemuda

adalah kelompok yang potensial untuk mendukung pembangunan.

Dengan demikian, pemuda perlu dilibatkan dalam setiap

perencanaan pembangunan, sehingga pelayanan dapat lebih

disesuaikan dengan sasaran yang ingin dicapai. Namun demikian,

progresifitas generasi muda tidak hanya penting dalam kerangka

pemberdayaan generasi muda, tapi juga memberikan kontribusi

bagi penyiapan generasi selanjutnya, serta regenerasi

kepemimpinan di masa mendatang.

Peningkatan rasa nasionalisme dan jiwa patriotik kepada

pemuda Indonesia merupakan tanggung jawab bersama, di pundak

pemuda Indonesia-lah kelangsungan hidup bangsa Indonesia ini

akan diemban dan di tangan kita semualah peran pemuda akan

dipertaruhkan. Upaya untuk meningkatkan mutu pemuda Indone-

sia agar lebih unggul, tangguh, nasionalis, patriotik,  dan memiliki

sense of social yang tinggi dapat dilaksanakan secara sinergis

dan konsisten oleh pemerintah, masyarakat, konstitusi serta oleh

pemuda Indonesia itu sendiri.

Bagi pemerintah dan seluruh komponen bangsa lainnya upaya

yang dapat dilakukan adalah dengan memfasilitasi gerakan

kepemudaan, memberikan payung hukum yang jelas bagi

peningkatan nasionalisme pemuda, memberdayakan pemuda dalam

pembangunan, mendorong partisipasi pemuda dalam proses

pengambilan keputusan, mengembangkan kemampuan pemuda

datam kewirausahaan, memaksimalkan kerjasama antarpemuda

dalam bidang budaya, dan lain sebagainya.

Bagi seluruh bangsa Indonesia, pengaruh buruk globalisasi harus

dapat diantisipasi dengan antara lain melalui peningkatan semangat

nasionalisme yang tangguh. Misalnya dengan mencintai produk

dalam negeri, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila

sebaik-baiknya, melaksanakan ajaran agama, dan yang terpenting

adalah selektif terhadap pengaruh globalisasi baik di bidang politik,

ideologi, ekonomi, maupun sosial budaya bangsa.

Selain itu, upaya peningkatan nasionalisme dapat dilakukan

dengan menggelorakan komitmen kebangsaan dalam segala sendi

kehidupan. Dengan terus digelorakannya komitmen kebangsaan

dalam berbagai forum maka perilaku warga, kelompok atau

golongan masyarakat yang menjurus ke primordialisme

keagamaan, kesukuan atau kedaerahan akan semakin terkikis dan

sekaligus hal itu akan memperkokoh ketahanan nasional.

Kerelaan dan pengorbanan founding fathers untuk membangun

kebersamaan di antara ke-bhinneka-an, hendaknya terus diteladani

generasi penerus dalam mengisi kemerdekaan. Dengan demikian,

pemahaman terhadap kebangsaan menjadi sangat strategis guna

terus memelihara kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan

kesatuan bangsa.

Komitmen bangsa Indonesia tentang persatuan dan kesatuan

bangsa hendaknya diperkuat dan diwujudkan secara konsisten

dan konsekuen dalam proses kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. Dalam perspektif ini, sebagai bangsa

merdeka, bersatu dan berdaulat kita harus secara bersama-

sama membangun ikatan persaudaraan satu bangsa dan satu

negara yang bersahabat, akrab, dan manusiawi untuk

mewujudkan keadilan, kebenaran, demokrasi dan hak-hak asasi

manusia. ❏

Mengantisipasi Globalisasi

Dengan Mengamalkan

Pancasila

Oleh:

Hidayat Nur Wahid
Wakil Ketua MPR RI


