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Hari Pahlawan Menumbuhkan dan Menjaga  Nilai-Nilai Kepahlawanan

Nilai-nilai kepahlawanan

seperti semangat rela

berkorban, patriotism, dan

nasionalisme serta cinta

tanah air memang harus

terus dipertahankan dan

dijaga. Karena itu

dibutuhkan orang-orang

yang menjadi teladan

karena mempunyai

semangat menjaga dan

mengimplementasikan nilai-

nilai kepahlawanan.
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Semua Bisa Menjadi Pahlawan

SETIAP 10 November, bangsa Indone

sia memperingati Hari Pahlawan. Hari

dan bulan itu ditetapkan sebagai Hari

Pahlawan dilandasi niat mulia  untuk

mengenang peristiwa besar pertempuran di

Surabaya antara arek-arek Suroboyo dan

masyarakat Jawa Timur lainnya, 10 Novem-

ber 1945, melawan tentara Inggris dan

Belanda yang ingin merebut kembali Indone-

sia lewat pendudukan Kota Surabaya.

Disebutkan dalam peritiswa yang heroik

itu, gugur sebagai kusuma bangsa sebanyak

6.000 hingga 16.000 pejuang. Tercatat

200.000 penduduk mengungsi ke tempat

yang aman. Jatuh korban di pihak musuh,

600 sampai 2.000 orang.

Salah satu tokoh dalam peristiswa itu, KH.

Abdul Wahab Chasbullah, pada November

tahun ini oleh Presiden dinobatkan sebagai

pahlawan nasional. Peran Abdul Wahab

pada saat itu, bersama ulama lainnya

menggerakkan para santri untuk ikut berjuang

bersama Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Terlibatnya para santri itulah yang membuat

pertempuran menjadi lama dan membikin

pihak musuh gagal menguasai perang kota.

Dalam kamus bahasa Indonesia, kata

pah.la.wan mempunyai arti [n] orang yang

menonjol karena keberanian dan pengor-

banannya dalam membela kebenaran;

pejuang yang gagah berani.

Arti itu bisa disimpulkan demikian bisa jadi

dipengaruhi pada masa-masa lampau di

mana sering terjadi peperangan antar

manusia. Dalam peperangan muncul sosok

yang gagah berani dan maju ke depan tanpa

memiliki rasa takut untuk membela kebenaran.

Definisi ini digunakan kepada pemerintah

untuk menghormati tokoh yang menyatukan

nusantara dan melawan bangsa penjajah,

seperti Spanyol, Portugal, Belanda, Inggris,

dan Jepang. Dari sinilah maka sosok

pahlawan disematkan kepada Pangeran

Diponegoro, Hassanuddin, Gajah Mada,

Teuku Umar, Cut Nyak Din, Si

Singamangaraja, Pattimura, Imam Bonjol,

Sultan Agung, dan banyak lagi kusuma

bangsa lainnya.

Mendefinisikan pahlawan di masa lampau

bisa dikatakan mudah, yakni orang yang

melawan kaum penjajah di medan perang,

mereka adalah pahlawan. Menjadi

pertanyaan bila penjajah sudah pergi lalu

bagaimana definisi pahlawan?

Tentu definsi pahlawan tidak seperti dulu

lagi. Bila mengacu pada masa lalu tentu tidak

akan ada pahlawan lagi. Bila kita meminjam

pendapat sejarawan Anhar Gonggong,

pahlawan adalah orang yang melampaui

dirinya, yakni orang-orang yang sudah tidak

memikirkan dirinya lagi namun memikirkan

kepentingan yang lebih besar.

Dengan pendapat yang demikian, kita akan

lebih banyak menjaring pahlawan. Pahlawan

yang disematkan kepada seseorang dari

waktu ke waktu tidak hanya diambil dari

mereka yang berjuang, berkorban, dan

gugur di medan laga namun juga di arena

dan tempat lainnya. Bisa dari bidang

pendidikan, sosial, budaya, ilmu, kesehatan,

dan teknologi.

Lihat bagaimana besar jasa Tri Mumpuni,
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di mana perempuan kelahiran Semarang,

Jawa Tengah, itu dengan ilmu yang dimiliki

mampu membangun Pembangkit Listrik

Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Dengan

pembangkit itu, desa yang belum disuplai

oleh listrik negara, dipasok dengan PLTMH.

Ide perempuan lulusan Universitas Chiang

Mai, Thailand, itu membuat masyarakat

pelosok dan pedesaan bisa menikmati

listrik. Bila menunggu listrik dari negara

tentu memerlukan waktu yang lebih lama.

Bagi masyarakat desa, Tri Mumpuni adalah

seorang pahlawan. Pahlawan yang

mampu membawa wilayahnya dari jaman

kegelapan menuju jaman yang terang

benderang.

Demikian pula bagi masyarakat

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

(Pangkep), Sulawesi Selatan, sosok Hj.

Andi Rabiah adalah seorang pahlawan.

Betapa tidak disebut pahlawan sebab

sebagai seorang suster (perawat kesehat-

an) di Puskesmas Liukang Tanggaya, Pulau

Saputan, Kecamatan Liukang, ia melayani

dan menjaga kesehatan masyarakat yang

berada di 25 pulau di kabupaten itu. Pulau-

pulau itu seperti Sumanga, Saelo, Satanga,

dan Kapoposan Bali. Bahkan ada pulau kecil

yang letaknya lebih dekat dengan Pulau

Lombok, Nusa Tenggara Barat, daripada

Makassar, Sulwesi Selatan.

Selama menjalankan tugas, Rabiah dengan

gagah berani melawan tingginya ombak,

menempuh perjalanan sampai puluhan jam,

hanya dengan menunggangi kapal kayu. Di laut

lepas pasti banyak kejadian yang mengancam

jiwa dan raganya. Perahu yang menemani

dirinya pernah bocor bahkan menabrak karang.

Dengan pengalaman yang demikian, Rabiah

seperti apa yang dikatakan oleh Anhar

Gonggong, orang yang sudah mampu

melampaui dirinya, orang yang memikirkan

kepentingan yang lebih besar.

Dengan difinisi baru tentang pahlawan,

sekarang setiap orang bisa menjadi pahlawan.

Tinggal kita mau atau tidak untuk menjadi

pahlawan. ❏
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Pengurangan Jumlah Anggota DPR R I

Assalaamu’alaikum Wr. Wb
Sebelumnya kami mengucapakan Selamat

Tahun Baru 2103 semoga MPR RI tetap jaya
di bawah kepemimpinan pilitisi senior Bapak
Taufiq Kiemas. Ada beberapa hal ingin kami
sarankan yang mana tak lama lagi kita akan
menyelenggarakan pemilihan umum untuk
memilih wakil-wakil rakyat di DPR RI, yang
berjumlah kurang lebih 550 orang mewakili
seluruh dapil provinsi-provinsi. Tetapi
sungguh sangat ironis kalau kita lihat di TV
ataupun kita baca di suratkabar kehadiran
anggota DPR dalam rapat-rapat sangat
rendah.

Sebagai dari pertimbangan, kami
mengusulkan untuk mengurangi jumlah
anggota DPR yang semula 550 orang
menjadi 300 orang saja. Kami sangat
optimistis dengan jumlah anggota berjumlah
300 orang itu. Banyak sisi positifnya, antara
lain penghematan anggaran, akan tampil
calon berkualitas dan berbobot. Buat apa
jumlah anggota DPR sampai 550 orang tapi
kualitas masih dipertanyakan.

Dengan jumlah anggota DPR 300 orang
akan terjadi proses seleksi yang sangat ketat
dari tingkat bawah sampai ke DPP partai.
Kami rasa usulan saya ini bisa kalau
dilaksanakan untuk Pemilu 2014 ataukah
Pemilu 2019, yang penting apakah
pemerintah dan DPR setuju mengurangi
jumlah anggota DPR dari 550 orang menjadi
300 orang. Di dunia ini apapun bisa terjadi
asalkan punya niat baik untuk membenahi
DPR RI yang kita cintai.

Terima kasih atas dimuatnya usul kami,
semoga bisa menjadi bahan pertimbangan.

Ruddy
Jl. Tebet Barat 3 No. 34

Jakarta

ToT untuk Daerah Kami

Aslm wr wb...
Salam hormat dari kami di Prabumulih,

Sumatera Selatan.

Bapak/Ibu anggota MPR/DPR RI saya mau
bertanya dan sekalian usul, Bapak/Ibu tolong
untuk daerah saya diberikan kesempatan
mengikuti TOT 4 Pilar Kebangsaan. Saya
sebagai guru PKn SMA rasanya masih begitu
ingin menambah pengetahuan secara lebih
mendalam lagi, sebab kalau dilihat dari jadwal
ToT, untuk daerah kami belum termasuk.
Mohon pertimbangannya, kami guru PKn
sangat mengharapkan diikut sertakan dalam
kegiatan tersebut. Mohon pertimbangan dan

Kami dengan senang hati menerima tulisan baik berupa ide, pendapat, saran
maupun kritik serta foto dari siapa saja dengan menyertai fotocopi identitas Anda.

kesempatannya.
Atas perhatian Bapak/Ibu Anggota MPR/

DPR RI saya ucapkan terima kasih.
Wasalam

Eva Yusnita
Jl. Urip Sumoharjo No.169  Kota

Prabumulih, Sumsel.

Mohon bantuan mediasi

Sehubungan masa kontrak antara PT.
Tangkas dan PT. Tanjung Enim Lestari Pulp &
Paper yang berada di wilayah Kabupaten
Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan,  padal
30 April 2014 dan sampai sekarang PT.
Tangkas tidak memenuhi kewajibannya,
serta melanggar Undang-Undang No 13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
menyangkut masalah pembayaran
pesangon 316 anggota securiti. Berbagai
mediasi sudah kami lakukan, namun gagal.
Kami yang tergabung dalam Serikat Pekerja
Securiti PT. Tanjung Enim Lestari Pulp & Pa-
per ( SPSPTTEL ) dengan anggota 316
mohon bantuan mediasi untuk menyelesai-
kan masalah kami.

Salam perjuangan
M. Fatkuroji

Perum Vina sejahtera I Blok H No 8
RT 5 RW 08  Kel Gunung Ibul,

Kec. Prabumulih Timur, Prabumuli,
Sumatra Selatan.

Tolong Bantuan Soal LCC 4 Pilar

Bapak/Ibu pengelola LCC 4 Pilar, kami
memohon bantuan soal LCC untuk bahan
latihan. Atau kalau boleh ditampilkan di
website ini. Terima kasih.

Salwa Darin Luqyana
Sukadana, Kayuagung, Kabupaten

OKI Sumsel

Sertifikasi Honorer Sekolah Negeri

Kepada Yth. Pimpinan MPR
Di Jakarta
Setiap tahun Kementerian Pendidikan

Nasional mengadakan program sertifikasi
yang di targetkan selesai tahun 2015.
Permasalahannya kami honorer sekolah
negeri tidak bisa mengikuti program
sertifikasi, sedangkan guru di sekolah
swasta sudah mendapatkan sertifikasi.

Untuk tahun ini banyak tenaga honorer
di sekolah negeri yang sudah layak untuk
ikut sertif ikasi dan sudah online di
sergur.kemdiknas.go.id/  tapi untuk
persyaratannya adalah SK. Bupati, padahal
honorer sekolah negeri SK. Kepala Sekolah/
Komite.

Mohon bantuan dan Solusinya.
Hormat Kami

Masdar Helmi, Jl. Sunter Muara
Sunter Agung, Tanjung Priok,

Jakarta Utara

ILUSTRASI: SUSTHANTO

Karikatur
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Di Laut Kita (Pernah) Jaya

SEBAGAI wilayah yang berada di
antara dua samudera dan dua benua
menempatkan nusantara, Indonesia,

sebagai wilayah yang strategis. Di masa
lalu hingga saat ini, wilayah laut kita menjadi
jalur perlintasan dunia. Setiap hari ratusan
kapal besar dari berbagai negara melintasi
Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok
untuk berniaga, wisata atau urusan
pertahanan dan keamanan.

Sebagai wilayah di mana kanan dan kiri
dikelilingi oleh samudera, menjadikan
manusia di nusantara mempunyai
ketergantungan hidup pada laut. Hal demikian
menjadikan mereka sebagai pelaut yang
tangguh. Tak takut gelombang tinggi,
mengarungi lautan luas hingga ke ujung
dunia.

Tercatat Sriwijaya, Majapahit, Mataram,
Bugis, Makassar, dan Melayu merupakan
komunitas masyarakat yang terbukti
mempunyai masa keemasan di laut. Sebagai
kerajaan bahari yang berpusat di Sumatra
bagian tengah, Sriwijaya tidak hanya
mempunyai daerah kekuasaan di Malaysia,
Kamboja, Thailand, Jawa Barat, dan Jawa
Tengah namun juga sebagai pusat
perekonomian dan pendidikan agama Budha
hingga sampai India dan China.

Di masa selepas kerajaan Budha dan
Hindhu, wilayah nusantara pun masih
memiliki tradisi hidup bergantung pada laut.
Komunitas ini adalah pada Suku Bugis dan
Makassar. Dengan kapal Pinisi, mereka
mampu mengarungi laut ganas hingga
sampai Malaysia, Filipina, Brunai, Australia,

Madagaskar, Afrika Selatan. Bukti dari
pelayaran jauh mereka adalah adanya sub-
urb Maccassar di Cape Town, Afrika
Selatan.

Bila dari Eropa ada Columbus, Marcopolo;
dan dari China ada Cheng Ho, maka di Indo-
nesia ada hikayat Hang Tuah, Laksamana
Nala, Sultan Agung, dan Arung Palakka

Masa lalu, jaya di laut, itulah yang ingin
dihidupkan oleh Presiden Joko Widodo.
presiden yang memiliki nickname Jokowi itu
berorientasi kembali ke laut bisa jadi
dilandasi alasan bahwa di darat sudah
terlalu padat, baik manusianya maupun
eksploitasi sumber daya alamnya.
Sementara wilayah laut yang luasnya dua
pertiga dari luas wilayah Indonesia kurang
dioptimalkan pengelolaannya. Padahal
potensi sumber daya alam di laut tidak kalah
melimpah dibanding dengan di darat.

Kembali ke laut bisa jadi  tidak hanya
dilandasi alasan seperti dikemukakan di atas
namun Jokowi juga diingatkan oleh pesan
Presiden Soekarno yang menyatakan
bahwa untuk membangun Indonesia agar
menjadi negara besar, kuat, dan makmur,
kita harus memiliki jiwa cakrapatih samudra,
jiwa pelaut yang berani mengarungi
gelombang dan hempasan ombak yang
menggulung.

Apa yang dicita-citakan oleh mantan
Walikota Solo itu patut didukung agar laut
yang selama ini dimeranakan bisa
dieksploitasi dan keuntungannya buat
kemakmuran rakyat. Meski demikian,
keinginan itu tidak semudah membalikan

telapak tangan. Bisa jadi apa yang
dicanangkan hari ini, buahnya akan dipetik
lima tahun bahkan sepuluh tahun kemudian.
Pengamat ekonomi, Aviliani, mengatakan
pembangunan industrialisasi jumping-nya
lebih cepat, sedang pembangunan di dunia
maritim atau kelautan akan lebih banyak
biayanya (cost) daripada benefit
(keuntungan).

Bila kita merunut kebelakang, kebudayaan
maritim pesat pada masa itu, di tandai dengan
banyaknya pelayaran kapal laut beserta
para pelaut tangguhnya, disebabkan industri
penerbangan belum semaju dan sepesat
sekarang. Di jaman  orang ingin serba praktis
tentu orang akan memilih tranportasi yang
lebih cepat dan pilihan ini pastinya ada pada
pesawat.

Dulu orang bila hendak naik haji, untuk
sampai ke Mekkah bila naik kapal laut
diperlukan waktu berbulan-bulan, sedang
sekarang dengan naik pesawat bisa kurang
dari sehari. Demikian pula bila kita hendak
ke Jayapura, misalnya, bila naik kapal laut
dari Jakarta bisa memakan waktu satu
minggu. Bila naik pesawat, start dari tempat
yang sama hanya memakan waktu kurang
dari 6 jam.

Itulah beberapa tantangan bila kita ingin
kembali ke laut, di mana di masa globalisasi,
orang mempunyai prinisp time is money,
waktu adalah uang, orang tidak hanya ingin
segera memperoleh keuntungan namun juga
bagaimana semua komunikasi dan
transportasi dilakukan serba cepat. ❏

AW

ISTIMEWA
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ISTIMEWA

Pentingnya Ada Keseimbangan

TERBELAHNYA masyarakat dan

kekuatan politik di saat Pemilu

Presiden 2014 mempunyai sisi yang

cukup memprihatinkan, di mana keterbelahan

pada semua lapisan, mulai dari masyarakat

awam hingga para intelektual, rupanya

menjadi benih disintegrasi bangsa. Syukurlah

dengan hadirnya Prabowo Subianto dalam

pelantikan Presiden Joko Widodo pada 20

Oktober 2014 membuat suasana panas saat

pemilu hingga menjelang pelantikan, menjadi

adem.

Meski demikian keterbelahan yang masih

terjadi, yakni di elit politik, di mana DPR

dikuasai oleh Koalisi Merah Putih, koalisi yang

anggotanya adalah partai pendukung

Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa saat

pemilu presiden, akan mampu menjadi

kekuatan check and balance bagi Presiden.

Menjadi kekuatan penyeimbang sebab

secara kuantitas dan kualitas, anggota DPR

dari koalisi itu jumlahnya lebih banyak dan

seluruh pimpinan DPR dari kalangan mereka.

Adanya keseimbangan atau proses check

and balance ini penting agar salah satu

lembaga negara dalam mengambil kebijakan

harus hati-hati. Kita semua pasti sudah

belajar pada masa lalu, di mana dominannya

salah satu lembaga negara (Presiden)

membuat negara ini menjadi tidak demokratis,

meski hal demikian ada yang menyebut

karena konstitusi kita yang membuat

suasananya seperti itu.

Pengalaman masa lalu itulah yang

membuat kita memperbaiki aturan main agar

salah satu lembaga negara tidak terlalu

dominan. Dengan adanya keseimbangan itu

maka nasib negara ini menjadi tanggung

jawab bersama.

Saat ini kalau kita lihat Presiden Jokowi

mendapat dukungan besar dari rakyat dan

media. Mereka secara euforia dan antusias

menyambut dan meliput acara-acara Jokowi

seperti iring-iringan kereta kuda sepanjang

Bunderan HI hingga Istana Negara dan di

saat malam hari acara syukuran di Monumen

Nasional.

Dukungan tersebut bisa membuat Jokowi

besar kepala dan bila besar kepala maka

dalam membuat kebijakan bisa sewenang-

wenang. Untuk itulah maka di sini pentingnya

ada pengingat dalam bentuk penyeimbang

kekuasaan agar presiden hati-hati dan bijak

dalam setiap mengeluarkan keputusan.

Namun penting ditegaskan di sini adalah

ketika melaksanakan proses check and bal-

ance, sikap kenegarawanan perlu

dikedepankan, bila tidak maka yang terjadi

akan saling menjatuhkan.

Proses check and balance yang positif

terjadi antar DPR dan Presiden seperti saat

nomenklatur kementerian, di mana antara dua

lembaga negara itu saling berkirim surat.

Dengan adanya proses itu maka Jokowi

tidak bisa buru-buru membentuk kabinet dan

menamakan kementeriannya dengan nama

baru, penggabungan atau pemisahan.

Pun demikian ketika KPK dan PPATK

memberi masukan kepada presiden saat

menyusun kabinet menteri. Dengan adanya

masukan tersebut me-warning kepada

presiden agar orang yang terlibat dalam

tindak korupsi tidak diangkat menjadi

pembantunya. Masukan KPK yang didengar

oleh Presiden itu membuat adanya fungsi

check and balance.

Adanya check and balance dari DPR dan

KPK kepada Presiden membuat hak mutlak

yakni hak prerogatif yang biasanya

digunakan saat menyusun kabinet menteri

menjadi terkontrol. Hal-hal yang demikianlah

yang diinginkan oleh rakyat. Dengan semua

proses, di mana masing-masing lembaga

negara saling memberi masukan dan mau

mendengar, maka harmoni akan terjadi pada

hubungan antar lembaga negara. ❏

AW
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ISTIMEWA

Hak Prerogatif Presiden

DI PASAL 17 ayat (2) UUD NRI Tahun
1945 menyatakan Menteri-menteri itu
diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden. Pasal dan ayat inilah yang disebut
dengan hak prerogatif. Dalam wikipedia
diuraikan, prerogatif dari bahasa Latin,
praerogatio,-onis (femininum); dari bahasa
Inggris, prerogative; dan dari bahasa
Jerman, das vorrecht; semuanya
mempunyai arti ‘Hak Istimewa.’

Hak ini disebut sebagai hak khusus atau
istimewa yang diberikan kepada pemerintah
atau penguasa suatu negara dan diberikan
kepada seorang atau sekelompok orang,
yang terpisah dari hak-hak masyarakat
menurut hukum yang berlaku. Hal ini
merupakan aspek umum dari hukum feodal
atau kerajaan. Diuraikan lebih lanjut dalam
wiki, budaya modern kata ‘prerogatif’
memberi nuansa dalam persamaan hak asasi
manusia untuk berhak mengambil keputusan
sendiri, misalnya ‘adalah hak prerogatif
seseorang untuk melakukan apa yang
diingininya.’

Adanya hak inilah yang bisa jadi membuat
Jokowi dalam kampanye Pemilu Presiden
mengatakan, tak akan ada bagi-bagi kursi,
koalisi tanpa syarat, dan menteri tak boleh
rangkap jabatan dengan ketua partai.
Jokowi mengungkapkan yang demikian agar
dirinya saat mengangkat menteri bisa
sesuai dengan kriterianya. Kriteria yang
diinginkan Jokowi pada menterinya adalah

seperti yang sering diucapkan, yakni kerja,
kerja, kerja.

Namun keinginan Jokowi untuk memilih
menterinya sendiri, terbentur oleh realitas
politik yang ada. Kemenangan Jokowi dalam
Pemilu Presiden 2014 harus diakui bukan
kerja sendiri tetapi kerja oleh banyak elemen
dari partai penyokongnya yakni PDIP, PKB,
Nasdem, Hanura, dan PKPI, hingga dukungan
dari relawan hingga penyadang dana.
Sebagai mana pameo politik bahwa tak ada
makan siang yang gratis maka Jokowi
membagi kursi di kabinet kepada para politisi
dan pihak lainnya.

Dalam pembagian kursi, distribusi
kekuasaan yang terjadi tidak mudah. Di sini
ada tarik ulur, tawar menawar, suka dan
tidak, tekan menekan, dan kompromi politik
yang sifatnya pragmatis. Medan seperti inilah
yang membuat hak istimewa itu menjadi tidak
berjalan. Akibat yang demikian maka Jokowi
tidak bisa mewujudkan apa yang pernah
disampaikan.

Hak prerogatif itu semakin menipis ketika
Jokowi meminta rekomendasi kepada KPK
dan PPATK. Rekomendasi dari lembaga
pemberantasan korupsi itu semakin
menciutkan pilihan menteri yang hendak
disusunnya. Bayangkan bila mantan
Gubenur Jakarta itu meminta rekomendasi
ke Komnas HAM, Komnas Perempuan, MUI,
dan lembaga-lembaga pemantau pemerintah
lainnya, bisa-bisa Jokowi tidak bisa

mengangkat menteri sebab tidak ada catatan
manusia yang sempurna.

Hak prerogatif itu bisa tegak berdiri ketika
pada masa-masa kuatnya Presiden Soeharto
di jaman Orde Baru. Penyusunan menteri
pada masa itu tidak hiruk pikuk yang demikian
riuhnya seperti saat ini. Dengan mutlaknya
hak ini pada masa itu membuat presiden
dengan bebas bisa memilih para
pembantunya tanpa intervensi dari kelompok
mana pun.

Presiden pada masa Orde Baru bisa
melakukan yang demikian, tanpa intervensi,
karena sistem politik saat itu sangat
mendukung, yakni ada partai yang dominan,
kebebasan press terkontrol, partai oposisi
lemah, dan konstitusi yang masih executive
heavy. Namun sejak tahun 1999, kondisi
seperti itu saat ini tak ada lagi. Demokratisasi
yang ada membuat seluruh kebijakan harus
mendengar dan mengakomodasi banyak
pihak.

Lihat saja dalam dalam Pasal 17 ayat (4)
UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan
Pembentukan, pengubahan, dan
pembubaran kementerian negara diatur
dalam undang-undang. Ayat ini menunjukan
bahwa dalam menyusun menteri, Presiden
harus bekerja sama dengan DPR. Jadi meski
hak prerogatif diberikan oleh konstitusi
kepada presiden namun dalam realita hak
itu tak bisa dijalankan secara penuh. ❏

AW



10 EDISI NO.11/TH.VIII/NOVEMBER 2014

BERITA UTAMA

ERITA UTAMAB

Menumbuhkan dan Menjaga
Hari Pahlawan

Nilai-Nilai Kepahlawanan

Nilai-nilai kepahlawanan

seperti semangat rela

berkorban, patriotism, dan

nasionalisme serta cinta

tanah air memang harus terus

dipertahankan dan dijaga.

Karena itu dibutuhkan orang-

orang yang menjadi teladan

karena mempunyai semangat

menjaga dan

mengimplementasikan nilai-

nilai kepahlawanan.

KRI Banda Aceh tampak gagah bersandar di Terminal 2 Jakarta
International Treminal Container (JITC)  Tanjung Priok. Sejak
pagi hari ratusan orang yang terdiri dari beragam unsur, seperti

Angkata Laut, veteran perang kemerdekaan serta siswa-siswa
sekolah akademi pelayaran dan sekolah umum sudah berada di
kapal ini. Hari itu, Senin, 10 November 2014, bertepatan dengan
peringatan hari Pahlawan. Selain di Taman Makam Pahlawan Kalibata,
Jakarta Selatan, peringatan hari Pahlawan juga digelar di kawasan
Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Seperti tahun lalu, peringatan hari Pahlawan di kawasan
Pelabuhan Tanjung Priok tidak digelar dengan upacara baris
berbaris. Peringatan dilakukan dengan tabur bunga di tengah laut.
Ketua MPR Zulkifli Hasan menjadi inspektur upacara peringatan
hari Pahlawan di atas geladak KRI Banda Aceh ini. Selain Ketua
MPR, turut hadir Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan
Komandan Satuan Angkatan Laut.

Sekitar pukul 06.30 WIB, Zulkifli Hasan bersama rombongan dari
TNI AL menaiki KRI Banda Aceh. Sepuluh menit kemudian, kapal KRI
Banda Aceh bertolak dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Teluk
Jakarta. Upacara peringatan hari Pahlawan dilaksanakan di laut

lepas. Dari geladak kapal, Zulkifli Hasan memimpin tabur bunga.
“Tabur bunga sebagai rasa hormat dan penghargaan bangsa

dan negara untuk semua jasa serta pengorbanan para pahlawan
samudera agar terus terpelihara oleh generasi penerus bangsa,”
kata Zulkifli Hasan. Sebelum tabur bunga, peringatan hari Pahlawan
ditandai dengan mengheningkan cipta selama 60 detik yang disertai
bunyi sirene kapal yang mengawal KRI 593 Banda Aceh.

Tidak hanya di Tanjung Priok, peringatan hari Pahlawan
dilaksanakan serentak di berbagai pelosok Indonesia pada Senin,
10 November 2014. Peringatan berlangsung penuh khidmat. Di tingkat
nasional, peringatan hari Pahlawan dipusatkan di Taman Makam
Pahlawan Kalibata, Jakarta. Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin
jalannya upacara peringatan hari Pahlawan. Peringatan meliputi
mengheningkan cipta untuk mengenang jasa pahlawan, ziarah, dan
tabur bunga.

Peringatan hari Pahlawan juga dilaksanakan di berbagai daerah.
Di Surabaya, Jawa Timur, puncak peringatan hari Pahlawan ditandai
dengan pergelaran “Parade Juang” untuk mengingatkan semangat
perjuangan dan kepahlawanan pada masa perang 10 November
1945. Rentetan letusan senapan serta bom mewarnai jalannya
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pertempuran  pada waktu itu berawal dari
ultimatum tentara sekutu kepada seluruh
rakyat Surabaya pada 9 November 1945.

Tokoh pejuang dan pahlawan nasional
Bung Tomo mengumandangkan pidato
menyemangati pejuang melalui corong ra-
dio. Bung Tomo berhasil membakar
semangat dan keberanian rakyat Surabaya
untuk melawan penjajah. Pemuda-pemuda
Surabaya yang hanya bersenjatakan bambu
runcing tak gentar menghadapi invasi
Belanda. Dengan semangat berkobar diiringi
teriakan “Alllahu Akbar” mereka terus maju
meski akhirnya meregang nyawa. Dalam
pertempuran tersebut, tercatat tak kurang
dari 160 ribu pejuang gugur di medan perang.
Peristiwa inilah yang kemudian diabadikan
sebagai hari Pahlawan.

“Parade Juang” memperingati hari
Pahlawan adalah aksi teatrikal mengingatkan

semangat juang melawan penjajah. Parade
Juang ini diikuti ribuan orang dari pemerintah
kota hingga rakyat Surabaya. Mereka
mengenakan pakaian pejuang pada zaman
perang kemerdekaan lengkap dengan
senjata seperti senapan hingga bambu
runcing. “Parade Juang” ini dimaksudkan
untuk memahami arti dari sebuah
pengorbanan untuk mencapai kemerdekaan.

Nilai-Nilai Kepahlawanan

Menyinggung peringatan hari Pahlawan,
Wakil Ketua MPR E.E. Mangindaan meng-
ungkapkan bahwa pahlawan memang identik
dengan pejuang. Dalam diri pejuang itu ada
nilai-nilai juang (nilai-nilai kepahlawanan). Bagi
Mangindaan, seseorang bisa dikategorikan
sebagai pejuang apabila sedikitnya memiliki
empat nilai-nilai perjuangan. “Dari pengalaman
saya dan juga dari membaca buku tentang

pejuang kita, saya melihat ada empat unsur
yang harus dimiliki apabila kita mau
mengategorikan seseorang sebagai pejuang
atau pahlawan,” kata Mangindaan kepada
Majelis.

Mangindaan menguraikan, empat nilai
kepahlawanan itu adalah: Pertama, orang
yang rela berkorban bahkan dengan
nyawanya untuk kepentingan bangsa dan
negara. Kedua, tidak menyerah dan tidak
mengenal kata menyerah atau putus asa.
Contohnya, para founding fathers kita tidak
mengenal kata menyerah. Pada masa
kemerdekaan pilihannya ada dua, yaitu
merdeka atau mati. Ketiga, percaya pada
kekuatan sendiri. Dan, keempat, harus yakin
akan kebenaran perjuangannya dan
didukung oleh masyarakat atau
lingkungannya. “Menjadi pahlawan
sekurang-kurangnya karena memiliki empat

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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nilai itu,” ujarnya.
Mangindaan menambahkan, nilai-nilai

kepahlawanan itu tetap relevan hingga saat
ini. Nilai-nilai kepahlawanan akan terus
relevan sepanjang zaman. Dalam konteks
kekinian, nilai-nilai kepahlawanan mengikuti
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
nilai-nilai perjuangan disesuaikan dengan
kemajuan pembangunan nasional, regional,
dan global. “Kalau dulu berjuang merebut
kemerdekaan, sekarang setelah merdeka
kita berjuang mengisi kemerdekaan ini dengan
pembangunan,” jelasnya.

Sejalan dengan pendapat Mangindaan,
anggota kelompok DPD MPR RI Bambang
Sadono juga mengatakan, pahlawan pada
masa lalu berkorban tenaga dan nyawa
untuk berdirinya republik ini. Tetapi sekarang,
pahlawan adalah mereka yang bekerja untuk
masyarakat di berbagai bidang kehidupan,
seperti di bidang pendidikan, kesehatan,
politik, sosial, dan sebagainya. “Sekarang
dibutuhkan orang-orang yang punya
semangat tinggi untuk berjuang demi
kepentingan orang banyak,” katanya kepada
Majelis.

Tidak jauh berbeda, anggota MPR dari
Fraksi PDI Perjuangan, Tb Hasanuddin, juga
menyebutkan bahwa nilai-nilai kepahlawanan
meliputi pengorbanan, bersedia
mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk
kepentingan bangsa dan negara, kepentingan
masyarakat dan kepentingan yang lebih besar.
“Ini sesuai dengan revolusi mental, yaitu
merevolusi mental agar kita bisa mengabdi
kepada bangsa dan negara, rela berkorban
seperti semangat para pahlawan,” katanya
kepada Majelis.

Lalu, apakah nilai-nilai kepahlawanan itu
masih bersemayam di kalangan generasi
muda dan masyarakat kita? Tb Hasanuddin
menyangsikan nilai-nilai rela berkorban itu
masih ada dalam masyarakat. Sebab,
kehidupan masyarakat sekarang ini sudah
terkooptasi dengan dunia materi. “Orang
hanya mengejar jabatan dan materi.
Sehingga sudah berbeda sekali dengan apa
yang dicontohkan oleh para pahlawan
dahulu saat mereka berjuang,” jelasnya.

Namun, Mangindaan tak sependapat
dengan itu. Mangindaan mengakui, adanya
dinamika dan kemajuan teknologi informasi
yang memengaruhi nilai-nilai yang dianut
masyarakat. Meski demikian, seharusnya

nilai-nilai kepahlawanan harus tetap ada.
Karena itu, meski tidak menampik adanya
kemunduran, Mangindaan menegaskan,
nilai-nilai kepahlawanan itu tidak sampai
terdegradasi. “Saya rasa nilai-nilai
kepahlawanan harus tetap ada dan melekat
pada setiap individu manusia Indonesia.
Stagnansi ataupun sedikit kemunduran tidak
dapat kita pungkiri mungkin saja ada, tetapi
(nilai-nilai kepahlawanan itu) tidak sampai
terdegradasi,” ujarnya.

Anggota MPR dari Fraksi PPP, Zainut
Tauhid Sa’adi, juga meyakini generasi muda
masih memiliki nilai-nilai kepahlawanan
seperti patriotisme, semangat nasionalisme,
dan cinta tanya air. “Untuk menilai apakah

generasi muda sekarang ini masih memiliki
nilai patriotisme, kejuangan, atau nilai-nilai
itu semakin berkurang, saya kira memang
tantangan zaman dan waktu berubah. Saya
meyakini anak-anak muda kita masih memiliki
patriotisme, nasionalisme, dan cinta tanah
air. Hanya memang implementasinya dalam
perjuangan tentu disesuaikan dengan
kebutuhan zaman,” katanya kepada Majelis.

Zainut menjelaskan lebih lanjut, nilai-nilai
kepahlawanan masih sangat relevan untuk
dijadikan inspirasi bagi generasi muda dan
bangsa Indonesia sekarang ini. Sebab, nilai-
nilai itu (semangat rela berkorban,
nasionalisme, cinta tanah air) sangat
bermakna. “Bangsa yang besar adalah

Tb Hasanuddin

E.E. Mangindaan FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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bangsa yang menghargai nilai-nilai
pahlawan itu. Saya kira tidak sama dengan
pahlawan kita pada masa lalu, seperti
memanggul senjata atau turun ke medan
perang. Tetapi sekarang medan perjuangan
adalah bagaimana mengatasi dan memerangi
musuh-musuh bangsa yang tidak kalah
penting, yaitu masalah kemiskinan,
keterbelakangan, dan kebodohan,”
paparnya.

Perlu Keteladanan

Nilai-nilai kepahlawanan memang harus
terus dipertahankan dan dijaga. Karena itu
dibutuhkan orang-orang yang mempunyai
semangat menjaga dan mengimple-

mentasikan nilai-nilai kepahlawanan, seperti
rela berkorban untuk kepentingan bangsa
dan negara, memiliki semangat patriotisme
dan nasionalisme, serta cinta tanah air.
Maka, perlu contoh-contoh dan teladan dari
orang-orang seperti itu.

Menurut  Bambang Sadono, kita harus
mencari contoh-contoh dan teladan dari or-
ang-orang yang memiliki semangat dan
menjaga nilai-nilai kepahlawanan itu. “Kalau
kita tidak mencari contoh-contoh dan teladan,
maka orang-orang (dengan nilai-nilai
kepahlawanan) seperti itu akan semakin
berkurang. Kita memang harus mencari dan
memberi penghargaan kepada orang-orang
semacam itu,” ujarnya.

E.E. Mangindaan juga menekankan
pentingnya keteladanan. Mangindaan  masih
mengingat ketika pada masa sekolah dulu
bisa mengetahui dan memahami pahlawan-
pahlawan Indonesia. “Dulu generasi saya
sekolah, sangat mengetahui dan memahami
pahlawan-pahlawan Indonesia. Hampir
semua pahlawan kita mengetahui dan
mempelajari mereka. Saya masih ingat nama-
nama para pahlawan yang tercantum dalam
buku sejarah tentang pahlawan Indonesia,”
katanya.

Menurut Mangindaan, generasi muda In-
donesia sangat butuh sosok kepahlawanan
yang betul-betul mengejawantahkan nilai-
nilai kepahlawanan dalam diri mereka.
“Metode yang pal ing efekti f  dalam
menumbuhkan nilai-nilai kepahlawanan
adalah melalui keteladanan. Setiap
pemimpin, penyelenggara negara, pejabat
publik, birokrat, guru, seniman, dokter dan
unsur masyarakat lainnya memil iki
tanggungjawab untuk memberikan
keteladanan yang baik bagi generasi
muda,” tegasnya.

Dalam hal ini, Mangindaan menyebut MPR
bisa berperan untuk menumbuhkan nilai-nilai
kepahlawanan melalui berbagai metode
sosialisasi, semisal lomba cerdas cermat di
kalangan pelajar SMA, atau sosialisasi
outbond untuk kalangan mahasiswa.
“Secara tidak sadar kita mengajak mereka
untuk memahami nilai-nilai kebangsaan dan
kepahlawanan. Banyak hal yang bisa
dilakukan MPR. Sosialisasi seperti itu harus
diteruskan,” katanya.

Zainut Tauhid juga berpendapat sama.
“Keteladanan menjadi salah satu bagian
yang harus diterapkan para pemimpin
bangsa, tokoh-tokoh kita karena masyarakat
kita adalah masyarakat paternalistik yang
melihat dan mengikuti contoh pemimpinnya,”
katanya.

Kalau pemimpin memberi contoh yang
baik, lanjut Zainut, masyarakat akan
mengikui. Begitu pula kalau pemimpin (elit
politik) memberi contoh berkelahi, tidak
demokratis, otoriter, maka rakyat juga akan
mengikuti dan mencontoh pemimpin (elit
politik) seperti itu. Semakin banyak contoh-
contoh dan keteladanan baik yang
dimunculkan maka rakyat akan mengikuti
contoh yang baik. ❏

Derry Irawan/M. Budiono/Budi Sucahyo

Bambang Sadono

Zainut Tauhid
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Teladan Empat Pahlawan Nasional

MATA Likas br Tarigan tampak berbinar
ketika mendengar lagu “Indonesia
Raya” berkumandang. Duduk di atas

kursi roda, Likas br Tarigan yang akrab
disapa Nyonya Djamin Ginting ini tetap
bersemangat ikut bernyanyi lagu
kebangsaan itu. Wajah wanita berusia 90
tahun kelahiran Sibolangit 13 Juni 1924 yang
sudah keriput dimakan usia itu memancarkan
keharuan.

Nyonya Djamin Ginting secara langsung
menghadiri penerimaan plakat tanda jasa
untuk gelar Pahlawan Nasional kepada
suaminya, Letnan Jenderal TNI (Purn)
Djamin Ginting,  di Istana Negara, Jalan
Merdeka Utara, Jumat 7 November 2014.
Plakat tanda jasa untuk gelar Pahlawan
Nasional diberikan oleh negara langsung dari
Presiden Joko Widodo. “Terima kasih Pak
Joko Widodo. Empat puluh tahun saya
menunggunya. Baru kali ini jadi kenyataan,”
katanya lirih.

Nyonya Djamin Ginting tak kuasa menahan
air mata. Sebuah tanda gelar pahlawan
bertuliskan nama sang suami, gambar
Garuda dan tulisan “Jasamu Tetap
Dikenang.” “Saya merasa lega karena suami
saya kerja keras untuk kemerdekaan ini. Jadi
empat puluh tahun sudah lewat, sekarang
baru dapat,” katanya.

Ibu lima anak ini mengisahkan perjuangan
keluarga dan kelompok masyarakat
mengusulkan Djamin Ginting menjadi
Pahlawan Nasional. Ia mengingat usulan
gelar Pahlawan Nasional itu diajukan tiga
tahun lalu. Setelah itu, ia dengan sabar
menunggu dan hampir putus harapan.
“Sekarang sudah kenyataan. Saya senang
sekali. Saya bangga,” ucapnya. Ia bangga
suaminya diakui sebagai Pahlawan
Nasional.

Gelar (Pahlawan Nasional) adalah
penghargaan negara yang diberikan
presiden kepada seseorang yang telah
gugur atau meninggal dunia atas perjuangan,
pengabdian, darma bakti dan karya yang luar

Pada tahun ini, gelar Pahlawan Nasional diberikan kepada empat orang putra terbaik bangsa Indo-

nesia, yaitu Letjen TNI (Purn) Djamin Ginting, Sukarni Kartodiwirjo, K.H. Abdul Wahab Chasbullah,

dan Jenderal Mayor TKR H.R. Mohammad Mangoendiprojo.

biasa kepada bangsa dan negara. Sesuai
Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945
dinyatakan bahwa “Presiden memberi gelar,
tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan”
yang diatur dengan UU Nomor 20 Tahun 2009
tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda
Kehormatan dan Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
UU Nomor 20 Tahun 2009.

Berkenaan dengan hal tersebut, sebagai
bentuk penghargaan atas jasa dan
pengorbanan para pahlawan, maka
seseorang yang dianggap layak sebagai
Pahlawan Nasional sesuai dengan ketentuan
dan kriteria yang berlaku akan dianugerahi
gelar Pahlawan Nasional yang dilaksanakan
dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan,
yaitu setiap tanggal 10 November. Pada
tahun ini, penganugerahan gelar Pahlawan
Nasional berdasarkan Keputusan Presiden
RI Nomor 64/TK/Tahun 2014 tanggal 11
Agustus 2014 dan Nomor 115/TK/Tahun
2014 tanggal 6 November 2014.

Dengan Keppres itu, Presiden menetapkan,
untuk menganugerahkan gelar “Pahlawan

Nasional” kepada empat orang putra terbaik
bangsa Indonesia, yaitu Letjen TNI (Purn)
Djamin Ginting (tokoh dari Sumatera Utara),
Sukarni Kartodiwirjo (dari Blitar, Jawa Timur),
K.H. Abdul Wahab Chasbulla (tokoh dari
Provinsi Jawa Timur), dan Jenderal Mayor
TKR H.R. Mohammad Mangoendiprojo (tokoh
dari Provinsi Jawa Timur).

Lalu, siapa saja (asal usul) mereka yang
menerima gelar Pahlawan Nasional itu?

Letjen TNI (Purn) Djamin Ginting

Letjen TNI (Purn) Djamin Ginting merupakan
salah seorang tokoh pejuang kemerdekaan
kebanggaan masyarakat Sumatra Utara.
Djamin Ginting yang lahir pada 12 Januari
1921 memiliki peran penting pada masa-masa
penumpasan pemberontakan DI/TII di Aceh
dan juga pada masa-masa genting di
Sumatra Utara saat terjadinya PRRI/
Permesta dekade 1950-an.

Djamin Ginting mengawali karier
kemiliterannya dengan mengikuti pendidikan
calon perwira Giyugun di Siborong-borong.
Ia kemudian menjadi Komandan Peleton

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Istimewa di Sumatra Giyugun Blangkejeren
dan merekrut pemuda di daerah Gayo.
Setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945,
Djamin bergabung dengan Badan
Keamanan Rakyat (BKR) di Kabanjahe,
Sumatra Utara. Bersama pasukannya,
Djamin kemudian melucuti tentara Jepang di
Berastagi dan bertempur melawan pasukan
Inggris.

Saat pertempuran Medan Area  melawan
pasukan Inggris di Sumatra Timur, ia
merupakan salah satu komandan tentara
Indonesia dalam pertempuran besar pasca
kemerdekaan di Indonesia itu. Saat agresi
militer Belanda I pada Juli 1947, Djamin
memimpin pasukan melawan Belanda pada
Mandala Tanah Karo di wilayah Sibolangit,
Pancubatu, Tuntungan, Merek dan
Saribudolok.

Ia juga sempat mengawal perjalanan Wakil
Presiden Mohammad Hatta dari Berastagi ke
Bukittinggi. Pada 1966, Djamin mulai bertugas
di sejumlah jabatan non militer, antara lain
Sekretaris Presiden/Kepala Kabinet
merangkap Wakil Sekretaris Negara. Pada
1968 ia diangkat oleh Presiden Soeharto
sebagai anggota DPR GR dan MPRS mewakili
eksponen 45. Sebelum meninggal pada 1974,
pemerintah menugaskan Djamin menjadi Duta
Besar Berkuasa Penuh RI untuk Kanada. Ia
meninggal di Ottawa, Kanada, pada 23
Oktober 1974.

Sukarni Kartodiwirjo

Nama Sukarni dikenal sebagai tokoh
pemuda yang bersama kawan-kawannya
antara lain Supeno, Chairul Saleh, dan Adam
Malik dan pemuda lainnya mendesak
Soekarno dan Hatta untuk segera
memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di
masa-masa genting periode 15 hingga 17
Agustus 1945. Mereka membawa kedua
Proklamator itu ke Rengasdengklok.

Pada 16 Agustus 1945 sore, mereka
kemudian mengantarkan kembali Soekarno
dan Hatta ke Jakarta dan malam harinya
naskah Proklamasi dirumuskan di rumah
Laksamana Maeda di Jl. Imam Bonjol Nomor
1. Sukarni merupakan salah seorang tokoh
Angkatan Baru Indonesia yang bermarkas
di Asrama Menteng Nomor 31 Jakarta, yang
kini dikenal dengan Gedung Joeang 45.

Sukarni Kartodiwirjo lahir di Blitar, Jawa
Timur, pada 14 Juli 1916. Pada  1930 ia

bergabung dengan Partai Indonesia
(Partindo) sejak bersekolah di MULO Blitar.
Ia kemudian dikirim oleh pengurus Partindo
untuk mengikuti pendidikan kader di Bandung.
Ir. Soekarno kemudian menjadi mentornya.
Karir politik Sukarni terus melejit dengan
menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Indo-
nesia Muda pada 1935.

Sukarni sempat ditangkap polisi Hindia
Belanda di Balikpapan dan dipindahkan ke
penjara di Samarinda, Surabaya, dan
Batavia. Sukarni divonis hukuman
pembuangan ke Boven Digul. Ia sementara
ditahan di penjara Garut. Namun akhirnya ia
tidak sempat dibuang ke Boven Digul karena
pada 1942 Jepang masuk ke Indonesia.

Salah satu kegiatan monumental yang
melibatkan Sukarni adalah apel besar di
Lapangan Ikada atau Ikatan Atletik Djakarta
pada September 1945. Pada 1948 setelah
pembentukan Partai Murba (Musyawarah
Rakyat Banyak), Sukarni terpilih sebagai
Ketua Umum Partai Murba yang pertama.
Partai ini menjadi salah satu partai
penentang PKI.

Sejak 1960 hingga 1964 Sukarni menjadi
Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia.
Salah satu tugasnya adalah melobi Tiongkok
untuk membantu Indonesia dalam
pembebasan Irian Barat. Sukarni wafat pada
12 Februari 1981.

KH Abdul Wahab Chasbullah

KH Abdul Wahab Chasbullah adalah kiai
besar Nahdlatul Ulama (NU). Lahir di Tambak
Beras, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
pada 31 Maret 1988. Bersama dengan KH
Hasyim Asy’ari, Abdul Wahab Chasbullah
menghimpun tokoh pesantren dan kemudian
mendirikan Nahdlatul Ulama (Kebangkitan
Ulama) pada 1926. Kiai Wahab juga berperan
membentuk Majelis Syuro Musliman Indone-
sia (Masyumi).

Pada masa perjuangan mempertahankan
kemerdekaan, Kiai Wahab bersama KH
Hasyim Asy’ari dari Jombang dan Kiai Abbas
dari Cirebon merumuskan Resolusi Jihad
sebagai dukungan terhadap perjuangan
kemerdekaan. Sesudah Hasyim Asy’ari
meninggal dunia, Kiai Wahab menjadi Rais
Am Nu. Di bawah KH Wahab, NU mendukung
penuh perjuangan kemerdekaan Indonesia.
KH Wahab wafat di Jombang pada 29
Desember 1971.

Mayjen TKR

HR Mohammad Mangoendiprojo

Mohammad Mangoendiprojo adalah ayah
dari Letjen Himawan Soetanto, mertua dari
mantan Menko Polkam Soesilo Soedarman,
eyang dari Menko Maritim Indroyono Soesilo.
Mangoendiprojo merupakan cicit Setjodiwirjo
atau Kiai Ngali Muntoha, keturunan Sultan
Demak dan Prabu Brawijaya. Setjodiwirjo
merupakan tokoh pejuang yang bersama
dengan pangeran Diponegoro melakukan
pemberontakan terhadap Belanda.

Sebelum bergabung dengan para pejuang,
Mangoendiprojo merupakan lulusan OSVIA
padas 1927 dan diangkat menjadi pegawai
pemeritah sebagai wakil kepala jaksa dan
kemudian asisten wedana di Jombang,
Jawa Timur. Namun dia melepas jabatan
tersebut dan memilih bergabung dengan
tentara Pembela Tanah Air (PETA), ketika itu
usianya masih 38 tahun.

Setelah kemerdekaan Indonesia,
Mangoendiprojo bersama para pimpinan
TKR seperti Bung Tomo, Doel Arnowo,
Abdul Wahab, Drg Moestopo melakukan
perlawan terhadap sekutu. Pada 29
Oktober 1945 sore, Mangoendiprojo
bersama Brigadir Mallaby berpatroli keliling
kota Surabaya untuk melihat proses
gencatan senjata. Rombongan berhenti di
Jembatan merah depan Gedung Internatio.
Saat itu, tentara Inggris dari kesatuan
Gurkha sedang dikepung oleh pemuda-
pemuda Indonesia di luar gedung agar
segera menyerah.

Mangoendiprojo masuk ke dalam gedung
untuk melakukan negosiasi. Tanpa disangka,
Mangoendiprojo malah disandera oleh
tentara Gurkha. Terjadilah tembak menembak
antara tentara Inggris dan pemuda
Surabaya. Pada peristiwa itu mobil Mallaby
meledak dan terbakar. Mallaby tewas di
dalam mobil. Inggris dan sekutu marah dan
mengultimatum tentara dan rakyat di
Surabaya hingga terjadi pertempuran 10
November 1945. Pertempuran di Surabaya
berlangsung selama 22 hari. Meski terkena
pecahan mortir di pelipisnya, Mangoendiprojo
tetap terus memimpin pertempuran.

Mangoendiprojo lahir pada 1905 dan tutup
usia pada 13 Desember 1988 dan
dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di
kota Bandar Lampung. ❏

BS
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Peringatan Hari Pahlawan

Bangsa Yang Menghargai Jasa

Pahlawannya

SEKITAR pukul 07.10 WIB, kapal
berbobot 7.286 ton itu bergerak
meninggalkan Jakarta International

Container Terminal I, Pelabuhan Tanjung
Priok, Jakarta. Tujuan kapal yang
mempunyai panjang 125 meter dan lebar
22,044 meter itu menuju Teluk Jakarta.
Sebagai salah satu unsur kapal perang TNI
AL dari jajaran Komando Lintas Laut Militer,
kepergian kapal buatan PT. PAL, Surabaya,
Jawa Timur, itu penting sehingga geraknya
harus dikawal. Pada saat itu, ia diiringi oleh
Satuan Pasukan Katak, KRI Alamang, Kapal
Coast Guard, dan satu kapal milik Dinas
Perikanan dan Kelautan Jakarta.

Misi kapal yang mampu mengangkut 344
personil pada 10 November 2014 itu bukan
untuk perang atau latihan perang namun
untuk memperingati Hari Pahlawan. Di atas
anjungan di kapal yang memiliki kecepatan
maksimum 15 knot itu, Inspektur Upacara,
Ketua MPR Zulkifli Hasan, melarung
karangan bunga dan tabur bunga.

Tepat pukul 07.20 WIB, upacara dimulai.
Peserta upacara terdiri dari satuan TNI AL, TNI
AD, TNI AU, polisi, pramuka, petugas bea cukai,

dan organisasi kepemudaan. Saat upacara
dimulai, pasukan dari TNI melakukan pasang
sangkur dan selanjutnya melakukan prosesi-
prosesi selanjutnya, seperti mengheningkan
cipta dan puncaknya, pukul 07.32 WIB, Zulkifli
melarung karangan bunga ke laut dan
selanjutnya diikuti oleh peserta upacara yang
lain dengan tabur bunga. Puncak acara itu
sekaligus menandai upacara selesai dan
barisan pasukan dibubarkan.

Bertepatan dengan itu, kapal sampai di
ujung teluk dan kapal yang mampu
mengangkut 21 tank itu berbalik arah menuju
tempat yang tadi dirinya ditambatkan. Kepada
para wartawan yang men-door stop, Zulkifli

Ketua MPR Zulkifli Hasan melakukan tabur bunga di Teluk Jakarta

dalam rangka memperingati Hari Pahlawan.

mengatakan bangsa yang besar adalah
bangsa yang menghargai jasa para
pahlawannya.

Dalam soal kepahlawanan, Zulkifli
menuturkan sekarang pengertian berbeda.
Ia mengajak kepada semua untuk bisa
meningkatkan daya saing. Meningkatkan
daya saing inilah yang ditunjukkan oleh putra
Indonesia yang telah mampu membuat kapal

KRI Banda Aceh. “Mereka yang membuat
kapal termasuk pahlawan,” ujarnya.

Ketika ditanya pemberian gelar pahlawan
kepada Djamin Ginting, Sukarni Kartodiwirjo,
Abdul Wahab Chasbullah, dan Mohammad
Mangoendiprojo, Zulkifli menuturkan
pemberian gelar kepada seseorang tidak
datang secara tiba-tiba. Prosesnya panjang,
melalui sebuah kepanitiaan, dan disahkan
oleh Presiden. “Tentu semua melewati
proses,” ujarnya. “Mereka pantas dan layak
mendapat gelar pahlawan dan kita ucapkan
selamat,” tambahnya.

Di sebagian anjungan yang telah disulap
menjadi sebuah tenda, pihak panitia
mengadakan beberapa acara. Selain ramah
tamah juga pemberian tali asih. Tali asih pada
peringatan Hari Pahlawan tahun ini diberikan
kepada para janda pahlawan, salah satunya
janda John Lie. John Lie yang berpangkat
Laksamana Muda dan bernama lengkap John
Lie Tjeng Tjoan itu kelahiran Manado, Sulawesi
Utara, 9 Maret 1911, dan meninggal di Jakarta,
27 Agustus 1988. Ia sudah diangkat menjadi
pahlawan nasional pada tahun 2009. ❏

AW

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Nilai Kepahlawanan Tetap Terjaga Melalui

Keteladanan

WAWANCARA

SETIAP 10 November kita mem-
peringati Hari Pahlawan. Pada
tanggal itu, tahun 1945, terjadi

pertempuran hebat rakyat Indonesia
melawan tentara Inggris di Surabaya.
Bermodal senjata bambu runcing, para
pejuang kita bertempur mati-matian dengan
keberanian, semangat rela berkorban, dan
nasionalisme yang tinggi untuk mem-
pertahankan kemerdekaan. Untuk
mengenang pertempuran itulah maka
setiap 10 November diperingati sebagai
Hari Pahlawan.

Berkaitan dengan nilai-nilai kepah-
lawanan itu, Majelis mewawancarai Wakil
Ketua MPR E.E. Mangindaan. Berikut
wawancara Derry Irawan dari Majelis
dengan E.E. Mangindaan pada Selasa, 11
November 2014. Petikannya.

Pada waktu lalu, masa perjuangan
kemerdekaan, para pahlawan
memperjuangkan dan mempertahan-
kan kemerdekaan. Pada masa se-
karang ini, bagaimana memaknai
Pahlawan (Hari Pahlawan)? Masih
adakah pahlawan saat ini?

Bagi saya dan dari pengalaman saya
selama ini, makna pahlawan saya identikkan

E.E. Mangindaan, Wakil Ketua MPR RI

dengan pejuang.  Dan dari diri para pejuang
tersebut ada nilai-nilai juang.  Nilai juang apa
saja yang tentunya harus kita masukkan
sehingga individu tersebut mendapatkan
kategori seorang pahlawan. Menurut saya
dan dari pengalaman saya serta juga dengan
membaca baca buku tentang pejuang kita,
saya melihat ada 4 unsur yang harus dimiliki
apabila kita mau mengategorikan seorang
untuk disebut pahlawan.

Pertama, dia harus orang yang rela
berkorban, bila perlu nyawanya dikorbankan
demi untuk kepentingan bangsa dan negara.
Kedua, tidak menyerah, tidak kenal kata
menyerah. Tidak kenal apa namanya putus
asa.  Contohnya, para founding father kita
dulu tidak ada kata menyerah.  Pilihan mereka
cuma dua, yaitu: merdeka atau mati. Ketiga
adalah percaya kepada kekuatan sendiri.
Hasil para pejuang kita dahulu kita nikmati
sekarang ini.

Kemerdekaan yang kita dapat dan nikmati
saat ini karena percaya kita mampu, mampu
untuk berdiri di atas kaki sendiri. Keempat
adalah harus yakin akan kebenaran
perjuangannya dan didukung oleh
masyarakat atau lingkungannya.  Maka
menjadi pahlawan sekurang-kurangnya
karena memiliki makna yang empat tadi itu.

Sosok pahlawan pada saat ini tentu saja
masih ada, Indonesia pada hari ini masih utuh
dan tegak berdiri karena adanya
kesinambungan nilai-nilai kepahlawanan
yang dilakukan oleh seluruh elemen bangsa.
Setiap individu manusia Indonesia yang
berbuat dan memberikan yang terbaik bagi
keluarga, masyarakat, bangsa dan negara
adalah pahlawan dengan masing-masing
ruang lingkupnya.

Dalam kerangka ini, memaknai hari
pahlawan harus senantiasa diikhtiarkan
dengan memberikan yang terbaik untuk
bangsa dan negara.

Seorang pahlawan imejnya adalah
berjuang pada era merebut ke-
merdekaan dulu.  Dalam konteks saat
ini, apakah nilai-nilai kepahlawanan
masih tetap relevan?

Dulu memang perjuangan bangsa kita
adalah merebut kemerdekaan melawan
penjajah.  Dan itu terpatri abadi dalam amanat
Pembukaan UUD 1945 bahwa kemerdekaan
adalah hak segala bangsa, oleh karena itu
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan
karena tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan.

Waktu itu kita berjuang merebut
kemerdekaan dan kita dapatkan



18 EDISI NO.11/TH.VIII/NOVEMBER 2014

BERITA UTAMA

E.E. Mangindaan

kemerdekaan itu.  Ketika sudah merdeka,
ternyata masih saja ada gangguan oleh
macam-macam hal yang negatif seperti
gangguan dalam perekonomian, politik,
keamanan dan sebagainya.  Sampai tahun
50-an kita bisa katakan bahwa kita sudah
sampai kepada kemerdekaan penuh yang
harus dijaga/dikawal seluruh bangsa
Indonesia.

Sekarang ini, kita dalam tahap mengisi
kemerdekaan.  Ada nilai-nilai yang
tersublimasikan.  Analoginya seperti
sebongkah es batu.  Awalnya berbentuk
segiempat, tapi begitu kita letakkan di wadah
berbeda seperti cangkir maka bentuknyapun
juga berubah.  Nilai juang sejak dulu tidak
akan pernah berubah cuma bentuknya saja
yang berubah sesuai zamannya.

Intinya nilai-nilai kepahlawan tetap dan
sangat relevan saat ini hanya berubah bentuk
saja. Jelasnya, kalau dulu berjuang merebut
kemerdekaan dengan tekad merdeka atau
mati, kemudian kita mempertahankannya
karena kita tidak mau lagi dijajah, dan sekarang
kita berjuang mengisi kemerdekaan dengan
pembangunan.

Nilai-nilai kepahlawanan relevan
sepanjang zaman.  Dalam konteks kekinian,
nilai-nilai kepahlawanan mengikuti kemajuan
Iptek, nilai-nilai juang disesuaikan dengan
kemajuan pembangunan nasional, regional
dan global.  Di tengah dinamika dan kemajuan
era teknologi informasi, saya rasa nilai-nilai

kepahlawanan harus tetap ada dan melekat
di setiap individu manusia Indonesia.
Stagnansi ataupun sedikit kemunduran tidak
dapat kita pungkiri mungkin saja ada, tetapi
tidak sampai terdegradasi. Menghadapi hal
demikian, optimisme merupakan suatu
keharusan.

Bagaimana nilai-nilai seperti itu
dalam masyarakat kita saat ini?
Apakah mengalami degradasi? Kira-
kira apa yang menjadi penyebabnya?

Saya rasa nilai-nilai kepahlawanan masih
ada dan masih tetap terjaga dengan baik.
Nilai-nilai kepahlawanan itu dari aspek mana
kita melihatnya.  Kalau ada yang bilang nilai-
nilai kepahlawanan kita menurun atau
terdegradasi, dari aspek mana melihatnya.
Kalau nilai-nilai kepahlawanan dilihat dari
aspek perjuangan fisik mengangkat senjata
berperang, ya tidak begitu untuk saat ini,
tapi lebih difokuskan kepada aspek kehidupan
yang lain.

Saat ini manusia-manusia Indonesia sudah
mengalami kemajuan dan tentu berubah pula
pola pikirnya.  Jadi anggapan nilai-nilai
kepahlawanan itu kendor atau menurun
tidak ada menurut saya.  Pejuang di bidang
ekonomi sekarang ada, di bidang budaya
ada dan mereka masih berjuang. Bahkan ada
yang diberi gelar pahlawan, karena mereka
sangat nyata berjuang di bidang budaya
misalnya, dan bidang-bidang lainnya.

Ini sekedar contoh saja, demo-demo yang

kerap dilakukan masyarakat juga bentuk
heroisme asal tujuannya benar untuk
memperjuangkan kebenaran demi bangsa
dan negara, dan tidak  anarkis dan tidak
melakukan kerusakan-kerusakan.

Bagaimana menumbuhkan kembali
nilai-nilai kepahlawanan itu di
masyarakat, khususnya pada generasi
muda (anak-anak sekolah)?

Banyak sekali pahlawan-pahlawan dulu
yang menjadi teladan bagi generasi muda
seperti Bung Karno. Bagaimana kharisma
beliau menjadi teladan bagi generasi muda.
Saya masih ingat nama-nama para pahlawan
yang tercantum dalam buku sejarah
Indonesia tentang pahlawan Indonesia dan
ada juga dalam buku sejarah umum tentang
tokoh-tokoh dunia saat itu (buku-buku di SD/
SMP).

Sekarang generasi muda Indonesia
sangat butuh sosok kepahlawanan yang
betul-betul mengejawantahkan nilai-nilai
kepahlawanan dalam diri mereka sendiri.
Banyak upaya edukatif dan konstruktif yang
bisa kita lakukan untuk menumbuhkan nilai-
nilai kepahlawanan, diantaranya melalui
saluran pendidikan.  Pendidikan memiliki
peranan yang sangat penting dan strategis
dalam menumbuhkan nilai kepahlawanan,
tidak saja melalui pembangunan intelektualitas
siswa didik tetapi juga dalam kerangka
pembangunan karakter bangsa (nation
character building).

Nilai kepahlawanan adalah bagian dari
karakteristik bangsa Indonesia, rasa hormat
menghormati, saling menghargai dan cinta
kepada tanah air adalah buah dari
pendidikan yang berkarakter Indonesia.  Oleh
karena itu, upaya implementasi nilai-nilai
kepahlawanan agar senantiasa tumbuh di
tengah-tengah masyarakat. Khususnya bagi
generasi muda harus didasarkan pada
prinsip dan metoda pendidikan, baik secara
formal maupun non formal. Dan, upaya
menumbuhkan nilai-nilai kepahlawanan
kepada generasi penerus bangsa adalah
tugas dan tanggung jawab kita semua.

Apa metode yang tepat untuk me-
numbuhkan nilai-nilai kepahlawanan
itu (melalui cerita-cerita heroik
pahlawan, membuat film tentang
pahlawan, atau lainnya)?

Menurut saya, metode yang paling efektif
adalah melalui keteladanan.  Setiap pemimpin,

WAWANCARA
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penyelenggara negara, pejabat publik,
birokrat, guru, seniman, dokter, dan unsur
masyarakat lainnya memiliki tanggung jawab
untuk memberikan keteladanan yang baik
bagi generasi muda.

Lainnya adalah dengan metode alat
peraga.  Pemahaman nilai-nilai bangsa harus
dilakukan dengan cara yang sesuai cita rasa
generasi muda.  Waktu saya menjabat
Menpan (Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara) dan saya membawahi ANRI (Arsip
Nasional Republik Indonesia). Pada waktu
itu kita membentuk semacam diorama
(Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa)
tentang sejarah perjuangan bangsa lengkap.
Disajikan dalam bentuk audio visual, grafik,
digital, patung.  Itu contoh alat peraga tentang
sejarah bangsa.

Saya rasa metode peraga tersebut jika
diaplikasikan dan dikawinkan dengan
teknologi tinggi saat ini, seperti melalui
teknologi aplikasi smart phone yang sedang
in sekarang ini, saya rasa akan sangat
digandrungi anak-anak muda.  Jangan
teknologi canggih tersebut melulu hanya
dipenuhi oleh game-game yang tidak
semuanya mendidik dan tidak semuanya
produktif, tapi kita bisa membuat fitur-fitur
yang mendidik. Metode edukasi seperti itu
yang harus dimunculkan.

Jadi, kita harus mengikuti perkembangan
zaman. Anak-anak muda sekarang sangat
dekat dengan teknologi modern seperti itu.
Jangan kita memaksakan sebuah metode
yang tidak  diminati para anak muda.  Di
samping itu kita semua dituntut untuk dapat

menjadi teladan dalam menumbuhkan
konsistensi semangat kebangsaan demi
Indonesia tercinta.

Bagaimana peran MPR sebagai
lembaga yang melakukan sosialisasi
4 Pilar Berbangsa dan Bernegara dalam
menumbuhkan nilai-nilai kepahlawan-
an tersebut?

Dalam lingkup sebagai lembaga negara
yang mewadahi aspek aspirasi perwakilan
seluruh rakyat Indonesia, MPR RI memiliki
tanggung jawab untuk senantiasa terus
menjaga keutuhan bangsa dan negara
Indonesia.

Dalam kerangka sosialisasi nilai-nilai dasar
kehidupan berbangsa dan bernegara, MPR
RI memiliki peranan yang sangat penting
dalam menjaga semangat kebangsaan agar
tetap bergelora di setiap sanubari manusia
Indonesia, utamanya generasi muda.  Karena
semangat kebangsaan adalah kunci utama
dalam mempertahankan keutuhan bangsa
dan negara Indonesia.

Sosialisasi 4 Pilar (Pancasila, UUD NRI
Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika)
kita sebut juga sebagai Janji Kebangsaan,
saya rasa harus terus disosialisasikan.
Nilai-nilai tersebut harus menjadi semangat
kebangsaan kita.  Bagaimana caranya,
metode sosialisasi harus dengan peragaan
seperti yang saya terangkan tadi.

Metode lain yang bisa dikembangkan
adalah melalui film-film, audio, dalam bentuk
digital, DVD yang menarik bagi semua orang
dan semua umur dan disebarkan ke kepala
desa-kepala desa sampai ke pelosok
daerah.  Edukasi sebagai bagian dari
sosialisasi ini harus kita sinkronkan dengan
kebutuhan dan kedekatan masyarakat  serta
generasi muda terhadap teknologi tinggi yang
akrab dengan mereka.

MPR sebagai lembaga yang sudah
melaksanakan sosialisasi ini harus berada
di depan.  Salah satunya dengan metode
Lomba Cerdas Cermat.  Melihat pada saat
grand final lalu, saya sangat kagum.  Para
peserta mampu menjawab pertanyaan-
pertanyaan seputar Pancasila, UUD dan
pasal-pasalnya.  Kita bisa berharaplah
dengan generasi muda seperti itu.  Yang
saya kagum lagi adalah penggunaan
teknologi pada teknis penyelenggaraan
lomba itu sangat baik dan harus
dipertahankan juga ditingkatkan. ❏
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Tiga Duta Besar Dalam Sehari
MPR sangat penting bagi negara sahabat. Para duta besar antri menghadap Ketua MPR. Mereka

ingin meningkatkan hubungan dan kerja sama dengan Indonesia

JAM belum menunjukkan pukul 10.00 WIB, meski demikian Duta
Besar Jepang untuk Indonesia, Yasuaki Tanizaki, sudah berada
di ruang tunggu. Sambil menunggu jam yang sudah ditentukan,

Yazuaki melihat lalu lalang kesibukan orang yang melintas di depan
matanya. Kedatangan wakil negara saudara tua di Kompleks MPR/
DPR/DPD, Jakarta, pada 3 November 2014, itu untuk bertemu dengan
Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Yazuaki yang baru saja menjadi duta besar di Indonesia menemui
Zulkifli selain untuk memperkenalkan diri juga mengajak MPR untuk
ikut mendorong peningkatan hubungan dan kerja sama dua negara.

Ketika bertatap muka dengan Zulkifli, Yasuaki menceritakan, dirinya
baru menjabat sebagai duta besar 1,5 bulan. Pergantian jabatan itu
saat Indonesia mengalami transisi perubahan di parlemen maupun
presiden. Sebagai duta besar yang baru dirinya ingin meningkatkan
kerja sama kedua negara. “Saya akan meningkatkan hubungan yang
sudah baik,” ujarnya kepada Zulkifli, 3 November 2014, di Kompleks
MPR/DPR/DPD.

Yasuaki melihat Indonesia sebagai negara yang potensial, di mana
pertumbuhan ekonominya cukup tinggi. Meski diakui di Indonesia
ada dinamika politik namun bagi Yasuaki politik di Indonesia masih
stabil. “Saya berpikir Indonesia contoh negara demokrasi yang baik,”
ujarnya. Hubungan kedua negara pun diakuinya juga baik.
Diungkapkan bahwa ekspor-impor kedua negara sangat erat. Modal
dari Jepang masuk di Indonesia menurutnya nomer 1.

Bagi Jepang, Indonesia adalah negara yang sangat penting sebab
menjadi poros di wilayah Asia Tenggara. Di bidang pendidikan,

banyak orang Indonesia belajar di Jepang dan minat orang Indone-
sia belajar bahasa Jepang pun sangat tinggi. Hal demikian direspon
dengan baik oleh pemerintah negeri sakura. Pemerintah negara itu
baru saja menurunkan guru bahasa Jepang ke Indonesia sebanyak
300 orang sehingga total guru bahasa Jepang mencapai 2000. Tak
hanya itu dalam peningkatkan kerja sama; Jepang  mulai 1 Desember
2014 menjalankan bebas visa bagi warga negara Indonesia yang
pergi ke Jepang. Namun Jepang juga ingin Indonesia memperlakukan
hal yang sama.

Ketika pemerintah Indonesia kembali menggagas sebagai negara
maritim, hal demikian diapresiasi oleh Jepang sebab negara itu juga
mengaku sebagai negara maritim. “Jadi kita bisa kerja sama,” ujarnya.
Peningkatkan kerja sama yang diinginkan tak hanya pada
pemerintahan namun juga antarparlemen. Dalam kesempatan itu,
Yazuaki mengungkapkan kepada Zulkifli mengenai adanya undang-
undang yang dirasa memberatkan investor asing.

Keinginan Jepang untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama
disambut dengan baik oleh Zulkifkli. “Terima kasih Jepang telah
memberlakukan bebas visa kepada Indonesia,” ujarnya. Ketika Yazuaki
berharap Indonesia juga memperlakukan bebas visa kepada warga
negaranya yang berkunjung ke Indonesia, keinginan itu disambut oleh
Zulkifli dan dirinya akan membantu proses itu. “Nanti saya akan bantu,”
paparnya. Ketika Jepang menyinggung soal poros maritim, Zulkifli
memang mengakui bahwa bangsa ini sekarang sedang fokus ke laut.

Soal adanya salah satu undang-undang yang dirasa memberatkan
pihak asing, Zulkifli mengatakan bahwa Indonesia akan memberi

NASIONAL

Dubes Turki, Zekeriya AkcamDubes Jepang, Yasuaki Tanizaki
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jaminan adanya kepastian usaha dan
penanaman modal. “Undang-undang tak
boleh merugikan investasinya,” tegasnya.

Kunjungan Duta Besar Turki

Selepas Yazuaki meninggalkan ruangan
Zulkifli, tak lama kemudian datang Duta Besar
Turki untuk Indonesia, Zekeriya Akcam.
Kedatangan Akcam disambut hangat Zulkifli.
Zulkifli menilai Turki bagi Indonesia amat
penting karena merupakan perpaduan
negara Asia dan Eropa. Tak hanya itu, Turki
disebutnya seperti Indonesia, yakni di mana
mayoritas penduduknya beragama Islam.
“Jadi kita berharap agar Turki tak boleh
menjadi negara gagal. Bila sukses akan
menjadi contoh bagi Indonesia,” ujar Zulkifli.

Dikatakan kepada Akcam, bahwa
dirinya pernah pergi ke Turki dan bertemu
dengan Perdana Menteri Turki. Saat di
sana ia berkeliling negara itu dan kagum
pada masa lalu dan masa sekarang.
Disebutkan Aya Sofia, di mana di tempat
itu yang dulunya gereja kemudian menjadi
masjid, simbol-simbol yang ada seperti
Bunda Maria tetap dijaga. Hal demikian

disebut sebagai rasa toleransi.
Bagi Zulkifli hubungan Indonesia-Turki

telah terjalin dengan baik. Disebutkan di kota-
kota besar di Indonesia, banyak sekolah-
sekolah yang dikelola oleh orang Turki atau
orang Indonesia yang pernah sekolah di
Turki. Dalam kesempatan itu, Akcam
memaparkan kekagumannya pada Indone-
sia yang bersama-sama dengan negaranya
menjadi anggota G-20.

Azerbaijan Ingin Meningkat Kerjasama

Usai Akcam pergi, datanglah Duta Besar
Azerbaijan untuk Indonesia, Tamerlan
Karayev. Saat di hadapan Zulkifli, Karayev
yang menggunakan bahasa Inggris
menyatakan, mengakui Indonesia adalah
contoh negara yang jumlahnya penduduk
Muslimnya terbesar di dunia, namun di sisi
lain bisa menjalankan sistem demokrasi.
Diungkapkan Karayev, Azerbaijan memiliki
pedoman berbangsa dan bernegara seperti
Indonesia yakni memiliki nilai kemanusian dan
toleransi. “Di Azerbaijan banyak lahir ilmuwan
dan tokoh agama yang terkenal,” ujarnya.

Kepada Zulkifli, Karayev mengatakan

negaranya memiliki pertumbuhan ekonomi
yang cepat dan positif. Tak hanya itu kabar
gembira yang disampaikan. Negara yang
berbatasan dengan Iran itu juga disebut kaya
dengan bahan-bahan tambang, pertanian,
dan minyak.

Indonesia bagi Azerbaijan dianggap
sebagai partner yang baik dalam kerja sama.
Buktinya, disebutkan beberapa pejabat
lembaga negara dan para menteri telah
mengadakan kunjungan ke negeri itu. Dirinya
mengharap hubungan Indonesia-Azerbaijan
ditingkatkan, apalagi saat ini ditemukan
sumber-sumber minyak.

Zulkifli berterima kasih atas kunjungan
Karayev. Keinginan negeri itu untuk
meningkatkan kerja sama kedua negara
disambut dengan baik. Ketika Karayev
mengungkapkan negaranya ada masalah
dengan negara tetangganya, Armenia; dan
Indonesia diharap bisa berperan dalam
masalah itu. Menanggapi hal yang demikian,
Zulkifl i menyatakan siap membantu
Azerbaijan menyelesaikan masalah itu
dengan cara yang baik. ❏

AW

Dubes Azerbaijan, Tamerlan Karayev FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



22 EDISI NO.11/TH.VIII/NOVEMBER 2014

NASIONAL

Kunjungan Imam Masjid Haram dan Nabawi

Diharap Islam di Indonesia Representatif

Kelompok Moderat

PADA hari Rabu, 29 Oktober 2014, Imam
dan Khatib Masjid Haram dan Nabawi,
Abdurrahman bin Abdul Aziz Assudais,

yang didampingi oleh 5 delegasi lainnya dari
Kerajaan Arab Saudi mengadakan
pertemuan dengan pimpinan MPR.

Para yang mulia itu diterima oleh Ketua
MPR Zulkfili Hasan dan para Wakil Ketua MPR
Mahyudin, Hidayat Nurwahid, dan Oesman
Sapta Odang; di Ruang Delegasi, Gedung
Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD
Jakarta.

Kunjungan para tamu yang menggunakan
pakaian khas Arab Saudi itu disebut oleh
Zulkifli sebagai sebuah kehormatan yang
besar. “Kehormatan besar dikunjungi yang
mulia,” ujar mantan Menteri Kehutanan itu.
Kepada mereka, Zulkifli memaparkan bahwa
MPR baru saja menyelesaikan proses
peralihan kekuasaan yang damai dan mulia.
Peralihan kekuasaan yang damai dan mulia
itu bisa terjadi setelah melalui waktu yang
panjang, dari Pemilu Legislatif, Pemilu
Presiden, hingga Pelantikan Presiden.
“Allhamdulillah,” ujar pria asal Lampung itu.

Imam Masjid Haram dan Nabawi datang ke MPR membawa angin segar, beasiswa kepada pelajar

Indonesia akan diperbanyak dan hubungan kedua negara ditingkatkan.

Hubungan kedua negara, Arab Saudi dan
Indonesia, menurut politisi asal PAN itu telah
lama dan memiliki sejarah panjang.
Diharapkan ke depannya, negara kaya
minyak itu bisa lebih berperan. “Kami
berharap hubungan di berbagai bidang di
tingkatkan,” harap Zulkifli.

Harapan kerja sama yang perlu
ditingkatkan, disebutkan seperti kerja sama
dalam bidang pendidikan, hubungan
antarparlemen, dan bersama dengan negara
Islam lainnya seperti Malaysia dan Turki
bersatu menepis isu-isu negatif terhadap
agama Islam. “Islam adalah agama rahmatan
nil’alamin,” tuturnya.

Mendapat keinginan yang demikian, Abdul
Aziz Assudais berjanji akan menyampaikan
masalah itu kepada raja dan putra mahkota
Kerajaan Arab Saudi. Dirinya merasa senang
mendapat sambutan hangat saat berada di
MPR. “Saya mengucapkan selamat kepada
pemerintahan yang baru di Indonesia,”
ucapnya.

Seperti yang diharapkan oleh Zulkifli,
Abdul Aziz Assudais juga berharap

hubungan kedua negara tetap berlangsung.
“Saya setuju dan ziarah ini supaya menjadi
berkah,” pria yang memiliki janggut lebat itu
berharap. Dalam kesempatan itu, ia
berkeinginan agar Islam di Indonesia menjadi
kelompok yang mempresentasikan sebagai
kelompok moderat. “Mudah-mudahan,” harap
pria yang dalam kunjungan ke Indonesia kali
ini juga menjadi pembicara dalam sebuah
seminar.

Pertemuan itu bisa jadi benar-benar
membawa berkah sebab Abdul Aziz
Assudais mengatakan negaranya akan lebih
banyak memberi beasiswa kepada pelajar
Indonesia dan akan membangun hubungan
yang lebih baik di antara kedua negara.

Selepas pertemuan itu, kedua belah pihak
saling jabat tangan dan berpelukan hangat
sebagai tanda persahabatan dan
persaudaraan. Tanda mata berupa maket
Gedung Nusantara diberikan Zulkifli kepada
Abdul Aziz Assudais. Pihak tamu juga
memberi tanda mata dengan bentuk khas
negeri Arab. ❏

AW
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Diskusi Kartun

GEDUNG MPR/DPR/DPD, pada tanggal
30 Oktober 2014 kedatangan dua
kartunis yang sudah kesohor, Jan

Praba dan Joko Luwarso. Mereka datang
ke gedung yang beralamat di Senayan,
Jakarta, itu bukan untuk menggambar
kelucuan yang ada di gedung wakil rakyat
beserta aktivitasnya namun untuk menjadi
pembicara dalam diskusi yang digelar di
Ruang Presentasi Perpustakaan MPR.

Dalam diskusi yang bertema Kartun dan
Pemberantasan Korupsi itu, selain Jan dan
Joko, juga ada dua pembicara lainnya yang
ikut membahas topik itu, yakni mantan anggota
DPR Paula Sinjal dan Wartawan Muhammad
Munif dari Surabaya Post.

Menurut Kepala Perpustakaan MPR,
Roosiah, dunia kartun dan pemberantasan
korupsi  ternyata bisa bersinergi. Dunia
kartun yang biasanya digunakan untuk
mengkritik dunia politik, ekonomi, sosial, dan
budaya juga bisa digunakan untuk
melakukan pencegahan dan pemberantasan
korupsi.

Dalam pemaparan, Paula dan Munif
menceritakan bagaimana korupsi itu terjadi.
Sedang Jan dan Joko mengupas bagaimana
dunia yang selama ini digelutinya itu bisa
menjadi media kritik bagi tindakan korupsi
yang dilakukan oleh pejabat negara ataupun
pejabat pemerintahan. Ditampilkan dalam
sebuah layar, goresan tinta Joko pada
sebuah kertas bagaimana dirinya mengkritik
adanya mafia migas dengan wujud sebuah
gurita yang memegang drum-drum minyak.
Kartunis yang sudah malang melintang
bekerja di berbagai koran itu banyak
menampilkan gambar-gambar dirinya tentang
korupsi yang terjadi. Pastinya gambar itu
sebuah kritikan yang sangat keras kepada
pelaku korupsi. Dengan adanya kartun itu
maka diharapkan korupsi bisa dicegah dan
diberantas.

Joko mengatakan bahwa kartun di koran,
sama pentingnya dengan editorial. Ia
menyebut beberapa koran yang selalu
menampilkan gambar kartun yang sifatnya
mengkritik dengan posisi yang berdampingan

Memberantas Korupsi Lewat Kartun
Kartun dan pemberantasan korupsi ternyata bisa bersinergi. Kritik melalui media kartun bisa

mencegah atau memberantas korupsi.

atau bersebelahan dengan editorial.
Jan dalam kesempatan itu mengatakan,

Pakarti (Persatuan Kartunis Indonesia),
organisasi yang dipimpinnya akan bekerja
sama dengan KPK untuk bersama me-
lakukan pencegahan dan pemberantasan
korupsi. Tak heran dalam kesempatan itu,
staf KPK, Sandri Julian, ikut urun rembug
dalam diskusi itu.

Menurut Sandri, korupsi itu dilakukan oleh

masyarakat dimulai dari hal-hal kecil yang
akhirnya menjadi kebiasaan, seperti tidak
displin dalam waktu bekerja, kerja sama saat
ujian di sekolah, naik sepeda motor di trotoar,
dan merasa bersahabat dengan aparatur
hukum. Pemberantasan korupsi dikatakan
harus dilakukan oleh semua pihak dengan
berbagai macam cara, bisa lewat puisi,
musik, dan dunia kartun. ❏

AW
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KAHMI

KAHMI Harus Bisa Menjadi Pendingin

PADA 4 November 2014, Pengurus
Majelis Nasional KAHMI (Korp Alumni
Himpunan Mahasiswa Islam)

mengadakan pertemuan dengan Ketua MPR,
Zulkifli Hasan. Kedatangan organisasi yang
saat ini dipimpin oleh Prof. Mohammad Mahfud
MD itu, selain mengucapkan selamat atas
terpilihnya Zulkifli sebagai Ketua MPR, juga
mengabarkan rencana kegiatan KAHMI.
“Kedatangan kami tidak membawa masalah
substansial namun mudah-mudahan dari sini
lahir hal-hal yang substansial,” ujar Mahfud
saat berada di Ruang Kerja Zulkifli di Komplek
Gedung MPR/DPR/DPD.

KAHMI adalah organisasi yang
menghimpun alumni Himpunan Mahasiswa
Islam (HMI). Organisasi ini berdiri pada 17
September 1966. KAHMI memiliki badan
kepengurusan hingga tingkat provinsi dan
kabupaten.

Mahfud mengungkapkan kepada Zulkifli
bahwa saat ini alumni HMI tersebar di
berbagai lembaga negara, di MPR, DPR, DPD,
MK, BPK, KPK, MA, Kabinet Kerja. “Bahkan
ada di KIH dan KMP,” ujarnya. “Tersebar di

berbagai tempat tidak masalah, yang penting
untuk Indonesia,” tambahnya.

Sebab berada di berbagai lembaga negara
tersebut, KAHMI ingin mengumpulkan
mereka pada sebuah forum silaturrahmi.
“Kita ingin membangun Indonesia ke depan
tanpa perlu ribut-ribut,” ucap pria asal
Madura itu. Alumni UII dan UGM itu berharap
kepada alumni HMI yang berada di berbagai
tempat untuk bisa menjadi pendingin
suasana.

Pengurus KAHMI yang ikut dalam
pertemuan itu, Manimbang Kahariady,
merasa bersyukur dan bangga salah satu
anggota aktif KAHMI menjadi Ketua MPR.
“KAHMI merasa bangga saat Bapak
memimpin Sidang MPR sebab bisa
menunjukkan kenegarawanannya,” ujarnya.
“Pidato Bapak patut diapresiasi,” tambahnya.
Pria berkacamata itu mengharap MPR di
bawah Zulkifli Hasan tidak terjebak pada
rutinitas kerja namun tugas-tugas
kebangsaan perlu diambil.

Mendapat kunjungan dari sahabat-
sahabatnya di KAHMI, Zulkifli merasa

Anggota KAHMI tersebar di berbagai lembaga negara. Secara individu mereka bebas menentukan

arah politik dan keinginannya. Ditegaskan oleh Mahfud MD, KAHMI ingin membangun Indonesia

ke depan tanpa ribut-ribut.

senang. “Allhamdulillah dikunjungi,” ujar
mantan Menteri Kehutanan itu. Ketika dikasih
kabar KAHMI hendak mengadakan rencana
pertemuan antaralumni yang tersebar di
berbagai lembaga negara, secara spontan
Zulkifli mengatakan, “Kami siap membantu.”

Dikatakan kepada pengurus KAHMI,
dirinya memahami bahwa tugas MPR saat
ini sangat luas. “Semua masalah bangsa
terkait dengan MPR,” paparnya. Menurut pria
asal Lampung itu bahwa tugas MPR
sekarang adalah menyosialisasikan, yakni
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan
Bhinneka Tunggal Ika. Zulkifli mengatakan
keempat hal itu sebagai janji kebangsaan.

Sebagaimana diketahui pada MPR periode
sebelumnya, Pancasila, UUD NRI Tahun
1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika
disosialisasikan kepada masyarakat
berbagai macam cara dan metode, seperti
seminar, diskusi, sarasehan dan kegiatan
sejenis. “Tugas-tugas sosialisasi itulah yang
kelak bisa dikerjasamakan dengan berbagai
pihak termasuk KAHMI,” ujarnya. ❏

AW
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PROGRAM transmigrasi yang pernah
digencarkan di masa Orde Baru ingin
dilakukan kembali di masa peme-

rintahan saat ini. Menteri Desa, Pem-
bangunan Daerah Tertinggal, dan Trans-
migrasi, Marwan Jaffar, ingin memindahkan
penduduk Jawa ke Papua lewat program
itu. “Saya berharap penduduk pulau Jawa
tertarik bertransmigrasi ke Papua,” ujarnya
kepada pers.

Keinginan Marwan itu sepertinya perlu
didiskusikan dengan pihak-pihak terkait,
sebab Gubernur Papua, Lukas Enembe, tidak
sejalan dengan ide itu. “Tidak perlu ada
transmigrasi lagi, paling penting adalah
memberdayakan masyarakat lokal,” ujarnya
saat bertemu dengan Wakil Ketua MPR,
Oesman Sapta Odang, di Lt. 9, Gedung
Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD
Senayan, Jakarta.

Alumni Universitas Sam Ratulangi,
Manado, Sulawesi Utara, itu memaparkan
keenganan adanya pemindahan penduduk
dari pulau lain ke Papua bisa secara massal
sebab bisa menambah beban

pemerintahannya. “Beban di Papua sudah
banyak, jangan dibebani lagi,” ujarnya.
Diungkapkan kemiskinan di provinsinya saat
ini mencapai 31%. Dengan adanya program
itu dikhawatirkan jumlah kemiskinan akan
bertambah. “Tak hanya itu, transmigrasi juga
akan menimbulkan masalah sosial yang lain,”
ungkapnya.

Ia berpikir lebih baik penduduk lokal yang
ada sekarang ditingkatkan dan diberdayakan
dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Lukas Enembe tak setuju adanya program transmigrasi. Dirinya

memilih agar masyarakat lokal diberdayakan dalam bidang

pendidikan dan kesejahteraan.

Kunjungan Gubernur Papua Lukas Enembe

Tak Seide Soal Transmigrasi,

Berdayakan Masyarakat Lokal

Tanah-tanah di Papua diakui sudah dimiliki oleh
penduduk dengan disebut hak ulayat.
“Kadang para transmigran menjual tanahnya
dan kembali ke Jawa,” ujar Lukas.

Tidak hanya soal transmigrasi, Lukas tak
seide dengan pemerintah pusat. Dalam hal
pemekaran Provinsi Papua, dirinya juga
bersikap demikian. Untuk melakukan
pemekaran, menurutnya, pemerintah pusat
harus melakukan pembicaraan dengan DPR,
Gubernur Papua, dan MPR. “Juga perlu kajian
yang mendalam,” paparnya. “Di daerah yang
akan dimekarkan itu tidak ada penduduknya,
hanya gunung dan batu,” tuturnya.

Menanggapiuneg-uneg itu, Oesman Sapta
mengatakan,  pemekaran dilakukan untuk
kepentingan daerah itu sendiri. Kalau dilihat
luas pulau Papua, sama besarnya dengan
pulau Kalimantan. Pulau besar, menurut
Oesman, akan maju bila jumlah penduduknya
cukup namun ia menegaskan prioritas
pembangunan harus mendahulukan
masyarakat lokal.

Dirinya melihat, program transmigrasi dan
pemekaran harus dilihat untuk kepentingan
jangka panjang. “Namun harus dikaji secara
mendalam,” tegasnya. Dirinya menyatakan

transmigrasi jangan sampai memicu
kecemburuan sosial, sebab ada sekelompok
masyarakat diberi tanah, dibangunkan
rumah, digaji, dan diberi fasilitas lainnya
tetapi yang berada di sebelahnya tidak
mendapat apa-apa dan dalam keadaan tetap
miskin dan minim. Seharusnya, menurut
Oesman Sapta, kaum transmigran bisa
menjadi guru bagi penduduk asli untuk
bagaimana menjadi petani yang baik dan
berwirausaha yang sukses. ❏

AW
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PEMERINTAHAN Taiwan dan para
pelaku ekonomi Taiwan sadar betul
akan potensi kerjasama perdagangan

dengan Indonesia.  Apalagi pasca terbentuk-
nya rezim pemerintahan baru, yakni peme-
rintahan Presiden Joko Widodo.  Meski antara
Indonesia dan Taiwan belum memiliki
hubungan diplomatic, namun pemerintah dan
pelaku pasar Taiwan berusaha membuat
gebrakan.

Melalui Taipei Economic and Trade Of-
fice in Indonesia ( TETO ), Taiwan berharap
agar dapat terus bekerjasama dan
berlangsung semakin intens pasca
pemerintahan baru berkuasa.  Untuk itulah,
perwakilan TETO Liang Jen Chang ‘blusukan’
di jantung pemerintahan dan politik Indone-
sia.  Salah satunya mengadakan kunjungan
ke pimpinan MPR dan diterima oleh Wakil
Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.

Audiensi TETO Taiwan

Indonesia Tanggapi Serius Hubungan Bilateral

dengan Taiwan
Walaupun Taiwan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, namun hubungan bi-

lateral di segala bidang, terutama perdagangan, dijajaki serius oleh para pelaku ekonomi

Taiwan.

Pertemuan berlangsung Rabu, 5 Novem-
ber 2014, di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR
RI Hidayat Nur Wahid di Gedung Nusantara
III, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan,
Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Liang
Jen menyampaikan berbagai kondisi terkini
di Taiwan, terutama menyangkut hubungan
Taiwan dengan Indonesia dan hubungan
Taiwan dengan China.

Menurut Liang Jen, Indonesia dan Taiwan
memang tidak memiliki hubungan diplomatik,
tapi Indonesia dan Taiwan memiliki hubungan
yang potensial antar dua negara yang
sangat baik sejak lama, dan terjadi dalam
berbagai bidang, antara lain ekonomi dan
pendidikan.

“Di Taiwan banyak sekali tenaga kerja In-
donesia. Kami tidak mempersoalkan
jumlahnya, tapi kami tekankan dan pentingkan
soal perlakuan yang adil. Soal upah,

misalnya, kami samakan dengan warga
negara Taiwan. Begitu juga hak
mendapatkan asuransi.  Intinya tidak ada
perbedaan antara tenaga kerja Indonesia
dengan tenaga kerja asli Taiwan,” ujarnya.

Di bidang pendidikan, lanjut Liang Jen,
banyak sekali pelajar Indonesia yang
menempuh pendidikan di Taiwan.  Taiwan
tempat yang baik bagi pelajar Indonesia
menuntut ilmu.  Sebab, Taiwan memiliki
kualitas pendidikan tinggi dengan profesor
berkualitas.

 “Saya pernah bertemu Jokowi, kami
sudah  menyetujui joint programe 5 tahun
antara Indonesia dan Taiwan dalam bidang
pendidikan. Kami rasa, kami akan berbuat
sesuatu yang baik untuk membalas
keramahannya. Di Taiwan sendiri, tepatnya
di Taipei, kami menyelenggarakan high level
meeting Taiwan dan Indonesia tentang high

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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The Taipei Economic and Trade Office (TETO) in Jakarta, Indonesia, adalah kantor
perwakilan pemerintah Taiwan di Indonesia. Misinya adalah mendukung dan memelihara
kepentingan Taiwan dan juga mempromosikan hubungan bilateral antara Indonesia dan
Taiwan.

Sejarah TETO berawal dari 1971.  Waktu itu, kedua belah pihak, Indonesia dan Tai-
wan, setuju untuk mendirikan kantor perwakilan di Taipei dan Jakarta dengan nama
“Taiwan Chinese Chamber of Commerce”. Pada 1989 “Taiwan Chinese Chamber of
Commerce,” berganti nama menjadi “Taipei Economic and Trade Office, Indonesia.”
(Kantor Perdagangan dan Ekonomi Taipei di Indonesia).

Keberadaan kantor perwakilan tersebut menambah kedekatan hubungan antara kedua
negara di berbagai bidang. Seperti diketahui, Indonesia adalah mitra dagang urutan ke-
11 terbesar Taiwan.  Indonesia juga merupakan sumber impor urutan ke-9 terbesar dan
pasar ekspor urutan ke-14 terbesar.

Sedangkan ekspor utama Taiwan ke Indonesia adalah produk minyak, produk
elektronik, produk logam, tekstil, pakaian, suku cadang mesin, peralatan mesin, suku
cadang kendaraan bermotor dan produk lainnya.  Impor utama adalah minyak, batubara,
paduan tembaga dan emas, kayu dan karet dan bahan baku lainnya. Perusahaan minyak
negara Taiwan CNPC dan Indonesia telah menandatangani kontrak jangka panjang
untuk pengadaan gas alam. ❏

learning educations.  Saya rasa di masa
depan hubungan antara kedua negara  akan
lebih cerah, sangat bagus untuk dua pihak,”
paparnya.

Kepada Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur
Wahid, Liang Jen juga memaparkan soal
hubungan antara Taiwan dan China yang
sudah semakin baik dari waktu ke waktu.
Soal hubungan yang semakin baik tersebut
akan semakin terlihat dengan rencana
kehadiran Taiwan dalam Konferensi Tingkat
Tinggi Asia Pacific Economi Community (KTT

APEC) 2014 pada 10 November 2014 yang
akan diselenggarakan di Beijing, China.

“Banyak sekali isu yang akan dibahas di
sana.  Khusus Taiwan kami akan banyak
membahas soal partisipasi Taiwan dalam
ekonomi regional di Asia.  Saya harap pada
2015, Taiwan akan berperan lebih banyak
dalam ekonomi regional,” tandasnya.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid
sangat mengapresiasi dan menyambut
gembira mendengar kabar makin baiknya
hubungan antara Taiwan dan China.

Kehadiran Taiwan dalam APEC Meeting
akan menimbulkan dampak yang sangat baik
untuk pengembangan hubungan Indonesia
dengan Taiwan, juga dengan China, baik
dalam hubungan politik maupun ekonomi.

“Saya kira dalam posisi ini penting juga
diketahui oleh Taiwan bahwa China sangat
aktif dalam berbagai organisasi parlemen
internasional, baik itu Inter Parliementary
Union ( IPU ) dan Parlemen Asia Pasific. Saya
kira jika itu juga dibarengi dengan turut
aktifnya parlemen Taiwan, maka akan
semakin mempermudah upaya  penguatan
hubungan antara China dan Taiwan, dan
dampak positifnya akan berimbas pada
negara-negara lain, termasuk Indonesia,”
ujarnya.

Hidayat menekankan, Liang Jen harus
menyampaikan betapa pentingnya hal
tersebut kepada parlemen Taiwan.  Apalagi
nanti akan ada pertemuan parlemen-
parlemen dunia, termasuk akan akan ada
pertemuan antar ketua-ketua parlemen yang
tergabung dalam G-20 dengan kepala-
kepala negara dari G-20, dan China
termasuk.

“Intinya,  ketika kemudian rekan-rekan dari
parlemen Taiwan aktif,  akan banyak hal
yang bisa dikerjakan untuk lebih
mengokohkan posisi Taiwan dan bekerja
sama dengan parlemen-parlemen dari
negara  lain,” tandasnya. ❏

Dry

The Taipei Economic and Trade Office



28 EDISI NO.11/TH.VIII/NOVEMBER 2014

NASIONAL

PERINGATAN 16 tahun Paguyuban
Sosial Marga Tionghoa (PSMT)  di Sun
City Ballroom, Jl. Hayam Wuruk Jakarta,

pada Kamis (31/10) malam berlangsung
meriah. Puluhan karangan bunga ucapan
selamat ulang tahun berjajar hingga ke arena
parkir. Karangan bunga tersebut datang dari
berbagai perusahaan besar. Mulai dari
perusahaan otomotif, elektronik, makanan
hingga farmasi.

Lebih dari seribu undangan hadir dalam
prosesi tersebut, termasuk pengurus pusat
PSMT, pengurus tingkat provinsi, kabupaten
dan kota se Indonesia. Ketua MPR RI Zulkifli
Hasan dan Wakil Ketua MPR RI Oesman

Sapta Odang juga menyempatkan hadir di
tengah-tengah paguyuban tersebut.

Kehadiran pimpinan MPR pada perayaan
HUT PSMT itu disambut standing Applause
oleh hadirin. Dan, Zulkifli pun membalas
sambutan yang meriah itu dengan berkali-
kali menundukkan kepala, memberi hormat
kepada pada hadirin. Bahkan, Ketua MPR
Zulkifli Hasan juga tak segan menyambut
uluran tangan dari beberapa orang yang
mencoba menghampiri dan menyalaminya.

Saat memberikan sambutannya, Zulkifli
Hasan antara lain mengatakan, era diskriminasi
yang sempat terjadi di Indonesia kini sudah
tidak ada lagi. Setiap warga Negara memiliki
hak dan kewajiban yang sama, Terlepas
apapun suku, agama, dan kelompoknya. Tak

terkecuali masyarakat Tionghoa.
MPR, menurut Zulkifli, akan mengawal dan

memastikan persamaan hak dan kewajiban
itu agar terus terjaga.  Ini akan dilakukan
sesuai janji kebangsaan MPR RI. Karena itu,
Zulkifli berharap, masyarakat Tionghoa
meningkatkan keterlibatannya dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak
terbatas hanya di bidang bisnis saja. Karena
posisi masyarakat Tionghoa sejajar dengan
seluruh masyarakat Indonesia.

Politisi PAN ini juga berharap, masyarakat
Tionghoa mau terlibat aktif dalam
menerapkan  janji kebangsaan MPR.
Utamanya dalam menyosialisasikan dan

menerapkan nilai-nilai luhur bangsa Indone-
sia. Terutama yang terkandung dalam
Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

“Sudah bukan masanya seorang warga
negara karena agama, suku atau asal
usulnya tidak bisa memeroleh hak seperti
yang lain. Kesempatan ini mesti digunakan
oleh  masyarakat Tionghoa untuk
meningkatkan perannya dalam masyarakat,
tak terkecuali di bidang politik”, kata Zulkifli
disambut tepuk tangan meriah para hadirin.

Pada kesempatan itu Zulkifli memberikan
apresiasi yang sangat tinggi kepada
Paguyuban Sosial Marga Tionghoa. Karena
selama 16 tahun PSMT bahu membahu
menjaga dan berjuang mempertahankan

persatuan dan kebudayaan Tionghoa. Ke
depan sikap seperti itu harus dilanjutkan,
semata-mata demi persatuan dan kesatuan
bangsa Indonesia.

Zulkifli juga menyampaikan ucapan
selamat ulang tahun ke-16 bagi PSMT. Dan.
selamat melaksanakan Rakernas ke-13
PSMTpada 31 Oktober hingga 1 November
2014.

Pernyataan Ketua MPR itu seolah ingin
menegaskan pesan yang disampaikan
sebelumnya oleh Ketua PSMT David Herman
Jaya. David Herman antara lain meminta
seluruh anggota PSMT untuk tidak ragu-ragu
terjun dalam kancah  politik. Tidak hanya

melaksanakan kegiatan bisnis semata.
Apalagi, jumlah masyarakat Tionghoa di In-
donesia relatif besar, mencapai 10% dari
masyarakat Indonesia.

“Anggota PSMT harus meningkatkan
kiprah dan perannya bagi bangsa Indone-
sia, termasuk dalam dunia politik. Namun,
organisai PSMT harus terus dijaga agar tetap
independen dan tidak partisan”, kata David
menambahkan.

Ini ditegaskan David Herman karena
Rakernas ke-13 PSMT mengusung tema:
“Ayo Bangun Indonesia”. Tema tersebut
diambil karena keberadaan PSMT dirasa
makin tersebar, ada di 26 Propinsi dan 126
Kabupaten dan Kotamadia. ❏

MBO

Ketua MPR pada HUT PSMT

Saatnya Masyarakat Tionghoa Terjun Berpolitik
Satu persatu anggota masyarakat Tionghoa muncul dalam panggung politik nasional. Diantaranya

sudah ada yang menjadi kepala daerah.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



29EDISI NO.11/TH.VIII/NOVEMBER 2014

MESKI namanya di masyarakat
mentereng dan sudah beberapa kali
menegur acara-acara di televisi yang

dirasa menyimpang, namun jajaran anggota
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) masih
merasa keberadaan lembaganya belum
bekerja secara maksimal. “Pemerintah
menganggap KPI tak penting,” ujar salah satu
anggota KPI, Bekti Nugroho, saat ia bersama
anggota lainnya mengadakan pertemuan
dengan Ketua MPR, Zulkifli Hasan, 3 Novem-
ber 2014, di Kompleks MPR/DPR/DPD,
Jakarta.

Bukti dari anggapan itu bisa jadi sebab
anggaran KPI saat ini masih nempel di
Kementerian Komunikasi dan Informasi.
“Untuk itu kami ingin anggaran dikuatkan,”
ujarnya. Sekretaris KPI pun masih diambil
dari PNS dari kementerian itu.

Kedatangan mereka ke MPR, seperti
dikatakan oleh anggota KPI, Idy Muzayyad,
untuk meminta masukan kepada MPR terkait
revisi UU. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
“Kami ingin mendapat masukan untuk
menguatkan penyiaran,” “ujar Idy. Diakui,
revisi undang-undang itu membuat ambigu,
seperti rencana dimulainya penyiaran
menggunakan teknologi digital namun di sisi

yang lain teknologi analog masih dibuka.
Bagi Zulkifli, KPI merupakan lembaga yang

penting. Dikatakan, kalau orang asing melihat
televisi di Indonesia pasti akan kabur,
pasalnya televisi yang ada di negeri ini
menayangkan berita seperti tawuran,
narkoba, dan berita-berita tidak mendidik
lainnya. Kehadiran KPI seharusnya
meluruskan berita-berita seperti itu.
Ditambahkan oleh Zulkifli, berita-berita di
televisi terkadang berita yang memfitnah
orang namun karena tidak ada semacam
teguran yang keras maka membuat fitnah
seolah-olah menjadi biasa. Dirinya berharap
bila televisi melakukan pelanggaran dalam
penyiaran harus diberi sanksi. Ketidakadilan
dalam masalah pemberitaan disebutkan oleh
Zulkifli, misalnya berita miringnya 10 kali
namun hak jawabnya Cuma 1 kali.

Kelemahan yang ada pada KPI itulah yang
bisa jadi membuat lembaga itu tidak berdaya
ketika menghadapi banyak pelanggaran
penyiaran. Untuk itu, Zulkifli berharap agar
anggota KPI juga menemui pimpinan DPR.
“Undang-undang penyiaran harus
diperkuat,” ujarnya.

Apa yang dikatakan Zulkifli itu dibenarkan
oleh anggota KPI. KPI, diungkapkan telah

Komisi Penyiaran Indonesia

KPI Ingin Penyiaran dan Anggaran Diperkuat
KPI mempunyai tugas berat, contohnya memelototi siaran televisi selama 24 jam. Sayangnya

tugas yang diemban oleh lembaga itu belum sepadan dengan kewenangan dan anggarannya.

menegur acara  pernikahan Raffi Ahmad dan
Nagita Slavina. Acara itu sebenarnya tidak
ada masalah, yang menjadi masalah ketika
durasi tayangan yang ada melebih jam
tayang normal. masak hingga 14 jam hanya
untuk menayangkan acara itu.

Anggota KPI yang mendatangi Zulkifli itu
adalah Idy Muzayyad, Rahmat Arifin, Danang
Sangga Buana, Fajar Aritianto Isnugraha,
Aghata Lily, dan Bekti Nugroho, dan
Sekretaris KPI, Maruli Motondang.

Lembaga ini dibentuk berdasarkan UU. No.
32 Tahun 2002. Adanya KPI diharapkan adanya
pengelolaan sistem penyiaran yang ranah
publiknya harus dikelola oleh sebuah badan
independen yang bebas dari campur tangan
pemodal maupun kepentingan kekuasaan.

Bagi KPI frekuensi adalah milik publik dan
sifatnya terbatas meski demikian media
penyiaran harus menjalankan fungsi
pelayanan informasi publik yang sehat.
Dasar dari fungsi pelayanan publik yang
sehat adalah seperti yang tertuang dalam
UU. NO. 32 Tahun 2002 yakni diversity of
content (prinsip keberagaman isi) dan di-
versity of ownreship (prinsip keberagaman
kepemilikan).❏

AW
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BERBAGAI harapan masyarakat
dicurahkan kepada pimpinan MPR
periode 2014-2019. Salah satunya

menginginkan agar MPR bisa melanjutkan
program sosialisasi nilai-nilai kehidupan
berbangsa dan bernegara, yakni:
Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.
Ini penting, karena nilai-nilai luhur bangsa
Indonesia itu patut terus dikumandangkan
di tengah serbuan  nilai-nilai bangsa asing
ke Indonesia.

Hal terebut diutarakan oleh Andar
Nubowo, dosen Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagai
narasumber pada acara Dialog Pilar Negara
di ruang presentasi Perpustakaan MPR RI
pada Senin (3/11). Selain Andar, dialog yang
membahas tema ‘Peran MPR ke Depan’ itu
juga mengetengahkan dua narasumber
lainnya, yaitu Ahmad Basarah, ketua Fraksi
PDI Perjuangan di MPR RI, dan Bayu Dwi
Anggoro, kepala Pusat Pengkajian Pancasila
dan Konstitusi Universitas  Jember.

Karena derasnya arus masuk nilai-nilai

bangsa asing ke Indonesia membuat
sosialisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia
itu tidak bisa dilakukan dengan cara biasa.
Namun, harus dilakukan secara masif
kepada semua  kelompok umur dan di semua
wilayah Indonesia.

Pendapat senada juga disampaikan
Ahmad Basarah. Menurut Basarah, saat ini
MPR tengah  menyiapkan berbagai instrumen
yang dibutuhkan untuk memperkuat
pelaksanaan sosialisasi. Antara lain,
membentuk badan sosialisasi. Badan ini,
nantinya, menjadi alat kelengkapan majelis
atau meningkat dibanding periode
sebelumnya yang hanya alat kelengkapan
pimpinan majelis. Selain itu, MPR juga tengah
menyiapkan Badan Anggaran dan Badan
Kajian Sistem Ketatanegaraan.

Ke depan, Basarah berharap,  pimpinan
MPR bisa menjaga marwah majelis, seperti
yang selama ini dikembangkan  pimpinan MPR
periode sebelumnya. Antara lain, menjadikan
lembaga MPR sebagai tempat yang tepat
untuk mengayomi semua kepentingan dan
perbedaan yang ada di tengah masyarakat.

Salah satu contoh adalah lahirnya Forum
Silaturahim Anak Bangsa. Forum ini
merupakan orgaganisasi yang didalamnya
terdapat  anak-anak dari para orangtua yang
dulu pernah saling bertikai.

“Sampai saat ini, sejauh pengamatan saya,
pimpinan MPR bisa berjalan dengan baik, tidak
terpengaruh oleh suhu politik yang semakin
meningkat. Mudah-mudahan kondisi yang
kondusif ini bisa terus berjalan dan bisa
dipertahankan pimpinan MPR di bawah
kendali Pak Zulkifli Hasan”, kata Ahmad
Basarah menambahkan.

Selain membidani lahirnya Forum
Silaturahim Anak Bangsa, MPR di masa lalu
juga melakukan terobosan yang terbilang
berani. Salah satunya adalah mengunjungi
pondok pesantren yang dipimpin Ustad Abu
Bakar Ba’asyir di Ngruki, Solo. Padahal saat
itu pondok pesantren Al Mu’min pimpinan Abu
Bakar Ba’asyir menjadi buah bibir lantaran
ditengarai menjadi sarang para terorisme.

Sementara  Bayu Dwi Anggoro berharap,
MPR  bisa turut mengurai benang kusut yang
saat ini menimpa parlemen. Ini dimungkinkan
karena MPR memiliki kewenangan membuat
dan mengubah UUD 1945. Karena itu

Pimpinan MPR patut turun langsung, dan
keluar dari tugas formalnya. Mereka bisa
bertemu  pimpinan DPR untuk mencari solusi
terbaik untuk bisa keluar dari sengketa di
parlemen.

“MPR berisi para negarawan. Mereka ini
harus bisa menjembatani kedua pihak yang
saling berseteru untuk mendapatkan jalan
keluar terbaik”, harap Bayu Dwi Anggoro.
Keterlibatan MPR, menurut Bayu, sudah
mendesak lantaran parlemen sudah
mengalami kebuntuan. Karena itu, kalau tidak
segera diatasi, kondisi tersebut pasti akan
menimbulkan efek yang tidak baik bagi
kehidupan berbangsa dan bernegara. ❏

MBO

Dialog Pilar Negara

MPR Harus Bantu Menyelesaikan

Kemelut di Parlemen
Dalam dialog Pilar Negara, Senin (3/11), banyak harapan

ditujukan kepada pimpinan MPR yang baru. Salah satunya, ikut

menyelesaikan kememut yang terjadi di parlemen.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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KEINGINAN pemerintah untuk kembali ke
laut, dengan menjadikan Indonesia
sebagai poros maritim, rupanya juga

menjadi ketertarikan Perpustakaan MPR.
Dalam diskusi rutin Wakil Rakyat Bicara
Buku, 4 November 2014, tantangan dan
peluang untuk mengeksplorasi dan
mengeksploitasi wilayah yang luasnya dua
pertiga wilayah Indonesia itu dibahas.

Diskusi yang diselenggarakan di Ruang
Presentasi Perpustakaan MPR, Kompleks
MPR/DPR/DPD Jakarta itu menghadirkan
para ahli perikanan, kelautan, dan maritim.
Mereka adalah Soen’an Hadi Purnomo, Djodjo
Suwardjo, Tatang Taufiq Hidayat, Arif
Gunawan, dan anggota DPR/MPR Lucky
Hakim.

Diakui oleh Kepala Perpustakaan MPR,
Roosiyah Yuniarsih, tema ini diangkat karena
kementerian terkait sedang naik
popularitasnya. Sebagai wilayah yang
memiliki banyak kepulauan, menunjukkan In-
donesia memiliki potensi yang tinggi di dunia
perikanan dan kelautan. Diharapkan dengan
kembalinya bangsa ini ke laut juga membuat
banyaknya buku yang mengupas masalah
kelautan.

Kepala Sekolah Tinggi Perikanan (STP),
Tatang Taufiq Hidayat, mengatakan, lahirnya

kementerian yang membidani masalah
perikanan dan kelautan sejak era
pemerintahan Abdurrahman Wahid hingga
saat ini. “Sekarang kita tidak menyangka ada
Menko Kemaritiman,” ujarnya.

Kembali ke laut, menurut Soen’an, bisa
jadi dilandasi alasan bahwa geografis Indo-
nesia, wilayah lautannya lebih luas daripada
daratan. Disebut, perairan Indonesia 3,25
juta km, ZEEI 2,55 juta km, dan daratan 2,01
juta km. Amandemen UUD yang terwujud
dalam Pasal 25 A menempatkan negara ini
bercirikan nusantara. Bila wilayah laut
diberdayakan maka bisa menjadi
penyumbang devisa dan kesejahteraan
masyarakat. Soen’an ingin mengubah
paradigma masyarakat bahwa rakyat dalam
soal makan tidak hanya kenyang namun juga
bergizi. “Gizi yang ada bisa diambil dari laut,”
ujarnya. “Di sini ada peluang dan tantangan,”
tambahnya.

Apa tantangan itu? Diungkapkan oleh
Djodjo, tantangan itu seperti kualitas SDM
pelaku utama dan aparatur yang kurang,
belum diterapkan ilmu pengetahuan dan
teknologi, armada kapal penangkap ikan
di mana 98,69% kurang dari 5 GT dan
itupun hanya terkonsentrasi di pantai
Jawa bagian utara. “Serta infrastruktur

Bicara Buku

Agar Bisa Berlayar Ke Laut Dalam
Indonesia memiliki potensi yang tinggi di dunia perikanan dan kelautan. Maka, dengan kembalinya

bangsa ini ke laut diharapkan dapat menyumbang devisa dan kesejahteraan masyarakat.

kelautan dan perikanan yang belum
memadai,” ujarnya.

Djodjo memberi solusi, mereka yang
bekerja di wilayah itu harus dikembangkan
pendidikan dan penguasaannya dengan
berstandar IMO/FAO. Juga adanya inovasi
teknologi penangkapan, penanganan, dan
penyimpanan hasil penelitian terapan pada
lembaga riset dan perguruan tinggi. Paling
penting bagi Djodjo bisa jadi adalah
peningkatan armada kapal ikan yang
biasanya di bawah 5 GT ditingkatkan di atas
30 GT. “Agar bisa berlayar ke laut dalam,”
ucapnya.

Untuk lebih membudayakan budaya laut,
bagi Djodjo pendidikan mengenai kelautan
harus ditanamkan di kurikulum sekolah.
“Sosialisasi melalui buku bacaan atau media
lain dari TK hingga perguruan tinggi,” ujar
ahli maritim itu.

Masih banyaknya nelayan yang hidupnya
belum beruntung maka Djodjo mengusulkan
agar adanya subsidi, akses perizinan dan
permodalan yang dipermudah. Hal demikian
juga harus ditunjang pengembangan
transportasi (tol laut) dan pembangunan
infrastruktur di pelabuhan dan diintegrasikan
dalam sarana wisata bahari. ❏

AW
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Malam Anugerah Pahlawan Indonesia 2014

Masih Banyak Elemen Masyarakat

Mampu Berprestasi

JIKA berbicara soal sosok pahlawan,
pandangan bangsa ini pasti akan jauh
menerawang ke sejarah bangsa,

tentang sosok pahlawan Indonesia saat
berjuang terlibat baku hantam dan baku
tembak dengan penjajah asing yang
menjajah Indonesia.  Sosok-sosok pahlawan
yang rela mengorbankan apa yang ada pada
diri mereka, termasuk nyawa demi
kemerdekaan Indonesia.

Dari tahun ke tahun terus bergulir,
personifikasi sosok pahlawanpun bergeser.
Arti sosok pahlawan meluas, tidak hanya
pejuang yang berjuang dengan mengangkat
senjata.  Pahlawan bisa berasal dari mana
saja. Seorang guru disebut pahlawan, petani
bisa menjadi pahlawan, begitu pula presiden.
Pokoknya, semua bisa menjadi pahlawan
dalam konteks kekinian sesuai profesi dan
aktifitas masing-masing yang mampu
memberikan manfaat  untuk rakyat banyak.

Berbagai elemen masyarakat sudah
sangat aware  dengan sosok-sosok

pahlawan.  Salah satunya MNC TV.  Teve
swasta nasional ini menggelar sebuah pro-
gram acara bertajuk, ‘Pahlawan Indonesia
2014’ — sebuah program acara televisi
dengan tujuan ingin menjaring sosok-sosok
inspiratif dari seluruh Indonesia yang dinilai
mampu mengeluarkan ide-ide kreatif dan
aplikatif yang mampu dirasakan masyarakat
sekitarnya.

Dari 400 calon inspiratif yang terdaftar
dari seluruh nusantara,  terpilih 10 pahlawan
inspirasi yang dipilih oleh para juri, seperti
Imam. B. Prasodjo, Marco Kusumawijaya,
dan Anne Avantie. Selain itu juga juri
kehormatan Dr. Ahmad Syafi’i Ma’arif, Ph.D.,
dan Hary Tanoesoedibjo.

Sepuluh individu inspiratif penerima
anugerah Pahlawan Indonesia 2014 adalah:
Achmad Nuril (Pejuang Kehidupan
Masyarakat Pinggiran), I Made Sumasa (In-
spirator Ekonomi Nelayan), Martha Kewuan
(Pemberdaya Perempuan Noelbaki),
Masnawan Siregar (Pendidik Anak Tak

Mampu), To Suprapto (Pelopor Pertanian
Terpadu), Untung Sutrisno (Penghijau Hutan
Gundul), Ziaul Haq Nawawi (Pemberdaya
Masyarakat Pesisir), Rasino (Pengajar Seni
Tradisional), Ai Dewi (Pendobrak Adat Suku
Pedalaman) dan Asia Pananrangi (Penebar
Asa Penderita Kusta).

Ke-10 penerima anugerah tersebut dipilih
karena terbukti mampu memberdayakan
masyarakat untuk bangkit walaupun dengan
segala keterbatasan.  Dengan ide-ide yang
cemerlang dan aplikatif, mereka mampu
membangkitkan semangat masyarakat dan
potensinya untuk maju dan berkembang.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang dalam
acara ‘Malam Penganugerahan Pahlawan
Indonesia 2014’ yang digelar MNC TV, di
Jakarta, Kamis (6/11) malam, didaulat untuk
memberikan penghargaan kepada dua
penerima anugerah  dalam bidang ekonomi
dan pemberdayaan masyarakat, yakni To
Suprapto, pelopor pertanian terpadu dari
Sleman, Jogjakarta,  dan Ahmad Nuril, pejuang
masyarakat pinggiran.

“Acara yang sangat bagus, sangat
bernilai.  Di saat masyarakat sudah terlalu
capek disuguhkan berbagai kejadian dan
fenomena negative, seperti keributan yang
terjadi di DPR, ternyata di berbagai sisi
masyarakat masih banyak elemen
masyarakat yang mampu berprestasi dan
memberi teladan bagi kita semua, dan
mereka semua mengerjakan semua dengan
hati ikhlas tanpa pamrih.  Para pahlawan
Indonesia ini seharusnya menjadi inspirasi
kita semua,” ujarnya.

Hadir dalam acara malam
penganugerahan tersebut Menteri Pemuda
dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Sosial
Khofifah Indar Parawangsa, dan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi, Marwan Jafar.  ❏

dry

Pahlawan adalah sosok teladan. Sosok pencetus ide dan pelaksana ide kreatif yang mampu

membangkitkan potensi manusia di sekelilingnya, dan semua dilakukan dengan hati ikhlas.

Sosok pahlawan harus di munculkan, harus dimarketingkan.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Kunjungan Pengurus IMM

SELEPAS melaksanakan Muktamar XVI
di Kampus Universitas Muhammadiyah
Surakarta, Sukoharjo, Jawa Tengah,

pengurus Dewan Pimpinan Pusat Ikatan
Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) meng-
adakan silaturrahim ke Wakil Ketua MPR,
Hidayat Nurwahid.

Mereka yang bersilaturrahim adalah
Ketua Umum Beni Pranula, Sekretaris

Jenderal Abdul Rahman, Wakil Ketua Azrizal
Nasri, dan Bendahara Junari, diterima oleh
Hidayat di ruang kerjanya, Lt. 9, Gedung
Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD
Jakarta, 11 November 2014.

Dalam kesempatan itu, Beni memaparkan
kondisi organisasi yang dipimpinnya.
Dikatakan, organisasi yang sudah berdiri
sejak tahun 1956 itu saat ini memiliki
kepengurusan di 33 provinsi, 516 cabang,
dan 1250 komisariat. “Ada di perguruan
tinggi Muhammadiyah, non-Muhammadiyah,
swasta, dan negeri,” ujar alumni IAIN Serang,
Banten, itu.

Dipaparkan, organisasi yang sudah
melahirkan banyak tokoh nasional itu, saat
ini sedang konsen dalam gerakan
membumikan dan menduniakan IMM. Program
menduniakan itu diungkapkan, IMM beberapa

waktu yang lalu telah mengirimkan 20
kadernya untuk mengikuti seminar atau
memperoleh beasiswa ke berbagai negara.
Tak hanya itu, pada awal 2014, IMM menjadi
salah satu peserta konferensi perdamaian
dunia yang diadakan di Bahrain. Dirinya pun
menyebut baru saja pulang dari Kongres
Pemuda OKI (Organisasi Konferensi Islam)
di Istambul, Turki.

Selepas konferensi, Beni mempunyai
pikiran bahwa Indonesia bisa menjadi
contoh bagi negara-negara di Timur Tengah.
Alasannya, meski Indonesia memiliki
beragam suku, bahasa, dan agama namun
tetap bisa bersatu. Sementara di negara
Timur Tengah meski memiliki banyak
persamaan tetapi mereka selalu berkonflik.
“Indonesia bisa menjadi rule mode bagi
negara-negara di Timur Tengah,” paparnya.

Tak hanya itu program yang disebut oleh
pria yang suka menggunakan songkok itu.
“Kami juga membuat saung pencerahan,”
katanya. Tempat itu bisa jadi sebagai rumah
untuk melakukan berbagai macam diskusi dan
menemukan gagasan baru.

Menerima kunjungan dari IMM, Hidayat
mengucapkan selamat atas terbentuknya
kepengurusan baru. Apa yang dikonsenkan

Sebagai generasi muda Muhammadiyah, IMM ingin go international. Keinginan itu penuh makna

dan tantangan.

Indonesia Bisa Menjadi Model Negara-Negara Timur Tengah

organisasi yang memiliki ciri berjaket merah
hati itu, yakni membumikan dan menduniakan
IMM, dikatakan penuh makna dan sangat
menantang. “Peran Anda ditunggu
masyarakat dan tak ada hambatan bagi
Anda,” ujarnya. “Sebab tak ada yang
menolak kehadiran IMM,” tambahnya. Untuk
itu dirinya mengharap agar organisasi yang
dipayungi Muhammadiyah itu bisa bekerja

lebih maksimal.
Politisi PKS itu mengajak organisasi yang

beralamat di Menteng, Jakarta Pusat, untuk
menegakkan moral. Meski hal demikian berat
namun itu bisa dilakukan dengan kerja
bareng. Disampaikan kepada generasi muda
Muhammadiyah itu agar juga bersama-sama
melakukan gerakan pemberantasan korupsi.
Dengan banyak metode, tidak hanya demo
namun juga bisa lewat silaturrahim. “Bila
diperankan maka korupsi akan bisa
diberantas,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu Hidayat mengingatkan
kepada mereka bila Masyarakat Ekonomi Asean
yang pada tahun 2015 akan direalisasikan,
diharapkan Indonesia tidak hanya menjadi pasar.
“Namun juga harus bisa mencerdaskan Asia
Tenggara,” ungkapnya. ❏

AW
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Ketua MPR RI

Safari Di Lampung

DESA Negara Ratu, Kecamatan Natar,
Lampung Selatan, pagi 7 November
2014, diselimuti mendung. Rintik hujan

pun jatuh di desa yang penduduknya banyak
menjadi petani kelapa dan ketela. Meski
demikian, suasana itu tidak mengendorkan
semangat ratusan warga untuk memenuhi
sebuah lapangan yang di tengahnya telah
berdiri sebuah tenda besar berwarna putih.

Di tenda besar itu para warga bergembira
sebab putra Lampung asli tiba. Ketua MPR,
Zulkifli Hasan, begitu mendarat di Bandara
Raden Inten, selepas subuh, ia langsung
menuju ke tempat yang pernah ia kunjungi
semasa ia menjadi Menteri Kehutanan.
Kedatangan kali kedua itu bukan untuk acara
menanam pohon, sebuah kegiatan yang
pernah ia lakukan semasa menjadi Menteri
Kehutanan, namun untuk melakukan
peletakan batu pertama pembangunan
masjid di Kompleks Pesantren Al Fatah.

Masjid yang diberi nama An Nubuwwah
itu kelak akan menjadi masjid terbesar di

Lampung dengan kapasitas jamaah hingga
mencapai 6.000 orang. Masjid itu
diperuntukkan tidak hanya untuk sholat
namun juga untuk berbagai macam kegiatan.

Bersama Zulkifli Hasan hadir dalam acara
itu Assiten IV Gubenur Lampung, Hamartoni
Ahadis; Ketua Yayasan Arifin  Brata Winata,
Duta Besar Paraguay, Cesar Esteban Grillon;
Duta Besar Palestina, Fariz Mehdawi; ulama
Abidin Muhyidin, serta jajaran dan aparatur
tingkat kecamatan dan kabupaten.

Dalam sambutan, Arifin menuturkan saat
dirinya pergi ke Istanbul, Turki, ia melihat
masjid di sana memiliki banyak fungsi, seperti
tempat ibadah, pendidikan, seminar, dan
aktivitas lainnya. “Di An Nubuwwah hal
demikian juga akan diterapkan,” ujarnya.
Disebutkan kepada ratusan orang yang
dihadapannya, An Nubuwwah akan memiliki
perpustakaan dengan koleksi Alqur’an dalam
berbagai bahasa. Dirinya yakin masjid itu
akan memiliki kontribusi yang positif bagi
masyarakat. Untuk itu dirinya mengajak

kepada semua untuk mendukung
pembangunan masjid itu.

Apa yang menjadi harapan Arifin diamini
Hamartoni. “Mudah-mudahan bisa memberi
kontribusi bagi masyarakat Lampung,”
ujarnya. Masjid, menurut Hamartoni adalah
tempat pembentukan sikap dan mental agar
mampu mengikuti tuntunan dalam agama Is-
lam.

Peletakan batu pertama pada pagi itu akan
menjadikan An Nubuwwah sebagai masjid
yang modern. Meski demikian diingatkan agar
keberadaannya bisa memantabkan para
jamaah dalam beribadah. “Masjid harus bisa
meningkatkan kegiatan sosial, ukhuwah
islamiyah, dan ukhuwah wataniyah,” ujarnya.
“Saya berharap di masjid ini ummat bisa
terbimbing,” tambahnya.

Nama An Nubuwwah menurut Abidin
adalah hijrah dari kebodohan menuju ke dunia
modern. Abidin mempunyai pengalaman,
saat dirinya mengantar anaknya pergi ke
Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa

Lampung merupakan provinsi yang pertama kali dikunjungi Ketua MPR selepas dirinya dilantik.

Di daerah asalnya, ia didoakan dan dibangga-banggakan. Berkat Zulkifli, pemerintah provinsi

itu mendukung program kerja MPR. Pria kelahiran Penengahan, Lampung Selatan, itu mengajak

kepada semua untuk merealisasikan janji kebangsaan.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Timur, sepanjang perjalanan ia singgah di
masjid yang ada di Pantura. Dirasakan
ternyata masjid itu kosong. “Kosong dalam
arti jamaah dan tidak ada upaya untuk
memakmurkan masjid,” terangnya. Untuk itu
ia mengajak kepada hadirin yang hadir dalam
acara itu untuk ittiba, meniru Rasulullah
dalam mekamurkan masjid. “Kami ingin
membangun masjid dengan ber-ittiba
kepada Rasulullah,” tegasnya.

Di hadapan para hadirin, Zulkifli menyatakan
bahwa dirinya hadir untuk kesekian kalinya
di Pesantren Al Fatah. Disampaikan kepada
mereka bahwa dirinya sebenarnya tidak
mempunyai cita-cita untuk menjadi Ketua
MPR. “Ini sebuah takdir,” ujarnya. Menjadi
Ketua MPR menurut Zulkifli merupakan doa
masyarakat Lampung. Untuk itu dirinya
berharap kiprahnya bisa menjadi kebanggaan
masyarakat di provinsi itu. Hal demikian
dikatakan sebab dalam menjalankan politiknya
di MPR, ia menjalankan politik kebangsaan.

Masjid bagi Zulkifli bukan suatu yang asing.
Diceritakan dirinya saat masih kecil sudah
diberi tugas untuk menjaga masjid. “Juga
diberi tugas untuk memukul bedug,” ujarnya.
Usai sambutan-sambutan, Zulkifli didampingi
dengan pengurus dan undangan lainnya,
memencet sirene tanda groundbreaking
pembangunan masjid dimulai. Suasana
bertambah bergemuruh saat masyarakat
mengumandangkan takbir.

Pembina Universitas Saburai

Usai bersilaturahim dengan masyarakat
dan santri Pondok Pesantren Al Fatah, Zulkifli
melanjutkan acara dan kegiatannya di Uni-
versitas Saburai. Iring-iringan mobil Ketua
MPR itu memancing perhatian masyarakat.
Ada yang melambai-lambaikan tangan
kepada putra Lampung itu.

Kedatangan Zulkifli di perguruan tinggi
yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 468,
Bandar Lampung itu sudah ditunggu oleh
civitas akademika-nya. Dalam penyambutan
itu, paduan suara bahkan sudah
mempersiapkan lagu khusus buat alumni
Universitas Krisnadwipayana itu.

“Kita bangga atas kedatangan Bapak Zulkifli
di Universitas Saburai,” ujar rektor, Marsanuddin.
“Bapak Zulkifli merupakan pembina Universitas
Saburai,” tambahnya. Dalam kesempatan itu,
rektor berharap silaturrahim antara kampus dan
pembina terus dijalin.

Dalam kunjungan itu, sang pembina,
Zulkifli Hasan, didaulat memberikan orasi
ilmiah. Dalam orasinya, mantan aktivis HMI
itu menceritakan bagaimana proses
dirinya menjadi Ketua MPR. Dalam
pemilihan pimpinan MPR ada dua kubu.
“Kita bisa menang dengan selisih suara
17,” ungkapnya. “Ini semua berkat doa
teman-teman dan masyarakat Lampung,”
tuturnya.

Sosialisasi Kepada Jajaran Pemerintah

Provinsi Lampung

Dalam kunjungan ke provinsi yang mem-
punyai sekolah gajah itu, Zulkifli juga
membuka Sosialisasi Pancasila, UUD NRI
Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal
Ika. Sosialisasi yang ditujukan kepada jajaran
pemerintah provinsi, terutama kepala dinas
dan satuan kerja yang sederajad itu
diselenggarakan di Gedung Pasuban, Kantor
Gubenur Provinsi Lampung.

Menjadi narasumber dalam sosialisasi itu,
selain Zulkifli, adalah anggota MPR dari
Fraksi Partai Golkar, Azis Syamsuddin; dan
anggota MPR dari Kelompok DPD, Andi
Surya. Kedatangan Zulkifli bagi aparatur di
provinsi itu sangat penting, buktinya Kapolda
Lampung hadir dalam acara yang diliput oleh
banyak wartawan itu.

Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri,
yang hadir mewakili Gubernur yang sedang
ada urusan di Makassar, Sulawesi Selatan,
dalam kesempatan itu, menyatakan rasa
bangganya kepada orang Lampung yang bisa
menjadi Ketua MPR. “Menjadi Ketua MPR tidak
gampang,” ujarnya. Dengan adanya orang
Lampung menjadi orang penting di Indonesia,
dirinya berharap agar provinsi yang berada di
samping Selat Sunda itu mendapat perhatian.

Diakui oleh Bachtiar, karena Zulkifli-lah
Pemerintah Provinsi Lampung mendukung pro-
gram kerja yang dilakukan oleh MPR. “Kita mesti
mendukung praktik kebangsaan dan harus
diaplikasikan dalam keseharian,” paparnya. Di
hadapan jajaran dan aparatur pemerintahan,
Bachtiar menyatakan mendukung program
yang saat ini dilakukan oleh MPR yakni
Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945,
NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Menurut Zulkifli, pada periode lalu MPR
telah melakukan sosialisasi, sekarang tugas
kita untuk mewujudkan apa yang disebutnya
dengan janji kebangsaan. “Pancasila adalah
janji kebangsaan, demikian juga yang lain,”
ujar Zulkifli. Zulkifli menegaskan kita tidak
boleh basa basi dalam mewujudkan janji
kebangsaan.❏

AW
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Ragab Pimpinan MPR

Terbentuk Pimpinan dan Anggota

Badan-Badan di MPR

BERTEMPAT di Ruang GBHN, Komplek
MPR/DPR/DPD Jakarta, 13 November
2014, Pimpinan MPR melakukan Rapat

Gabungan dengan Pimpinan Fraksi dan
Kelompok DPD. Dikatakan oleh Ketua MPR,
Zulkifli Hasan, rapat itu terselenggara karena
ketentuan Peraturan Tata Tertib MPR Pasal
68 huruf (b) Tentang Jenis Rapat dan Pasal
82 ayat (3), Pasal 83 ayat (2), dan Pasal 85
Tentang Sifat-Sifat Rapat. “Yang
menyatakan rapat gabungan bersifat
tertutup yang hanya dihadiri oleh anggota
MPR dan undangan,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, rapat pada hari itu
membahas pengesahan pimpinan badan
sosialisasi, badan penganggaran, dan
badan pengkajian. Diinformasikan kepada
peserta rapat oleh Zulkifli, berdasarkan
Rapat Koodirnasi Pimpinan MPR dengan
Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Kelompok DPD
pada 6 November 2014 telah disepakati

Bebarapa keputusan diambil dalam rapat gabungan pimpinan MPR dengan pimpinan Fraksi Parpol

dan Kelompok DPD. Apa saja keputusannya?

beberapa hal.
Kesepakatan itu adalah komposisi

pimpinan badan sosialisasi dan badan
pengkajian, Fraksi Partai Golkar menempati
posisi wakil ketua badan sosialisasi dan

Fraksi PPP menempati posisi wakil ketua
badan pengkajian. “Berdasarkan musya-
warah dan mufakat disepakati terjadi
pertukaran antara Fraksi Golkar dengan
Fraksi PPP,” ujarnya. Kesepakatan lain,

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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komposisi keanggotaan badan-badan
sesuai dengan usulan masing-masing
fraksi dan Kelompok DPD maka telah
terdapat nama-nama anggota badan

sosialisasi, badan penganggaran, dan
badan pengkajian.

Dalam rapat tersebut terjadi perdebatan
yang cukup menarik, apakah pimpinan dan

anggota badan-badan itu bekerja selama
masa periode MPR atau ada evaluasi setiap
tahunnya. Akhirnya disepakati masa tugas
mereka selama lima tahun.

Dalam rapat tersebut juga disepakati
dibentuknya Tim Kerja Pimpinan MPR. Tim ini
dibentuk untuk membantu tugas pimpinan
MPR untuk merencanakan rencana kerja.
“Kita melaksanakan rapat di MPR dengan
musyawarah dan mufakat,” ujar Zulkifli.

Hadir dalam rapat ini seluruh pimpinan MPR
dan pimpinan fraksi, yakini: Ketua MPR
Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR E. E
Mangindaan, Hidayat Nurwahid, Mahyuddin,
dan Oesman Sapta. Hadir pula Ketua Fraksi
Partai Golkar Hardi Soesilo, Ketua Fraksi PDI
Perjuangan Ahmad Basarah, Ketua Fraksi
PKB Lukman Edy, Ketua Fraksi Nasdem
Bachtiar Aly, Ketua Fraksi PKS TB
Soenmandjaja, Ketua Fraksi Partai Hanura
Syarifuddin Suding, Fraksi PPP Irgan Chairul
Mahfidz, dan Ketua Kelompok DPD Bambang
Sadono.❏

AW
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Putaran Final LCC 2014

Wadah Menyatukan Generasi Muda

PUTARAN final Lomba Cerdas Cermat
(LCC) Pancasila, UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, NKRI dan

Bhinneka Tunggal Ika tahun 2014 resmi
dibuka, Sabtu malam 1 November 2014.
Adalah Sekretaris Jenderal (Sesjen) MPR
Drs. Eddie Siregar, M.Si., yang membuka
acara tersebut di Gedung Nusantara IV
Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Sabtu (1/
11) malam.

Meski acara pembukaan putaran final LCC
agak mundur dari jadwal yang direncana-
kan, karena sejumlah peserta yang datang
dari seluruh provinsi di Indonesia itu terlambat
tiba di Jakarta dengan alasan penerbangan,
tapi tak mengurangi antusiasme para peserta
mengikuti acara pembukaan LCC tersebut.
Walaupun sebagian dari mereka tampak
masih lelah, tapi bahagia.

Sebanyak 330 siswa/siswi dari 33

Lomba Cerdas Cermat (LCC) putaran final berlangsung 1 - 11 November 2014. Lomba ini dibuka

secara resmi oleh Sesjen MPR RI Eddie Siregar.

sekolah lanjutan tingkat atas mewakili 33
provinsi — ditambah dua guru pendamping
dan satu pendamping dari Dinas Pendidikan
setiap provinsi – dari 1 hingga 11 November
2014 memang berada di Jakarta mengikuti
putaran final LCC tingkat nasional 2014. Para
peserta ini adalah juara LCC tingkat provinsi
dari 33 provinsi di Indonesia.

Sesjen MPR Eddie Siregar dalam kata
sambutannya menyatakan, LCC ini selain
bertujuan untuk mencari gelar juara
nasional, juga bermaksud untuk menyatukan
generasi muda di seluruh Indonesia. Karena
itu, Eddie berharap, seluruh peserta bisa
menjalin komunikasi dengan peserta lainnya.
“Carilah teman sebanyak-banyaknya. Pal-
ing tidak setiap orang bisa mendapatkan 15
teman dari provinsi yang berbeda-beda,” ujar
Eddie Siregar.

Eddie juga berharap, kegiatan LCC ini
mampu menumbuhkan sikap mau menerima
kelebihan orang lain, dan mengakui
kelemahan sendiri. Ini penting, agar ke
depan sikap permusuhan sepert i
ditunjukkan anggota parlemen tidak perlu
terjadi lagi. Malu rasanya melihat anggota
DPR yang dipilih langsung oleh rakyat
sal ing berebut kekuasaan tanpa
mengindahkan rasa malu.

Pada kesempatan itu, Eddie juga
menjelaskan mengenai sejarah perjalanan
LCC pada 2014. Menurut Eddie, ada
sejumlah peristiwa menarik yang patut
dicontoh oleh semua peserta LCC, antara
lain menyangkut tatakrama  mengajukan
pendapat yang harus dilakukan secara
terpuji. Dan, mau menerima hasil lomba
dengan berbesar hati. “Kita harus berjiwa
besar, baik saat menyampaikan pendapat
maupun menerima hasil dari perjuangan yang
sudah kita lakukan”, ujar Eddie.

Acara pembukaan putara final LCC ini
terasa semakin meriah dengan tampilnya
group cabaret dari Universitas Padjajaran,
dan dimeriahkan pula oleh  hiburan organ
tunggal. ❏

MBO
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Alih-alih memanfaatkan potensi

hutan, manusia telah menciptakan

kerusakan alam yang sangat berbahaya.

Banjir, longsor, dan kekeringan adalah

sebagian dari buah keserakahan manusia.

Akibat keserakahan itu juga menyebabkan

punahnya puspa dan satwa yang seharusnya

dilindungi.
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SELINGAN

PERINGATAN  Hari Cinta Puspa dan
Satwa Nasional (HCPSN) ke-21 pada
5 November 2014 diliputi kekhawatiran

akan kerusakan lingkungan yang semakin
parah. Dari  hari ke hari berbagai media
massa memberitakan bermacam kabar buruk
menyangkut tragedi lingkungan. Mulai dari
kebakaran dan pembalakan hutan hingga
pembunuhan serta penyelundupan berbagai
satwa  langka.

Pembakaran merupakan salah satu
penyumbang kerusakan hutan terbesar.
Pembakaran menyebabkan musnahnya
ekosistem, membunuh flora dan fauna. Dan
memberi ancaman serius terjadinya banjir,
longsor dan kekeringan.

Celakanya, peristiwa itu terus terjadi.
Memasuki  musim penghujan atau
pertengahan pada Oktober silam  kabut asap
menyelimuti berbagai kawasan di tanah air.
Peristiwa ini terjadi  akibat tindak
pembakaran hutan. Berdasar data  satelit
Terra dan Aqua dari BMKG hingga  Minggu
(12/10) di Sumatra ditemukan 153 titik panas.
Jumlah tersebut masing-masing di Sumsel
144 titik panas, Riau 3 titik panas, Jambi 3
titik panas, Kepri 2 titik panas, dan Aceh 1
titik panas.

Kabut asap yang muncul akibat
pembakaran itu membuat  jarak pandang di
Pekanbaru hanya 500 m, Rengat 50 m,
Dumai 1 km dan Pelalawan 500 m.  Kabut
asap  menyebabkan Indeks Standar
Pencemaran Udara (ISPU) sebesar 240,

menandakan bahwa kondisi udara  sangat
tidak sehat.

Kabut asap juga menerjang wilayah
Kalimantan. Berdasar pengamatan dari
satelit Modis, diperoleh data bahwa di Kalbar
terdapat 26 titik api, Kalteng 220 titik api, dan
Kaltim 50 titik api. Untuk mengatasi
kebakaran, ribuan petugas dibantu
masyarakat  berusaha melakukan
pemadaman. Selain itu ribuan kali pesawat
helikopter melakukan pemboman air dari
udara.

Tak cukup sampai di situ. Kebakaran juga
turut menghanguskan hutan seluas 5 hektar
di puncak Merbabu.  Pada  Jumat (17/10)
kebakaran itu  dapat padamkan. Ini
dimungkinkan setelah  petugas gabungan
dari Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD),  Dinas Kehutanan (Dishut),
dan masyarakat bahu membahu
memadamkan api.

Kerusakan hutan yang diakibatkan
kebakaran makin sempurna dengan
maraknya berbagai aksi pembalakan liar.
Sebuah studi kerjasama antara Britania
Raya dengan Indonesia pada 1998
mengindikasikan, sekitar 40% dari seluruh
kegiatan penebangan adalah liar. Dari
kegiatan ilegal tersebut Negara diperkirakan
merugi hingga US$  365 juta.

 Sementara data dari Bank Dunia
menunjukkan,  sejak  1985 hingga 1997
Indonesia telah kehilangan hutan sekitar 1,5
juta hektar  per tahun.   Besarnya luasan

kerusakan hutan dan volume penebangan
liar ini   berkaitan dengan meningkatnya
kebutuhan kayu. Baik  di pasar internasional
maupun nasional. Juga karena  lemahnya
penegakan hukum dan pemutihan kayu yang
terjadi di luar kawasan tebangan.

Kondisi tersebut semakin parah jika
memerhatikan data dari hasil penelitian
Greenpeace. Lembaga dunia yang bergerak
di bidang lingkungan hidup ini  mencatat,
tingkat kerusakan hutan di Indonesia
mencapai angka 3,8 juta hektar per tahun.
Tinggi angka kerusakan ini  sebagian besar
disebabkan oleh aktivitas illegal logging atau
penebangan liar.

Sedangkan  data Departemen Kehutanan
2006 memperlihatkan, luas hutan yang rusak
dan tidak dapat berfungsi optimal telah
mencapai 59,6 juta hektar dari 120,35 juta
hektar kawasan hutan di Indonesia, dengan
laju deforestasi atau penggundulan hutan
dalam lima tahun terakhir mencapai 2,83 juta
hektar  per tahun. Bila tidak dikendalikan
maka hutan di Sumatra,  Kalimantan,
Sulawesi dan Papua akan segera merangas.
Masih dari Departemen Kehutanan
disebutkan  bahwa Indonesia mengalami
kerugian tak kurang dari Rp 83 miliar per hari
sebagai kerugian finansial akibat
penebangan liar.

Mega  Biodiversity

Menanggapi tingginya kerusakan hutan
dan kerugian yang diderita, pengamat
lingkungan Bob Soelaiman Effendi mengajak
semua kalangan, menghentikan penebangan
hutan. Sekaligus  turut serta dalam upaya
mempertahankan wilayah hutan yang masih
tersisa. Di sisi lain pemerintah juga harus
lebih tegas menindak oknum pelaku
pembalakan. Dan memberikan sanksi berat
bagi para perusak hutan. Lebih penting lagi,
semua kegiatan pemanfaatan hutan yang
dilakukan dengan cara penebangan dan
pembakaran hutan harus distop.

Kalau alasannya ekonomi, pemotongan
kayu di hutan, menurut Soelaiman, tidak tepat.
Apalagi, potensi yang dimiliki hutan tidak
terbatas pada kayunya. Ada komoditas lain
yang tidak kalah berharga dibanding kayu.
Salah satu diantaranya adalah potensi yang
dimiliki gubal  gaharu. Di pasar lokal   bahan
dasar pembuatan minyak wangi ini memiliki
nilai ekonomis mencapai Rp 150 juta per kg.
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Sementara  produk serupa di pasar
internasional  bisa dijual hingga  Rp 700 - Rp
900 juta per kg.

“Thailand bisa maju tanpa menjual kayu di
hutan yang mereka miliki. Thailand
mengoptimalkan hasil sawah dan kebun
sebagai komoditas yang mereka jual, bahkan
diekspor ke luar negeri”, kata Soelaiman
menambahkan.

Artinya, ada potensi yang sangat besar
untuk mengembangkan potensi yang dimiliki
hutan, tanpa harus menebang pohon yang
ada di dalamnya.   Apalagi pemotongan  kayu
terbukti telah menghancurkan ekosistem
yang sebelumnya menjadi kekayaan mega
biodiversity Indonesia.

Melihat kondisi hutan Indonesia dan
ancaman terhadap biodiversity-nya, kata
Soelaiman, menjadikan Peringatan  Hari Cinta
Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN) terasa

semakin penting. Dengan harapan,
peringatan  HCPSN  bisa meningkatkan
kesadaran masyarakat akan pentingnya
hutan. Sekaligus meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pelestarian hutan.

Sayangnya, hingga 21 tahun peringatan
HCPSN, kata Soelaiman, gerakan tersebut
masih bersifat retorika dan seremonial
belaka. Belum banyak kegiatan yang
langsung bersentuhan dengan persoalan
kelestarian lingkungan. Sehingga, usai
peringatan selesai pula semangat yang
sebelumnya digembar-gemborkan. Tidak ada
kegiatan yang sifatnya berkelanjutan. “Saya
harus sampaikan ini meski sesungguhnya
tidak enak didengarkan. Namun,  inilah
kenyataan yang ada. Semoga ke depan
benar-benar ada perbaikan”, harap

Soelaiman.
Sementara  Deputi  Bidang Pengendalian

Kerusakan Lingkungan  dan Perubahan Iklim
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI  Arief Yuwono MA berharap,
peringatan  HCPSN menjadi momentum
peningkatan  kesadaran  masyarakat
terhadap kekayaan lingkungan yang dimiliki
bangsa Indonesia.  Selain itu, HCPSN juga
bisa dijadikan momentum   meningkatkan
partisipasi masyarakat untuk ikut menjaga
dan melestarikan mega biodiversity yang
dimiliki.

“Kita merupakan  Negara terbesar kedua
setelah Brazil dalam hal  mega biodiversity.
Termasuk kekayaan laut,  ikan dan daratan.
Semua itu  merupakan   modal dasar
pembangunan, dan sarana meningkatkan
kesejahteraan masyarakat”, kata Arief
Yuwono menambahkan.

Munculnya kesadaran masyarakat terhadap
mega biodiversity diharapkan bisa   mengurangi
risiko kerusakan lingkungan. Ini penting karena
lingkungan hidup memang rentan terhadap
berbagai jenis kerusakan. Baik itu pembakaran
hutan, pembajakan,  perubahan fungsi lahan,
maupun perubahan iklim.

Sejarah HCPSN

HCPSN diperingati pertama kali pada 1993
berdasarkan Kepres No. 04 Tahun 1993
yang ditandatangani  Presiden RI saat itu,
Soeharto. Bersamaan dengan itu  ditetapkan
tiga jenis  flora dan  fauna sebagai Puspa
dan Satwa Nasional.

Ketiga jenis flora nasional itu adalah: Melati
(Jasminum sambac) sebagai Puspa
Bangsa, Anggrek Bulan (Palainopsis

amabilis) sebagai Puspa Pesona, dan
Padma Raksasa (Rafflesia Arnoldi) sebagai
Puspa Langka. Sedangkan tiga jenis flora
nasional yang ditetapkan  itu adalah  Komodo
(Varanus komodoensis) sebagai Satwa
Nasional. Ikan siluk merah atau Arwana
merah (Schleropagus formosus) sebagai
Satwa Pesona. Serta Elang Jawa
(Spezaitus barteli) sebagai Satwa Langka.

Lahirnya HCPSN tak bisa lepas dari peran
almarhum Letjen TNI (Purn) D. Azhari. Setelah
selesai dari tugas kemiliterannya  Letjen TNI
(Purn) D. Azhar  menjadi aktivis lingkungan
hidup, khususnya pelestarian satwa. Dialah
yang  menggagas serta mengusulkan
kepada pemerintah untuk meresmikan Hari
Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN).

HCPSN ditetapkan  menyusul
diselenggarakannya KTT Bumi di Brasil tahun
1992. Konferensi ini antara lain

menghasilkan Konvensi PBB mengenai
Keanekaragaman Hayati. Kemudian,
Pemerintah Indonesia meratifikasinya lewat
penerbitan UU Nomor 5 Tahun 1994 sebagai
wujud komitmen nasional di bidang
lingkungan hidup. Jadi, HCPSN memiliki roh,
spirit apresiasi, sekaligus komitmen terhadap
lingkungan hidup, khususnya untuk
pelestarian keanekaragaman hayati sebagai
kekayaan bangsa Indonesia.

Pada 2014 ini, HCPSN mengambil tema,
“Keanekaragaman Puspa dan Satwa Pesisir
dan Laut untuk Ketahanan Pangan dan
Pembangunan yang Berkelanjutan”. Tema ini
diangkat dengan tujuan  mengingatkan
kembali aset puspa dan satwa di pesisir dan
laut Indonesia sebagai negara maritim yang
besar bagi ketahanan pangan untuk
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tercapainya pembangunan berkelanjutan.
Sedangkan Ikon Puspa Nasional Tahun

2014 adalah Taka (Tacca leontopetaloides)
dan Ikon Satwa Nasional Tahun 2014  penyu
sisik (Eretmochelys imbricate). Penetapan
Ikon Puspa dan Satwa ini untuk
memperkenalkan kepada seluruh
masyarakat umum, dunia usaha dan
pemerintah di sektor terkait, baik di pusat
dan daerah untuk melindungi puspa dan
satwa nasional dari kepunahan ataupun
pengakuan pihak asing. Puspa dan satwa
nasional sebagai aset kekayaan hayati
Indonesia harus dijaga dan dilestarikan dari
ancaman kepunahan pada habitat aslinya di
alam Indonesia.

Untuk meramaikan HCPSN 2014, panitia
melaksanakan beberapa kegiatan
pendukung. Antara lain, Lomba Foto Satwa
Nasional 2014 oleh Taman Safari Indonesia,
Pelatihan dan pengenalan satwa oleh
Sahabat Satwa Ragunan, Penananman
mangrove oleh Kwarnas Pramuka, dan
Pemuliaan Burung Tekukur oleh Taman Mini
Indonesia Indah. Serta Marine Cammp,
Workshop ordnatum, Sahabat Bakau oleh
Yayasan Garuda Indonesia.

Juga penandatanganan MOU Pemkab
Wakatobi – LIPI untuk pembangunan Kebun
Raya Kehati Wakatobi, pelepasan tukik (anak
penyu) dan Pelantikan Pimpinan SAKA
Kalpataru Sulawesi Tenggara.
Pencanangan Deklarasi “Save Borneo”,
Seminar Save Borneo dan Pelantikan
Pimpinan SAKA Kalpataru Kalimantan Utara
di Kota Tarakan. Peresmian Hutan Kota

Mayasih di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat
dan pembentukan Sako Kehati. Serta jalan
sehat yang akan dihadiri oleh Presiden RI
bersama anak-anak sekolah dan Pramuka
mengenakan pakaian atau kostum puspa dan
satwa.

Ditingkat  internasional, peringatan flora
dan fauna ini dilakukan secara terpisah.
Masing-masing Hari Binatang Sedunia
diperingati setiap  4 Oktober. Sementara Hari
Lingkungan Hidup Internasional dirayakan
pada 5 Juni. Peringatan Hari Binatang
Sedunia  dimulai di Florence, Italia, 1931 pada
konvensi para ahli ekologi. Sedangkan
penetapan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan
Hidup Internasional ditandai dengan

pelaksanaan konferensi PBB yang
membahas tentang lingkungan hidup.
Konferensi tersebut berlangsung di
Stockholm pada 1972 yang dikenal sebagai
Konferensi Stockholm. Sedangkan   5 Juni
merupakan  hari pembukaan konferensi dan
ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup
International.

Pangan Alternatif

Sebagai ikon Puspa dan Satwa Nasional
Tahun 2014, taka (Tacca leontopetaloides)
dan  penyu sisik (Eretmochelys imbricate)
keberaannya   diharapkan bisa dikenal
masyarakat secara luas. Kemudian mampu
menumbuhkan minat masyarakat untuk turut
serta dalam upaya pelestarian.

Taka merupakan salah satu jenis
tumbuhan berbunga. Tanaman ini masuk ke
dalam keluarga talas-talasan. Umbi dari

tacca tidak dapat langsung dikonsumsi
karena mengandung senyawa yang berasa
pahit.  Namun, senyawa yang pahit ini dapat
dihilangkan dengan merendam umbi taka
dalam air tawar. Hingga kini pengembangan
umbi taka masih sangat terbatas. Salah satu
bentuk pemanfaatannya adalah dijadikan
terigu sebagai bahan dasar pembuatan
biskuit.

Tacca leontopetaloides memiliki banyak
sinonim. Di Indonesia terdapat  beberapa
sebutan yang diberikan pada tumbuhan ini.
Namun, secara umum tumbuhan ini biasa
disebut  umbi taka. Di Jawa Tengah dan
Jawa Timur, umbi taka dikenal dengan nama
kecondang. Di Jawa Barat, khususnya di
daerah Garut,  jalawure. Di Sumatra dikenal
dengan  taka laut.

Taka  merupakan tumbuhan daerah tropis.
Tanaman ini kemungkinan besar berasal dari
Malaysia,  karena di sana  ditemukan variasi
jenis lain yang berada dalam marga yang
sama.   Di Indonesia, umbi taka ditemui tumbuh
liar di seluruh wilayah pesisir Indonesia,
misalnya di daerah pesisir Garut Selatan dan
di Kepulauan  Karimunjawa.

Hampir seluruh bagian  Tacca
leontopetaloides dapat dimanfaatkan. Di
Kampung Cigadog, Garut, Jawa Barat, umbi
taka  dimanfaatkan sebagai pangan alternatif
pengganti beras dan  bahan dasar
pembuatan kue. Biasanya umbi taka dibuat
tepung, kemudian  digunakan sebagai bahan
baku kue, baik  basah maupun  kering.

Pembuatan kue dengan bahan dasar umbi
ini  dilakukan untuk acara-acara tertentu.
Misalnya  hajatan atau pada saat hari raya.
Di luar negeri, selain dimanfaatkan sebagai
panganan, taka juga banyak dimanfaatkan
sebagai obat, pestisida, dan  barang
kebutuhan lain.

Sedang penyu sisik merupakan jenis
penyu yang terancam punah.  Penyu jenis
ini  tergolong dalam familia Cheloniidae.
Penyu sisik  memiliki bentuk tubuh yang datar
dengan sebuah karapaks sebagai pelindung,
dan sirip menyerupai lengan yang
beradaptasi untuk berenang di samudra
terbuka.

Perbedaan sisik  dari penyu lain  adalah
paruhnya yang melengkung dengan bibir
atas yang menonjol, dan tampilan pinggiran
cangkangnya seperti gergaji. Cangkang
penyu sisik dapat berubah warna sesuai
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Sekarang atau  Musnah Sama Sekali
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penyusutan. Bila

penyusutan itu terus

dibiarkan, niscaya

kepunahan berbagai

makhluk hidup di

Indonesia itu tak kan

bisa terelakkan.

temperatur air. Walaupun banyak
menghabiskan  hidupnya di samudra
terbuka, sesekali hewan juga mendatangi
laguna yang dangkal dan terumbu karang.

Praktik memancing menyebabkan populasi
penyu sisik terancam punah. World
Conservation Union mengklasifikasikan
penyu sisik sebagai spesies kritis.  Rata-
rata penyu sisik dewasa   dapat tumbuh
sampai ukuran 1 meter   dan berat  80 kg.
Sedangkan penyu sisik terbesar yang
pernah ditangkap memiliki berat 127 kg.

Di kawasan Indonesia Timur, penyu sisik
kerap dijadikan menu  santapan  istimewa.
Terlebih pada saat dilaksanakan jamuan
pesta. Inilah salah satu penyebab
menyusutnya jumlah penyu sisik, karena
mereka mendapatkan komoditas ini dengan
cara berburu di alam bebas.

 Sadar  dengan  bahaya kepunahan penyu
sisik, pada 1984 sampai 1990, pemerintah
melalui Direktorat Jenderal Perlindungan
Hutan dan Pelestarian Alam (Ditjen PHPA)
melaksanakan program  Pelestarian  di Pulau

INDONESIA memiliki keanekaragaman
makhluk hidup yang sangat tinggi. Konon
menjadi tertinggi  ketiga  setelah Brazil

dan Republik Demokratik Kongo. Karena itu
Indonesia mendapat penghargaan dari
berbagai pihak  yang menyebut wilayah
Indonesia sebagai “Mega Biodiversity” atau
keanekaragaman mahluk hidup yang tinggi.

Yang lebih penting lagi, dari berbagai
keanekaragaman hayati  yang ada di
Indonesia, sebagian makhluk hidup
merupakan endemik. Artinya, hanya ada di
Indonesia dan tidak ditemukan di negara lain.
Karena itu, jika makhluk tersebut sampai
hilang dari Indonesia hampir bisa dipastikan
musnah juga dari muka bumi.

 Diperkirakan wilayah Indonesia memiliki
10% dari total  tumbuhan yang ada di dunia,
terdiri dari: 12% mamalia, 16% reptil, 17%
burung, dan 25%  dari total ikan  di dunia
hidup di Indonesia.  Padahal  luas Indonesia
hanya 1,3 % dari luas bumi.  Di Indonesia,
terdapat 400 jenis buah-buahan yang dapat
dimakan dan sangat bermanfaat bagi
kehidupan manusia. Sebanyak 7.500 jenis
tumbuhan obat. Atau 10%  tumbuhan obat
yang ada di dunia ditemukan di Indonesia.
Selain itu, negeri ini memiliki 450 jenis terumbu
dari 700 jenis yang ada di dunia.

Selain itu, dari 515 jenis mamalia  di
Indonesia, 36% diantaranya merupakan
endemik. Dari 121 jenis jenis kupu-kupu  yang

ditemukan di Indonesia 44% diantaranya
endemik. Di Indonesia juga bisa ditemukan
600 jenis reptil, 1.519 jenis burung yang
28% diantaranya endemic.

Dari ratusan makhluk hidup yang bersifat
endemik itu beberapa diantaranya sempat
dijadikan icon dalam peringatan Hari Cinta
Puspa dan Satwa Nasional. Antra lain,
pohon sagu (Metroxylon sago) dan ikan hiu
gergaji (Pristris microdon) sebagai icon
HCPSN 2013.

Mangrove Kandell ia Candel
(Rhyzoporaceae)  dan badak Sumatra
(Dicerorhinus sumatrensis) sebagai icon
2012. Sedangkan pada 2011, iconnya adalah
bunga tetepok (Nymphoides indica)  dan
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Semak Daun Kepulauan Seribu. Kegiatan
tersebut dilaksanakan melalui kegiatan
penangkaran dengan sumber dana dari
APBN. Program ini bertujuan   melindungi
habitat dan jumlah populasi penyu sisik   yang
makin berkurang, khususnya  di perairan
Kepulauan Seribu. Program tersebut
dilanjutkan  di Pulau Pramuka pada 2001-
2005. Secara   formal kegiatan tersebut
dikelola oleh Balai Taman Nasional Kepulauan
Seribu. ❏
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katak api (Leptophyre kruentata tschudi).
Sementara pada 2014, ini pilihan icon  Puspa
Nasional  adalah taka (Tacca leontope-
taloides). Sedangkan  icon  satwa nasional-
nya adalah  penyu sisik (Eretmochelys
imbricate).

Selain icon HCPSN, pemerintah juga
menetapkan tiga jenis  flora dan  fauna
sebagai Puspa dan Satwa Nasional. Ketiga
jenis flora nasional itu adalah melati
(Jasminum Sambac), sebagai Puspa
Bangsa, anggrek bulan (Palainopsis
amabilis) sebagai Puspa Pesona, dan
padma raksasa (Rafflesia Arnoldi), sebagai
Puspa Langka. Sedangkan tiga jenis flora
nasional yang ditetapkan  itu adalah  komodo
(Varanus komodoensis) sebagai Satwa
Nasional. Ikan siluk merah atau arwana
merah (Schleropagus formosus) sebagai
Satwa Pesona. Serta elang Jawa
(Spezaitus barteli) sebagai Satwa Langka.

Padma Raksasa

Meski kekayaan hayati Indonesia sangat
melimpah bukan berarti keberadaannya
aman. Ancaman ini salah satunya pernah
disampaikan Guinness World Records.
Pada 2008, Guinness World Records
mencatat rekor, Indonesia sebagai negara
yang paling cepat pertambahan jumlah hutan
yang rusak.

Menurut Guinness World Records, setiap
tahun Indonesia kehilangan hutan seluas 1,8
juta hektar. Kerusakan yang terjadi di daerah
hulu   turut merusak kawasan di daerah hilir
(pesisir). Beberapa alasan menyertai
kerusakan hutan di Indonesia. Mulai dari
pembakaran, pembalakan, hingga illegal
loging.

Sementara, menurut catatan Down The
Earth, proyek Asian Development Bank
(ADB) di sektor kelautan Indonesia telah
memicu terjadinya alih fungsi secara besar-
besaran. Dan, menempatkan hutan bakau
menjadi kawasan pertambakan.

Padahal, selain berfungsi melindungi
pantai dari abrasi, hutan bakau merupakan
habitat yang baik bagi berbagai jenis ikan.
Kehancuran hutan bakau mengakibatkan
nelayan harus mencari ikan dengan jarak
semakin jauh, dan menambah biaya
operasional dalam mencari ikan. Selain itu,
hancurnya hutan bakau juga mengakibatkan
rentannya kawasan pesisir Indonesia

terhadap terjangan air pasang laut dan banjir,
terlebih di musim hujan.

Rusaknya lingkungan memberi kontribusi
yang sangat besar bagi kepunahan berbagai
satwa. Terbukti besarnya tingkat kerusakan
hutan membuat Indonesia  menjadi salah satu
negara teratas dalam kepunahan flora-
fauna. Menurut Red Data Book dari Union
for Conservation of Nature,  jumlah flora-
fauna Indonesia yang terancam punah
mencapai 128 jenis mamalia, 104 jenis
burung, 60 jenis ikan, dan 590 jenis tanaman.

Besarnya ancaman tersebut makin mudah
ditemukan di tengah masyarakat.  Jalak  Bali
misalnya,  di habitat aslinya sudah nyaris
punah. Tetapi,  Jepang yang awalnya meminta
bibit dari Indonesia memiliki populasi yang amat

besar untuk keperluan kebun binatang. Bahkan
pengembangbiakan jenis burung ini  di Bali
harus meminta bibit dari Jepang.

Sedangkan burung kakak tua yang nyaris
punah di Indonesia berhasil dikembangkan
Filipina. Negara itu  telah  mengembang-
biakkan burung kakak tua Indonesia dengan
populasi yang besar. Sehingga  mampu
mengirim   ke beberapa negara. Begitu pula
populasi komodo pun kini lebih tinggi di
Australia ketimbang di habitat aslinya.
Demikian pula kayu hitam di Sulawesi dan
Kalimantan yang sudah mendekati
kepunahan.

Karena itu pemerhati lingkungan Bob
Soelaiman Effendi  meminta pemerintah untuk
bersungguh-sungguh  dalam menjaga dan

melestarikan lingkungan. Pemerintah perlu
menjadikan   Hari Cinta Padma dan Satwa
Nasional sebagai momentum melihat realita
lingkungan. Sekaligus melakukan perbaikan
secara nyata disemua sector.

“Pemerintah harus menghentikan kegiatan
yang hanya bersifat seremonial, dalam
kegiatan HCPSN yang diperingati tiap tahun.
Ini penting karena kerusakan lingkungan dan
ancaman kepunahan memberikan pekerjaan
rumah yang sangat besar”, kata Bob
Soelaiman.

Saat ini, kata Bob Soelaiman, kondisi
lingkungan dan ancaman kepunahan  sudah
berada di depan mata. Ancaman tersebut
salah satunya bisa dibuktikan dengan
melihat kondisi di sungai Citarum dan
Ciluwung. Dulu, dua puluh tahun lalu, kedua
sungai yang selalu memberikan ancaman
banjir bagi masyarakat Jakarta itu memiliki
tak kurang dari 200 spesies ikan.  Kini 95
diantaranya punah. Sedangkan sisanya juga
makin sulit ditangkap. Kalau tidak segera
diatasi, bukan tidak mungkin sisa-sisa ikan
di Citarum dan Ciliwung sebentar lagi pun
akan segera punah.

Ini belum termasuk kegiatan-kegiatan
yang  langsung  berpengaruh terhadap
kelestarian alam. Pasalnya, dalam setahun
ini saja terdapat usaha penyelundupan
berbagai satwa langka ke luar negeri. Pada
Juni lalu, misalnya, Badan Karantina
Kementerian Pertanian dan Otoritas Bandara
Soekarno-Hatta  menggagalkan dua kali
percobaan penyelundupan satwa langka.
Antra lain, orang utan,  siamang, owa jawa,
kakak tua raja, kukang, sanca batik, dan
cucak hijau.

Sedangkan pada  September,  anggota
Polres Talaud bekerja sama dengan petugas
konservasi serta Komunitas Pencinta Alam
Pulau Karakelang berhasil menggagalkan
transaksi  jenis burung sampiri. Padahal jenis
burung sampiri sudah dinyatakan sebagai
spesies langkan yang dilindungi.

Selain itu, masih di bulan Oktober, Satgas
Pamtas Yonif Linud 501/Bajra Yudha di Pos
Lintas Batas Kecamatan Jagoi, Kabupaten
Bengkayang, Kalimantan Barat,
mengamankan 1.864 butir telur penyu yang
hendak diperjualbelikan. Telur-telur itu
berasal dari  Sambas, Singkawang, dan
Pulau Tambelan, Riau. ❏

MBO
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DARI tahun ke tahun,  luasan kawasan
hutan Indonesia terus menurun.
Diperkirakan, jutaan bahkan miliaran

batang kayu turut lenyap berbarengan
dengan  berkurangnya lahan hutan. Kondisi
ini menyebabkan berbagai wilayah di
sekitar hutan mengalami berbagai macam
bencana. Mulai dari banjir dan longsor pada
saat musin hujan, hingga kekeringan yang
menyebabkan kerawanan pangan pada
saat musim kemarau datang.

Selain mengundang bencana,
penggundulan hutan juga menyebabkan
terusiknya kehidupan para penghuni rimba.
Sebagian makhluk hutan itu terpaksa
mengungsi ke tempat lain, atau bahkan
masuk ke perkampungan. Celakanya,
sebagian lagi masuk ke dalam perangkap
pemburu, kemudian dijual kepada para
kolektor. Dan, tak jarang pula satwa
penghuni rimba itu  mati akibat stress
akibat kehilangan alam habitatnya.

Bagi  Ir. Arief Yuwono, MA.,  Deputi
Bidang Pengendalian Kerusakan
Lingkungan  dan Perubahan Iklim
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI, bencana yang menimpa
kehidupan manusia dan para penghuni
rimba itu disebabkan oleh manusia sendiri.

Arief Yuwono MA

Butuhkan Satu Planet Bumi Lagi

Penebangan pohon dilakukan secara
sembrono, dan minimnya kepedulian
terhadap lingkungannya membuat
kerusakan hutan terus bertambah.

Lantas, seperti apakah  sebenarnya
pandangan Arief  terhadap lingkungan. Apa
yang membuat kualitas hutan terus
menurun? Dan, bagaimana pula mengatasi
kerusakan alam yang menimpa Indonesia?
Berikut petikan wawancara dengan Majalah
Majelis yang menemuinya usai rapat kerja
dengan DPD RI beberapa waktu lalu.

Pada 5 November kita memperingati
Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional
(HCPSN). Nah, bagaimana Anda melihat
kondisi lingkungan kita saat ini?

Yang pasti, luas bumi yang kita huni
bersama ini tidak bertambah,  sementara
jumlah manusianya terus meningkat. Artinya,
ruang hidup manusia makin lama semakin
sempit, karena  dihadapkan pada
keterbatasan. Dulu,  bumi kita dihuni oleh 4,5
miliar penduduk, sekarang dihuni tak kurang
dari  tujuh miliar manusia. Bisa dibilang kita
membutuhkan satu lagi planet bumi untuk
penduduk dunia sedekian besarnya itu.
Belum lagi kalau bicara masalah dampak
yang muncul akibat penambahan jumlah

manusia tersebut. Ada dampak sosial,
penurunan kualitas alam, dan juga
perubahan iklim. Ini adalah soal demografi,
karena itu dibutuhkan langkah kongkret di
bidang ini.

Selain itu, penggunaan teknologi dalam
hidup manusia telah menimbulkan
ketergantungan yang amat sangat. Apalagi
teknologi membuat hidup manusia terasa
lebih nikmat dan nyaman. Intinya, kehidupan
manusia sangat diuntungkan hadirnya
teknologi. Namun,  di balik semua itu, kalau
tidak hati-hati dalam pemakaian teknologi
maka yang akan terjadi adalah kontribusi
teknologi terhadap kerusakan dan
pencemaran juga akan bertambah cepat.

Sayangnya, masih banyak manusia yang
belum memerhatikan  lingkungan saat mereka
mengambil keputusan.  Yang  dipikirkannya
selalu kepentingan jangka pendek dan
sesaat. Mereka   lupa, sesungguhnya hidup
ini tidak hanya untuk hari ini. Hidup kita masih
panjang.  Kita  punya anak cucu, karena itu
saat mengambil keputusan seharusnya tetap
memerhatikan lingkungan.

Melihat persoalan yang demikian
kompleks, menurut Anda, seberapa
urgensi peringatan HCPSN tahun ini?

Melihat kondisi alam terus merosot,
peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa
Nasional terasa menjadi sangat penting. Kita
harus bisa membuat HCPSN ini  menjadi
momentum  memberi kesadaran  bahwa
Negara kita  kaya  biodiversity. Bahkan
terkaya kedua di dunia setelah Brazil.
Kekayaan biodiversity yang dimiliki Indonesia
seharusnya  menjadi modal dasar
pembangunan, dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Ternyata, kondisinya jauh panggang dari
api. Bukannya meningkatkan kesejahteraan,
namun biodiversity yang dimiliki Indonesia
itu mengalami berbagai ancaman, antara lain:
pembakaran hutan,  pembajakan, hingga
perubahan fungsi lahan. Akibatnya,
biodiversity yang ada di dalamnya pun
terkena degradasi atau juga disparitas.

Dengan kata lain,  kalau  tidak segera
melakukan  langkah  kongkret  untuk

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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SELINGAN

mengatasinya maka pandangan keliru
seolah-olah kalau ingin sejahtera  harus
merusak biodiversity. Kalau ini terjadi, nicaya
nasib mega hayati Indonesia bakal kian
memprihatinkan. Padahal  ada konsep lain
yang bisa dikerjakan dengan baik, yaitu
mengarah pada sustainable development,
semuanya harus berkelanjutan.

Apa sih makna pembangunan
berkelanjutan itu? Pembangunan
berkelanjutan adalah pembangunan yang
betul-betul memerhatikan aspek sosial
ekonomi dan lingkungan. Bahkan
berdasarkan RPJMN yang baru   ada ukuran-
ukuran pembangunan yang mengarah
kepada  pembangunan berkelanjutan yang
lebih nyata lagi.

Kita tahu RPJMN adalah   arah

pembangunan, termasuk juga  politk
anggarannya.  Atas dasar itu,  HCPSN 2014
menjadi sangat penting, terutama melihat
momentumnya, baik dari segi potensi maupun
dari segi ancamannya.  Mungkin kita harus
keluar dengan hal-hal lebih cepat, dan lebih
kongkret.

Intinya, saat kita bicara  tentang lingkungan
dalam konteks HCPSN, atau   kondisi alam
Indonesia, yang harus dilakukan adalah
perubahan mainset. Selama ini  kerusakan
lingkungan terjadi karena persepsi   kita
terhadap SDA (sumber daya alam) itu salah.
Seolah-olah kalau melihat SDA yang
melimpah maka cara mengambilnya pun
harus dihabiskan, sehingga yang muncul
justru  kerusakan lingkungan yang hebat.

Bagaimana Anda melihat potensi
biodiversity yang kita miliki?

Biodiversity itu adalah kata-kata yang
sangat besar maknanya. Biodiversity terdiri
dari tiga  level, yaitu: ekosistem,  jenis, dan
sumber daya genetik. Bicara  ekosistem,
tidak hanya taman nasional tapi juga
kawasan pegunungan, perkotaan, dan
pesisir laut.  Jadi,  betapa kita sangat kaya.

Bicara  jenis, kita  ini melimpah luar biasa.
Di antara  jenis itu banyak yang endemic
yang tidak ada di negara lain, hanya ada di
Indonesia. Contoh, kalau kita pergi ke
Sulawesi, maka kita akan mendapati flora
fauna atau jenis yang ternyata tak ada di
tempat lain. Ada  babi rusa, anoa, maleo,
dan kayu hitam. Semua itu tidak  hanya
bermakna benda, tapi harus dimaknai

sebagai ekosistem yang sangat unik. Karena
tidak ditemukan di negara lain, maka   nilai
ekonomisnya pasti tinggi sekali, dan  harus
dijaga.

Selanjutanya bicara  sumber daya genetik.
Atau bahan baku dari banyak hal, yang
bermanfaat bagi kehidupan kita. Kalau    di
perkotaan   ada yang menjual jamu,
sebenarnya itu memanfaatkan sumber daya
genetik dengan pengetahuan tradisional.
Dan, itu diatur dalam Protocol Nagoya.
Protocol Nagoya sendiri sudah  undangkan
melalui UU No 11 tahun 2013. Itu artinya, kita
sudah berbicara bahwa sumber genetik dan
traditonal knowledge yang ada di Indonesia
harus dilindungi.  Dan  apabila diminati
Negara lain maka ada  aturannya, yaitu

mengarah pada bonafide sharing. Tidak
hanya berhenti pada  transaksi konvensional
berupa jual beli,  tapi  lebih dari itu.

Sebagai contoh,  endemik itu tidak ada di
mana-mana.  Itu  artinya, kalau ternyata
genetiknya bisa dimanfaatkan dengan
teknologi yang sangat luar biasa tinggi oleh
Negara asing, maka sebetulnya kita bisa
hitung berapa nilainya. Dan, pada saat
dialihkan menjadi industri, saya kira dia harus
memberikan kompensasi atau harga yang
layak. Baik kepada pemiliknya, misalnya
masyarakat adat,  maupun  kepada Negara
untuk bisa dihitung menjadi pembagian
keuntungan yang adil dan beradab

Berapa banyak flora fauna endemik
Indonesia dan bagaimana kabarnya
sekarang?

Jumlahnya tentu sangat banyak, namun
kita belum memiliki data yang akurat. Saat ini
kita sedang mengumpulkan berbagai data
yang sudah ada, kemudian merekamnya
sesuai  aturan internasional. Data di LIPI
menunjukkan, Indonesia memiliki 2 juta
specimen, sementara pihak kehutanan juga
memiliki data tersendiri. Kita juga sedang
mendaftar semua inpasif, yaitu flora dan
fauna yang asalnya dari luar. Sampai saat
ini jumlahnya sekitar  3000, dan 300
diantaranya dipastikan masih ada. Semua
itu didapat dari hobi, misalnya  piranha.

Contoh lain, di Taman Nasional Kediri,
Jawa Timur, terdapat   tumbuhan yang
namanya akasia melotika. Tanaman ini
tadinya ditanam sebagai sekam bakar.
Ternyata  tumbuhnya sangat cepat sehingga
dominan dan   mengokupasi.  Kondisi ini
menyulitkan banteng untuk mencari makan.
Jadi, banyak sekali dan terus bergerak. Kita
berusaha mengumpulkan semua itu.

Mempertahankan keberadaan fauna
melalui kebun binatang, bagaimana
pendapat Anda?

Langkah  konservasi itu bisa ditempuh
dengan  dua cara. Pertama, menggunakan
sistem insitu,  yaitu  menjaga kawasan agar
bertahan seperti alam aslinya. Ini bisa
ditemukan di  taman nasional. Kedua, eksitu
atau di luar kawasan. Contohnya, kebun
raya dan kebun binatang. Menjadi  tidak baik
kalau daya tampungnya tidak cukup, atau
kalau akomodasi dan konsumsinya tidak baik.
Begitu juga, kalau komposisi dan isinya tidak
sesuai. ❏

Arief Yuwono
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TERIK matahari di siang hari membuat tenggorokan terasa haus
luar biasa.  Kalau sudah begitu, teringat racikan es cendol pak
Masan.  Langkah kaki terasa cepat menuju kompleks kantin
parlemen Pujasera, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta.
Posisi kedai atau lebih tepat disebut gerobak es cendol pak Masan
berada di luar kantin, ‘nyempil’ di pojok area kantin.

Setelah memesan 1 gelas, tak menunggu lama, pak Masan
segera menghidangkan segelas es cendol racikannya. Sangat
menggugah selera.  Racikan es cendol pak Masan sebenarnya
biasa saja. Hanya campuran cencol hijau, potongan buah
alpukat dan beberapa sendok tape dan gerusan es dicampur
susu putih.  Namun begitu tercampur (diaduk) sangat terasa
segar.  Harganyapun sangat murah, hanya Rp 7 ribu per
gelas.

Sambil melayani pelanggan, pak Masan berkisah.
Bahwa dia berasal dari Boyolali, Jawa Tengah.
Menjajakan es cendol di area Parlemen sudah
dilakoninya sejak lama, bahkan sejak Presiden Soeharto
masih berkuasa. “Saya di sini sudah lama mas.  Dulu
di sini tidak seramai sekarang.  Saya kerasan di sini,
namanya juga usaha kecil. Alhamdulillah dari usaha
es cendol ini, saya bisa menghidupi keluarga di
kampung. Keluarga saya semuanya di kampung,”
ujarnya.

Ketika ditanyakan siapa saja pelanggan
setianya, pak Masan menggeleng saking
banyaknya. “Saya tidak ingat satu persatu,”
katanya.   Hanya saja, pak Masan ingat ada
beberapa pelanggan sepertinya orang penting.
Ia sering terlihat di televisi memesan es cendol
dan menikmatinya di samping gerobaknya, tapi

pak Masan tidak kenal namanya.  Pak Masan sangat
berterima kasih pada pelanggan yang menyukai dagangannya,
siapapun orangnya.

Mengenai suka duka selama berjualan es cendol di kompleks
Parlemen, pak Masan mengaku banyak.  Sukanya, kalau banyak
pelanggan yang datang membeli dagangannya. Sedangkan
dukanya, paling kalau datang musim hujan. “Kalau musim hujan
dagangan saya lama habisnya,” ungkap pak Masan lebih lanjut,
“Tapi, saya tetap bersyukur apapun kondisinya.” ❏

Dry

Pak Masandan Es Cendol Parlemen

Pojok MPR
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SAAT anggota dewan juri Rambe
Kamaruzzaman menyebutkan SMA
Negeri 2 Kota Serang Banten sebagai

juara nasional Lomba Cerdas Cermat (LCC)
4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
tingkat SLTA Tahun 2014, siswa-siswi SMA
Negeri 2 Kota Serang peserta grand final
LCC langsung berhamburan ke depan
panggung. Mereka bersama-sama
melakukan sujud syukur.

Setelah itu mereka saling berpelukan.
Tangis pecah di antara para siswa SMA

SMA Negeri 2 Kota Serang Banten
Juara Nasional LCC

SMA Negeri 2 Kota Serang Banten keluar sebagai juara nasional Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4

Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tingkat SLTA tahun 2014 setelah mengalahkan dua

pesaingnya di grand final, yaitu MAN 2 Pontianak (Kalimantan Barat) dan SMA Negeri 1

Kerambitan (Bali).

Negeri 2 Kota Serang. “Mereka sujud syukur
sebagai pertanda bersyukur kepada Allah,”
kata Rambe Kamaruzzaman kemudian.
Setelah pengumuman pemenang grand fi-
nal LCC oleh dewan juri diikuti penyerahan
piala dan dana pembinaan kepada masing-
masing pemenang oleh pimpinan MPR.

Acara grand final LCC 4 Pilar Berbangsa
dan Bernegara yang berlangsung di Gedung
Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD
Jakarta, Senin 10 November 2014, dihadiri
Wakil Presiden Jusuf Kalla, pimpinan MPR,

dan sejumlah anggota MPR. Namun Wapres
Jusuf Kalla tidak mengikuti seluruh acara.
Setelah memberi sambutan dan berpesan
kepada peserta grand final, Wapres Jusuf
Kalla meninggalkan tempat acara.

SMA Negeri 2 Kota Serang berhasil meraih
juara nasional LCC setelah mengalahkan dua
pesaingnya di grand final, yaitu MAN 2
Pontianak (Kalimantan Barat) dan SMA
Negeri 1 Kerambitan (Bali). Dalam grand fi-
nal itu, SMA Negeri 2 Kota Serang meraih
nilai 223, sementara MAN 2 Pontianak yang

Grand Final LCC MPR RI 2014
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berada pada posisi kedua (runner up satu)
mendapat nilai 210, dan SMA Negeri 1
Kerambitan di posisi ketiga (runner up dua)
dengan nilai 184.

Sebelumnya, masing-masing sekolah bisa
menjawab dengan tepat dan sempurna pada
babak tematik. Pertanyaan dan penilaian
pada babak tematik ini diberikan Pimpinan
MPR mulai dari Ketua MPR Zulkifli Hasan,
dan empat wakil ketua masing-masing
Mahyudin, EE Mangindaan, Hidayat Nur
Wahid, dan Oesman Sapta Odang. Kelihatan
para pimpinan MPR terkesan dengan
jawaban dari peserta sehingga semua
peserta mendapat nilai sempurna, 25.

Pertanyaan pertama soal tematik
dibacakan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan.
Regu C (SMA Negeri 1 Kerambitan) mendapat
pertanyaan tematik pertama mengenai bagian

dalam UUD NRI Tahun 1945 yang tidak boleh
dilakukan perubahan. Regu C menjawab
dengan benar dan mendapat nilai sempurna.
Berikutnya pertanyaan soal tematik dibacakan
Wakil Ketua MPR Mahyudin kepada regu A
(SMA Negeri 2 Kota Serang). Pertanyaannya
A berkisar tentang peraturan pemerintah
pengganti UU (Perppu).

Kemudian giliran pertanyaan tematik
dibacakan Wakil Ketua MPR E.E. Mangindaan
untuk regu B (MAN 2 Pontianak). Pertanyaan
yang dibacakan politisi Partai Demokrat ini
seputar persyaratan presiden dan wakil
presiden. Berikutnya giliran Wakil Ketua MPR
Hidayat Nur Wahid dan Wakil Ketua MPR
Oesman Sapta Odang membacara
pertanyaan tematik masing-masing ditujukan
kepada dua berikutnya.

Semua Pimpinan MPR memberi nilai yang

sama kepada masing-masing peserta, yaitu
25, karena jawaban yang diberikan peserta
cukup memuaskan dan telah menjawab
secara substansial. “Excellent…,” kata
Hidayat Nur Wahid mendengar jawaban dari
peserta. Pujian yang sama juga diucapkan
pimpinan MPR lainnya. Alhasil, pada babak
tematik ini, semua peserta mendapat nilai
akhir yang sama, yaitu 100.

Kemenangan SMA Negeri 2 Kota Serang
diperoleh setelah unggul dalam babak
rebutan (babak satu lawan satu). Pada
babak satu lawan satu, peserta SMA Negeri
2 Kota Serang berhasil menjawab beberapa
pertanyaan dengan benar dan meraih poin
lebih banyak dibanding MAN 2 Pontianak dan
SMA Negeri 1 Kerambitan. Posisi akhir setelah
babak satu lawan satu adalah SMA Negeri
2 Kota Serang mendapat nilai 125,
sementara MAN 2 Pontianak mendapat 115
dan SMA Negeri 1 Kerambitan 90.

Persaingan di antara para peserta tidak
terlalu ketat. Meski angka yang diraih selisih
tipis, tapi perlombaan sendiri berlangsung
tidak terlalu dramatis. Seolah kemenangan
sudah diraih SMA Negeri 2 Kota Serang saat
babak satu lawan satu berakhir. Keunggulan
sebesar 10 poin ini berhasil dipertahankan
SMA Negeri 2 Kota Serang pada babak
pilihan benar atau salah.

Dengan kemenangan ini, selain
menyandang gelar juara nasional LCC 4 Pi-
lar 2014, SMA Negeri 2 Kota Serang juga
mendapat piala dan dana pembinaan
sebesar Rp 50 juta. Berikutnya MAN 2
Pontianak mendapat dana pembinaan Rp 40
juta, dan SMA Negeri 1 Kerambitan mendapat
dana pembinaan Rp 30 juta. ❏

BS

Wakil Presiden Jusuf Kalla Ketua MPR Zulkifli Hasan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



50 EDISI NO.11/TH.VIII/NOVEMBER 2014

NASIONAL

Dirjen Diknas Prof. Dr. Ir. Achmad Jazidie

Peserta Putaran LCC Adalah Generasi Emas

RUANG sidang Gedung Nusantara IV
sudah terisi penuh siswa-siswa
peserta putaran final Lomba Cerdas

Cermat (LCC) 4 Pilar Kehidupan Berbangsa
dan Bernegara tingkat SLTA tahun 2014.
Pada Senin, 3 November itu, 330 peserta
putaran final LCC 4 Pilar didampingi dua guru
pendamping dari masing-masing sekolah
yang datang dari 33 provinsi ini baru pertama
kali hadir di Kompleks MPR/DPR/DPD Jakarta.
Mereka yang baru tiba di ibukota pada Sabtu
1 November 2014, hari itu, mengikuti agenda
acara di Ruang Sidang Gedung Nusantara
IV, yaitu pengundian jadwal lomba, audiensi
dengan Ketua MPR, dan audiensi dengan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Di tengah-tengah penjelasan panitia
lomba dari Sekretariat Jenderal (Sesjen)
MPR untuk memulai pengundian jadwal
lomba, acara terhenti dengan kedatangan
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah
(Dirjen Dikmen) Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan Prof. Dr. Ir. Achmad
Jazidie, MEng. Acara kemudian berlanjut
dengan audiensi bersama Dirjen Dikmen
yang didampingi Sesejen MPR RI, Eddie
Siregar.

Mengawali audiensi, Achmad Jazidie
menyampaikan salam dan permintaan maaf
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies
Baswedan yang berhalangan hadir
menemui peserta LCC. “Pak Menteri Anis
Baswedan sedang mendampingi bapak
presiden dalam peluncuran Kartu Indone-
sia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar,”
katanya.

Achmad Jazidie melanjutkan uraiannya
dengan menyebut bahwa   peserta
putaran final LCC 4 Pilar tingkat sekolah
menengah atas adalah sebagai bagian dari
generasi emas yang akan berkompetisi
sebagai tenaga trampil pada  2030.
“Karena kalian telah terpilih mewakili
provinsi masing-masing untuk mengikuti

LCC. Kalian adalah generasi yang terpilih
sebagai generasi emas menyongsong 100
tahun Indonesia merdeka,” kata Achmad
Jazidie yang disambut tepuk tangan
peserta LCC.

Menurut Achmad Jazidie, pada 2030 In-
donesia akan menjadi satu dari enam
kekuatan ekonomi dunia. Saat itu Indonesia
menjadi salah satu negara di dunia yang
mempunyai pengaruh ekonomi global. Pada
2010 saja, Indonesia sudah berada di urutan
16 negara dunia sehingga Indonesia masuk
dalam kelompok G-20.

“Jadi, jika usia kalian sekarang sekitar 16
atau 17 tahun, maka pada 2030 atau 15 tahun
lagi usia kalian sekitar 30 sampai 35 tahun.
Kalian-lah yang akan memimpin. Saat itu In-
donesia akan menjadi pemain penting
ekonomi dunia,” katanya.

Achmad Jazidie menambahkan, pada saat
itu (2030), Indonesia membutuhkan 115 juta
tenaga terampil. Artinya, tenaga terampil

Peserta putaran final LCC 4 Pilar tingkat sekolah menengah atas adalah sebagai bagian dari

generasi emas yang akan berkompetisi sebagai tenaga trampil pada 2030. Sebagai generas

untuk menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



51EDISI NO.11/TH.VIII/NOVEMBER 2014

adalah lulusan dari sekolah menengah umum
atau pendidikan menengah. Maka,
pemerintah membuka kesempatan untuk
mengikuti pendidikan menengah guna
memenuhi kebutuhan 115 juta tenaga
terampil itu. “Sehingga kita bisa memenuhi
kebutuhan tenaga terampil itu bukan dari
negara-negara tetangga,” ujarnya.

Salah satu program untuk
menyongsong kebutuhan tenaga trampil
i tu ,  Kementer ian Pendid ikan dan
Kebudayaan te lah meluncurkan
Pendidikan Menengah Universal (PMU).
Target PMU adalah angka partisipasi kasar
pendidikan menengah sebesar 97% pada
2020. Artinya hampir semua anak usia 16
sampai 18 tahun bisa mengenyam

pendidikan memengah. “Kalau tidak ada
program PMU, target 97% itu baru
tercapai 2040. Padahal 2030 sudah
dibutuhkan tenaga terampil,” paparnya.

Peserta LCC ini, kata Achmad Jazidie,
mempunyai kesempatan untuk berkompetisi
dengan 115 juta tenaga terampil pada  2030.
Sebanyak 330 peserta putaran final LCC ini
adalah generasi yang diharapkan pada 15
tahun ke depan.

Janjikan beasiswa

Dalam sesi  tanya jawab dengan
peserta LCC,  tercetus janji Achmad
Jazidie untuk memberikan beasiswa
kepada para siswa pemenang LCC.
Ucapan Dirjen Dikmen ini disambut tepuk

tangan dari peserta LCC. Menurut
Dirjen, para peserta LCC adalah
siswa-s iswi  berprestas i  karena
berhasil mewakil i  provinsi untuk
berlomba di Jakarta.

Menurut Dirjen, selama ini Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan telah
menyiapkan beasiswa untuk siswa
miskin. Dengan diluncurkannya Kartu In-
donesia Pintar maka pemberian
beasiswa tidak hanya terfokus pada
siswa dari keluarga miskin, tetapi
diperluas kepada siswa dari keluarga
rentan miskin. “Ada sekitar 24 juta siswa
sasaran Kartu Indonesia Pintar,”
ungkapnya.

Dalam sesi tanya jawab, seorang guru
pembimbing dari Kalimantan Selatan
mengusulkan agar Kementer ian

Pendidikan dan Kebudayaan memberi
kemudahan kepada para peserta putaran
final LCC untuk masuk ke perguruan tinggi.
“Paling tidak bisa masuk perguruan tinggi
negeri di tingkat lokal. Karena mereka
semua adalah siswa-siswa berprestasi.
Bagaimana caranya agar mereka bisa
diterima di perguruan tinggi negeri tanpa
tes. Kementerian bisa memberikan jaminan
kepada mereka agar bisa diterima di
perguruan tinggi negeri di provinsi masing-
masing,” pintanya.

Menjawab usulan itu, Dirjen Dikmen
mengatakan, ada dua jalur masuk ke
perguruan tinggi negeri, yaitu melalui jalur
undangan dan jalur tes tertulis. Untuk dapat
diterima dalam jalur undangan maka akan
dilihat dari prestasi atau track record siswa
dari rapor. “Saya percaya, peserta LCC ini
adalah siswa-siswa yang memiliki prestasi
luar biasa. Saya optimistis, tanpa jaminan
pun mereka bisa diterima di perguruan tinggi
negeri, baik melalui jalur undangan maupun
tes tertulis,” katanya.

“Saya ingin siswa-siswa ini jangan
menjadi anak yang manja tetapi menjadi anak
yang tidak gampang menyerah. Hidup ini
memang sulit dan kita harus optimistis bisa
mengatasinya. Selain itu, masuk perguruan
tinggi negeri bukanlah kewenangan dari
Dirjen Dikmen melainkan kewenangan Dirjen
Pendidikan Tinggi. Tapi saya akan
memberikan masukan dan saran kepada
Dirjen Dikti,” katanya. ❏

BS
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Pertemuan  Pimpinan MPR dan BPK

BPK Harap MPR Juga Menyosialisasikan

Pengelolaan Keuangan Yang Baik dan Benar

DI HADAPAN pimpinan MPR, Ketua BPK,
Harry Azhar Azis, mengatakan,
pemeriksaan keuangan negara yang

dilakukan lembaganya ujung-ujungnya untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dirinya mendengar bahwa WTP yang
diberikan lembaganya kepada pemerintah
daerah kadang tidak sesuai dengan realitas
yang ada. “Rakyat miskin, indeks pem-
bangunan manusia turun, dan tidak ada
perubahan sama sekali,” ujarnya saat berada
di Ruang Delegasi, Nusantara IV, Kompleks
MPR/DPR/DPD Jakarta, 17 November 2014.

Diakui oleh Harry bahwa pengelolaan
keuangan di tingkat pusat atau pemerintahan
pusat dari waktu ke waktu semakin membaik.
Itu terlihat dari pengelolaan 130 unit
pemerintahan di tingkat pusat dan 80-an BUMN.
Sedang di tingkat pemerintah daerah, diakui
pengelolaan keuangannya masih terbilang
rendah atau memprihatinkan. “Untuk itu kami
mohon kepada MPR saat melakukan Sosialisasi
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan
Bhinneka Tungga Ika, juga menyosialisasikan
tata cara pengelolaan keuangan yang baik dan
benar,” ujar Harry yang saat itu didampingi para
Wakil Ketua BPK seperti Sapto Amal Damandari,

Eddy Mulyadi Supardi, dan Achsanul Qosasi.
Ini penting bagi Harry sebab uang negara

adalah uang rakyat. “Kita wajib
melaksanakan dan mengelola uang rakyat
secara betul dan baik,” tegasnya.
Diungkapkan bahwa lembaganya sudah
melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR
dan DPD. “Kita ingin hubungan antarlembaga
negara yang sifatnya pro aktif,” ujarnya.
Mantan Ketua Umum PB HMI itu ingin wakil
rakyat kita seperti wakil rakyat di Amerika
Serikat, di mana wakil rakyat di negeri Paman
Sam itu bisa meminta BPK Amerika Serikat
memeriksa kejanggalan keuangan pada
sebuah proyek atau pembangunan.

Dalam pertemuan itu, Ketua MPR Zulkifli
Hasan mengharap BPK yang sudah bagus
menjadi lebih bagus. Zulkifli yang didampingi
oleh Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid
dan Oesman Sapta Odang memaparkan
bahwa lembaga yang dipimpinnya, sesuai
dengan Tata Tertib MPR dan UU MD3 akan
mengadakan sidang tahunan, namun
ditegaskan itu bukan sidang istimewa. Dalam
forum itu anggota MPR akan mendengar
laporan kinerja lembaga-lembaga negara
yang disampaikan kepada publik.

Uang negara adalah uang rakyat untuk itu semua wajib melaksanakan dan mengelola uang itu

secara betul dan baik.

Dulu acara yang diselenggarakan di setiap
Agustus itu diadakan secara bergantian oleh
DPR dan DPD. Untuk itu MPR akan
membicarakan masalah ini dengan kedua
lembaga negara itu. Ini dilakukan dengan
harapan agar kerja sama antarlembaga
negara semakin baik.

Mendengar rencana ini, Sapto Amal
bertanya apa yang dilaporkan dalam pidato
itu ke publik, sebab laporan lembaga yang
alamat kantornya tepat di Gedung MPR/DPR/
DPD itu banyak. “Capaian-capaian kinerja
BPK,” jawab Zulkifli.

Keinginan pidato laporan kinerja lembaga
negara di MPR itu dipertegas oleh Hidayat

Nur  Wahid. “Seyogyanya pidato presiden
dilaksanakan di lembaga negara yang
menghimpun lembaga negara yang mewakili
rakyat,” paparnya. Lembaga yang
menghimpun para wakil rakyat itu pastinya
MPR. “Rakyat perlu mengetahu secara
langsung dan terbuka,” tambahnya. Politisi
PKS itu menegaskan bahwa dalam acara itu
tak ada ruang untuk membenar atau
menyalahkan, atau menghakimi, sebuah
lembaga negara dalam soal kinerjanya.

Dalam kesempatan itu, sebagai mantan
Ketua MPR, Hidayat menyampaikan rasa
bangganya bahwa lembaga itu selama
pimpinan BPK di bawah Anwar Nasution dan
Hadi Purnomo selalu mendapat WTP.
“Alhamdulillah, ini harus dipertahankan,”
sahut Zulkifli. ❏

AW

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Kunjungan ke Papua

Kesejahteraan Membuat Papua Damai

SUDAH menjadi pemandangan jamak jika
masyarakat Papua selalu memanfaat-
kan setiap pertemuan, baik dialog, semi-

nar maupun rapat-rapat, untuk menyuara-
kan tuntutan keadilan dan kesejahteraan.
Apalagi, jika sumber yang datang adalah
pejabat Negara di t ingkat   pusat.
Pemandangan seperti ini juga terlihat
ketika  Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta
Odang hadir dalam acara sosialisasi 
Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,

di kantor Gubernur Papua, Sabtu (15/11).
Oesman yang datang sebagai moderator

tak luput dari sasaran pertanyaan dari para
peserta seputar upaya-upaya yang
dilakukan pemerintah untuk meningkatkan
kesejahteraan. Namun, berbagai pertanyaan
itu, seperti mendapatkan salurannya. Karena
Oesman  memang menyadari bahwa
masyarakat Papua harus segera dibantu dan
didorong untuk mendapatkan kesejahteraan
dan keadilan, seperti warga Negara lain.

Acara sosialisasi itu  diikuti para bupati,
anggota DPRD dan Satuan Kelompok
Perangkat Daerah (SKPD). Juga mahasiswa
dan pimpinan ormas. Sebagai nara
narasumber acara tersebut adalah  Abidin
Fikri (anggota Fraksi PDI Perjuangan MPR
RI), dan Sekretaris Jenderal MPR RI Eddie
Siregar. Turut hadir dalam acara itu,
Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP, MH., 

Pangdam 17 Cenderawasih Mayjen TNI
Fransen Siahaan, serta Kapolda Papua Irjen.
Pol. Yotje Mendean.

Saat membuka acara tersebut, Wakil
Ketua MPR sempat menyinggung masalah
kemiskinan dan kebodohan yang masih
banyak dirasakan warga Papua. Menurut
Oesman, sudah sejak lama masyarakat
Papua merasakan ketidakadilan. Salah
satunya menyangkut harga beberapa
komoditas yang dianggap terlalu mahal. Jika
satu sak semen di pulau Jawa dijual dengan

harga Rp 50 ribu, maka di Papua harganya
bisa mencapai Rp 1,5 juta.

 “Ketidakadilan seperti ini tidak boleh
dibiarkan. Sudah waktunya masyarakat
Papua mendapatkan keadilan dan
kesejahteraan, seperti yang lain”, kata
Oesman menambahkan. 

Karena itu, menurut Oesman, pemerintah
Jokowi- JK harus merealisasikan program
Tol Laut seperti janji-janji yang disampaikan
waktu kampanye. Pemerintah juga harus
mendorong berdirinya industrial estate.
Termasuk mendirikan pabrik semen, pupuk,
dan pembangkit listrik.

Pernyataan yang disampaikan Oesman
Sapta ini seolah mengiyakan keinginan yang
dikemukakan Gubernur Papua.  Sebelumnya,
Lukas Enembe dalam sambutannya
mengatakan, masih banyak warga Papua
yang hidup dalam kebodohan dan

kemiskinan. Jumlah warga yang hidup di
bawah kemiskinan mencapai 30% dari total
penduduk Papua sebesar 4 juta jiwa. Mereka
itu kebanyakan hidup di daerah terpencil.

Maka tak mengherankan kalau sebagian
masyarakat Papua belum merasakan
manisnya menjadi warga Indonesia. Itu
membuat mereka kerap melakukan keonaran
serta menuntut keadilan, sebagaimana
masyarakat yang lain. Karena itu ke depan,
kata Lukas, harus ada perbaikan bahkan
Papua tidak seharusnya selalu menjadi

pasar, seperti yang terjadi selama ini.
Tetapi Papua juga harus bisa membuat

sendiri barang-barang yang dibutuhkan,
termasuk pupuk dan semen. Ini penting, kata
Lukas, agar masyarakat Papua mampu
menjangkau harga semen. Juga menimbulkan
efek baik, yaitu pembangunan yang
berkelanjutan. Sebab, “Sebanyak 77%
potensi PAD Papua lari ke Jawa Timur, dan
itu tidak boleh terus terjadi. Kita harus bangun
smelter, pabrik pupuk, dan semen sendiri agar
kekayaan kita bisa dinikmati masyarakat kita
sendiri”, begitu harapan Lukas.

Kalau rencana tersebut terlaksana, tak
akan lama lagi warga Papua bakal
merasakan kesejahteraan. Tak akan ada lagi 
demo, karena mereka sibuk dengan
pekerjaannya masing-masing. Dan, Papua
pun akan terasa lebih damai. ❏

MBO

Masyarakat Papua tak pernah menyerah memperjuangkan kesejateraannya. Mereka terus

berteriak, menuntut kesamaan dan keadilan, termasuk saat bertemu Wakil Ketua MPR RI Oesman

Sapta Odang.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Kunjungan Pimpinan MPR ke Freeport

Mengharap Datangnya

Kesejahteraan dari Grasberg

PAGI belum terlalu lama beranjak dari
peraduannya, saat itu jarum jam baru
menunjukkan angka 08.30 WIT. Hawa

dingin masih terasa menusuk hingga ke
tulang belulang. Pada saat yang sama, kabut
sedari kemarin sore membuai rumput dan
dedaunan terlihat samar berkejaran. Mereka
terus mengikuti lambaian angin pagi yang
berhembus sepoi, berlarian  naik turun
mengikuti lekukan perbukitan.

Dari kejauhan terlihat puluhan bangunan
bertingkat yang didirikan PT. Freeport Indo-
nesia, sejak pertama kali mereka melakukan
penambangan  sekitar 1969. Ada sejumlah
rumah dijadikan tempat tinggal bagi karyawan
Freeport. Ada tempat ibadah, gudang hingga
bangunan-bangunan lain. Seperti sekolahan,
mini market, klinik, serta berbagai fasilitas

umum lainnya.
Persisnya kawasan itu menyerupai

sebuah kampung modern yang dikelilingi bukit
bebatuan dan hutan yang masih lebat.
Dibilang modern karena seluruh bangunan
yang ada di sana tampak tertata dengan apik.
Tidak terlihat adanya bangunan reyot. Malah
sebagian besar diantaranya merupakan
bangunan bertingkat. Dan lagi, kendaraan-
kendaraan yang berlalu lalang adalah mobil,
truk dan bus berukuran besar, serta puluhan
alat berat berbagai bentuk dan fungsinya.

Begitulah pemandangan yang tampak di
wilayah  galian tambang milik PT. Freeport
Indonesia yang berlokasi di Tembagapura,
Timika Papua, ketika  Wakil Ketua MPR RI
Oesman Sapta Odang melakukan kunjungan
kerja ke sana pada  Jumat (14/11). Setelah

beristirahat beberapa saat dan mengikuti tes
kesehatan, Wakil Ketua MPR yang datang
bersama anggota MPR RI Fraksi PDI
Perjuangan Abidin Fikri dan puluhan
wartawan mendapat kesempatan
mengunjungi lokasi galian Grasbergh yang
berada pada ketinggian 4.285 meter di atas
permukaan laut.

Kondisi  kesehatan yang prima menjadi
persyaratan mutlak boleh tidaknya sesorang
mengunjungi Grasbergh. Ini penting, karena
PT. Freeport Indonesia tidak menghendaki
adanya kecelakaan.   Mengingat kondisi alam
di Grasberg tergolong ekstrim, terlebih bagi
mereka yang tidak pernah merasakan berada
pada ketinggian. Karena itu, selain
pemeriksaan tekanan darah, pengunjung
juga harus mengisi formulir yang berisi

Masyarakat berharap PT.Freeport Indonesia bisa memicu pertumbuhan ekonomi dan

kesejahteraan Papua. Salah satunya melalui Industrial Estate yang dapat memberikan efek

domino bagi pembangunan sektor lain.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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riwayat kesehatannya.
“Kami selalu berusaha menjaga agar bisa

zero accident, baik bagi pekerja apalagi para
pengunjung. Untuk itu, Freeport Indonesia
mewajibkan siapun yang akan menuju
Grasbergh harus dalam kondisi sehat,
mengenakan sepatu boat, rompi, dan helm
pengaman”, kata  Wahyu Sunyoto, Senior
Vice President Geoservice  Freeport Indo-
nesia.

Saat   seluruh persiapan selesai,
rombongan Wakil Ketua MPR  segera naik di
atas truk buatan Itali yang sudah dimodifikasi
menjadi bus. Selama 30 menit rombongan
menempuh perjalanan untuk akhirnya  tiba
di ketinggian 2.836 meter di atas permukaan
laut, tepat di mana ladang esbergh  berada.

Dalam perjalanan, wakil Ketua MPR
mendapat suguhan pemandangan alam

yang keras. Persis di kanan kini jalan yang
terbuat  dari urukan sisa batuan tambang
terbentang bukit batu dan jurang yang terjal.
Sesekali rombongan berpapasan dengan
kendaraan Freeport yang sedang
menjalankan tugasnya.

Beberapa saat sebelum tiba di esberg
terdapat sebuah gudang besar menyerupai
nagger pesawat. Tempat tersebut
difungsikan sebagai bengkel kendaraan
berat milik Freeport. Di tempat ini terlihat
ratusan rongsokan besi tua, bekas truk
ataupun alat berat lainnya. Ditempat itu juga
ditemukan ratusan ban berukuran besar,
lebih besar dan ban-ban yang kerap ditemui
di jalanan. Sebagian ban itu tergeletak begitu
saja. Sebagian lainnya disiapkan untuk
keperluan pondasi penahan guguran dan
longsor.

Saat ini Esbergh sudah berubah fungsi
menjadi tempat penyimpanan air. Pihak
Freeport Indonesia sudah tidak melakukan
penambangan di tempat tersebut sejak 1980,
karena sudah tidak efisien lagi.

Menyimpan Air

Mulanya, Esbergh sendiri menjadi alasan
bagi PT. Freeport melakukan penambangan
emas, tembaga dan perak di Tembagapura.
Penambangan tersebut bermula dari
keberhasilan Jean Jacque Dozy, seorang
penjelajah gunung, yang  menemukan
gundukan batuan hitam berkilau (esbergh)
pada 1936, ketika ia melakukan petualangan
menjelajahi es di Papua.

Pada 1960, catatan yang dibuat Dozy
terkait penemuan itu diteliti oleh petualang
dari Freeport. Hasilnya, diperkirakan terdapat
33 juta ton batuan biji esbergh di tempat
tersebut. Kepastian ini kemudian
ditindaklanjuti dengan pembuatan MOU
penambangan antara pemerintah dengan
PT. Freeport pada 1967. Berselang lima
tahun kemudian, tepatnya 1972, PT. Freeport
mampu menghasilkan konsentrat yang
mengandung emas, perak, dan tembaga.

Dalam perjalanannya, PT. Freeport
kemudian menemukan kawasan    tambang
lain yang dinamakan gresbergh. Posisi
kawasan tambang gresbergh, berada di
atas esbergh,  atau pada ketinggian 4.285
meter di atas permukaan laut. Secara vol-
ume gresbergh diperkiran mengandung
butiran tembaga, perak, dan emas lebih
besar di banding esbergh atau mencapai 1
miliar ton batuan biji.

Saat ini, PT. Freeport Indonesia telah
menggali batuan biji di  gresbergh hingga
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kedalaman 1.000 meter. Mereka juga
mempersiapkan sistem penambangan perut
bumi yang konon dianggap sebagai
penambangan terbesar di dunia. Nantinya,
penambangan di gresbergh akan dilakukan
secara robotik beserta kereta
pengangkutnya. Sementara tenaga kerja
manusia yang mengoperasikannya  berada
lima kilometer dari tempat para bobot bekerja.

“Cara ini diharapkan bisa menjamin rasa
aman seluruh pekerja, dan mencegah
kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja
yang tidak dikehendaki”, kata Wahyu Sunyoto
menambahkan.

Namun, untuk bisa mencapai  tempat
penambangan gersbergh tidaklah gampang.
Dari ketinggian 2.836 meter di atas permukaan
laut, tempat tambang gresbergh berada,
rombongan pimpinan MPR   naik menggunakan
tram (kereta gantung). Sepanjang perjalanan,
kabut sempat menutupi jarak pandang hingga

hanya beberapa meter saja.
Dari sisi-sisi  taburan kabut,  rombongan

bisa melihat pemandangan yang sangat
menakjub. Yaitu,  dinding pebukitan batu
yang nyaris tegak dengan tingkat kemiringan
mencapai 80 derajat. Sementara suhu di
kawasan tersebut mencapai 6 dejat Celsius.
Sekitar lima belas menit setelah menaiki tram,
rombongan kembali harus berganti dengan
bus, hingga ke puncak tertinggi dari tambang
gresbergh berada.

Di tempat ini kondisi alamnya memang
sangat berat. Kabut dan hawa dingin seolah
tak mau menjauh. Kadangkala hujan salju
juga turun di sana. Selain itu, tipisnya
kandungan oksigen bisa membuat siapapun

merasakan sesak nafas dan pusing. Seperti
yang sempat dirasakan oleh Wakil Ketua MPR
RI Oesman Sapta Odang. Untuk menghindari
hal-hal buruk yang tidak diinginkan, Wakil
Ketua MPR mendapatkan bantuan oksigen.

Beratnya kondisi alam yang mesti ditakluk-
kan oleh para pekerja tak mengherankan jika
tenaga kerja di sana mendapat gaji yang
lumayan besar. Untuk ukuran seorang supir
misalnya, PT. Freeport memberikan gaji
hingga Rp. 20 juta per bulan. Saat ini tenaga
kerja di Freeport datang  dari seluruh provinsi
di Indonesia, dengan perbandingan 60%
warga Papua, sementara sisanya dari luar
Papua.

Industrial  Estate

Usai kunjungan tersebut, kepada
wartawan yang menyertainya, Oesman
Sapta Odang mengatakan, tambang Freeport
merupakan salah satu tambang  terbesar di

dunia. Investasi itu harus didorong agar bisa
memberikan kesejahteraan lebih besar lagi
bagi masyarakat Timika, dan Papua pada
khususnya.

Caranya, Freeport harus bisa membangun
smelter di Papua agar konsentrat emas,
tembaga, dan perak yang dihasilkan di
Tembagapura bisa langsung diproses,  tidak
perlu dibawa ke Gresik Jawa Timur. Kalau
itu berhasil, niscaya kemajuan dan
kesejahteraan Papua bisa lebih cepat diraih.

“Smelter hanya bisa dibangun di sini, kalau
ada pabrik semen dan pupuk. Untuk itu perlu
dibangun pabrik pupuk dan semen terlebih
dulu. Dananya, bisa saja diambilkan dari pro-
gram otonomi khusus, apalagi jumlahnya

memang tidak terlalu besar”, kata Oesman
menambahkan.

Menurut Oesman Sapta, jika pabrik pupuk
bisa berdiri, maka pembangunan Papua akan
berjalan lebih cepat. Pasalnya, selama ini
semen menjadi salah satu barang yang
sangat mahal, bisa mencapai Rp 1 juta per-
sak. Padahal semen sangat dibutuhkan
dalam pembangunan. Karena itu, jika Papua
berhasil mendirikan pabrik semen maka di
tempat tersebut juga akan berdiri berbagai
industrial estate. Mulai dari perumahan,
gedung-gedung, hingga jalan raya, yang
semua itu membutuhkan semen.

Paket pendidiran smelter, pabrik semen,
dan pabrik pupuk, kata Oesman, harus
menjadi satu paket bagi Freeport dalam
upaya memperpanjang kontrak karyanya
yang akan habis pada 2021. Apalagi, di
Tembagapura terdapat sejumlah bukit yang
menjadi salah satu bahan dasar dalam

pembuatan semen.
Pernyaatan Oesman ini diamini oleh

berbagai pihak, termasuk Presiden Direktur
PT. Freeport Indonesia Rozik Budioro
Soetjipto. Menurut Rozik,  pembuatan pabrik
semen memang tidak membutuhkan investasi
yang terlalu besar. Pihaknya bahkan siap
membangun pabrik semen jika mendapatkan
lampu hijau dari pemerintah.

Pada kesempatan tersebut Rozik
berharap, kunjungan Wakil Ketua MPR ini
menjadi momen istimewa bagi Freeport.
Terlebih saat sekarang, ketika  Freeport
tengah berusaha memperpanjang kontrak
karyanya dengan pemerintah. ❏

MBO
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KERJA sama antara MPR dan Universi-
tas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) telah
terjalin sejak periode yang lalu. Kerja

sama itu berupa dilaksanakan berbagai
macam kegiatan sosialisasi Pancasila, UUD
NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka
Tunggal Ika di kampus yang beralamat di
Ciputat, Tangerang, Banten, itu. Di MPR
periode sekarang, 2014-2019, kerja sama
itu ingin dipererat kembali.

Bukti dari keinginan untuk meneruskan
kerja sama nampak saat Rektor UMJ, Prof.
Dr. Hj. Masyitoh Chusnan, M.Ag.,
bersilaturrahim ke Ketua MPR, Zulkifli Hasan,
18 November 2014, di Lt. 9, Gedung
Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD.

“Kita mengucapkan selamat atas
terpilihnya Bapak dan doa kita selalu
menyertai agar selalu sukses,” ujar
Masyitoh yang saat itu didampingi Wakil
Rektor II, Dr. Gofur Ahmad; Wakil Rektor III,
Ir. Sularno; dan Dekan Fisip, Dra. Endang
Sulastri, M.Si.

Dalam kesempatan itu, Masyitoh
mengungkapkan dirinya ingin kampusnya
berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan oleh MPR. Dikatakan, dalam

periode yang lalu bahwa antara Wakil Ketua
MPR Hajriyanto Y. Thohari, dan UMJ telah
sepakat agar di kampus itu berdiri adanya
Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi. Dalam
pusat kajian itulah nanti akan dikupas
berbagai masalah yang terkait dengan
dasar dan pilar negara. “Juga mengkaji
tentang MPR dan produknya sesuai dengan
keinginan para pendiri bangsa,” ujarnya.
Disampaikan oleh Endang bahwa di kampus
itu akan diselenggarakan seminar tentang
implementasi kebhinnekaan dan nasionalis-
me dalam agenda politik.

Sebagai kampus pertama di lingkungan
Muhammadiyah, UMJ sekarang berusia 59
tahun. Untuk memperingati perjalanannya,
UMJ akan menggelar milad ke-59. Dalam
kesempatan itu, Masyitoh berharap kepada
Zulkfli agar sudi datang dalam acara milad
sekaligus menjadi pembicara dalam seminar
yang digelar. Dalam milad akan diterbitkan
buku tentang perjalanan Muhammadiyah.
“Kami ingin Bapak juga ikut menulis di buku
itu,”  harapnya.

Zulkifli merasa senang atas kedatangan
delegasi dari UMJ. Dirinya mengucapkan
terima kasih atas doa yang diberikan. Dirinya

senang ketika kampus itu ingin melanjutkan
kerja sama yang telah dilakukan sejak periode
yang lalu. Dirinya siap datang dalam acara
yang digelar.

Menerima STKIP Persis

Selepas menerima dari perguruan tinggi
di bawah naungan Muhammadiyah, Zulkifli
menerima delegasi dari Pengurus Persatuan
Islam (Persis). Mereka datang dari Bandung,
Jawa Barat, dengan formasi lengkap.
Mereka yang dari Persis adalah Ketua Umum
Persis, Prof. H. Maman Abdurahman, MA;
Ketua Bidang Siyasah, KH. Uus. M. Ruhyat,
SPd; Ketua STKIP Persis H. Ihsan Setiadi
Latief.

Seperti tamu lainnya, delegasi dari Persis
itu juga mengucapkan selamat atas
terpilihnya Zulkifli sebagai Ketua MPR dan
mendoakan. “Mudah-mudahan menjadi
berkah dan menjadikan Indonesia lebih
baldatun thoyibatun wa ghofur,” ujar Maman.

Dalam kesempatan itu, Maman
menjelaskan bahwa STKIP Persis ingin
melakukan wisuda bagi mahasiswanya
yang telah lulus. Untuk itu, pihaknya ingin
mengundang Zulkfli dalam acara itu.
Disampaikan bahwa organisasi yang
dipimpinnya itu saat ini telah bergiat dalam
bidang pendidikan. Rencananya STKIP akan
dikembangkan menjadi universitas.

Tak hanya itu perkembangan Persis yang
disampaikan kepada Zulkifli. Organisasi yang
geraknya sama dengan organisasi besar
Islam lainnya itu, sekarang telah memiliki
perwakilan di 18 provinsi. “Kita akan
mengembangkan di Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ditegaskan
bahwa Persis adalah organisasi yang
sudah ada sebelum Indonesia merdeka.
“Umur kita lebih tua dari Indonesia,”
ujarnya. Meski demikian, Persis akan terus
berjuang untuk memperkokoh NKRI. Dirinya
tidak setuju dengan ISIS sebab kita sudah
memiliki NKRI. “Persis mempunyai tanggung
jawab moral terhadap keberlangsungan
Indonesia yang lebih rahmatan nil alamin,”
tuturnya. ❏

AW

Kunjungan UMJ dan Persis

MPR Mendapat Perhatian dari Kampus
MPR dan Zulkifli Hasan sebelumnya telah menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi.

Kerja sama itu ingin dilanjutkan. Kampus ingin ikut menyosialisasikan Pancasila, UUD NRI Tahun

1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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NASIONAL

Prof. DR. Anhar Gonggong, MA

Pancasila Sebagai Panduan Hidup
Pancasila adalah asas tunggal bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Di dalamnya

terdapat nilai-nilai luhur yang sudah terpatri dan sudah menjadi norma jauh-jauh hari sebelum Pancasila
dicetuskan. Seharusnya setelah begitu lamanya Pancasila bersemayam dan mewarnai perjalanan hidup bangsa
ini, nilai-nilai luhurnya mampu meresap, diresapi dan menjadi karakter serta identitas semua anak bangsa yang
mewarnai segala aktifitas hidup.

Tapi pada kenyataannya, sampai saat ini rakyat dipertontonkan berbagai peristiwa yang malah bertolak belakang
dengan Pancasila seperti yang sedang hot saat ini, yakni perseteruan dua kubu di DPR RI,  tempatnya para wakil
rakyat. Banyak pihak yang miris dengan keadaan ini dan menyarankan agar nilai-nilai Pancasila digali lebih
dalam lagi. Dan, ada pula yang menyarankan agar pemahaman Pancasila lebih diitensifkan lagi di lingkup
pendidikan agar muncul identitas dan karakter bangsa yang kuat.

Mata Pengamat

PANCASILA diciptakan oleh para pendiri
bangsa adalah sebagai panduan bangsa
dalam menjalani kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.   Gotong royong
adalah salah satu prinsip khas dari
penerapan Pancasila.  Gotong royong
bermakna luas dan berimplementasi sangat
positif.

Dulu para pejuang dan pendiri bangsa
menerapkan hal tersebut dalam
memperjuangkan bangsa.  Mereka ikhlas dan
tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridha
Tuhan dan kemerdekaan.  Sekarang belum
apa-apa sudah meminta apa yang saya
dapat jika saya mengerjakan suatu hal.
Dalam konteks berbangsa itu sangat jauh
dari nilai-nilai Pancasila.

Dalam konteks sekarang, nilai gotong
royong harus lebih ditekankan lagi
sebenarnya.  Mari bekerja bersama demi
kesejahahteraan yang dikehendaki dalam
bernegara yang harus dilakukan.
Pertanyaannya mampukah kita, terutama
mereka yang duduk dipemerintahan dan
lembaga-lembaga lainnya mewujudkan
makna dan nilai gotong royong berdasarkan
Pancasila itu.

Untuk penerapannya, misalnya di lembaga
MPR,  saya berharap semua ada di lembaga
itu.  Maksudnya, semua perwakilan
masyarakat ada di sana.  Jangan disamakan
dengan lembaga DPR, sebab MPR dan DPR
dua lembaga berbeda.  MPR adalah tempat

bermusyawarah dan bermufakat.
Permasalahnnya adalah bagaimana Anda
yang ada di dalam MPR memperlihatkan
kepada masyarakat cara melakukan
musyawarah untuk mencapai mufakat.

Intinya bahwa MPR adalah lembaga yang
sangat penting posisinya untuk mewujudkan
penerapan nilai Pancasila kegotong
royongan dalam bernegara.  MPR harus dan
wajib menunjukkan hal tersebut ke rakyat,
sebab memang lembaga ini diperuntukkan
untuk itu, di saat lembaga lain
mempertontonkan hal yang negatif ke rakyat,

MPR harus unjuk kemampuan untuk
menerapkan nilai-nilai Pancasila itu.

Namun, nilai-nilai gotong royong akan bisa
tergerus  oleh arus negatif gobalisasi.
Masalahnya, kita tidak bisa menghindar dari
arus tersebut. Apa yang membuat kita
bertahan? Apa nilai yang membuat kita
semua mampu bertahan?  Dalam kerangka
bernegara, nilai tersebut adalah Pancasila.
Ketika orang melupakan itu maka sikap
individualisme akan berkembang dan kita
akan tergerus arus luar itu. ❏

dry
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Prof. DR. Arif Rahman, M.Pd.

UNTUK menjadi negara yang beradab

harus diawali dengan masyarakat-

nya yang berpendidikan.  Diharapkan

setelah menjadi masyarakat yang

berpendidikan, dia akan menjadi masyarakat

yang sejahtera.  Kalau sudah sejahtera,

maka insya Allah akan menjadi masyarakat

yang berbudaya.  Nah, dari masyarakat yang

berbudaya baru akan menjadi masyarakat

yang beradab.

Pertanyaannya, banyak orang yang

sejahtera hidupnya tapi tidak beradab,

banyak orang berpendidikan tapi tidak

berbudaya.  Dalam pendidikan Indonesia,

konstitusi kita sudah jelas menerangkan

bahwa pendidikan kita itu untuk

memunculkan kecerdasan kehidupan

bangsa.  Jadi, pendidikan itu akan

memunculkan masyarakat yang cerdas

untuk kehidupan.

Rakyat itu harus cerdas memutuskan,

harus cerdas memilih, cerdas bersaing,

cerdas secara spiritual, cerdas emosional,

cerdas intelektual, cerdas sosial, cerdas

jasmani dan cerdas keterampilan.  Semua

dikemas dalam kurikulum pendidikan.

Kurikulum ini harus mengusung UU

Pendidikan yang sudah jelas

mengamanahkan bahwa pendidikan itu

usaha sadar dan terencana untuk

meciptakan suasana pembelajaran yang

bisa memungkinkan potensi-potensi yang tadi

disebutkan muncul.

Yang sangat dikhawatirkan adalah dunia

pendidikan hanya mampu menciptakan

karakter yang mampu bersaing saja, tapi

tidak memiliki identitas kebangsan.  Bersaing

atau kompetisi itu harus apalagi di era

globalisasi, tapi wajib pula memiliki identitas

kebangsaan.  Dan identitas tersebut dibentuk

melalui pendidikan.

Pendidikan kita memiliki tiga arah panah/

tujuan, yakni mencerdaskan akal,

mencerdaskan kelakukan dan sifat, serta

mencerdaskan keterampilan.  Coba pikirkan

dalam berkompetesi semua bisa

dimenangkan, misalnya kompetisi

perdagangan, tapi tidak memiliki identitas

kebangsaan, itu sangat berbahaya.

Ini saran saya, mutu pendidikan boleh saja

mengacu ke negara lain seperti Amerika

Serikat atau China sekalipun, tapi satu yang

tak boleh dihilangkan yakni pemahaman

kepada  Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa

dari pendidikan Indonesia. ❏

dry
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SOSIALISASI

Para Peserta Sangat Antusias Bertemu
Audiensi Peserta LCC 2014

Pimpinan MPR RI

TEPAT pukul 14.00 WIB, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan para
Wakil Ketua MPR RI Mahyudin, EE. Mangindaan, Hidayat Nur
Wahid, dan Oesman Sapta didampingi Sekretaris Jenderal MPR

RI Eddie Siregar memasuki Gedung Nusantara IV untuk beraudiensi
dengan 330 peserta finalis nasional LCC MPR 2014 perwakilan 33
sekolah dari 33 provinsi.

Hampir seluruh peserta LCC terlihat antusias bertemu langsung
dengan para Pimpinan MPR RI.  Bahkan beberapa dari mereka tak
menyia-nyiakan kesempatan bersalaman langsung dan mencium
tangan para pimpinan Majelis terhormat. Para Pimpinan MPR RI pun
membalas dengan hangat dan sesekali mengusap kepala anak-anak
bangsa dari seluruh nusantara itu.

Rangkaian acara audiensi pimpinan MPR dengan peserta putaran
final LCC MPR RI 2014 dibagi dalam tiga sesi.  Sesi pertama adalah
sambutan dan pembekalan dari Ketua MPR RI, lalu sesi kedua tanya
jawab dengan para Pimpinan MPR RI, dan sesi ketiga adalah sesi foto
bersama dengan para Pimpinan MPR RI.

Audiensi digelar untuk memperkenalkan para peserta finalis kepada
Pimpinan MPR RI sebelum digelar rangkaian lomba cerdas cermat
yang dimulai pada Selasa (4/11) sampai puncaknya grand final pada
Senin (10/11) di Gedung Nusantara IV.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam kesempatan tersebut

Para peserta finalis LCC MPR RI tingkat nasional 2014 dari 33 provinsi di Indonesia telah hadir

di Jakarta dan siap bertanding memperebutkan gelar bergengsi juara nasional.  Seluruh

Pimpinan MPR RI berkenan melakukan perkenalan dengan para finalis.

memberikan pengarahan kepada para peserta finalis.  Salah satu
yang sangat penting diutarakan Zulkifli adalah bahwa seluruh
pimpinan MPR RI sangat bangga dan memberikan apresiasi kepada
para finalis yang mampu lolos ke putaran final LCC MPR 2014 di
Jakarta.

“Bagi saya semua adalah pemenang.  Para finalis adalah
pemenang di provinsi masing-masing, dan kami sangat bangga dan
apresiasi usaha para peserta untuk sampai ke final di Jakarta,”
ujarnya.

Zulkifli juga mengingatkan kepada para peserta bahwa nilai-nilai
luhur bangsa yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan
Bhinneka Tunggal Ika adalah janji kebangsaan, yang seharusnya
menjadi perilaku warga negara Indonesia dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.  Pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut
tidak hanya sekedar retorika semata atau hanya sekedar basa-
basi.  Semua harus diimplementasikan dengan baik, sebab
merupakan janji kebangsaan.

“Jika itu terjadi maka tidak akan ada lagi kita bangsa Indonesia
mempersoalkan dan mempermasalahkan soal perbedaan ras, agama,
suku, golongan, dan tidak ada lagi bentuk tirani mayoritas.  Sebab,
janji kebangsaan kita adalah bentuk komitmen sebagai satu bangsa
yang bermartabat,” tegasnya.

SOSIALISASI
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Ada yang menarik diutarakan salah
seorang peserta, yaitu Agung dari Provinsi
Jawa Barat.  Dalam sesi tanya jawab
dengan lugas Agung bertanya kepada Ketua

MPR RI Zulkifli Hasan tentang bagaimana
cara menjadi seorang pimpinan MPR RI.
Pertanyaan polos ini sangat diapresiasi para
pimpinan MPR RI.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan
bahwa pertanyaan peserta tersebut sangat
bagus dan baik, sebab generasi muda
adalah pemegang estafet kepemimpinan
bangsa, termasuk kepepimpinan lembaga
MPR RI.

“Di pundak merekalah nantinya kontinuitas
kepemimpinan bangsa selanjutnya
diletakkan.  Untuk menjadi pimpinan MPR RI
memang ada syarat-syarat teknisnya dan
itu bisa dilihat di UU tentang MPR, DPR, DPD,
dan DPRD (MD3).  Yang paling penting,
generasi muda harus rajin belajar, rajin
memupuk keahlian sesuai dengan apa yang
menjadi cita-citanya,” ujarnya.

Usai mengikuti audiensi, pimpinan MPR RI
dan para peserta finalis LCC MPR 2014
melakukan sesi foto bersama di lobi Gedung
Nusantara IV dan sesi foto bebas bersama
berlatar belakang Gedung Bulat atau Gedung
Kura-Kura. ❏

dry
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SOSIALISASI

Dialog Interaktif RRI

Wakil Ketua MPR Bicara Soal

Dualisme Pimpinan DPR

SAAT ini rakyat disuguhkan fenomena
panas dan baru terjadi di Indonesia,
khususnya di parlemen, yakni terjadi-

nya dualisme kepemimpinan DPR RI. Yang
satu Pimpinan DPR RI hasil rapat paripurna
bulan lalu yang seluruh pimpinan diisi oleh
Koalisi Merah Putih (KMP), dan yang satu
lagi Pimpinan DPR Tandingan yang dibentuk
oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Kekisruhan di parlemen ini membuat miris
banyak kalangan.  Bahkan, direspon negatif
oleh pasar ekonomi dan nilai mata uang ru-
piah terhadap dolar AS.  Wakil Ketua MPR RI

Oesman Sapta Odang termasuk salah satu
yang merasa sangat miris dengan adanya
kekisruhan di parlemen tersebut.

“Mereka seharusnya malu dengan rakyat
Indonesia. Rakyat sekarang sangat pintar,
mereka sangat memerhatikan apa yang
terjadi di pusat-pusat pemerintahan dan
politik, seperti yang terjadi di parlemen,” ujar
Oesman Sapta. Soalnya, menurut Oesman
Sapta, ekspektasi rakyat terhadap kinerja
parlemen sekarang sangat tinggi.

Mereka, rakyat, kata Oesman Sapta lebih
lanjut, menginginkan perubahan, mengingin-

kan adanya perbaikan hidup. “Harapan
rakyat luar biasa, mereka turun gunung,
berbondong-bondong ikut serta dalam
pemilu, tapi ternyata mereka dihadapkan
dengan kejadian seperti ini,” ujarnya selaku
pembicara dalam dialog interaktif RRI dan
MPR RI dengan tema ‘Konsolidasi Parpol di
Parlemen’, yang disiarkan langsung dari
Ruang Presentasi Perpustakaan MPR RI,
Senin (5/11).

MPR RI sebagai lembaga negara yang di
dalamnya berhimpun anggota DPR dan DPD
adalah lembaga yang netral, lembaga yang
suasananya tidak partisan. “MPR adalah
lembaga negarawan, tanpa diminta ataupun
diminta akan berupaya keras untuk
membantu menyelesaikan atau menyejukkan
pergolakan yang terjadi di DPR,” katanya.

“Kami di MPR sudah menjalankan upaya
tersebut dengan lobi-lobi intensif dengan
kedua kubu koalisi itu, walaupun tidak
terekspos.  Kami berupaya menyejukkan dua
kubu ini, kami harap doa-doa dari masyarakat
Indonesia agar upaya kami berhasil
membuka hati mereka agar cair, sejuk dan
bersatu kembali demi bangsa,” tandasnya.

Nuansa MPR, lanjut Oesman, harus
dijadikan rujukan dan teladan bagi mereka
yang berselisih paham.  Nuansa MPR adalah
nuansa mufakat. Musyawarah untuk
mencapai mufakat, seharusnya itu yang
dijadikan teladan, dijadikan alat untuk
mencapai musyawarah.

“Kepada rakyat saya tegaskan bahwa
MPR berupaya untuk menjadi payung bagi
dua kubu ini agar permasalahan ini cepat
selesai dan kembali normal. Elemen
masyarakat seperti media massa nasional
juga harus berperan aktif menyejukkan,
jangan malah mendramatisir. Pokoknya,
semuanya harus berperan posisitif,” tegas
Oesman.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI
Ahmad Basarah sangat menyetujui apa yang
disampaikan Wakil Ketua MPR Oesman Sapta
Odang.  Bahkan, Ahmad Basarah meng-
harapkan agar MPR  berperan aktif melaku-
kan pendekatan kepada dua kubu ini dan
memberikan pencerahan untuk segera
menghentikan segala kekisruhan tersebut
dan kembali ke prinsip-prinsip untuk
musyawarah dan mufakat demi kepentingan
bangsa dan negara. ❏

dry
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Dialog Warung Kebangsaan

Program MPR  Ke Depan

FORMASI Pimpinan MPR RI periode
2014-2019 sudah terbentuk melalui
Sidang Paripurna III dengan agenda

utama Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan
Pimpinan MPR RI periode 2014-2019, pada 6
Oktober 2014.  Dalam sidang paripurna
tersebut, terpilih dan ditetapkan sebagai
Pimpinan MPR RI adalah Ketua Zulkifli Hasan,
Wakil Ketua Mahyudin, Wakil Ketua EE.
Mangindaan, Wakil Ketua Hidayat Nur Wahid,
dan Wakil Ketua Oesman Sapta Odang.

Pimpinan MPR sudah terbentuk,

kelengkapan badan pekerja juga sudah
terbentuk, pertanyaan besarnya adalah apa
saja program kerja Pimpinan MPR RI periode
2014-2019 ke depan?  Menurut Ketua Fraksi
PDI Perjuangan MPR RI Ahmad Basarah,
kalau membicarakan MPR secara
kelembagaan dalam periode MPR 2014-2019
secara substansi tidak ada perubahan-
perubahan yang prinsipil.

Tugas pokok MPR sebagaimana diatur
dalam UUD  adalah berwenang mengubah
dan menetapkan UUD; melantik Presiden dan
Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan
umum; melantik Wakil Presiden menjadi
Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti,

diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan
kewajibannya dalam masa jabatannya;
memilih dan melantik Wakil Presiden dari dua
calon yang diajukan Presiden apabila terjadi
kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam
masa jabatannya selambat-lambatnya dalam
waktu enampuluh hari.

Di luar itu, berdasarkan perubahan UU No.
27  tahun 2009 tentang MD3 menjadi UU
No.17 Tahun 2014, ada beberapa perubahan
tugas-tugas MPR, terutama soal Sosialisasi
UUD NRI Tahun 1945. “Pada UU No.27,

pimpinan mengoordinasikan anggota MPR
untuk melakukan Sosialisasi UUD NRI Tahun
1945.  Nah, di UU MD3 yang baru (UU No.17
Tahun 2014), tugas sosialisasi UUD bukan
hanya tugas pimpinan tapi tugas seluruh
anggota MPR,” ujarnya dalam taping dialog
interaktif ‘Warung Kebangsaan’ dengan tema
‘Program MPR ke Depan’ menghadirkan
narasumber Ketua Fraksi PDIP MPR RI
Ahmad Basarah dan Ketua Fraksi Gerindra
MPR RI Martin Hutabarat, kerjasama MPR RI
dengan LPP TVRI, Rabu (29/10).

Di samping itu, tambah Ahmad Basarah,
desain kelembagaan alat-alat kelengkapan
MPR sudah berubah.  Dulu ada Tim Kerja

Sosialisasi, sekarang terbentuk Badan
Sosialisasi, Badan Kajian Ketatanegaraan,
dan Badan Anggaran serta satu lagi
Lembaga Kajian.  Jadi, ada 4 struktur MPR
pada periode yang baru ini seperti tersebut
sebelumnya.

Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Martin
Hutabarat mengungkapkan bahwa pra dan
pasca terbentuknya Pimpinan MPR RI yang baru,
ada wacana besar dari masyarakat agar MPR
menghidupkan kembali GBHN.  Artinya, rakyat
ingin agar program-program pemerintah ada
arahnya, ada panduannya sehingga tidak
terputus antara masa pemerintahan yang lalu,
sekarang dan yang akan datang.

“Masalahnya adalah dalam sistem
ketatanegaraan kita, siapa pihak yang
berwenang membuat GBHN tersebut.
Harapan banyak rakyat, MPR lah yang
membuat, namun pertanyaannya dengan
kewenangan MPR seperti sekarang apakah
sudah tepat untuk membuat GBHN.  Inilah
yang sedang didalami dalam suatu
pengkajian serius di MPR bahwa ada
harapan-harapan di masyarakat tentang
sistem ketatanegaraan kita yang harus
diakomodir. Mudah-mudahan akan berhasil
baikt dan bermanfaat untuk perjalanan
bangsa ini,” ujarnya. ❏
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ADANYA keinginan masyarakat agar
UUD NRI Tahun 1945 diamandemen
kembali, aspirasi yang demikian

menurut anggota MPR dari Fraksi Partai
Golkar, Deding Ishak, ditangkap secara baik
oleh pimpinan MPR. Keinginan itu disinergikan
dengan dibentuknya Tim Kajian Sistem
Ketatanegaraan Indonesia di MPR Periode
2009-2014.  “Tim kajian dibentuk untuk
mendiskusikan apa kebutuhan yang
diperlukan untuk menata kembali sistem
ketatanegaraan yang sesuai harapan
masyarakat,” ujarnya saat menjadi
narasumber Sosialisasi Pancasila, UUD NRI
Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal
Ika, di TVRI 8 November 2014.

Tim yang dibentuk itu, menurut Deding,
telah melakukan kajian secara komprehensif
dan melakukan berbagai road show ke
kampus dan ke berbagai tempat lainnya di
seluruh Indonesia. “Ada beberapa isu
strategis yang diperoleh setelah melakukan
road show,” ujarnya.

Adanya amandemen UUD diakui oleh
Deding sebenarnya ingin dilakukan MPR
periode yang lalu namun karena disibukkan
dengan pemilu legeslatif dan presiden maka
keinginan itu tertunda. Diingatkan oleh pria
asal Jawa Barat itu meski UUD boleh diubah

Jendela Anak Negeri

Amandemen UUD Untuk Kepentingan Rakyat

namun cara mengubahnya tidak boleh
dilakukan secara serampangan. “Perlu
kajian yang mendalam,” tuturnya.
Amandemen UUD yang dilakukan oleh MPR,
kelak, bagi Deding merupakan bukti cinta
lembaga itu kepada masyarakat untuk
membuat kehidupan yang lebih baik. “Apapun
yang kita lakukan semua untuk kepentingan
rakyat,” tegasnya.

Ahli Tata Negara, Andi Irman Putrasiddin,
yang dalam acara itu juga menjadi
narasumber, menyatakan reformasi tahun
1998 telah berlangsung selama 16 tahun,
dengan demikian UUD hasil amandemen pun
juga sudah berumur 16 tahun. “Untuk itu UUD
perlu kita tinjau lagi,” ujarnya.

Perlu meninjau kembali sebab diakui oleh
alumni Unversitas Hasanuddin itu, konstitusi

kita masih minim memuat aturan-aturan
tentang perlindungan bagi warga negara
sehingga hal demikian perlu diatur secara
tegas dan ketat. Ia mencontohkan banyak
undang-undang yang dibuat tidak jelas
sehingga menimbulkan tafsir yang tak jelas
juga. “Amandemen perlu dipikirkan kembali,”
ujarnya. “Tujuan perubahan untuk
menjadikan kita lebih beradab lagi,”
tambahnya.

Irman mengingatkan agar kita jangan
pernah berpikir agar UUD bisa bertahan lama,
kekal, dan tak ada amandemen, sebab ada
anggapan bila tak ada amandemen berarti
keadaan baik dan tak ada masalah.
Ditekankan oleh Irman agar kita berpikir UUD
yang ada harus mampu memberi proteksi
kepada warga negara. Memberi proteksi bagi
warga negara menurutnya merupakan
kebutuhan semua komponen bangsa. “Nah
sekarang mau tidak kita melakukan
amandemen?” pria yang sering muncul di
televisi itu bertanya.

Irman mengingatkan kembali, khususnya
kepada MPR, dalam melakukan amandemen
jangan sampai terjebak pada kajian aka-demis.
“Yang penting lakukan amandemen kalau itu
memang demi rakyat,” tegasnya. ❏
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PRESIDEN dan wakil presiden terpilih
pada pemilu 2014 lalu bakal
menghadapi tantangan yang tidak kecil.

Tingginya angka kemiskinan, dan   minimnya
ketersediaan sarana kesehatan merupakan
salah satu pekerjaan yang harus segara
diselesaikan. Selain itu tuntutan pengadaan
infrastruktur pembangunan juga bakal
menjadikan pekerjaan bagi presiden dan
wakil presiden terpilih menjadi semaki berat.

Karena itu pemerintah harus bisa menjadi
penggerak pembangunan sekaligus
tauladan bagi masyarakat. Pemerintah harus
melakukan aksi penghematan dan
mengutamakan kebutuhan yang sifatnya
mendesak. Bukan malah berhura-hura
dengan menghabiskan anggaran pada
sektor yang tidak semestinya. Pemerintah
harus fokus pada target-target yang sifatnya
makin mendesak.

Pernyataan itu disampaikan H. Abdul
Kadir Karding, pimpinan  Fraksi PKB MPR RI.
Karding menyampaikan hal itu saat menjadi
narasumber pada acara Warung
Kebangsaan yang ditayangkan TVRI Oktober
lalu. Bersama pengamat politik Dr. M. Aras,
M.Si, pimpinan Fraksi PKB MPR ini membahas
tema “Tantangan Pemerintahan Baru.”

Pada kesempatan itu Karding juga
mengingatkan agar pemerintah Jokowi tidak
sungkan mengambil atau meneruskan hal-
hal baik yang menjadi peninggalan
pemerintah SBY. Dan, meninggalkan hal-hal
buruk yang sempat ada pada praktik periode
pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

“Pemerintah harus bisa melakukan
terobosan dalam menyelesaikan persoalan
yang masih dihadapi bangsa ini. Ada
kemiskinan, pengangguran, masalah sosial
hingga kesehatan serta pertahanan
keamanan. Itulah persoalan yang tidak
mudah, dan harus diselesaikan oleh
pemerintah  baru.

Untuk itu, pemerintahan Jokowi-JK harus
fokus dalam memilih prioritas pembangunan
yang akan dilaksanakan. Tidak mungkin
mengambil semua pekerjaan dengan
anggaran yang terbatas. Selain itu
pemerintah juga harus  memiliki barometer
yang tepat. Karena batometer yang tepat

Dialog Warung Kebangsaan

Memanfaat Momen Dukungan Masyarakat
akan berguna untuk mengukur tingkat
keberhasilan,  dalam pelaksanaan program
pembangunan yang sudah dilaksanakan.

“Presiden  Jokowi harus mampu melebur
semua kepentingan dan memperjuangkan
kepentingan bangsa dan Negara di atas
segalanya. Tidak boleh ada ego sektor yang
saling bertentangan, seperti dalam praktik-

praktik selama ini”, katanya.
Untuk menjalankan semua itu, menurut

Karding, Presiden Jokowi harus melakukan
pembenahan di bidang birokrasi. Karena
bidang inilah yang selama ini dianggap
momok bagi setiap pemerintahan, tak
terkecuali pada era Jokowi sekarang ini.
Jokowi harus merampingkan birokrasi dan
membuatnya lebih efisien. Bukan malah
menambahnya semakin gemuk dan
inefisiensi.

Sementara Dr. M. Aras, M.Si., ber-
pendapat, tantangan yang dihadapi
pemerintah mendatang masih sama seperti
perintah sebelumnya. Beberapa sektor yang
harus diatasi adalah masalah ekonomi
kerakyatan, meliputi masyarakat dari Sabang
sampai Merauke. Ironisnya, beberapa daerah
yang selama ini menyangga Jakarta  masih
dianggap memiliki berbagai persoalan yang

sangat berat. Salah satunya adalah  Bekasi.
Karena itu, ke depan, Jokowi harus

berhasil mengurangi jumlah kemiskinan dan
meningkatkan kualitas pendidikan. Juga
mengurai persoalan-persoalan sosial yang
banyak ditemukan di berbagai daerah di In-
donesia.

Jokowi harus membangun sektor

pendidikan menjadi lebih baik. Karena
pendidikan merupakan sektor yang sangat
fital dalam pembangunan. Apalagi, hingga
kini terbukti masih banyak anak-anak yang
belum sekolah.

“Jokowi harus bisa  memberdayakan
masyarakat. Ia harus mampu mengawal
pembangunan. Apalagi saat ini Jokowi
tengah didukung oleh masyarakat. Karena
itu, inilah saatnya bagi Jokowi untuk
mempergunakan segala potensi yang dimiliki
untuk melakukan pembangunan”, kata Aras
menambahkan.

Aras mengingatkan, dukungan yang
diberikan masyarakat harus dibayar oleh
Jokowi dengan pemeratan kesejahteraan.
Kalau tidak, niscaya dukungan tersebut akan
luntur dan menjadi petaka tersendiri pagi
pemerintah.❏
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Jendela Anak Negeri

DPD, Wakil Rakyat dan Wakil Daerah

PENGAMAT polit ik dari Sinergi
Demokrasi untuk Masyarakat
Demokrasi (Sigma), Said Salahuddin,

mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat
(DPD) mempunyai peran dan tanggung
jawab besar yakni memainkan tugas sebagai
wakil rakyat dan wakil daerah. Meski
demikian diakui di masyarakat masih
menanyakan apa itu peran DPD padahal
lembaga ini terbentuk sudah untuk ketiga kali
periode pemilihan anggotanya.

Lebih lanjut, dalam Sosialisasi Pancasila,
UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka
Tunggal Ika, yang ditayangkan di TVRI pada
26 November 2014, Said mengungkapkan
dan mengakui bahwa partai politik saat ini
sebagai satu-satunya wahana yang
mengantarkan mekanisme demokrasi
sehingga hal ini bisa membuat DPD tak sekuat
DPR.

Dipaparkan dalam soal rancangan undang-
undang, DPD mempunyai hak untuk memberi
pertimbangan namun oleh DPR hak itu
dianggap tak mengikat dan bisa diabaikan.
Padahal menurut Said hal demikian tak boleh
dilakukan oleh DPR sebab DPD juga presentasi
dari rakyat. Lebih lanjut dijelaskan, DPD boleh
mengusulkan, membahas, dan memper-
timbangkan rancangan undang-undang.

“Sayangnya saat pengesahan undang-
undang, DPD tidak dilibatkan,” ujarnya.

Sebagai anggota MPR, anggota dari DPD
bisa mengusulkan adanya perubahan UUD.
Bila jumlah pengusul perubahan UUD harus
sepertiga jumlah anggota MPR maka jumlah
anggota DPD sudah menjadi modal awal
untuk melakukan amandemen UUD guna
memperkuat DPD. Said menegaskan ke
depan penting untuk dikaji menambah

wewenang dan peran DPD. “Meski tak
sederadjad dengan DPR,’ ujarnya.

Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad yang
juga menjadi narasumber sosialisasi,
mengungkapkan dalam era reformasi dirinya
bersama yang lain mempunyai konsep
tentang DPD yang kuat namun ketika ide itu
sudah masuk Senayan, idenya kok berbeda.
“Akibatnya check and balances tak imbang,”
ujarnya. “Ide pokok kita ingin bikameral
supaya imbang,” tambahnya.

DPD yang selama ini ada diakui Farouk
seperti apa yang dikemukakan oleh Said,
yakni t idak maksimal di mana bisa
mengajukan, membahas, dan memper-
timbangkan namun tidak bisa memberi
persetujuan terhadap produk undang-
undang.

Dikatakan, DPD sebenarnya sama seperti
lembaga perwakilan rakyat yakni mempunyai
hak pengawasan, anggaran, legislasi
bahkan presentasi dan diplomasi. “Hasil
pengawasan kita sudah dikomunikasikan
dengan pihak lain,” katanya. Ke depan
dikatakan lembaganya sudah menyusun
strategi dan konsep memperkuat diri.
“Kualitas anggota DPD saat ini lebih bagus,”
ujarnya. Disebut anggota lembaga itu ada
yang mantan anggota DPR, DPRD, birokrat,
dan kepala daerah. ❏
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Jendela Anak Negeri

Sistem Presidensiil Sebagai Penyeimbang

BANYAK pihak mengatakan bahwa
sistem presidensiil Indonesia lemah.
Pendapat ini dipatahkan oleh pakar

hukum tata negara Irman Putera Sidin.
Menurutnya, sebenarnya UUD 1945 sebelum
diamandemen mengamanahkan bahwa
otoritas kekuasaan sistem presidensiil
sangat kuat. Sebab, selain pemegang
kekuasaan pemerintahan juga pemegang
kekuasaan pembentuk UU.

Meskipun Presiden diangkat dan dipilih oleh
MPR tapi semua otoritas kekuasaan ada di
tangan seorang Presiden yang menjalankan
sistem presidensiil.  Tapi, kemudian sekarang
semua direkonstruksi oleh MPR sehingga
otoritas kekuasaan menjadi terbagi.
Kekuasaan pembentukan UU tidak lagi
dikuasai pemerintah, tapi dengan prinsip
kedaulatan rakyat diberikan ke DPR juga.
Lalu, bersama pemerintah otoritas
pembentukan UU itu kemudian dijalankan.

“Jadi, sistem presidensiil Indonesia tidak
lemah malah makin kuat.  Sistem Presidensiil
malah membuat keseimbangan kekuasaan
antara eksekutif dan legislatif terbentuk dan
terjaga.   Legislatif tidak akan bisa membuat
UU tanpa campur tangan pemerintah.  Dan
pemerintah tidak akan bisa menjalankan UU
tanpa campur tangan legislatif.  Inti
sebenarnya adalah bukan sistem presidensiil

diperkuat atau lemah yang penting ada
keseimbangan,” ujarnya, dalam taping Dia-
log Interaktif ‘Jendela Anak Negeri’
mengangkat tema  ‘Mempertegas Sistem
Presidensiil dengan dipandu moderator
Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal MPR
RI Yana Indrawan dan host Chintya Sari,
kerjasama MPR RI dengan LPP TVRI, di Stu-
dio TVRI Jakarta, Sabtu (8/11).

Berbicara soal sistem presidensiil, Ketua
Fraksi PKB MPR RI Lukman Edy mengatakan
bahwa ketika bangsa ini memilih sistem
presidensiil, sejarahnya sangat panjang
terutama pada saat di awal-awal pembentuk-
an negara Indonesia.  Dalam pembentukan
dan penerapan sistem presidensiil, para
tokoh nasional saat itu sangat dipengaruhi
oleh kondisi dan situasi pada era itu.

Tapi, ternyata dalam perjalanannya
mengalami perubahan juga.  Sistem presidensiil
pernah diubah dengan sistem parlementer yang
pada akhirnya gagal karena isunya pada saat
itu adalah dalam pemilihan dan penetapan
pemakaian sistem parlementer, ada campur
tangan penjajah yang menginginkan negara In-
donesia berbentuk federal atau serikat.  Karena
sistem parlementer gagal, dikembalikan kembali
ke sistem presidensiil.

“Fakta ini menunjukkan bahwa pilihan kita
pada sistem presidensiil ini memang bukan

hanya sekedar pilihan menurut situasi dan
kondisi, tapi memang sudah mengalami
tempaan ujian dalam perjalanan sejarah yang
pada akhirnya kita berkesimpulan, sistem
yang paling tepat dalam kondisi sosial
kemasyarakatan kita yang seperti ini adalah
sistem presidensiil,” ujarnya.

Problemnya sekarang, lanjut Lukman Edy,
dengan sistem presidensiil tersebut apakah
sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya.
Apa yang sudah diakomodir dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia.  Saat ini pasca
amandemen UUD, banyak sekali perbaikan-
perbaikan yang dilakukan dengan tujuan
untuk menyempurnakan sistem presidensiil.
Contohnya masa jabatan Presiden yang
dibatasi dan impeachment terhadap
Presiden jika memenuhi syarat-syarat yang
telah digariskan.

“Saya sangat menaruh harapan pada
penguatan sistem presindensiil.  Saya
memandang penguatan sistem presidensiil
harus memenuhi tiga syarat, yakni:
Pertama, harus memperkuat demokrasi;
Kedua, memperkuat pemerintahan; Dan,
ketiga, memperkuat hubungan antara
eksekutif dan legislatif sebagai bentuk
hubungan kontroling, check and balanc-
ing,” tegasnya. ❏
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Dialog Warung Kebangsaan

Meretas Jalan Menuju Pintu Rekomendasi

RIUH rendahnya perseteruan di DPR RI
tak ayal menuai kekhawatiran
berbagai kalangan. Banyak yang

mengecam karena dualisme DPR tak kunjung
terselesaikan. Sebagian yang lain khawatir,
jangan-jangan, lembaga Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) juga akan
terjerumus pada perseteruan tak sehat,
seperti yang terjadi pada saudara mudanya.
Apalagi sebagian anggota MPR adalah juga
anggota DPR. Karena itu, bukan tidak mungkin
gonjang ganjing itu akan merembet di
lembaga negara, MPR.

Kekhawatiran seperti itu juga dirasakan
anggota MPR RI  Fraksi Partai Golkar Agun
Gunanjar Sudarsa. Menurut Agun, dia
merasakan benar adanya kekhawatiran
tersebut. Bahkan ia kerap menerima telepon
ataupun SMS dari masyarakat yang
menyayangkan jika perseteruan di DPR
benar-benar merembet ke MPR.

 Menjawab berbagai kekhawatiran
seperti itu, kata Agun, ia yakin bahwa
dinamika politik seperti itu hanya akan terjadi
di DPR. Dan, kata Agun, kejadian di DPR itu
tidak akan merembet ke MPR. Agun  yakin
benar, masih banyak anggota MPR  yang
tidak menghendaki kalau MPR sampai turut

serta dalam pusaran  keributan yang belum
berkesudahan itu.

Apalagi masih ada ratusan anggota MPR
lama yang masih duduk di sana. Jumlah
mereka mencapai 40% dari total keseluruhan
jumlah anggota MPR. Mereka itu pasti tidak
ingin MPR meniru kekisruhan di DPR. Karena
pada dasarnya mereka ingin melanjutkan dan
menjaga marwah MPR seperti yang sudah
dikenal selama ini.

Pernyataan itu disampaikan Agun
Gunanjar ketika menjadi narasumber pada
acara Warung Kebangsaan yang

ditayangkan TVRI pada akhir Oktober lalu.
Bersama Lukman Edy, Agun membahas tema
‘Program MPR ke Depan.’  Agun tetap
optimistis dan bersemangat untuk menjaga
marwah MPR.

Meski  diawal terbentuknya kepemimpinan
MPR periode 2014-2019 diliputi berbagai
drama perebutan kepemimpinan. Namun,
sesuai perjalanan waktu, kekisruhan
tersebut berakhir dan MPR segera
melaksanakan tugas-tugasnya.

“MPR tetap jadi rumah kita semua, rumah
Pancasila dan melakukan kajian serta
sosialisasi terhadap nilai-nilai luhur bangsa
Indonesia”, ujar Agun.

Pernyataan serupa disampaikan Lukman
Edy, ketua Fraksi PKB MPR RI. Menurut
Lukman, pihaknya berharap MPR  bisa
melaksanakan sejumlah rekomendasi yang
diberikan anggota MPR periode 2009-2014.
Meski rekomendasi itu tidak mutlak, namun
etikanya juga harus bisa dilaksanakan.

Apalagi, kewenangan yang dimiliki MPR
itu merupakan kewenangan tertinggi, meski
MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi
Negara. Yaitu, kewenangan untuk
mengubah UUD 1945,  dan melantik presiden
dan wakil presiden hasil pemilihan umum.

Karena itu, MPR harus bisa menyiapkan diri
secara lebih baik terkait rekomendasi yang
diberikan. Antara lain menyelenggarakan
sidang tahunan dengan agenda
pertanggungjawaban lembaga-lembaga
negara.

Nantinya, kata Lukman, sidang tahunan
ini akan memberikan ruang politik yang
lebih besar bagi publ ik untuk ikut
memikirkan perjalanan bangsa dan  Negara
Indonesia.  Termasuk meni la i  dan
mencermati sejumlah program yang sudah
dan akan dilaksanakan oleh lembaga-
lembaga negara tersebut. ❏
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Pangan

Ancaman Dunia Pertanian dan Solusinya

DUNIA pertanian Indonesia memiliki
berbagai tantangan yang makin besar
di masa akan datang. Dari sisi lahan

misalnya, lahan pertanian Indonesia terus
mengalami penyusutan yang signifikan.
Setiap tahun sekitar 100 ribu hektar lahan
pertanian berubah fungsi. Baik untuk
perumahan, industri, rumah sakit, sarana
pendidikan dan sebagainya. Semua itu
membuat lahan pertanian semakin
berkurang.

Selain itu nilai tambah pada lahan
pertanian juga tak kunjung membaik. Semakin

banyak petani memilih menjual lahannya.
Apalagi profesi petani juga tak kunjung
mampu meningkatkan kesejahteraan para
pelakunya. Alhasil tak sedikit petani berganti
profesi menjadi tukang ojek, atau menjadi
buruh bangunan setelah mereka menjual
lahan sawah miliknya.

 Inilah sebagaian persoalan yang muncul
dalam dunia pertanian di Indonesia. Selain
itu masih  banyak masalah yang tak mudah
untuk diselesaiakan dalam upaya mencapai
kemandirian pangan. Mulai dari persoalan
bibit, pupuk, irigasi hingga persoalan modal
dan pemasaran hasil pertanian.

Berbagai persoalan pertanian juga
disampaikan oleh Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si.,
ketua Fraksi PKB MPR RI. Dalam acara
‘Jendela Anak Negeri’  yang ditayangkan
TVRI pertengahan November lalu, Lukman

Edy tampil bersama pengamat pertanian
Benny Pasaribu dan  Mintoha, seorang
petani dari Jawa Barat. Dialog ini membahas
tema: “Kemandirian Pangan.”

Lukman menjelaskan bahwa  pangan
merupakan kebutuhan primer. Sudah
seharusnya pemerintah mengoptimalkan
dunia pertanian agar bisa terus berkembang.
Bukannya menggalakkan aksi impor bahan
pangan yang malah bisa meluluhlantakkan
semangat petani dalam menjalankan usaha
pertanian.

“Dunia Pertanian kita sudah saatnya

dinyatakan darurat untuk segera diatasi.
Jangan sampai kita kehabisan petani, karena
mereka tak yakin lagi dengan dunia pertanian
yang mereka geluti”, kata Lukman
menambahkan.

Kehancuran dunia pertanian Indonesia
akibat kebiasaan impor pangan diakui
Mintoha, buruh tani dari desa Sudi Mampir
Indramayu, Jawa Barat. Menurut Mintoha,
banyak teman-temannya yang kini beralih
profesi atau meninggalkan pertanian. Salah
satu penyebabnya karena petani merasa
tidak diperhatikan, dan terdesak oleh
kegiatan impor pangan.

“Pada musim tanam, kita juga sering
belingsatan karena pupuk menghilang dari
pasar. Kalau sudah begitu, tanaman tidak
bisa berproduksi dengan baik”, ujar Mintoha.

Sementara Benny Pasaribu menilai,

perhatian dan keberpihakan pemerintah
terhadap dunia pertanian hanya lipstick
semata. Kenyataannya petani dibiarkan
berjuang sendiri tanpa pembelaan yang
jelas. Terbukti, pemerintah tak kunjung
memberikan bantuan secara optimal
terhadap dunia pertanian. Persoalan
modal, minimnya infrastruktur pertanian,
kebijakan impor pangan dan tata niaga
pupuk menjadi bukti bahwa pemerintah
belum melakukan tindakan yang diperlukan
petani Indonesia.

“Harusnya pemerintah Joko Widodo

memberi bukti atas janji-janji dan
keberpihakan kepada petani seperti yang
sudah diucapkan selama berkampanye dulu.
Kalau tidak, niscaya dunia pertanian kita
akan semakin terbenam dalam ketidak
pastian”, kata Bennya Pasaribu
menambahkan.

Benny lantas menyebut sejumlah
keseriusan pemerintah Soeharto terhadap
dunia pertanian. Dulu, kata Benny,
pemerintah memberikan fasilitas yang besar
pada petani melalui Koperasi Unit Desa.
Pemerintah membantu pengadaan bibit,
pupuk, dan modal melalui KUD. Pemerintah
juga menyediakan tenaga penyuluh
pertanian. Kemudian, pemerintah membantu
pemasaran hasil pertanian dengan cara
memberikan batasan harga gabah. ❏
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SOSIALISASI

Hidayat Nur Wahid

Apalagi Kalau Tidak Ada Sosialisasi

SETIAP kali digelar dialog tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR)
hampir selalu muncul berbagai

tanggapan dan harapan menyoal lembaga
Pemandangan seperti itu juga hadir ketika
berlangsung dialog Pilar Negara yang
berlangsung di Ruang Presentasi
Perpustakaan MPR RI,  Senin (17/11).

Dialog bertema ‘Implementasi Janji
Kebangsaan’ itu menampilkan dua
narasumber, masing-masing: Wakil Ketua
MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A.,
dan mantan anggota MPR Dr. Ir. M. Jafar
Hafsah.

Pada sesi tanya jawab, berbagai
pandangan dan pertanyaan pun muncul.
Munif Arfas, seorang wartawan yang
merupakan satu peserta dialog misalnya,
mempertanyakan efisiensi dan evaluasi
terkait program sosialisasi yang
dilaksanakan MPR selama ini.

Menurut Munif, sosialisai yang
dilaksanakan MPR masih jauh dari harapan.
Sosialisasi tidak berkontribusi terhadap
kematangan demokrasi dan penambahan
wawasan kebangsaan. Sosialisasi juga
gagal mendongkrak kehidupan perekonomian
masyarakat. “Jadi, apa evaluasi yang
dilakukan pimpinan MPR dalam menyiapkan
program sosialisasi ke depan?” tanya Munif.

Menjawab pertanyaan tersebut, Wakil

Ketua MPR Hidayat Nur Wahid antara lain
mengatakan, ibarat orang beragama, mereka
butuh pergi ke masjid, gereja, pura, klenteng,
wihara untuk memperbarui dan menebalkan
keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Demikian pula dengan sosialisasi Pancasila,
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Seperti kehidupan Bergama, sosialisasi
diharapkan bisa memberikan penyegaran
kepada seluruh warga negara terkait nilai-
nilai kebangsaan yang   sudah menjadi
kesepakatan seluruh masyarakat. Apalagi
di saat sekarang, ketika nilai-nilai dari luar
terus merangsak masuk ke dalam negeri,
tanpa bisa dilakukan penyaringan.

“Kalau sudah dilakukan sosialisasi saja
masih banyak penyimpangan, bagaimana
kalau tidak dilakukan sama sekali. Minimal
sosialisasi bisa berfungsi men-charge rasa
dan tekat kebangsaan kita semua”, kata
Hidayat Nur Wahid lagi.

Memang ada sejumlah penilaian yang
dilakukan terkait program sosialisi MPR.
Beberapa program dianggap sangat baik,
karena diikuti secara massal dan
menimbulkan efek domino yang sangat
besar. Antara lain, Lomba Cerdas Cermat
dan Out Bond. Kedua jenis sosialisasi itu
dianggap sangat efektif, karena diikuti
dengan sangat antusias. Dan, menimbulkan

minat yang sangat besar, termasuk di
kalangan masyarakat yang lebih luas.

Menyangkut implementasi Janji
Kebangsaan, menurut  Hidayat, bangsa  In-
donesia merasa beruntung karena memiliki
lembaga-lembaga Negara yang posisinya
sama dan sejajar, sesuai UUD NRI Tahun
1945. Kondisi Ini menguntungkan karena tiap-
tiap lembaga bisa saling mengingatkan,
terutama menyangkut soal kebangsaan.
Namun, bukan untuk menagih janji yang bisa
berakhir dengan ketidakpercayaan.

Menurut Hidayat, bunyi UUD NRI Tahun
1945 sangat jelas, kedaulatan berada di
tangan rakyat. Tapi kadaulatan tersebut tidak
untuk dilakukan seenaknya sendiri. Misalnya,

menggunakan sosial media yang acapkali
malah menimbulkan fitnah dan menyebar
kebencian. Dengan adanya kedaulatan di
tangan rakyat, berarti rakyat tidak hanya
berhak memilih, namun rakyat juga berhak
menilai kinerja yang mereka pilih.

Sementara Jafar Hafsah mengatakan,
saat ini berkembang wacana untuk
mengembalikan MPR sebagai lembaga
tertinggi. Wacana ini berkebalikan dengan
semangat reformasi. Karena pasca
amandemen, MPR menjadi lembaga Negara,
sejajar dan sama seperti tujuh lembaga
negara yang lain.

Tapi, “MPR sebagai lembaga negara
memiliki fungsi tertinggi dibanding lembaga
negara lainnya, karena dikaitkan dengan
UUD. Karena, MPR menjadi satu-satunya
lembaga negara yang bisa mengubah UUD,
dan mengangkat presiden dan wakil
presiden”, ujar Jafar Hafsah. ❏

MBO
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Jendela Anak Negeri

Kembalinya GBHN Sebuah Keniscayaan

WACANA pembentukan Garis-garis
Besar Haluan Negara (GBHN) oleh
MPR RI ditanggapi sangat hati-hati

oleh pakar Hukum Tata Negara Margarito
Kamis. Menurut Margaritio, Indonesia
memang membutuhkan kembalinya GBHN,
seperti zaman pemerintahan Soeharto dulu.
Karena dengan adanya GBHN arah dan
tujuan pembangunan menjadi semakin jelas.
Tidak seperti sekarang, seolah terpisah dan
tidak terintegrasi. Mulai dari jangka pendek,
menengah hingga jangka panjang.

Namun, keputusan untuk mengembalikan
GBHN kepada MPR harus dilakukan secara
hati-hati. Jangan  sampai kahadiran GBHN
hanya akan melahirkan efek negatif, seperti
pada rezim Orde Baru. Kondisi ini perlu dingat
oleh seluruh lapisan masyarakat.  Pasalnya,
ketika itu, GBHN yang dihasilkan MPR,
ternyata malah melahirkan ketimpangan
antara pusat dan daerah.

Pembangunan dan anggaran pemerintah
seolah-olah hanya milik masyarakat di
perkotaan. Sementara kelompok-kelompok
yang ada di daerah, terlebih di wilayah
terpencil, tidak mendapat bagian apapun dari
proses pembangunan yang berjalan.
Sehingga hanya kelompok masyarakat
perkotaan saja yang mengalami kemajuan dan
kesejahteraan. Sementara masyarakat desa
dan daerah tertinggal tetap saja hidup dalam

kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan.
Keberadaan GBHN, menurut Margarito,

dibutuhkan untuk menjamin kesamaan
langkah pembangunan antara pusat dan
daerah. Karena, tanpa GBHN terbukti
masing-masing wilayah mempertahankan
ego sektoralnya sendiri-sendiri. Akibatnya,
banyak kebijakan pusat yang ternyata tak
sejalan dengan kondisi di daerah.

Pernyataan itu disampaikan  Margarito
Kamis ketika menjadi narasumber Jendela
Anak Negeri, sebuah acara sosialisasi
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan
Bhineka Tunggal Ika yang ditayangkan TVRI
pada pertengahan November 2014. Dialog
itu mengetengahkan tema: “GBHN,
Urgensinya di Masa Depan.”  Selain
Margarito, juga hadir sebagai narajuga
adalah Ir. H. M. Lukman Edy M.Si., ketua
Fraksi PKB MPR RI.

GBHN, menurut Margarito, juga penting
untuk menjaga dan mempertahankan
persatuan Indonesia. Meskipun bentuknya
tidak sama persis dengan GBHN era
Soeharto. Tapi isi dan semangatnya, seperti
GBHN pada era Orde Baru.

Sedangkan Lukman Edy mengatakan,
pasca reformasi, pemerintah mengalami
ketidakpastian arah pembangunan yang
hendak dituju. Ini disebabkan karena
pemerintah tidak memiliki pegangan dalam

membangun. Sementara MPR yang dulu
bertugas membuat GBHN tidak lagi memiliki
hak untuk melahirkan GBHN. Inilah salah satu
akibat yang mesti dihadapi pasca reformasi.
Yaitu berkurangnya sejumlah tugas dan
kewenangan MPR, dibanding sebelumnya.

Penanggalan kewenangan MPR membuat
GBHN  dilandasi pemikiran  bahwa garis-
garis besar haluan negara yang harusnya
menjadi arah pembangunan sudah
melenceng. GBHN malah dianggap
menjadikan pembangunan tersentralisasi
dan terseragamkan. Padahal, Indonesia
memiliki kebhinnekaan yang tidak mungkin
dihapuskan oleh siapapun, termasuk oleh
MPR melalui GBHN sekalipun.

Ketiadaan  GBHN inilah, kata Lukman,
ternyata malah menjadikan arah
pembangunan nasional menjadi kurang jelas.
Presiden menjalankan pembangunan
nasional hanya  mengacu pada janji-janji
presiden terpilih selama masa kampanye.
Sehingga tahapan pembangunan yang
seharusnya dilanjutkan malah terhenti dan
tidak dilanjutkan sama sekali.

“Kita butuh GBHN, tapi jenis dan bentuknya
tidak sama dengan GBHN yang lama.
Kelemahan dan ketidakadilan yang dulu
menyertai GBHN tidak boleh lahir kembali”,
tandas Lukman. ❏

MBO

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



72 EDISI NO.11/TH.VIII/NOVEMBER 2014

SOSIALISASI

Otonomi Daerah

Perlu Ditinjau Kembali

PROFESOR DR. Ikrar Nusa Bhakti
berpendapat, pelaksanaan otonomi
daerah di tingkat kabupaten-kota perlu

ditinjau kembali. Salah satu alasan yang pal-
ing kasat mata bahwa gubernur selaku
kepala daerah tingkat provinsi sebagai wakil
pemerintah pusat sulit sekali memanggil
bupati/walikota untuk  melakukan rapat
koordinasi  membicarakan program peme-
rintah untuk dilaksanakan di daerahnya.
Bupati dan walikota bisa saja mangkir dari
panggilan gubernur itu dan kemudian
mengatakan: “Anda kan bukan bos saya,
yang memiliki otonomi daerah itu kami yang
ada di kabupaten/kota.”

Berbicara pada acara sosialisasi
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan
Bhinneka Tunggal Ika yang dikemas dalam
program ‘Jendela Anak Negeri’  hasil
kerjasama MPR RI dan TVRI ini, lebih lanjut
Ikrar menyatakan,  seperti kita ketahui bahwa
yang  namanya gubernur itu cuma wakil
pemerintah pusat. Gubernur tidak memiliki
suatu otonomi untuk mengatur, mengoordi-
nasi, dan mengarahkan bagaimana jalannya
pembangunan di kabupaten/kota. “Ini menjadi
suatu hal yang delematis,” katanya.

Ketika UU No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah pada 1999 mulai
diberlakukan, Ikrar melihat, ada alasan politis
kenapa otonomi daerah itu tidak diberlakukan
di tingkat provinsi. Karena, ada

kekhawatiran, kalau otonomi daerah ditarik
ke provinsi maka provinsi akan semakin kuat.
Kemungkin disintegrasi bisa  saja terjadi.
Tapi, untuk tidak menyebut alasan seperti itu
maka dibuatlah  alasan, otonomi diterapkan
di kabupaten/ kota karena  bupati atau
walikota lebih tahu tentang wilayahnya.

Nah, sekarang ini, menurut pendapat  Ikrar,
tidak ada lagi provinsi yang mau memisahkan
diri dari Republik Indonesia. Oleh karena itu,
“Otonomi daerah perlu ditinjau kembali,”
ungkap Ikrar.  Ia memberi alasan supaya azas
serta koordinasi dan kemudian otonomi itu
jelas akan lebih kuat. Namun, Ikrar melihat,
kabupaten/kota tidak mau melepaskan
otonominya, karena merasa merekalah yang
memiliki lahan, dimana di situ misalnya
terdapat pertambangan, kehutanan, dan
kelautan. Dan,  kadang ini pula yang memicu
pertarungan di perbatasan antarkabupaten.
“Itu sangat tidak sehat,” katanya.

Harus Beli Uang

Dialog yang dipandu oleh Yana Indrawan
dan Shintya Sari ini memang mengangkat
tema:  ‘Otonomi Daerah,” dan ditayang oleh
TVRI pada 3 Desember 2014 malam.  Secara
umum, Ikrar menilai, otonomi daerah yang
berjalan selama ini sudah ada kemajuan.
Buktinya, “Pemerintah daerah sudah
berlomba-lomba membangun daerahnya.
“Kalau dulu kan (sebelum otonomi-red)

daerah cuma kaki tangan pemerintah pusat,”
kata doktor lulusan Griffith University Aus-
tralia ini.

Itu menunjukkan bahwa daerah bisa
mengelola kekuasaan yang diberikan oleh
pusat dalam bentuk otonomi daerah,
desentralisasi kekuasaan. Kemudian,
menurut Ikrar, kalau kita perhatikan tidak
sedikit wewenang di luar keuangan,
agama, pertahanan yang bisa dikelola
dengan baik. “Banyak yang berhasil,
namun tidak sedikit pula yang belum
berhasil,” ujar Gurubesar Riset di Pusat
Penelitian Politik LIPI tersebut.  Dan,
sejumlah kelemahan otonomi daerah
dikemukan pula oleh Ikrar pada
kesempatan itu.

Mengenai kelemahan otonomi daerah,
Ikrar memaparkan, tidak sedikit daerah
mengeluh, mereka merasa ibaratnya dikasih
kepala tapi buntutnya dipegang. Menurut
Ikrar, dilihat dari sisi desentralisasi atau
dekonsentrasi, pemberian wewenang
kepada daerah atau gubernur atau pun alat
vertikal dari pemerintah pusat terkait dengan
pendanaan. “Jadi, persoalannya apakah
bersifat lancar atau tidak lancar,” jelas Ikrar
seraya menyebutkan, “Kadang  daerah
untuk mendapatkan uang harus membeli
uang. Jadi, daerah harus mengeluarkan uang
dulu supaya anggaran diturunkan oleh
pemerintah pusat.” Inilah, menurut Ikrar,
membuat program-program itu tidak bisa
berjalan secara baik.

Menarik Rambut di Tepung

Sementara Ir. H.HM. Lukman Edy, ketua
Fraksi PKB MPR RI, yang juga narasumber
dialog tersebut menjelaskan, tujuan dari
otonomi daerah adalah untuk menjaga  NKRI
(Negara Kesatuan Republik Indonesia)  dan
mempercepat kesejahteraan rakyat.  Dalam
kerangka mempercepat kesejahteraan
rakyat ini, kata Lukman Edy, masih banyak
problem. Terjadi tarik-menarik .

Mungkin dalam hal menjaga NKRI, menurut
Lukman Edy, kecenderungan-kecenderung-
an terjadinya disintegrasi bisa dijawab
melalui otonomi daerah. Begitu peluang
otonomi daerah diberikan, daerah-daerah

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Dialog Warung Kebangsaan

Indonesia Bisa Bersaing di Kancah Global

yang selama ini rawan, kini sudah hampir
tak ada lagi adanya gerakan-gerakan untuk
disitegrasi.  Karena, “ Daerah sibuk
membangun daerahnya masing-masing,”
ungkap Lukman Edy.

Nah, dalam hal mempercepat kesejahtera-
an rakyat, menurut Lukman Edy, pemerintah
pusat agaknya merasa daerah belum terlalu
siap untuk menerima seluruh kewenangan.
Karena itu,  daerah merasa hal ini seperti
menarik rambut di dalam tepung. Dilakukan
pelan-pelan  agar daerah tidak merasa
otonominya dikurangi.   Padahal,
“Seharusnya birokrasi di tingkat pusat
semakin ramping. Kalau mau ada birokrasi
yang agak gemuk, kewenangan daerahlah
diperbanyak,” ungkap Lukman Edy.

Mengenai kegagalan dalam otonomi
daerah, kata Lukman Edy, tidak sepenuhnya
kesalahan daerah. “Kalau mau jujur, guid-
ance dari pemerintah untuk daerah sangat
minim,” ujar Lukman Edy. Daerah diserahkan
uang sesuai dana bagi hasil atau proporsi
kekayaan alam, jumlah penduduk, jumlah
infrastruktur dan sebagainya, tapi tidak diberi
guidance uang sebesar itu untuk apa saja.
Maka tak heran kalau  dibanyak kabupaten,

bupatinya punya mobil setara dengan mobil
menteri. Seharga Rp 4 miliar.

Seharusnya, Mendagri dalam melaksana-
kan fungsinya melakukan verifikasi,
melakukan skrining atau saringan terhadap
ABBD yang mau disahkan DPRD. “Kalau,
misalnya, tidak cocok dengan peraturan
perundang-undangan, Mendagri bisa
melakukan koreksi, bankan penolakan,” ujar

Lukman seraya menyatakan, “Kalau hal itu
tidak dilakukan saya kira akan menghambur-
hamburkan uang tidak jelas.”

Jadi, kalau guidance itu tidak dilakukan
pemerintah pusat  maka kegagalan otonomi
daerah itu tidak sepenuhnya kesalahan
daerah, sebagian merupakan kontribusi
pemerintah pusat,” katanya. ❏

SCH

BISAKAH Indonesia bersaing di kancah
global? Pertanyaan ini menjadi tema
utama dalam pengambilan gambar dia-

log Warung Kebangsaan di studio TVRI
pada Rabu, 29 Oktober 2014. Untuk
membahas tema itu hadir dua narasumber
dari Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR), yaitu Lukman Edy (Ketua Fraksi PKB
MPR RI) dan Zulkiflimansyah (anggota MPR
dari Fraksi PKS).

Zulkiflimansyah sangsi Indonesia bisa
bersaing di tingkat regional dan global.
Pasalnya, untuk bisa bersaing, perlu
pemerintahan yang mampu bersaing. “Tapi
dilihat dari kabinet yang diumumkan tidak
terlihat pada portofolio menterinya. Misalnya,
Menteri Perindustrian dan Ristek.
Seharusnya kunci persaingan adalah
industri yang didukung oleh Ristek. Ini
menunjukkan pemerintah tidak begitu care

dengan industri,” katanya. Riset itu ada di
industri-industri bukan dari perguruan tinggi

atau lembaga penelitian.
Dia melanjutkan bahwa topik atau tema
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SOSIALISASI

Dialog RRI Pro 3

Peran Pemuda Dalam Pembangunan

DIALOG RRI Pro 3 disiarkan secara
langsung dari ruang Presentasi
Perpustakaan MPR RI, Kompleks MPR/

DPR/DPD Jakarta pada Rabu 29 Oktober
2014 membahas tema: “Peran Pemuda dalam
Pembangunan.” Tema berkaitan dengan
peringatan hari Sumpah Pemuda pada  28
Oktober. Dialog menghadirkan dua
narasumber, yaitu Wakil Ketua MPR Hidayat
Nur Wahid dan anggota MPR dari Fraksi PDI
Perjuangan Abidin Fikri.

daya saing dalam dialog itu adalah tema yang
berat. Pasalnya, dalam persaingan perlu
adanya pendalaman struktur industri. Indo-
nesia selama ini tidak memerhatikan struktur
industri. “(Produk-produk) kita akan susah
bersaing dengan impor karena kualitas
barang impor lebih baik dan harganya lebih
murah,” jelasnya.

Industri sendiri, menurut Zulkiflimansyah,
tidak selalu identik dengan mesin-mesin,
pabrik, atau mekanik, melainkan pada nilai
tambah. Misalnya, padi (tanaman pangan).
Apakah ada nilai tambah dari pengolahan
padi. Begitu juga nilai tambah dari bahan baku
lainnya. Dengan demikian, intinya (core)
adalah industri. Pertumbuhan ekonomi
didukung dengan industri.

Dalam kaitan itu, lanjut Zulkiflimansyah,

negara-negara berkembang sebenarnya
lebih cepat dalam industri dibandingkan
negara-negara maju. Sebab, negara-negara
berkembang bisa dengan mudah
mendapatkan teknologi yang sudah
dikembangkan negara-negara maju.
“Persoalannya adalah harus ada political
will dari pemerintah. Selain itu, juga perlu
proses pembelajaran meliputi pendidikan,
teknologi, perdagangan, dan industri,”
ujarnya.

Berbeda dengan Zulkiflimansyah, Lukman
Edy melihat dari sisi lain. Menurut politisi PKB
ini, kekuatan birokrasi menjadi hal penting
dalam persaingan di tingkat regional dan glo-
bal. “Birokrasi ini perlu perbaikan. Apakah
pemerintah bisa melakukan perubahan?
Misalnya, mengubah postur APBN,” katanya.

Satu hal penting lagi, kata Lukman Edy,
adalah perbaikan kualitas sumber daya
manusia (SDM) untuk bisa memiliki daya
saing. Dalam hal ini, perbaikan kualitas SDM
bisa dicapai dengan pendidikan dan
kesehatan yang baik. “Wajib belajar 9 tahun
harus tuntas dibarengi dengan jaminan
kesehatan yang memadai,” katanya.

Di tingkat pendidikan lanjutan dan tinggi,
tambah Lukman Edy, perlu dibentuk
pendidikan tinggi dan pelatihan-pelatihan. Hal
ini bisa menghasilkan tenaga kerja yang
efisien dan terampil. Pun, perlu adanya
perhatian pada kawasan Indonesia Timur
karena pada kawasan itu human develop-
ment index (HDI) masih rendah dibanding
kawasan Indonesia Barat. ❏

BS

Mengawali dialog, Hidayat Nur Wahid
menjawab pertanyaan dari pembawa acara
mengenai apa yang harus dilakukan para
pemuda Indonesia saat ini. Menurut Hidayat,
banyak sisi yang sama antara pemuda pada
masa kini dan pemuda pada saat dicetuskan
Sumpah Pemuda. Persamaannya adalah
pemuda menghadapi adanya realitas
tantangan. “Kalau pada masa lalu
tantangannya adalah penjajahan, maka pada
saat ini juga ada penjajahan dalam bentuk

lain, seperti penjajahan ekonomi. Artinya,
penjajahan tetap ada,” katanya.

Selain itu, lanjut Hidayat, pada waktu lalu
pemuda tidak terbelenggu dengan tarik
menarik kepentingan (politik). Para pemuda
berhasil melakukan terobosan dengan
membuat kesepakatan “Sumpah Pemuda”.
“Sekarang pun sama. Pemuda juga
menghadapi banyak tantangan. Para pemuda
juga membuat terobosan seperti saat
bergulirnya reformasi. Saatnya memang
pemuda mengambil momentum untuk
melakukan perubahan,” kata politisi PKS ini.

Hidayat menambahkan, para pemuda saat
ini tidak menghadapi hambatan (seperti
penjajah Belanda pada masa lalu) karena itu
tidak ada alasan pemuda tidak diberi
kesempatan dan peluang. “Pemuda agar
tidak menjadi ‘kontraktor’ di negeri sendiri
menghadapi era keterbukaan, seperti
Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015.
Para pemuda harus menjadi sumber daya
yang bisa siap bersaing karena Indonesia
akan menjadi pasar ASEAN,” ujarnya.

Bagi Hidayat Nur Wahid, pemuda juga
berperan sebagai agen perubahan. Pemuda
harus bisa memanfaatkan peluang. Apalagi,
sistem yang berlaku sekarang ini sistem
meritokrasi. Dengan kata lain, kompetisi

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Jendela Anak Negeri

Jangan Terelalu Ambisius Menetapkan Target

menjadi sangat terbuka. “Pemuda juga
menjadi pelaku perubahan. Tentu perubahan
ke arah yang lebih baik. Dalam konteks
ASEAN, pemuda Indonesia harus mampu
bersaing,” harap Ketua MPR Periode 2004 –
2009 ini.

Sementara itu Abidin Fikri, Wakil Sekretaris
Fraksi PDI Perjuangan MPR RI, menyebutkan
satu ciri khas dari pemuda adalah

kepeloporan. Pemuda adalah pelopor. Ini
dibuktikan saat para pemuda menjadi pelopor
pergerakan nasional melalui Sumpah Pemuda
pada 1928. “Para pemuda yang memelopori
kesepakatan bahwa kita berbangsa satu,
bertanah air satu, dan berbahasa satu. Para
pemuda merumuskan Indonesia dengan baik.
Baru kemudian bangsa Indonesia terbentuk,”
jelasnya.

Dalam konteks kekinian, kata Abidin Fikri,
kepeloporan pemuda itu harus terus
dimunculkan. “Dengan tantangan yang
berbeda, kepeloporan pemuda menjadi
penting,” ujarnya. Maka, jangan berbicara
soal pemuda tanpa kepeloporan. “Karena
itu, jika tidak memiliki sifat kepeloporan itu,
pemuda harus malu,” ucapnya. ❏

BS

LEGISLASI adalah salah satu dari tiga
fungsi DPR  (Dewan Perwakilan Rakyat)
– selain pengawasan dan anggaran –

dipilih menjadi tema dialog sosialisasi
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan
Bhinneka Tunggal Ika yang ditayangkan TVRI
pada  26 November 2014, pukul  21.00 –
22.00 WIB.   Dialog diselenggarakan atas
kerjasama MPR  dan TVRI ini mengangkat
tema: Program Legislasi DPR. Narasumber
Prof.  Dr. Tjipta Lesmana, dan anggota MPR
Fraksi Partai Golkar Firman Subagyo, SH,MH.

DPR priode lalu (1999-2014) dinilai gagal
memenuhi target di bidang legislasi ini, dan

banyak undang-undang  produk DPR periode
ini dibatalkan oleh MK (Mahkamah Agung),
karena terbukti bertentangan dengan UUD
NRI Tahun 1945. Baik dari segi kuantitas
maupun kualitas publik sangat kecewa
dengan kinerja DPR periode lalu. “Dilihat dari
kualitatif, apakah targetnya terlalu ambisius,
publik amat sangat kecewa karena
pencapaian targetnya kedodoran, jauh dari
tercapai,” ujar pengamat politik itu.

Begitu pula dari segi kualitatif, menurut
penilaian Tjipta Lesmana, publik lebih
kecewa lagi, triple kecewa. “Selama lima
tahun masa baktinya banyak undang-undang

yang ditendang oleh MK, karena
bertentangan dengan UUD,” begitu evaluasi
Prof. Tjipto Lesmana terhadap kinerja DPR
priode lalu mengawali dialog yang dipandu
oleh Yana Indrawan dan Chyntia Sari. Dia-
log ini diselingi pertanyaan-pertanyaan dan
komentar  jenaka dari Cepot beserta
komedian Jarwo Kuwat dan kawan-kawan.

Kenapa itu bisa terjadi? Menurut Tjipta
Lesmana, kemungkinan Badan Legislasi
(Baleg) – sebagai alat kelengkapan dewan
yang mempunyai tugas mengoordinasikan
penyusunan undang-undang dari masing-
masing komisi – mungkin targetnya terlalu
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ambisius. Kemungkinan lain, targetnya
sedang-sedang saja, tapi mungkin
tenaganya kurang. Karena, “Kita ketahui
bahwa anggota dewan itu sibuknya luar
biasa,” kata Tjipta Lesmana. Dan, tentunya,
hanya anggota DPR yang bisa menjawab.

Anggota MPR Fraksi Golkar Firma
Subagyo yang periode lalu duduk di Komisi
IV menjelaskan bahwa selama lima tahun
menjalankan tugasnya,  bidang legislasi
diatur oleh UU No. 12 Tahun 2011 tentang
Peraturan Pembentukan Undang-undang. Di
dalam UU itu mengatur taget setiap komisi
(11 komisi) setiap tahun. Satu komisi,
berdasarkan UU itu, hanya membolehkan

membahas 2 (dua) undang-undang. Artinya,
kalau diakumulasikan selama lima tahun (dari
11 komisi) harusnya memproduksi 110 UU.

Nah, kalau berdasarkan target yang
ditetapkan oleh UU No. 12 Tahun 2011, kata
Firman, maka DPR periode lalu tidak gagal,
malah melebihi target. Karena DPR periode
lalu mampu menyelesaikan 125 RUU menjadi
UU. Persoalannya, menurut Firman, di
Prolegnas (program legislasi nasional) ada
yang namanya komulatif terbuka, yang
memberi kesempatan RUU itu bisa masuk di
tengah jalan. “Akhirnya, dari target 110 RUU
berkembang menjadi 247 RUU, hampir dua
kali lipat,” ungkap Firman Subagyo.

Firman Subagyo pada masa bakti 2014-
2019 dipercaya menduduki jabatan Ketua
Baleg  menegaskan, kasus seperti ini tidak
boleh berulang lagi. Mengingat tunggakan
RUU priode sebelumnya cukup banyak,

Firman Subagyo berencana untuk
mengundang komisi-komisi terkait, DPD RI,
dan pihak pemerintah guna membahas  RUU
sisa atau prolegnas  lalu. Di forum itu, jelas
Firman Subagyo,  akan dibahas apakah RUU
sisa itu mau dilanjutkan atau tidak. “Kalau
mau dilanjutkan apa urgensinya. Soalnya,
banyak UU yang tumpang tindih. Ini akan kita
perbaiki dalam masa jabatan lima tahun
mendatang,”katanya.

Mendengar penjelasan politisi Partai
Golkar mengenai kumulatif terbuka, Profesor
Tjipta Lesmana menyatakan, kaget. “Saya
baru tahu sekarang ada yang namanya
kumulatif terbuka,” ujar Tjipta Lesmana. Ia

mengibaratkan  bis metromini tiba-tiba
berhenti di tengah jalan, karena ada
penumpang  mau naik.  Target RUU yang
akan dibahas sudah ada sekian, lalu tiba-
tiba di tengah-tengah “ditodong” masuk lagi
RUU baru. Kenapa bisa masuk lagi? “Itu
200% pasti ada sponsornya,” tegas Tjipta
Lesmana.

Tapi Firman Subagyo menampik dugaan
adanya sponsor.  Menurut Firman, kumulatif
terbuka itu ada mekanisme dan aturannya.
Diperbolehkan,  karena  ada kepentingan
mendesak, katakanlah dalam rangka
menghadapi APEC misalnya. Tapi,”Kalau
untuk memenuhi keinginan konglomerat
supaya kepentingannya terakomodir, itu tidak
boleh,” tandas Firman Subagyo. Lebih lanjut,
ia menjelaskan, dalam penyusunan RUU
menggunakan yang namanya jaring asmara
alias jaring aspirasi masyarakat.

Studi banding
Masalah studi banding yang dilakukan

DPR dalam penyusunan suatu undang-
undang juga menjadi bahan pergunjingan di
masyarakat. Pertanyaannya, apa studi band-
ing itu memang penting?  Profesor Tjipta
Lesmana berpendapat, tergantung
bidangnya. “Ada bidang yang studi
bandingnya cukup ke Gunung Kidul saja,”
ujar Tjipta Lesmana. Ia mengkritik DPR waktu
mau bikin UU tentang Kepramukaan sampai
perlu studi banding ke Afrika Selatan.  “Mau
ngapain, mau jalan-jalan melulu,” katanya.

Begitu juga pada waktu DPR menggarap
UU tentang Etika. “Masa mau membat UU
Etika perlu  jauh-jauh ke Yunani. Kalau
masalah Etika, Idonesia paling kaya di dunia,”
ucap Tjipta Lesmana. Menanggapi hal itu,
Firman menegaskan, inilah yang akan kita
evaluasi lima tahun ke depan. Studi banding
dilaksanakan ke suatu negara karena betul-
betul dibutuhkan untuk penyelesaian sebuah
undang-undang.  “Di dalam undang-undang
itu ada perencanaan. Dari perencanaan itu
ada kebutuhan yang harus dicari,” katanya.

Firman  lalu  menceritakan ketika Komisi
IV DPR RI periode lalu melakukan studi band-
ing mengenai aspek lingkungan hutan
konservasi ke Kalifornia.  Ternyata, yang
namanya hutan konservasi yang ada di
Amerika Serikat itu bisa mendatangkan
devisa negara yang sangat luar biasa. Hutan
konservasi di sana dikelola sedemikian rupa.
Tapi, di Indonesia  ternyata yang namanya
hutan konservasi itu malah terlantar di mana-
mana.  “Di sinilah perlunya sinergitas antara
swasta dan pemerintah,” ujar Firman.

Itulah sebagian persoalan yang agaknya
masih akan mewarnai lembaga negara yang
bernama DPR periode sekarang. Namun
demikian masyarakat masih menaruh
harapan pada DPR ke depan. Seperti kata
Tjipta Lesmana, harapan masyarakat
terhadap wakil rakyat ini supaya bekerja
lebih keras lagi, jangan mbolos melulu, jangan
menghilang entah kemana.  Tegasnya, “Kerja
serius, laksanakan ketiga fungsi yang
diamanahkan sebaik mungkin, terutama
fungsi legislasi,” harap Tjipta Lesmana.

Artinya, waktu membahas sebuah RUU
harus: Pertama,  konten RUU betul-betul
dibutuhkan oleh bangsa dan negara.
Kemudian dibahas secara serius, supaya
nanti hasilnya bagus, tidak begitu muncul

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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Dialog RRI Pro 3

Wacana Menghidupkan Kembali GBHN

SAAT ini di masyarakat muncul wacana
untuk menghidupkan kembali Garis-
garis Besar Haluan Negara (GBHN)

yang pernah menjadi haluan pembangunan
nasional pada masa Orde Baru. Wacana
tersebut juga menjadi perhatian Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR). Bahkan,
pada sidang akhir masa jabatan MPR sempat
menyinggung rekomendasi untuk melahirkan
kembali GBHN sebagai haluan negara.

Dialog RRI Pro 3 berkaitan dengan 4 Pilar
Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang
disiarkan secara langsung dari ruang
Presentasi Perpustakaan MPR RI, Rabu 12
November 2014, turut membahas tema
GBHN tersebut. Dua pembicara
(narasumber) membahas tema GBHN ini
adalah Muzammil Yusuf (anggota Fraksi PKS
MPR RI) dan Azis Syamsudin (anggota
Fraksi Partai Golkar MPR RI).

Azis Syamsudin berpendapat, GBHN
mempunyai dasar pijakan. Argumentasinya
adalah agar ganti presiden tidak ganti
kebijakan. Sedangkan program pemerintah
sebenarnya adalah program negara
merupakan kesepakatan bersama antara
pemerintah dan DPR. “Itulah yang dulunya
bernama GBHN,” katanya.

Mengapa GBHN menjadi penting? Azis
menjawab, investor menginginkan adanya
sustainable (keberlangsungan atau
keberlanjutan). Apabila tidak ada sustain-
able maka investor harus menanggung
risiko. Biasanya, investor membutuhkan
adanya kepastian selama 10 tahun dan
investasi baru kembali dalam 20 tahun.

“Karena pihak investor atau
pengusaha menginginkan
adanya sustainable,” ujar
Ketua Komisi III DPR RI itu.

Narasumber lain, Muzammil
Yusuf, menyoroti visi misi calon
presiden yang dijadikan acuan
dalam program pemerintah jika
memenangkan pemilihan
presiden. “Seharusnya
diperdebatkan adalah UU yang
sudah ada, seperti UU RPJM
(Rencana Pembangunan
Jangka Menengah) dan RPJP
(Rencana Pembangunan

langsung disikat oleh MK. Kedua, jangan
terlalu ambisius menetapkan target. “Harus
bisa ngukur kira-kira bisa menyelasaikan UU
berapa?”  katanya. Jadi, targetnya yang

wajar saja, kalau nanti meleset jauh tidak
dicaci maki publik.

“Jadi, singkat kata, upayakan semaksimal
mungkin bekerja, sungguh-sungguh, serius,

dan berkualitas untuk bangsa dan negara,”
begitu harapan Tjipta Lesmana, yang juga
tentunya harapan masyarakat. ❏

SCH

Jangka Panjang), bagaimana
implementasinya. Yang terjadi adalah setiap
presiden memiliki hak membuat program
sendiri,” katanya.

Dia lalu membandingkan dengan masa lalu
ketika pemerintah mengacu pada GBHN.
“Sekarang ganti pemerintah, ganti program
pembangunan. Dulu, GBHN menjadi guid-
ance seluruh penyelenggara negara. Karena
tidak seperti dulu (ada GBHN), banyak or-
ang yang mulai komplain,” tambah Muzammil.

Menurut Muzammil, meski muncul wacana
untuk menghidupkan kembali GBHN, MPR
tidak serta merta bisa membuat GBHN.
Sebab, harus ada dasar hukum untuk
membuat GBHN tersebut. “Karena tidak ada
dasar hukumnya untuk membuat GBHN,
maka untuk membuat GBHN tersebut, UUD
perlu diamandemen lagi. GBHN ini membuat
rakyat mengetahui apa yang dikerjakan dan
arah pembangunan yang dicapai,” jelas
Muzammil.❏

BS

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
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RAGAM

Seni Budaya di Kota Tua
Pargelaran

TIBA-TIBA pengunjung yang ber-
seliweran di pelataran Taman Museum
Fatahillah dikejutkan teriakan seorang

perempuan. Semua menengok ke arah suara
melengking itu. Ternyata wanita itu  berteriak
lantaran dikagetkan dengan gerakan sebuah
“patung” yang berdiri di dekat sebuah meriam.
“Patung” itu tiba-tiba bergerak. Dan si wanita
yang hendak berfoto di depan meriam
merasakan adanya sebuah gerakan patung.
Tentu saja, pengunjung wanita tadi kaget
bukan kepalang karena tidak menyadari
bahwa “patung” yang bergerak itu adalah
sosok manusia sungguhan.

Memang siapa yang melihat “patung” itu
pastilah bisa terkecoh. Sebab, patung yang
menyerupai sosok pejuang angkatan 45
benar-benar kelihatan sebagai “benda mati”.
Ia berdiri dalam posisi sebagai seorang
pejuang yang sedang menjaga meriam.
“Patung” itu berkostum serba hijau dari kaki
hingga kepala. Wajah dan rambutnya pun
juga berwarna hijau. Padahal ia bukanlah
patung melainkan manusia sungguhan yang
sedang berakting sebagai patung.

Bukan hanya satu patung. Saat itu di

Festival Kota Tua

pelataran Taman Museum Fatahillah, di
kawasan Kota Tua Jakarta Barat, terdapat
beberapa patung. Semuanya berakting
sama, dengan kostum angkatan 45 dan
menjadi patung alias tidak bergerak. Ada
delapan orang yang berakting sebagai
“patung-patung hidup” itu. Mereka tergabung
dalam Komunitas Manusia Batu (Kombat).

Menurut keterangan salah seorang yang
berperan sebagai patung, komunitas itu
sudah terbentuk sejak tiga tahun lalu.
Berawal dari iseng karena mereka menyukai
seni seperti pantomin. Lama kelamaan,
banyak yang tertarik dengan kegiatan
“patung hidup” ini. Kini, berakting sebagai
patung hidup sudah menjadi sebuah profesi.
Buktinya, anggota komunitas Kombat juga
sering diundang di berbagai acara atau
kegiatan keramaian.

Nah, di depan masing-masing “patung
hidup” yang berakting di pelataran Taman
Museum Fatahillah itu disediakan sebuah
kotak. Bagi pengunjung yang ingin
menyumbang atau memberikan uang kepada
si patung hidup, cukup memasukkan uang
ke dalam kotak itu. Berapa besar uang yang

diberikan terserah dan seikhlasnya
pengunjung. Biasanya, uang diberikan
setelah pengunjung foto bersama “patung-
patung hidup” itu.

Atraksi “patung hidup” itu hanya satu
bagian dari kegiatan dalam festival Kota Tua.
Berbeda dengan hari biasa, pada saat festi-
val kali ini pelataran Taman Museum Fatahillah
banyak dihiasi meriam. Kalau biasanya,
meriam-meriam itu hanya kosong melompong,
kali ini di setiap meriam terdapat satu sosok
penunggu, yaitu “patung” pejuang angkatan
45. Mereka meramaikan festival ini.

Budaya Betawi

Festival Kota Tua yang berlangsung pada
8 – 9 November diselenggarakan Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta. Festi-
val ini menjadi hiburan bagi rakyat Jakarta.
Inilah festival yang sudah diselenggarakan
delapan kali setiap bulan November. Tidak
berbeda dengan tahun sebelumnya, sebuah
panggung besar berdiri di halaman Taman
Museum Fatahillah. Selain panggung besar,
sederetan gerai (stan) berdiri di klaster-
klaster. Semuanya berkharakter khas
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ornamen Betawi.
Tema festival kali ini adalah “Tempoe Doeloe”

yang menampilkan kebudayaan Betawi pada
era 1950 – 1970. Tak hanya Betawi, dalam
festival Kota Tua juga ditampilkan kebudayaan
etnis Tionghoa (nama Cina atau Tionghoa
sekarang sudah diubah menjadi Tiongkok).
Keikutsertaan kebudayaan Tionghoa dalam
festival ini adalah untuk menghormati
masyarakat etnis Tionghoa yang tinggal di
sekitar kawasan Kota Tua.

Kawasan Kota Tua termasuk istimewa.
Sejak masa kolonial Belanda, kawasan ini
menjadi tempat berbaurnya berbagai rumpun
bangsa di Betawi, seperti Belanda, Melayu,
Arab, Portugis, dan Cina. Dulu, kawasan itu
adalah jantung Kastil Batavia. Kawasan itu
dibangun Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon
Coen. Pada abad ke-17, kawasan Kota Tua
menjadi bagian utama dari Kota Batavia.

Pada waktu itu, Kota Tua Jakarta mendapat
julukan sebagai “Mutiara dari Timur” dan
“Ratu dari Timur”. Sebuah julukan yang
diberikan karena keindahan Kota Tua mirip
dengan Amsterdam. Dari Kota Tua ini, VOC
dan pemerintah Hindia Belanda
mengendalikan kekuasaan administratif.

Semula, pada 1650, kawasan itu
dirancang seluas 105 hektar. Ketika JP Coen
merebut Jayakarta pada 30 Mei 1619, luas
kota itu hanya 15 hektar. Nama Batavia sendiri
dipilih para petinggi di negeri Belanda untuk
mengenang nenek moyang bangsa Belanda

yang berasal dari Jerman, yaitu suku
Batavieren.

Kini, berlokasi di Jakarta Barat, kawasan
Kota Tua ini berbatasan dengan Luar Batang
dan Pelabuhan Sunda Kelapa di bagian
utara. Lalu, berbatasan pula dengan Jalan
Gajah Mada. Sedikitnya ada 150 bangunan
tua di kawasan ini. Bangunan tersebut masih
mempertahankan arsitektur lama dengan
gaya Eropa dan sebagian lagi bergaya
arsitektur Cina. Sementara arsitek yang
membangun kawasan tersebut bernama
Simon Stevius. Dia juga merancang sejumlah
tempat bernama Batavia di New York.

Pada saat festival, kawasan Kota Tua
seakan bersolek. Saat renovasi (revitalisasi)
sedang berlangsung, Kota Tua menyambut
kedatangan pengunjung. Wajah-wajah
gedung tua dipercantik dengan pernak
pernik budaya Betawi. Di kawasan ini,
pengunjung bisa  menikmati bangunan-
bangunan tua yang mengingatkan pada masa
kolonial, seperti Museum Fatahillah, Museum
Wayang, Museum Bank, dan beberapa
gedung-gedung tua yang berjejer di
sepanjang jalan di kawasan Kota Tua itu.

Selain menyaksikan arsitektur gedung-
gedung bersejarah itu, pengunjung bisa
menyaksikan pagelaran seni budaya khas
Betawi di panggung utama festival.  Ada
seni bela diri pencak silat, pertunjukan musik
gambang kromong, lenong, dan tarian
tradisional lainnya. Pengisi acara bukan

hanya dari kelompok masyarakat Betawi
melainkan juga masyarakat Tionghoa yang
menampilkan seni bela diri wushu dan
barongsai.

Salah satu kisah yang ditampilkan adalah
mengenai Imam Syafei atau yang lebih
dikenal dengan Bang Pi’i. Ia adalah preman
jalanan Pasar Senen yang berhasil menjadi
menteri pertahanan pada masa
pemerintahan Presiden Soekarno. Drama
musikal koloang Palang Dade. Festival ini
dibuka mulai sore pukul 15.00 hingga 21.00
WIB. Pada Minggu 9 November, festival
dimulai pukul 06.00 WIB hingga sore hari.
Semua kegiatan terpusat di lapangan Mu-
seum Fatahillah.

Firdaus, 35 tahun, seorang pengunjung
dari Utan Kayu, Jakarta Timur, mengaku
terkesan dengan festival ini. Pria asal Tulung
Agung, Jawa Timur, itu tampak antusias
memperhatikan seni budaya Betawi yang
ditampilkan di atas panggung. Ia juga “jalan-
jalan” menyusuri bangunan-bangunan tua
yang menjadi daya tarik kawasan itu. “Ini
sangat menarik, mendidik, dan memberi
pengetahuan. Bangunan-bangunan tua
bersejarah disatukan dengan pertunjukkan
seni budaya,” katanya.

Kota Tua saat ini sedang dalam proses
revitalisasi. Penyelenggaraan festial ini
memperkenalkan Kota Tua sebagai warisan
sejarah, khususnya bagi kota Jakarta. ❏

BS
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KEDATANGAN Imam Masjid Haram dan
Nabawi, Abdurrahman bin Abdul Aziz
Assudais, ke Indonesia ternyata

banyak membawa berkah. Di hadapan
pimpinan MPR, ia mengatakan negaranya,
Arab Saudi, akan lebih banyak memberi
beasiswa kepada pelajar Indonesia dan akan
membangun hubungan yang lebih baik
dengan Indonesia.

Tak hanya itu keberkahan yang hendak
diwujudkan oleh pria kelahiran Riyadh, selepas
pertemuan dengan pimpinan MPR, ia
melakukan jabat dengan tuan rumah. Di sela
jabat tangan dan peluk persahabatan, Wakil
Ketua MPR Hidayat Nurwahid mengatakan,
“Silahkan jabat tangan dengan Imam, jabat
tangannya bisa membawa berkah,” ujarnya.

Apa yang diucapkan oleh Hidayat itu
memang dipercayai oleh ummat Islam di
Indonesia, tak heran selepas Assudais
meninggalkan Ruang Delegasi, Nusantara IV,
Kompleks MPR/DPR/DPD, banyak orang
berebut jabat tangan dengan dirinya. Jabat
tangan dengan pengajar di Universitas Umm
Al Qura itu tidak sulit sebab ia sendiri malah
menyodorkan tangan.

Kemurahan Assudais dalam memberikan
‘berkah’ lewat ‘tangannya’ juga terlihat saat
alumni Universitas Islam Imam Muhammad bin
Saud itu berkunjung ke Istana Negara. Selepas
silaturrahim dan hendak keluar dari ruangan
istana, nampak terlihat Assudais mengandeng
tangan Presiden Jokowi. Menggandeng
tangan Jokowi, bisa jadi pria berjanggut lebat
itu ingin memberinya berkah agar ia dan
Indonesia diridhoi oleh Allah.

Pria yang sudah menghafal Alqur’an sejak
umur 12 tahun itu termasuk ulama moderat.
Dalam rangkaian kunjungan ke Jakarta, ia
bersama Ketua MPR, Zulkifli Hasan, memberi
sambutan dalam pembukaan Indonesia
International Book Fair yang diselenggarakan
di Istora, pada awal November 2014. ❏

AW

Jabat Tangan

Membawa Berkah
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Abdurrahman bin Abdul Aziz Assudais



81EDISI NO.11/TH.VIII/NOVEMBER 2014 81

Anti Narkoba

Jarwo Kwat

KETIKA ditanya soal banyaknya komedian yang mengonsumsi
narkoba, Jarwo Kwat mengatakan, “Wah saya tidak tahu
Mas.” Bagi komedian yang mempunyai nama asli Sujarwo

itu, penggunaan obat-obatan terlarang seperti ganja, heroin, dan
sabu-sabu, tidak hanya dimonopoli kalangan komedian. “Di semua
profesi ada yang mengonsumsi narkoba,” papar pria kelahiran
Duri Bengkalis, Riau, 23 Agustus 1967, itu.

Komedian yang namanya melambung saat memerankan tokoh
Wakil Presiden JK dalam parodi Negeri Impian itu mengakui bahwa
banyaknya kontrak yang harus dijalani artis  membuat mereka
perlu tenaga yang fit. Untuk membuat fit, di antara artis ada yang
mengonsumsi obat-obat terlarang.

Pria yang pernah main dalam sinetron Para Pencari Tuhan itu
tidak ingin seperti mereka yang melewati jalan yang salah. “Saya
anti narkoba,” ujarnya dengan tegas. Diungkapkan, dirinya saat
ini menjalani banyak kontrak menghibur orang, seperti di Jendela
Anak Negeri tayang di TVRI, Indonesia Lawak Klub di Trans 7.
Untuk mengatasi lelah yang mendera, ia menggunakan waktu
luang yang ada di sela-sela shooting dengan tidur. “Tidur tak
harus lama, yang penting berkualitas,” ujarnya dengan terkekeh.
“Tidur bisa di mana saja, di studio atau di dalam mobil,” tambahnya.

Tak hanya itu kiat yang digunakan pelawak yang masih
mempunyai darah keturunan Pacitan, Jawa Timur, itu. Untuk
menjaga staminanya, ia juga sering minum air putih. Ketika ditanya
apakah ia minum vitamin. Dengan tiba-tiba ia merogoh saku di
celananya sambil menunjukkan sebuah vitamin C. Setelah itu,
pria yang pernah main dalam sinetron Mariam Mikrolet itu
ngeloyor untuk berdandan, siap-siap shooting. ❏

AW

Bergoyang

Seperti Karet

DI BANDUNG, Jawa Barat, dibentuklah grup penyanyi dangdut
dengan nama Trio Goyang Karet. Salah satu personil grup itu
adalah Merlin. Merlin mengungkapkan grup itu dinamakan Trio

Goyang Karet sebab kalau bergoyang lentur seperti karet. Saat
ditanya apa bedanya dengan Trio Macan, mahasiswa Jurusan
Sastra Inggris, Universitas Padjadjaran itu dengan tersenyum
berseloroh, “Kami masih muda, sedang Trio Macan sudah berumur.”
“Lihat saja goyang kami di youtube,” tambahnya.

Menyanyi bagi perempuan kelahiran 1992 itu dimulai sejak dirinya
kelas VI SD dan diasah ketika sekolah di SMK Karawitan Bandung.
Seperti penyanyi lainnya, awalnya sebatas iseng kemudian hobi,
“Dan sekarang menjadi kebutuhan,” ujarnya saat mengisi acara
Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka
Tunggal Ika di TVRI. Menjadi kebutuhan sebab dari dunia tarik suara
itulah ia bisa mendapat honor.

Sebagai seorang anak kuliahan dan biduanita, Merlin sering
mengisi di berbagai acara namun kegiatan untuk menghibur orang
itu dimaui saat malam hari atau ketika akhir minggu. “Senin sampai
kamis kuliah,” ucapnya.

Suara yang dilantunkan oleh anak dari pasangan Ool Solichin
dan dan Rita Nurbaya itu tak perlu diragukan sebab ia pernah masuk
50 besar kontes KDI yang diselenggarakan oleh salah satu stasiun
televisi. Mahasiswi yang duduk di semester 7 itu mengakui awalnya
memang berdendang di wilayah musik dangdut namun sekarang
musik apa saja bisa. “Awalnya dangdut dan qosidah,” ujarnya
dengan tersenyum.

Sebagai penyanyi yang sudah kesohor di kota kembang, dirinya
mempunyai cita-cita untuk bisa menjadi lebih tenar di Indonesia. Tak
hanya itu, dirinya juga ingin mempunyai event organizer. Lalu sampai
kapan menyanyi? “Sampai saya bisa, umur 40 kali,” ucapnya. ❏❏❏❏❏
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Oleh:
Hidayat Nur Wahid

Wakil Ketua MPR RI

Implementasi Janji Kebangsaan

DALAM konteks MPR, kita melihat sudah ada janji-janji
kebangsaan dan komitmen terhadap janji-janji kebangsaan
itu. Tetapi ketika janji kebangsaan itu menjadi bagian untuk

diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
masih belum seperti yang diharapkan. Dalam implementasi janji
kebangsaan itu, kita beruntung karena memiliki suatu kesepakatan
nasional, yaitu kita menerapkan sistem demokrasi dengan
keberadaan lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan untuk
menjalankan amanat rakyat, baik lembaga eksekutif, legislatif,
maupun yudikatif, dalam kesetaraan (tidak ada lembaga yang lebih
tinggi atau lebih rendah) dan bekerja sesuai kewenangan yang
diberikan oleh Undang-Undang Dasar (UUD).

Keberadaan lembaga-lembaga negara itu sesuatu yang
menguntungkan karena bisa selalu mengingatkan komitmen
terhadap adanya janji kebangsaan itu. Tetapi bagaimanakah
komitmen jan j i  kebangsaan i tu  d i laksanakan atau
diimplementasikan? Di negara-negara authorian, kita tidak
memiliki hak untuk menagih (janji kebangsaan) itu. Di negara
yang menggunakan sistem demokrasi liberal ketika menagih
(janji kebangsaan) itu bisa terjadi keadaan yang amat gaduh
sehingga muncul saling telikung yang tidak menyelesaikan
permasalahan.

Kita mempunyai UUD yang amat jelas menegaskan tentang
kedaulatan memang berada di tangan rakyat. Tetapi, sesungguhnya
Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 juga mengingatkan bahwa
kedaulatan memang berada di tangan rakyat, namun tidak bisa
dilaksanakan dengan “semau gue”. Misalnya, dengan cara
memfitnah. Media sosial, melalui twitter atau cuitan burung, yang
memunculkan fitnah atau menebarkan kebencian. Padahal,
sesungguhnya, cuitan burung itu indah, menimbulkan semangat
dan memberi inspirasi baru.

Contoh itu adalah ketika demokrasi diartikan sebagai sesuatu
yang liberal. Maka, kalau kita menagih tentang janji kebangsaan,
apakah memang seperti itu? Ketika kedaulatan berada di tangan
rakyat maka pelaksanaan kedaulatan itu harus sesuai dengan
UUD. Karena itu, UUD kemudian menjadi bagian dari komitmen kita

kepada kebangsaan. Masalahnya, sejauh mana warga negara,
baik pemimpin maupun rakyat memahami UUD, sehingga dari
pemahaman yang benar itu bisa melaksanakan UUD.

Dari pertanyaan sederhana, berapa jumlah bab, pasal, dan ayat
dalam UUD NRI Tahun 1945 (UUD hasil amandemen)? Lalu,
bandingkan dengan jumlah bab, pasal, dan ayat, UUD 1945 sebelum
diamandemen? Sebelum perubahan, jumlah bab sebanyak 21 bab
dan setelah dilakukan amandemen jumlah bab menjadi 16 bab.
Jumlah pasal sebelum perubahan sebanyak 37 pasal dan setelah
amandemen jumlah pasal menjadi 73 pasal. Sedangkan jumlah
ayat sebelum amandemen sebanyak  49 ayat, dan setelah UUD
diamandemen jumlah ayat menjadi 170 ayat.

Kita bisa bayangkan, kalau jumlah bab, pasal, dan ayat UUD
saja tidak tahu, bagaimana dengan isi UUD itu? Kalau isi UUD itu
juga kita tidak mengerti, lalu bagaimana untuk melaksanakannya?
Kalau tidak sesuai dengan ketentuan UUD, bagaimana kedaulatan
rakyat itu bisa dilaksanakan? Ini adalah sebuah tantangan sesuai
dengan komitmen kebangsaan kita. Dulu, dalam Sumpah Pemuda
1928, kita sepakat satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.
Kesepakatan itu harus diimplementasikan dalam konteks kekinian.
Kini, yang menjadi kesepakatan kita adalah perubahan UUD yang
terakhir (UUD NRI Tahun 1945). Kesepakatan ini menjadi bagian
penting untuk kita tagih berkaitan dengan janji kebangsaan itu.

Sesungguhnya kita menagih janji kebangsaan kepada para
penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dan
rakyat Indonesia. Mengapa demikian? Karena sekali lagi, pemilik
kedaulatan tertinggi di Indonesia bukan lagi MPR, presiden, ketua
MA, ketua MK, atau lainnya, tetapi adalah rakyat Indonesia. Sebab,
UUD memberi rakyat Indonesia hak untuk memilih presiden, anggota
DPR, anggota DPD. Tidak hanya hak untuk memilih, tetapi juga hak
untuk memberikan reward, memberikan punishment, juga hak untuk
bersikap politik tidak memilih atau menghukum dengan memilih yang
lain. Dengan kesadaran rakyat yang luar biasa ini pada akhirnya
akan dihasilkan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang jauh lebih
baik dari yang sebelumnya. Ini menjadi bagian dari semangat
kebangsaan kita. ❏


