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SENATORIAL

Dua kali sudah Pemilihan Presiden (Pilpres) Republik Indonesia; 
tahun 2014 dan 2019 menerapkan sistem presiden threshold 
(PT), yakni ambang batas pencalonan seseorang menjadi calon 

presiden dan calon wakil presiden oleh partai politik atau gabungan 
partai politik yang ikut Pemilu legislatif.

Sejak ketentuan ambang batas ini diberlakukan pada Pilpres 
2014, Mahkamah Konsitusi (MK) sudah 14 kali menerima gugatan atas 
ketentuan tersebut. Malah, saat ini, sudah terdaftar tujuh gugatan baru 
dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dari Senator/Anggota 
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. 

Sistem PT ini dinilai banyak pihak, termasuk DPD RI, lebih banyak 
mudaratnya ketimbang manfaatnya. Di antara mudaratnya, seperti 
disampaikan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti; menyebabkan 
biaya tinggi dalam proses pencalonan dan pemilihan presiden/wakil 
presiden, terpolarisasinya masyarakat dalam memberikan dukungan, 
dan munculnya kekuasaan oligarki.  

Kemudian, kegaduhan nasional kerap terjadi. Seperti aksi saling 
melakukan persekusi, dan saling melaporkan ke ranah hukum. Belum 
lagi aksi sweeping bendera, sweeping forum diskusi dan lain-lain, yang 
sama sekali tidak mencerminkan kehidupan di negara demokrasi. Inilah 
dampak buruk penerapan ambang batas pencalonan presiden, atau 
dalam kasus tertentu juga terjadi di ajang pemilihan kepala daerah. Di 
mana rakyat dihadapkan hanya kepada dua pilihan. Belakangan, Ketua 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri pun menyatakan, 
sistem PT 0 % bisa meminimalisir korupsi. 

Namun setiap kali ada gugatan, MK selalu menolak permohonan 
para pemohon. Sebagaimana dikutip dari sejumlah media, dua perkara 
ditolak pokok permohonannya, sementara yang lain –belum termasuk 
yang tujuh gugatan baru -- dinyatakan niet ontvankelijke verklaard (NO) 
atau cacat formil.

Akan tetapi, semakin ditolak semakin gesit orang yang mengajukan 
permohonan. Berbagai alasan hukum pun dimunculkan untuk menya-
takan bahwa presidential threshold bertentangan dengan UUD 1945. 
Dari sederet alasan tersebut, ada yang mengatakan PT ini bertentangan 
dengan pasal 22E ayat (1) dan (2), kemudian bertentangan dengan pasal 
6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 
(3). Dan, tentu banyak lagi alasan lain yang telah diuraikan dalam pokok 
permohonan.

Kita sependapat dengan pakar hukum tata negara Refly Harun yang 
meyakini bahwa persoalannya bukan pada argumentasi hukumnya, 
tetapi pada soal-soal psikologi politiknya bahwa PT menjadi alat bagi 
kekuasaan oligarki untuk melakukan dominasi terhadap pemilihan 
presiden dan tidak memberikan kesempatan kepada calon-calon lain-
nya, melainkan hanya pada partai dan elit tertentu saja.

Semoga gugatan sejumlah Senator dan elemen lainnya itu 
membuahkan hasil. Semata-mata demi tegaknya demokrasi yang sehat 
di negeri ini.
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SENATOR 
GUGAT 
UU PEMILU

Tahun 2024 Indonesia 
kembali menggelar 
pemilihan presiden 
dan wakil presiden 
(pilpres). Prosesnya 

tetap mengacu 
Undang-Undang (UU) 

Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilu yang 

menerapkan sistem 
presidential threshold 
(PT) 20%. Dua senator 

dari Senayan pun 
melayangkan gugatan 

ke Mahkamah 
Konstitusi. 

Senator Bustami Zainudin (kiri), pakar hukum tata negara Refly Harun (tengah) dan Senator Fachrul Razi 
usai mengajukan judicial review terhadap UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (10/12/2021). 
(Foto Setjen DPD RI).
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SENATOR 
GUGAT 
UU PEMILU

Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) akan mengakhiri 
masa jabatan keduanya 
pada Oktober 2024. Se-

iring dengan itu akan dilakukan 
pemilihan presiden pada Pemilu 
2024 dengan tetap menerapkan 
Undang-Undang (UU) Nomor 7 
Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal-
nya, revisi UU Pemilu yang sudah 
diusulkan pemerintah ditarik kem-
bali, dan disepakati Pemilu 2024 
tetap menggunakan UU pada Pe-
mi lu 2019. 

Salah satu pasal dalam UU 
Pemilu tersebut, yaitu Pasal 
222 mengatur tentang ambang 
batas pencalonan presiden atau 
presidential threshold (PT) 20% 
dari perolehan suara partai politik 
atau gabungan partai politik 
pada pemilu sebelumnya. Atau 
25% dari jumlah kursi anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia (DPR RI) yang dimiliki 
partai politik.

Banyak pihak menginginkan 
PT ini ditiadakan atau 0%. Termasuk 
dari kalangan anggota Dewan Per-
wa kilan Daerah Republik Indonesia 
(DPD RI). Alasannya, selain tidak 
diatur dalam konstitusi, PT 20% 
telah membuat masyarakat terpo-
larisasi dan terbatasnya pa sangan 
calon presiden dan wakil presiden 
yang muncul. Seperti pada Pemilu 
2014 dan 2019. 

Dengan alasan itu, sejumlah 
senator menggugat UU Nomor 7 
Tahun 2017 tentang Pemilu dengan 
mengajukan judicial review atau uji 
materi ke Mahkamah Konstitusi 
(MK). Mereka menginginkan PT 
yang diatur di dalam UU tersebut 
ditiadakan.

Gugatan tersebut secara resmi 
didaftarkan oleh dua senator, yaitu 
Fachrul Razi (Aceh) dan Bustami 
Zainudin (Lampung), Jumat 
(10/12/2021). Kedua senator itu di-
dam pingi lawyer atau pengacara 

Refly Harun. 
“Kita berharap UU ini menjadi 

pintu bagi segenap warga bangsa, 
terutama para pemimpin dan tokoh 
di daerah yang potensial untuk 
bisa berkiprah di tingkat nasional,” 
kata Bustami usai mendaftarkan 
gugatannya ke Mahkamah Konsti-
tusi.

Dengan PT 0%, ke depannya 
bisa menjadi rujukan juga pada UU 
Pilkada. Dalam pemilihan kepala 
daerah, ambang batas pencalonan 
juga ditiadakan sehingga akan 
banyak muncul calon-calon poten-
sial yang ada di daerah setempat.

Senator Fachrul Razi meminta 
dukungan kepada seluruh bangsa 
Indonesia  agar gugatan mereka 
dikabulkan oleh MK. Dengan demi-
kian, demokrasi dalam pemilihan 
presiden di Indonesia dapat dite-
gak kan. 

“Kita berdoa kepada Allah SWT 
semoga tergugah hati hakim MK 
memperhatikan dan memutuskan 
seadil-adilnya dalam menjalankan 
demokrasi di Indonesia. Kita harap-
kan 0% persen demi masa depan 
Indonesia,” kata Fachrul Razi.

Langkah yang dilakukan sena-
tor itu juga mendapat dukungan 
secara kelembagaan dari DPD RI. 
Dalam Sidang Paripurna Ke-6 DPD 
RI Masa Sidang II Tahun Sidang 
2021-2022, di Gedung Nusantara 
V, Kompleks Parlemen Senayan, 
Jakarta, Kamis (16/12/2021), pim-
pinan DPD RI menyuarakan gu-
gatan terhadap PT tersebut.

Tujuan judicial review diajukan 
ke MK semata-mata untuk mem-
perbaiki sistem pemilihan umum, 
khusus pemilihan presiden (pilpres) 
menjadi lebih baik, bermartabat 
dan berkeadilan. Kemudian juga 
mem berikan kesempatan yang 
seluas-luasnya bagi putra-putri 
ter baik bangsa ini untuk ikut ber-
kompetisi dalam pemilihan pe-
mimpin nasional.
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Suasana saat pemungutan suara di salah satu TPS. (Foto: Ist.)

“Mencermati adanya gerakan 
masyarakat untuk memberikan per-
baikan terhadap sistem pemilihan 
umum yang lebih baik, bermartabat 
dan berkeadilan melalui judicial 
review terhadap UU Pemilu ini, DPD 
RI mendukung gerakan ini,” kata 
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, 
senator asal Provinsi Maluku. 

Gugatan serupa juga diajukan 
oleh mantan Panglima TNI Jen-
deral (Purn) Gatot Nurmantyo 
dan sejumlah aktivis ke MK bebe-
rapa hari setelah dua senator 
mendaftarkan gugatannya. Gu-
gat an Gatot dan kawan-kawan ter-
daftar di MK dengan nomor 63/
PUU/PAN.MK/AP3/12/2021.

Gatot berpandangan, ambang 
batas pencalonan presiden sebesar 
20% yang berlaku pada UU Nomor 
7 Tahun 2017 tentang Pemilu 
sekarang ini merugikan pemilih 
lan taran menghalangi warga men-
dapat kandidat terbaik. 

Raja dan Sultan Nusantara 
yang tergabung dalam Majelis Adat 
Kerajaan Nusantara (MAKN) juga 

mendukung langkah senator yang 
menggugat pasal ambang batas 
pencalonan presiden dalam UU 
Pemilu. Bahkan, Raja dan Sultan 
Nusantara akan ikut mengajukan 
gugatan ke MK.

“Demokrasi model apa 
yang kita gunakan sekarang ini? 
Kok demokrasi kita yang lu hur 
berlandaskan Pancasila diting gal-
kan begitu saja,” tegas Ketua Dewan 
Penasehat MAKN, PYM Ida Tjokorda 
Ngurah Jambe Pemecutan (Raja 
Denpasar IX) dalam pertemuan 
dengan Ketua DPD RI AA LaNyalla 
Mahmud Mattalitti di Jakarta, Rabu 
(15/12/2021).

Bahkan, Ketua Komisi Pem-
be rantasan Korupsi (KPK) Firli 
Bahuri mendukung persyaratan 
PT ditiadakan. Alasannya, dengan 
PT 0%, tidak ada lagi demokrasi 
dalam pemilihan presiden diwarnai 
dengan biaya politik tinggi yang 
berpotensi menyebabkan adanya 
politik transaksional. 

“Sekarang orang masih heboh 
dengan presidential threshold. Se-

ha rusnya kita berpikir sekarang 
bukan 20%, bukan 15%, tapi 0% 
dan nol rupiah. Itu kalau kita ingin 
mengentaskan korupsi,” kata Firli 
pada acara Silatnas dan Bimtek 
Anggota DPRD Partai Perindo, di 
Jakarta Concert Hall, Kebon Sirih, 
Jakarta Pusat, Jumat (10/12/2021).

Menurut pakar hukum tata 
negara Refly Harun, sebenarnya 
ada tiga cara yang bisa ditempuh 
untuk memperjuangkan PT 0%. 
Per tama, meminta Presiden Joko 
Widodo menerbitkan Peraturan 
Pe me rintah Pengganti Undang-
Undang (Perppu) untuk mencabut 
PT tersebut.

“Cukup Presiden Jokowi me-
nge luar kan Perppu mencabut 
atur an presidential threshold ini, 
maka masalah bisa selesai. Tapi 
pertanyaannya, apakah Jokowi ter-
gerak melakukan hal ini?,” kata Refly 
dalam diskusi nasional amendemen 
UUD 1945, di Gedung Nusantara IV, 
Komplek Parlemen Senayan, Senin 
(13/12/2021).

Kedua, melalui jalur DPR RI 
un tuk mengubah UU Pemilu. 
Peru bahan dilakukan baik secara 
menyeluruh maupun parsial. Ka-
lau DPR RI tak berkenan, maka 
bisa ditempuh cara ketiga, yakni 
mengajukan judicial review ke MK.

Menurut data yang disam-
paikan Refly, sebelumnya sudah 
ada 14 kali masyarakat yang meng-
ajukan judicial review. Dari 14 
gugatan tersebut, 13 sudah ditolak 
oleh MK dan satu gugatan lagi 
belum diputus. 

Refly meyakini, persoalannya 
bukan pada argumentasi hu-
kumnya, tetapi pada soal-soal 
psikologi politiknya bahwa PT 
men jadi alat bagi kekuasaan oli-
garki untuk melakukan dominasi 
terhadap pemilihan presiden dan 
tidak memberikan kesempatan 
kepada calon-calon lainnya, hanya 
pada partai dan elit tertentu saja. (*)
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DPD RI Dukung Senator 
Gugat UU Pemilu

Judicial review Pasal 222 Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang 
diajukan dua orang senator ke Mahkamah 
Konstitusi (MK), mendapat dukungan penuh dari 
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 
(DPD RI). Ini demi sistem Pemilu yang lebih baik, 
bermartabat dan berkeadilan.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama para Wakil Ketua DPD RI saat memimpin Sidang Paripurna Ke-6 DPD RI Masa Sidang II Tahun Sidang 2021-
2022, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/12/2021). (Foto Setjen DPD RI)

Dua senator atau anggota 
Dewan Perwakilan Da-
erah Republik Indonesia 
(DPD RI), yaitu Fachrul 

Razi (Aceh) dan Bustami Zainudin 
(Lampung) mengajukan judicial 
review terhadap UU Nomor 7 
Tahun 2017 tentang Pemilu 
ke Mahkamah Konstitusi (MK). 
Beberapa senator juga akan 
melakukan gugatan ke MK, seperti 
Tamsil Linrung (Sulesl), Fahira Idris 

(DKI Jakarta) dan Edwin Pratama 
Putra (Riau). Mereka menggugat 
Pasal 222 yang mengatur ambang 
batas pencalonan presiden atau 
presidential threshold (PT).

Inisiatif yang diambil dua sena-
tor itu didukung oleh DPD RI secara 
kelembagaan. Dukungan ter sebut 
disampaikan oleh Pimpinan DPD 
RI dalam Sidang Paripurna Ke-6 
DPD RI Masa Sidang II Tahun Sidang 
2021-2022, di Gedung Nusantara 

V, Kompleks Parlemen, Senayan, 
Jakarta, Kamis (16/12/2021). Upaya 
tersebut diharapkan membuat sis-
tem pemilihan umum menjadi lebih 
baik, bermartabat dan berkeadilan.

Sidang paripurna tersebut 
leng kap dihadiri seluruh Pimpinan 
DPD RI. Sidang dipimpin Ketua DPD 
RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti 
(Jatim), didampingi ketiga Wakil 
Ketua DPD RI, yakni Nono Sampono 
(Maluku), Mahyudin (Kaltim) dan 
Sultan B Najamudin (Bengkulu).

“Mencermati adanya gerakan 
masyarakat untuk memberikan per-
baikan terhadap sistem pemilihan 
umum yang lebih baik, bermartabat 
dan berkeadilan melalui judicial 
review terhadap UU No. 7 Tahun 
2017 tentang Pemilu, DPD RI men-
dukung gerakan dimaksud,” kata 
Nono Sampono.

Januari 2022      SENATOR 9 



Raja dan Sultan se-
Nusantara yang 

tergabung dalam 
Majelis Adat Kerajaan 

Nusantara (MAKN) ikut 
menggugat ambang 

batas pencalonan 
presiden atau 

presidential threshold 
(PT) 20% yang diatur 
dalam UU Nomor 7 
Tahun 2017 tentang 

Pemilu.

Nono menyebut, gerakan ma-
syarakat karena judicial review UU 
Pemilu tersebut diajukan oleh se nator 
secara pribadi dan bukan sebagai 
lembaga. Selain itu, juga ada kelompok 
masyarakat yang melakukan hal 
serupa, seperti Per himpunan Mene-
mukan Kembali In donesia, serta Raja 
dan Sultan se-Nusantara.

DPD RI mendorong judicial 
review UU Pemilu itu agar adanya 
per baikan sistem pemilu dan pe-
mi lihan kepala daerah (pilkada) 
secara lebih menyeluruh. Selama 
ini pelaksanaan pemilu masih 
ba nyak terjadi permasalahan di 
lapangan sehingga perlu dilakukan 
penyempurnaan regulasi.

“Perbaikan sistem pemilu sa-
ngat penting agar terwujud pemilu 
yang berkualitas dan menghasilkan 
para wakil rakyat, wakil daerah dan 
pemimpin pemerintahan yang 
baik bagi bangsa Indonesia serta 
men cerminkan rasa keadilan dan 
kepastian hukum,” tegas Nono.

Biaya Politik Tinggi

Penerapan PT dinilai membuat 
demokrasi di Indonesia diwarnai 
dengan biaya politik tinggi, me-
nyebabkan adanya politik tran-
saksional. Pemberlakuan ambang 
batas tersebut tidak hanya berlaku 
di domain pencalonan presiden, 
tetapi juga di dalam pencalonan 
kepala daerah.

Untuk mencalonkan diri seba-
gai gubernur atau bupati/wali kota, 
pasangan calon harus mendapat 
dukungan dari partai politik yang 
ada di DPRD provinsi atau kabu-
paten/kota. Pada prinsipnya sama 
saja dengan presidential threshold. 

“Artinya apa? Calon harus 
mem bayar uang mahar kepada 
partai. Hal ini sudah menjadi rahasia 
umum, meskipun dikatakan ada 
partai politik yang tidak menerima 
uang mahar,” kata Ketua DPD RI 

AA LaNyalla Mahmud Mattalitti 
dalam orasinya secara virtual pada 
Training Politik Nasional Pengurus 
Besar HMI MPO, Rabu (15/12/2021) 
di Jakarta.

Konstitusi juga tidak mengatur 
pembatasan dukungan untuk 
pen calonan presiden. Yang ada 
adalah ambang batas keterpilihan 
presiden. Apalagi terhadap kepala 
daerah, tidak ada sama sekali diatur 
di dalam konstitusi.

PT telah mengerdilkan potensi 
bangsa, karena sejatinya negeri ini 
tidak kekurangan calon pemimpin, 
tetapi kemunculannya digembosi 
aturan main yang sekaligus me-
ngurangi pilihan rakyat untuk 
menemukan pemimpin terbaiknya.

Persoalannya tidak hanya 
sam pai di situ. PT membuka lahir-
nya calon presiden boneka karena 
ada kompromi-kompromi politik. 
Faktanya, sudah ada tujuh partai 
politik berkoalisi, yang jumlahnya 
sudah menguasai 82% kursi di DPR RI.

“Dengan UU Pemilu sekarang 
ini, tentu saja tidak mungkin akan 
muncul calon presiden selain yang 
mereka ajukan. Bisa jadi kemudian 
yang ada calon boneka. Yang kalah 
pada akhirnya dapat posisi menjadi 
menteri,” kata LaNyalla.

Selain kompromi tak sehat, de-
ngan PT 20% menyebabkan kon flik 
yang tajam di masyarakat. Karena 
calonnya cuma dua pasang. Dengan 
alasan itu, DPD RI mendukung 
kelompok masyarakat menggugat 
PT 20% diturunkan menjadi 0%.

Selain itu, DPD RI juga meng-
usulkan kembali revisi UU Pemilu 
masuk Prolegnas Prioritas 2022. 
Mengingat RUU tentang Perubahan 
UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilu yang diusulkan pemerintah 
dicabut dari Prolegnas Prioritas 
Tahun 2021. Antara DPR RI dan 
Pemerintah sepakat, Pemilu 2024 
kembali menggunakan UU Pemilu 
yang sudah ada. (*)

Mereka menilai PT ter-
sebut tidak sesuai 
de ngan demokrasi 
Pancasila. Karena itu 

me reka juga akan ikut mengajukan 
judicial review ke Mahkamah 
Konstitusi (MK). Bahkan mereka 
menyatakan siap bersama-sama 
untuk mendatangi kantor MK.

“Sistem demokrasi model 
apa yang kita gunakan sekarang. 
Kok demokrasi kita yang lu hur 
berlandaskan Pancasila diting gal-
kan begitu saja,” tegas Ketua Dewan 
Penasehat MAKN, PYM Ida Tjokorda 
Ngurah Jambe Pemecutan, saat 
bertemu dengan Ketua DPD RI 
AA LaNyalla Mahmud Mattalitti 
(Jatim), di rumah dinas Ketua DPD 
RI, di Kuningan, Jakarta, Rabu 
(15/12/2021).

Juga hadir dalam pertemuan 
tersebut Dewan Kehormatan MAKN 
PYM Sri Radya HRI Soemadisoeria 
(Raja Sumedang Larang), Dewan 
Pakar MAKN Nizwar Affandi, Ketua 
MAKN KPH Eddy S Wirabhumi 
(Kesultanan Surakarta Hadiningrat), 
Ketua 1 YM RDP Seem R Canggu 
Raja Duta Perbangsa (Kerajaan Adat 
Paksi Sekala Brak Lampung), Ketua 
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Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ketika menerima Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), di rumah dinasnya, Rabu (15/12/2021). 
(Foto Setjen DPD RI).

IKUT AJUKAN JUDICIAL REVIEW KE MK:

Raja dan Sultan se-Nusantara Nilai 
PT tak Sesuai Demokrasi Pancasila

mengajak DPD RI untuk ber satu 
padu memperjuangkan amen-
demen ke-5 konstitusi untuk me-
ngembalikan demokrasi Pancasila. 
Amendemen untuk kembali ke-
pa da jati diri bangsa, dengan me-
nempatkan Pancasila sebagai 
sumber kehidupan berbangsa.

Ketua MAKN KPH Eddy S 
Wirabhumi (Kesultanan Surakarta 
Hadiningrat) menambahkan, pihak-
nya sudah melakukan komunikasi 
internal. Ia menilai, hal ini adalah 
gagasan mulia dan entry point 

ra, hanya DPD RI yang aktif tu run 
menemui, menyerap dan mem-
perjuangkan aspirasi masyarakat 
di daerah, termasuk kerajaan dan 
kesultanan yang ada di Nusantara. 

“Memang kami adalah masa 
lalu. Tetapi tidak ada masa sekarang 
tanpa masa lalu. Harus dipahami 
oleh semua pihak bahwa justru 
masa lalu itu yang membentuk 
republik ini,” tegas Raja Denpasar IX 
itu.

Tidak hanya menggugat pre
si dential threshold, MAKN ju ga 

2 YM KPB Tubagus Amri Wardhana 
(Kesultanan Banten Sorosoan), 
Sek jen MAKN Raden Ayu Yani 
Wage Sulistyowati Keoswodidjoyo 
(Kesultanan Sumenep). 

Sedangkan LaNyalla didam-
pingi sejumlah senator, yaitu 
Bustami Zainuddin (Lampung), 
Tamsil Linrung (Sulawesi Selatan), 
Sylviana Murni (DKI Jakarta) dan 
Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin 
Syaifudin.

Dia menilai, sejauh ini dari 
seluruh lembaga tinggi nega-
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untuk memperbaiki bangsa ini. 
“Kita butuh pemimpin yang 

adil. Kalau jauh dari harapan, 
harapannya jauh juga. Sampai 
kapan kita mau begini terus. Kami 
sependapat bahwa PT 0% menjadi 
entry point perbaikan nasib bangsa 
ini. Kami tak punya kepentingan 
politik praktis. Marwah kami akan 
terjaga. Jangan ada anasir-anasir ke 
politik praktis,” katanya.

Untuk memperkuat dukungan-
nya terhadap judicial review UU 
Pemilu tersebut, Eddy mengaku 
akan mengerahkan seluruh jaring-
an yang dimilikinya. Seluruh ja-
ringan akan digerakkan demi untuk 
Indonesia.

Pada kesempatan itu, Ketua 
2 MAKN YM KPB Tubagus Amri 
Wardhana (Kesultanan Banten So-
ro soan) menyatakan bahwa pihak-
nya tidak ingin gugatan ke MK 
gagal. Karena judicial review yang 
sudah beberapa kali diajukan 
belum berhasil. 

“Harus ada gerakan moral se-
Indonesia. Akan kami gelorakan 
melalui kerajaan. Tak hanya yuridis 
formal. Kalau perlu kami akan 
datangi MK dengan menggunakan 
pakaian adat kami masing-masing,” 
tegasnya.

Sedangkan LaNyalla mengakui 
bahwa Raja dan Sultan se-Nusantara 
memiliki peranan cukup penting 
atas lahirnya bangsa ini. Oleh 
karena itu, LaNyalla yakin, para Raja 
dan Sultan se-Nusantara akan satu 
suara dan satu perjuangan dengan 
DPD RI sebagai wakil daerah dalam 
memperjuangkan PT 0%.

“Tidak mungkin ada republik 
ini kalau Raja dan Sultan saat 
itu tidak legowo menyerahkan 
kekuasaan mereka untuk persatuan 
dan kesatuan NKRI. Maka, suara 
para Raja dan Sultan se-Nusantara, 
termasuk menyangkut PT 0% harus 
diperhatikan dan didengarkan,” 
kata LaNyalla. (*)

Sejumlah tokoh aktivis yang tergabung dalam 
Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia 
mendatangi Dewan Perwakilan Daerah Republik 
Indonesia (DPD RI), di Komplek Parlemen 
Senayan, Jakarta, Senin (6/12/2021). 

Tokoh Aktivis Juga 
Gugat Presidential 
Threshold ke MK

Mereka diterima oleh 
Wakil Ketua DPD RI 
Sultan B Najamudin 
(Beng kulu) didampingi 

sejumlah senator di ruang Delegasi 
Pimpinan DPD RI, Gedung Nusan-
tara III. Kehadiran mereka untuk 
mendorong DPD RI secara bersama-
sama memperjuangkan ambang 
batas pencalonan presiden atau 
presidential threshold (PT) 0%.

Koordinator Perhimpunan 
Me ne mukan Kembali Indonesia 
Ferry Juliantono mengungkapkan, 
pihak nya menggugat UU Pemilu 
ke Mahkamah Konstitusi (MK), 
khususnya Pasal 222 yang mengatur 
PT 20%. Aturan itu dinilai hanya 
menguntungkan dan menyuburkan 
oligarki. Dalam mengajukan gugat-
an ke MK, mereka memberi kuasa 
kepada Refly Harun.

Selain itu, Pasal 222 UU No-
mor 7 Tahun 2017 tentang Pemi lu 
dinilai bertentang dengan Un dang-
Undang Dasar Negara Re publik 
Indonesia Tahun 1945 dan tidak 
memiliki kekuatan hukum meng-
ikat.

“Kami meminta dukungan DPD 

RI dalam memperjuangkan ber-
bagai persoalan kebangsaan yang 
terjadi saat ini, termasuk gugatan 
UU Pemilu ke MK. Ke depan kita 
sepakat membuat front perjuangan 
bersama,” kata Ferry Juliantono 
kepada wartawan usai pertemuan.

Pada kesempatan yang sama, 
pakar hukum tata negara Refly 
Harun menjelaskan, pihaknya se-
gera mengajukan judicial review ke 
MK untuk meminta penghapusan 
PT 20%. Jika PT 0% maka akan 
banyak calon presiden yang muncul 
pada Pemilu 2024 mendatang. 

Wakil Ketua DPD RI Sultan B 
Najamudin menilai ada persamaan 
pemikiran, gagasan dan perjuangan 
DPD RI dengan Perhimpunan Me-
ne mukan Kembali Indonesia, 
terutama terkait presidential thres
hold.

Semua argumentasi judicial 
review terhadap ketentuan PT 20% 
memiliki kualitas argumen yang 
sangat rasional, konstitusional 
dan objektif. Titik sambung dari 
gagasan dan perjuangan Perhim-
punan Menemukan Kembali Indo-
nesia membuat DPD RI perlu mem-
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Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin ketika menerima sejumlah tokoh aktivis yang tergabung dalam 
Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, 

Jakarta, Senin (6/12/2021). (Foto Setjen DPD RI)

perjuangkan bersama-sama demi 
kemajuan bangsa demi kesehatan 
demokrasi dan konstitusi Indonesia. 

“Kita patut mengapresiasi 
kebe ranian moral para intelektual 
dan aktivis senior yang masih mem-
berikan perhatian dan kontribusi 

pikiran kepada bangsa ini. Bahwa 
setiap penyimpangan konstitusi 
yang dilakukan secara politik ada-
lah bentuk pelanggaran yang mesti 
kita koreksi bersama,” kata Sultan.

Gugatan para aktivis senior dan 
intelektual dinilai Sultan merupakan 

wujud akumulasi keresahan sosial 
politik masyarakat. Di mana di 
tengah terjadi pendangkalan tafsir 
terhadap konstitusi oleh elit politik 
kita selama ini.

“Demi keadilan politik warga di 
negara hukum ini, MK seharusnya 
bisa menerima atau mengabulkan 
gu gatan konstitusional teman 
ak ti vis itu. MK tidak boleh didik-
te oleh kekuatan politik ter ten-
tu, yang memungkinkan prob lem 
konstitusional tersebut berlang-
sung secara terus menerus dalam 
jangka panjang,” ujar Sultan.

Mata rantai kesalahan sejarah 
hukum yang berdampak sistemik 
dan serius ini wajib diputus secara 
hukum yang inkrah dan mengikat. 
Sehingga tidak perlu lagi terjadi 
hasrat politik yang keliru oleh para 
elit di masa mendatang. 

“Membatasi hak politik warga 
negara adalah bentuk perampasan 
HAM dan mendelegitimasi nalar. 
Prinsip konstitusi negara adalah 
bangsa yang menjunjung tinggi ni-
lai-nilai keadilan, kebebasan dan ke-
setaraan bagi seluruh warga ne gara 
tanpa terkecuali,” kata Sultan. (*)

Pada saat sejumlah pihak te-
ngah menggugat ambang ba tas 
pencalonan presiden atau presiden
tial threshold (PT) ke Mahkamah 
Konstitusi (MK), Ketua Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri 
juga angka bicara soal PT tersebut. 

Presidential Threshold 
Picu Politik Transaksional 

Ambang batas pencalonan presiden ter-
sebut di atur dalam Undang-Un dang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di 
dalam UU Pemilu tersebut disebutkan 

bahwa ambang batas pencalonan presiden 20%. 
Artinya pasangan calon presiden dan wakil presiden 
diajukan partai politik atau gabungan partai 
politik dengan perolehan 20% suara hasil pemilu 
sebelumnya. Atau 25% jumlah kursi DPR RI.

Firli menilai PT 20% membuat demokrasi 
dalam pemilihan presiden berbiaya politik tinggi. 
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Dengan PT 20% menimbulkan po-
li tik transaksional secara gelap 
dan ujung-ujungnya terjadi tindak 
pidana korupsi. 

Karena itu, dia juga meng-
inginkan ambang batas pencalon-
an presiden ditiadakan. Dengan 
PT 0% dan nol rupiah, tidak ada 
lagi demokrasi di Indonesia yang 
diwarnai dengan biaya politik 
tinggi. 

“Sekarang orang masih heboh 
dengan parliamentary threshold, 
presidential threshold. Seharusnya 
kita berpikir sekarang bukan 20%, 
bukan 15%, tapi 0% dan nol rupiah. 
Itu kalau kita ingin mengentaskan 
dari korupsi,” kata Firli pada acara 
Silatnas dan Bimtek Anggota DPRD 
Partai Perindo se-Indonesia, di 
Jakarta Concert Hall, Kebon Sirih, 
Jakarta Pusat, Jumat (10/12/2021). 

Padahal, kata Firli, di era 
reformasi yang sudah bertrans-
formasi ini, keterbukaan merupa-
kan ruh daripada demokrasi di 
Indonesia. Dengan keterbukaan, 
seharusnya tidak ada lagi celah 
untuk korupsi, tidak ada lagi 
transaksional di ruang gelap yang 

kelam dan saat malam gelap gulita. 
“Maknanya apa? Maknanya 

kita setelah tertutup seharusnya 
semuanya transparan, semuanya 
akuntabel, semuanya bisa diper-
tang gungjawabkan. Tidak ada lagi 
politik yang mahal, tidak perlu,” 
tegasnya.

Kemudian dalam pertemuan 
dengan Ketua DPD RI AA LaNyalla 
Mahmud Mattalitti (Jatim), di 
Kom pleks Parlemen, Senayan, 
Selasa (14/12/2021), Firli juga 
membicarakan soal ambang batas 
pencalonan presiden tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, 
LaNyalla menyampaikan bahwa 
DPD RI sedang menggugat soal PT 
20% agar diturunkan menjadi 0%. 
PT dinilai akan membuka lahirnya 
calon presiden boneka. Kemudian 
akan ada kompromi-kompromi 
politik.

LaNyalla meyakini hal itu 
karena faktanya sudah ada tujuh 
partai politik berkoalisi saat ini 
yang jumlahnya sudah menguasai 
82% kursi di DPR RI. Dengan fakta 
tersebut, tidak mungkin akan 
muncul calon presiden selain yang 

mereka ajukan. Bisa jadi kemudian 
yang ada calon boneka. Yang 
kalah pada akhirnya dapat posisi 
menteri.

Selain kompromi tak sehat, 
PT 20% menyebabkan konflik 
yang tajam di masyarakat karena 
calonnya cuma dua pasang. Terjadi 
polarisasi di masyarakat. Mereka 
membela mati-matian jagonya 
masing-masing. Yang terjadi kemu-
dian berantam, berselisih dan itu 
masih terjadi sampai saat ini.

“Belum lagi dengan ambang 
batas ini, semakin sedikit calon 
pemimpin yang bisa diusung. Pa da-
hal banyak sekali anak-anak bangsa 
yang mampu sebagai pe mimpin. 
Tapi karena ada ambang batas 
itu jadi tidak bisa. Jalan tertutup 
sudah,” kata LaNyalla.

Menanggapi pernyataan 
LaNyalla, Firli Bahuri menyatakan 
sepa kat soal ambang batas penca-
lonan presiden. Dia sebagai Pim-
pinan KPK memandangnya dari sisi 
tindak pidana korupsi.

“Kalau saya memandangnya 
begini, di alam demokrasi saat ini 
dengan PT 20%, itu biaya politik 
menjadi tinggi. Sangat mahal. 
Biaya politik tinggi menyebabkan 
adanya politik transaksional. Ujung-
ujungnya adalah korupsi. Kalau PT 
0% artinya tidak ada lagi demokrasi 
di Indonesia yang diwarnai dengan 
biaya politik yang tinggi,” ujarnya.

Firli menegaskan, kalau 
ingin bersih-bersih korupsi, ma-
ka   korupsi harus menjadi musuh 
bersama. Semua elemen, semua 
lembaga harus satu suara. Tidak 
boleh bergerak sendiri-sendiri.

Dia menyebut saking banyak-
nya rantai korupsi. Saat ini ada lima 
fokus yang menjadi perhatian KPK, 
yaitu korupsi sumber daya alam, 
tata niaga dan bisnis, kegiatan-
kegiatan politik. Kemudian korupsi 
di bidang penegakan hukum dan 
reformasi birokrasi, serta korupsi di 

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didamping Sekjen DPD RI Rahman Hadi menerima 
kedatangan Ketua KPK Firli Bahuri, di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 

(14/12/2021). (Foto Setjen DPD RI)
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bidang pelayanan publik. 

Pembajakan Demokrasi

Ketua Kelompok DPD RI di 
MPR RI Tamsil Linrung menyebut 
pem belakukan ambang batas pen-
calonan presiden merupakan pem-
bajakan terhadap demokrasi dan 
bentuk pelanggaran terhadap hak 
azasi manusia (HAM).

Ketentuan ambang batas da-

lam pemilihan presiden (pilpres) 
mengesankan ada pembagian 
ke las warga negara di   negeri ini. 
Warga negara yang nonparpol 
seperti digolongkan kelas dua. 
Sedangkan partai politik kelompok 
kelas utama. 

“Dalam prinsip demokrasi, 
pem bagian kelas ini jelaslah me-
lang gar HAM. Ketentuan ini tidak 
adil dan melanggar konstitusi. 
Bah kan, bisa disebut membajak 

demokrasi,” tegas Tamsil di kam-
pus Universitas Pembangunan 
Na  sio nal Veteran, Jakarta, Jumat 
(10/12/2021).

Dengan meniadakan PT, akan 
menghadirkan dinamika demokrasi 
dalam pilpres karena diikuti lebih 
dari dua pasangan capres. Bisa 
diikuti dari unsur parpol dan 
nonparpol sebagai wujud meng-
hargai hak seluruh warga negara 
tanpa memandang kelas. (*)

Gerakan Masyarakat Jawa Timur ketika aksi menuntut presidential threshold nol persen. (Foto Istimewa)

Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia 
(BMIWI) dan Gerakan Masyarakat (Gemas) Jawa 
Timur mendukung presidential threshold (PT) 
atau ambang batas pencalonan presiden nol 
persen, seperti yang disuarakan DPD RI.

BMIWI dan Gemas Jatim Tuntut 
Presidential Threshold Nol Persen

Kebijakan ambang batas 
pencalonan presiden 20% 
yang diatur UU Nomor 
7 Tahun 2017 tentang 

Pemilu, dinilainya mengerdilkan 
nilai-nilai demokrasi dan menge biri 
dalam proses pemilihan kepemim-
pinan nasional. 

Sedangkan pluralitas bangsa 
ini tidak mungkin terwakili oleh 
kehendak salah satu partai politik. 
Sebab, faktanya banyak suara 
terbuang pada saat pilpres karena 
dinilai calon pemimpin tidak ada 
yang layak untuk dipilih.

“Presidential threshold 0% 
meru pakan wujud dari demokrasi 
yang berkeadilan,” tegas Wakil Sek-
jen BMIWI Eneng Humairoh dalam 
aksinya, di Surabaya, Jawa Timur, 
Minggu (19/12/2021).

Untuk melawan arogansi dalam 
politik, Eneng menilai Indonesia 
memerlukan sosok yang berani 
da lam menyuarakan kebenaran. 
Sosok yang memiliki kekuatan 
yang berimbang, independen ser-
ta memilih jalan radikal dalam 
menyampaikan gagasan.
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gabung dalam Gerakan Masyarakat 
Jawa Timur (Gemas Jatim) meng-
gelar deklarasi menuntut PT diha-
puskan karena aturan tersebut di-
duga persekongkolan jahat da lam 
proses pencalonan presiden. 

Ketua Gemas Jatim Yunaini Ali 
Rochayati menyebut ambang batas 
atau PT 20% sangat inkonstitusional, 
irasional dan menghilangkan nor-
ma keadilan serta memangkas 
kebebasan rakyat dalam memilih 
calon presiden.

Pasal 6 huruf a ayat (2) UUD 
45 yang menyebutkan bahwa 
pasangan calon presiden dan wakil 
presiden diusulkan oleh partai 
politik atau gabungan partai politik 
peserta pemilihan umum sebelum 
pelaksanaan pemilihan umum. 
Tidak ada aturan ambang batas 
pencalonan presiden. 

“Menggunakan hasil pemilu 
legislatif untuk mengisi posisi 
peme gang kekuasaan eksekutif 
ter tinggi merupakan logika sis tem 
parlementer. Konyol jika mem-
pergunakan hasil pemilu anggota 
legislatif sebagai persyaratan dalam 
mengisi posisi eksekutif tertinggi, 
yaitu presiden. Ini jelas merusak 
logika sistem pemerintahan presi-
densial,” tegasnya.

Dia menilai Pasal 222 UU Pemilu 
dirancang untuk menguntungkan 
kekuatan-kekuatan politik yang 
menyusun norma itu sendiri. Di 
sisi lain merugikan secara nyata 
kekuatan politik yang tidak ikut 
dalam merumuskan norma Pasal 
222 UU Pemilu tersebut.

Gemas Jatim menilai tidak 
rasional hasil pemilu DPR RI 2019 
digunakan sebagai dasar untuk 
meng usulkan calon presiden dan 
wakil presiden pada Pemilu 2024. 
Sedangkan partai politik yang 
ikut Pemilu 2024 tidak diberikan 
kesempatan untuk mengajukan 
calon presiden karena tidak memi-
liki kursi di DPR RI atau suara dalam 

Pemilu 2019.
PT 20% juga dinilai meng-

amputasi salah satu fungsi partai 
politik, yaitu menyediakan dan 
menyeleksi calon pemimpin po-
ten sial masa depan. Sehingga ma-
syarakat tidak memiliki banyak 
pilihan dan kesempatan luas untuk 
mengetahui dan menilai calon-ca-
lon pemimpin bangsa yang diha-
silkan partai politik peserta pemilu.

Hasil Survei

Berdasarkan hasil survei 
yang dilakukan oleh Accurate Re
search and Consulting Indonesia 
(ARCI) menunjukkan bahwa ma-
yori tas masyarakat Jawa Timur 
menghendaki aturan PT dalam 
pilpres dihapuskan.

“Mayoritas masyarakat Jawa 
Timur menghendaki PT 0%,” kata 
Direktur Eksekutif ARCI Baihaki 
Sirajt, saat bertemu Ketua DPD RI 
AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, 
Surabaya, Jumat (17/12/2021).

Survei dilakukan pada 
akhir Oktober hingga awal No-
vem ber 2021 terhadap 1.200 
responden di 38 kabupaten/kota 
di Jawa Timur. Hasilnya, sebanyak 
80,4% masyarakat Jawa Timur 
meng hendaki ambang batas 
pencalonan presiden atau PT 20% 
dihapuskan.

Responden disodorkan perta-
nyaan kisaran penurunan PT dan 
berapa persen yang paling ideal. 
Sebanyak 80,4% menjawab nol per-
sen, 4,7% menjawab PT diturunkan 
menjadi 10%. Kemu dian 9,3% 
PT diturun menjadi 5% dan 5,6% 
menjawab tidak tahu.

Pada 22 Mei 2021 lalu, Akar 
Rumput Strategic Consulting (ARSC) 
jga merilis hasil surveinya secara 
nasional. Hasilnya adalah 71,49% 
responden menyatakan calon 
pre  siden tidak harus kader partai 
politik. (*)

“Memang kita belum dapat 
membayangkan jika tidak ada 
yang segencar dan sekonsisten 
LaNyalla (Ketua DPD RI –red) 
dalam menggaungkan isu PT 0%. 
Demokrasi hanya akan menjadi 
milik sebagian elit politik partai-
partai besar,” tutur Eneng.

Pasal 222 UU Pemilu membe-
rangus munculnya pemim pin 
yang diharapkan rakyat. De ngan 
aturan tersebut, sangat tidak 
mung kin calon nonparpol atau 
calon independen yang pantas 
memimpin bangsa ini bisa maju 
sebagai capres dan cawapres. 
Kecuali yang berasal dari partai 
politik atau orang yang diusung 
partai politik.

Pertanyaannya, apakah ca-
lon pemimpin yang diusung par-
tai politik dapat mewakili selu-
ruh elemen dari kebhinekaan 
bangsa? Atau adakah seseorang, 
non partai politik yang memiliki 
kriteria pemimpin bangsa Indo-
nesia namun tidak memiliki keku-
at  an finansial untuk membeli per-
syaratan PT 20%?.

Baginya, penetapan PT 0% 
akan mengantarkan realisasi bah-
wa setiap warga negara berhak 
untuk dipilih dan memilih dalam 
pemilihan umum berdasarkan per-
samaan hak melalui pemungutan 
suara yang langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur dan adil, sesuai 
dengan ketentuan peraturan per-
undang-undangan.

“Sebab, wacana penghapusan 
PT 20% yang awalnya merupakan 
sebuah ketidakmungkinan, hanya 
sayup-sayup terdengar dan tak 
lebih dari sekedar bisik-bisik, tetapi 
kini telah mendapatkan kekuatan 
yang besar,” katanya.

Gemas Jatim

Sementara itu, ratusan mas-
sa dari berbagai daerah yang ter-
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Refly Harun dalam diskusi nasional Amendemen UUD 1945 di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, 
Senayan, Senin (13/12/2021). (Foto Setjen DPD RI).

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Pemilu diatur soal ambang batas 
pencalonan presiden atau presidential threshold 
(PT) 20%. Aturan PT 20% ini sudah diterapkan 
dalam dua kali pemilihan presiden (pilpres), yaitu 
tahun 2014 dan 2019.

Tiga Cara Perjuangkan 
Presidential Threshold Nol Persen

Dengan aturan PT 20% 
persen tersebut, hanya 
memunculkan dua pa-
sangan calon presiden 

dan wakil presiden. Hal serupa akan 
terulang kembali pada Pilpres 2024 
karena akan menggunakan UU 
yang sama.

PT ini merupakan cara oligarki 
menyewakan perahu, yaitu partai 
politik kepada para tokoh yang 
ingin maju dalam bursa calon pre-
siden. Perahu yang disewakan 

oligarki ini nilainya bisa triliunan 
rupiah. Kalau di tingkat provinsi 
dan kabupaten/kota nilainya bisa 
mencapai ratusan juta rupiah. 

“PT ini harus dinolkan. Begitu 
juga di tingkat pilkada, sebab hal ini 
yang menyebabkan demokrasi kita 
menjadi mahal,” tegas pakar hukum 
tata negara Refly Harun dalam 
diskusi nasional Amendemen 
UUD 1945 kerja sama DPD RI dan 
Universitas Islam Negeri Sunan 
Ampel (UINSA) Surabaya, di Gedung 

Nusantara IV, Komplek Parlemen, 
Senayan, Senin (13/12/2021).

Refly menyebutkan tiga cara 
untuk memperjuangkan PT 0%. 
Pertama, meminta Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) menerbitkan 
Pera turan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang (Perppu) untuk 
mencabut PT dalam UU Nomor 7 
Tahun 2017 tentang Pemilu. 

“Cukup Presiden Jokowi 
mengeluarkan Perppu mencabut 
aturan PT ini, maka selesai masalah. 
Tapi pertanyaannya, apakah Jokowi 
tergerak melakukan hal ini?” tanya 
Refly Harun.

Langkah kedua melalui jalur 
DPR RI untuk mengubah UU 
Pemilu yang ada saat ini. Peru bah-
an bisa dilakukan secara menye lu-
ruh ataupun parsial. Kalau DPR RI 
tak berkenan, maka bisa ditem puh 
dengan cara ketiga, yaitu peng-
ajuan judicial review ke Mahkamah 
Konstitusi (MK).

Jika PT ditiadakan pada Pemi-
lu 2024, pasangan capres dan 
cawapres lebih banyak muncul 
mewakili beragam aspirasi masya-
rakat. Namun dengan PT 20% 
seperti saat ini, jangan berharap hal 
itu bisa terjadi. Sebab pintu yang 
dibuka begitu sempit. Akan terjadi 
head to head seperti pada Pemilu 
2014 dan 2019.

“Sekarang ini 82% kekuatan 
politik didominasi tujuh parpol 
yang saat ini berkuasa. Dengan 
kekuasaan yang begitu powerfull, 
oligarki bisa melakukan apa sa -
ja. Dengan 82% itu, tidak mung-
kin mengajukan satu calon. Mere-
ka bisa membelah diri tetap 
ber kontestasi. Tapi kontestasi tidak 
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tulus. Hasil sudah ditebak dan 
kekuasaan dibagi,” kata Refly.

  Padahal, kata Refly, Pasal 
6A UUD 1945 sudah sangat jelas 
disebutkan bahwa yang bisa 
meng ajukan pasangan capres dan 
cawapres adalah parpol peserta 
pemilu. Seharusnya partai politik 
yang ditetapkan sebagai peserta 
pemilu mempunyai konstitusional, 
standing mencalonkan capres dan 
cawapres. 

Setelah PT dinolkan, menurut 
Refly, maka perlu dituangkan atau 
diatur dalam konstitusi. Bahkan 
dia juga setuju calon perseorangan 
diatur dalam konstitusi. Filosofinya, 
semua warga negara dan pemilih 
tidak semuanya mengacu pada 
parpol untuk memperjuangkan 
aspirasi masyarakat.

Kepala Pusat Penelitian Po-
li tik Badan Riset dan Inovasi Na-
sio nal (BRIN) Firman Noor meng-
ungkapkan bahwa adanya PT selain 
mengaburkan makna presidensial 
juga mereduksi partisipasi politik 
masyarakat karena pilihannya tidak 
terwakili.

Anggota DPD RI Fahira Idris, pengamat politik dari UGM Abdul Gaffar Karim, Kepala Pusat Penelitian Politik Firman Noor dan pakar hukum tata negara Margarito 
Kamis dalam Dialog Kebangsaan di Lobi Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/12/21). (Foto Setjen DPD RI)

“Mengapa harus mening-
gal kan PT? Setidaknya ada bebe-
rapa hal menurut saya, yaitu je las 
melenceng dari spirit ke serentakan, 
adanya tendensi polarisasi keter-
belahan seperti tahun 2014 lalu 
hingga saat ini, dan menutup ada-
nya tokoh alternatif,” kata Firman 
da lam Dialog Kebangsaan, di Lobi 
Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, 
Senayan, Jakarta, Rabu (8/12/21). 

Pengamat Politik dan Dosen 
Fisipol UGM Abdul Gaffar Karim 
mengungkapkan bahwa ada be-
be rapa negara yang berhasil me-
nerapkan sistem presidensial de-
ngan multi partai, seperti be berapa 
negara di Amerika Latin. 

Dia mengutip buku The Sur
prising Success of Multiparty Presi
dentialism karya Carlos Pereira 
yang menyebutkan, agar sistem 
presidensial multipartai berhasil, 
seorang presiden harus sebagai 
jabatan kuat secara konstitusional, 
punya kekuatan untuk barter atau 
negosiasi atau dipertukarkan de-
ngan parlemen, check and balance 
yang kuat.

Pada kesempatan yang sa-
ma, pakar hukum tata negara 
Margarito Kamis menyebutkan, 
persoalan PT ini sudah beberapa 
kali diajukan judicial review ke MK. 
Namun semuanya gagal karena 
mengangkat persoalan yang 
sama. 

Karena itu dia menyarankan, 
jika ingin melakukan judicial review 
ke MK, jangan lagi menggunakan 
argumen yang sama. Harus dise-
diakan ahli untuk maju dari DPD RI 
dan akademisi serta memobilisasi 
rakyat yang juga sepaham dengan 
hal tersebut.

“Saya menyarankan DPD RI 
satu suara, kemudian lakukan 
kon ferensi nasional untuk men-
diskusikan ini dan didukung oleh 
pers. Menurut saya pers punya 
pengaruh dan bisa memperbesar 
spektrum dari isu ini.  Melalui 
jurnalism talk saya yakin mampu 
mendorong persoalan ini hingga 
orang mengetahui bahwa DPD 
RI bersama rakyat mengusung 
kepentingan rakyat terkait PT ini,” 
ujar Margarito. (*)
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WAWANCARA SULTAN B NAJAMUDIN :

DPD RI Sepakat PT Nol Persen
Presidensial Threshold (PT) 20% menyebabkan 
calon presiden tidak banyak bermunculan. Selain 
itu, calon berpotensi di luar partai politik tidak 
bisa maju sehingga Dewan Perwakilan Daerah 
Republik Indonesia (DPD RI) sepakat PT 0%. Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. (Foto 

Setjen DPD RI)

Karena itu, DPD RI terus me -
nyuarakan agar PT 0%. 
Lantaran PT mem penga-
ruhi jumlah calon presiden 

yang muncul. Padahal, Indo nesia 
merupakan negara be sar dengan 
populasi ratusan juta penduduk. 
Namun, selama dua kali pemilihan 
presiden terakhir hanya ada dua 
pasangan calon presiden. Akibatnya, 
terjadi pembelahan di masyarakat.

“Dari semua perdebatan, dari 
semua diskusi, dari semua alasan 
historis, yuridis dan teoritis, DPD RI 
clear, sebaiknya PT 0%,” kata Sultan 
menjawab pertanyaan wartawan, 
termasuk Majalah Senator, di Ge-
dung Nusantara V, Komplek Par-
lemen, Kamis (16/12/2021). Berikut 
petikan wawancaranya.

Upaya apa yang dilakukan 
DPD RI agar PT 0%?

Beberapa anggota DPD RI su-
dah resmi mengajukan judicial 
review terkait PT yang sekarang ini 
masih 20%.

Apa kepentingan DPD RI 
dengan PT ini?

DPD RI selalu bersuara keras, 
bah kan anggotanya mengajukan 
judicial review terhadap PT, karena 
ini bukan masalah sepele dan 
remeh-temeh. Ini masalah luar 
biasa. Ini masalah kehidupan de-
mokrasi kita, arah bangsa kita, 
masa lah nasib dan masa depan 
bang sa. Jadi, bukan karena ada 
yang mau mencalonkan diri sebagai 

presiden. Kami, jelas memandang 
PT 0% bukan karena kepentingan si 
A, si B dan si C.

Bayangkan, negara dengan 
populasi sekian ratusan juta pen-
duduk, memiliki jumlah pulau yang 
banyak, dan multietnik ini punya 
potensi luar biasa untuk melahirkan 
pemimpin-pemimpin nasional se-
hing ga tidak boleh diatur hanya ka-
rena kepentingan-kepentingan ter-
tentu. Untuk itu, potensi itu harus 
dibuka seluas-luasnya.

Alasan lainnya? 
Kita berkaca kepada beberapa 

kali pemilihan presiden. Katakanlah 
dengan dua pemilihan presiden 
terakhir yang menggunakan PT 
20%, akhirnya memunculkan dua 
pasang calon. Dampaknya, terjadi 
pembelahan di masyarakat. Sampai 
saat ini masih terasa dan berpotensi 
untuk ditarik-tarik atau di seret-
seret ke pinggir jalan. Demokrasi 
kita menjadi mundur. Hal tersebut 
menjadi alasan anggota DPD RI 
menggugat PT menjadi 0%. Kalau 
PT dibuka 0%, calonnya akan ba-
nyak sehingga demokrasi akan 
disuguhi banyak kontestasi. 

Bukankah yang mengajukan 
calon presiden itu partai politik?

Benar, konstitusi kita memang 
mensyaratkan calon presiden ada-
lah yang diusung oleh partai politik 
atau gabungan partai politik. Na-
mun, tidak dibuat persentasenya. 
Justru, DPD RI menilai UU Pemilu 

No 7 Tahun 2017 itu kebablasan 
lantaran diterjemahkan begitu luas.

Apakah DPD RI mendapat 
dukungan dalam menyuarakan 
PT 0%?

Kami tidak menyangka, per-
juangan DPD RI untuk melakukan 
judicial review terhadap PT 0% 
ternyata dipandang oleh penegak 
hukum. KPK juga memandang, 
jus tru aturan PT yang tinggi men-
jadikan demokrasi sangat mahal 
dan berpotensi melahirkan praktik-
praktik korupsi.

Harapannya kepada partai 
politik?

Saya berharap, teman-te man 
partai politik dengan jiwa nega-
rawan bisa melihat ini sebagai 
sesuatu yang bukan masalah kecil. 
Ini masalah yang begitu besar. 
Percayalah ada potensi besar yang 
akan mengganggu kita, jika partai 
politik terus memaksakan PT 20%. 
Sebab, demokrasi bukan semakin 
berkembang dan maju. Melainkan, 
demokrasi semakin hari semakin 
terkooptasi.

Harapan DPD RI jika PT 0% 
terwujud? 

Kami berharap, ketika nanti 
PT 0%, pilkada juga bisa dibuka 
0% agar demokrasi lebih kualitatif 
dan menghadirkan begitu banyak 
tokoh yang muncul. Kalau sekarang 
aturan ambang batas pencalonan 
20%, masyarakat tidak punya ba-
nyak pilihan. (*)
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PEMINDAHAN IKN 
JANGAN TERBURU-BURU

Dewan Perwakilan Daerah Republik 
Indonesia (DPD RI) melalui Komite 
I telah menindaklanjuti Surat Pre-
siden RI Nomor R-44/Pres/09/2021 
tanggal 29 September 2021 perihal 
Rancangan Undang-Undang (RUU) 
tentang Ibu Kota Negara (IKN). 
Namun DPD RI tetap mengingatkan 
agar pemindahan IKN tidak dilaku-
kan secara terburu-buru.

Wakil Ketua Komite I DPD RI Ahmad Bastian SY menyerahkan hasil kerja Komite I terkait RUU IKN kepada Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono pada Sidang 
Paripurna DPD RI, Kamis (16/12/2021). (Foto Setjen DPD RI)

Dalam Sidang Paripurna DPD RI pada 2 
November 2021, Komite I mendapat tugas 
untuk menyusun padangan dan pendapat 
terkait dengan RUU IKN serta mengawal 

proses pembahasan pemindahan IKN lebih lanjut 
secara tripartit bersama DPR dan Pemerintah.

Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya 
hampir selama 1,5 bulan, Komite I telah menelaah 
terkait pasal-pasal yang ada dalam RUU IKN yang 
diusulkan pemerintah tersebut. Kemudian menggelar 
rapat kerja dan melakukan pertemuan dengan pihak-
pihak terkait. Bahkan melakukan kunjungan ke lokasi 
rencana IKN, di Kalimantan Timur.

Senat Khusus
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Pada prinsipnya, DPD RI setuju 
dengan pemindahan IKN tersebut. 
Hanya saja, ada beberapa hal yang 
perlu mendapat perhatian. Per-
lu kajian lebih mendalam agar 
pemindahan IKN itu tidak menim-
bulkan persoalan baru di kemudian 
hari.

Beberapa hal yang perlu dipi-
kir kan secara matang, antara lain 
skenario pembiayaan pemba ngun-
an, jaminan keberlanjutan pemin-
dahan ketika terjadi pergantian 
kepemimpinan nasional pada ta-
hun 2024, atau implikasi politik, 
ekonomi, sosial-budaya, dan perta-
hanan keamanan.

“Komite I DPD RI meminta agar 
pemindahan ibu kota negara harus 
memperhatikan berbagai aspek 
dan kajian agar tidak memunculkan 
permasalahan baru ke depannya,” 
kata Wakil Ketua Komite I DPD RI 
asal Dapil Lampung Ahmad Bastian 
SY ketika menyampaikan hasil kerja 
komitenya dalam Sidang Paripurna 
DPD RI, Kamis (16/12/2021).

Pemindahan ibu kota negara 
bukan hanya sekedar membangun 
dan melakukan pemindahan infra-
stuktur kantor pemerintahan dari 
Jakarta ke Kalimantan Timur. Pe-
min dahan tersebut juga sebuah 
transformasi, baik pada sistem 
kerja birokrasi pemerintan, SDM, 
ekonomi dan lingkungan, maupun 
sosial budaya.

Dengan alasan itu, DPD RI 
meminta agar proses pemindahan 
ibu kota negara dari DKI Jakarta ke 
Kalimantan Timur tidak dilakukan 
secara tergesa-gesa. Namun harus 
dengan cermat dan penuh kehati-
hatian dalam setiap tahapan pro-
sesnya.

Dari beberapa pasal dalam RUU 
IKN usulan pemerintah itu ada yang 
mendapat sorotan dari senator 
atau anggota DPD RI. Seperti Pasal 
8 RUU IKN yang mengatur tentang 
pengelolaan IKN oleh satu badan 

otorita berikut pengelolaan lahan 
atau tanah yang menjadi milik 
ulayat.

Soal otorita ini dipertanyakan 
Wakil Ketua Komite I DPD RI 
Fernando Sinaga (Kaltara).

“Apakah otorita Ibu Kota Ne-
ga  ra merupakan institusi peme rin-
tahan seperti yang diatur Pa sal 18 
ayat 1 UUD Negara RI 1945? Sela-
ma ini nomenklatur otorita hanya 
dipakai untuk menentukan penge-
lolaan wilayah ekonomi atau bis-
nis, bukan pemerintahan,” tegas 
Fernando Sinaga dalam kete-
rangannya, Ka mis (16/12/2021).

Dia juga mempersoalkan Pa-
sal 16 ayat 1 RUU tentang IKN 
yang menyebutkan bahwa dalam 
rangka pembangunan pada wila-
yah IKN, Otorita IKN diberikan hak 
pengelolaan atas tanah sesuai de-
ngan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

“Bagaimana hak pengelolaan 
yang diberikan kepada Otorita 
IKN jika tanah tersebut ada yang 
merupakan tanah ulayat atau ta-
nah adat? Bagaimana mekanisme 
pengambilan hak pengelolaan atas 
tanah dan batas wilayah dari Ka-
bupaten Penajam Paser Utara dan 
Kabupaten Kutai Kartanegara? Soal 
pertanahan pasti akan jadi isu pelik 
dan sensitif. Masalah ini jangan 
sampai menuai konflik,” tegas 
Sinaga.

Dalam rencana memindahkan 
IKN itu, pemerintah juga diminta 
belajar dari pengalaman beberapa 
negara yang sudah pernah memin-
dah kan IKN-nya. Karena ada 
yang gagal. Seperti Myanmar 
yang memindahkan ibu kota dari 
Yangon ke Naypyidaw pada tahun 
2005. IKN baru dianggap gagal dan 
tampak seperti kota ‘hantu’ karena 
sepi penduduk.

Malaysia memindahkan IKN 
da ri Kuala Lumpur ke Putrajaya ta-
hun 1999. Perpindahan ini diang-

gap gagal karena pegawai pe-
me rintahan enggan pindah ke 
Putrajaya. Di sisi lain, pusat per-
ekonomian dan gedung parlemen 
masih berada di Kuala Lumpur. 
Yang pindah ke Putrajaya hanya 
kantor perdana menteri.

Kemudian beberapa negara 
yang berhasil pindah IKN adalah 
Aus tralia dari Melbourne ke Can-
ber ra tahun 1927. Kemudian ada 
Nigeria yang memindahkan IKN 
tahun 1991 dari Lagos ke Abuja, 
Inggris yang memindahkan IKN dari 
Winchester ke London tahun 1066, 
dan India yang memindahkan IKN 
dari Delhi ke New Delhi tahun 1911. 
Pemindahan IKN India terbilang 
sangat mudah karena kedua kota 
tersebut berdekatan, bahkan masih 
berada dalam satu wilayah.

Jadi, pemerintah perlu bela-
jar dan melihat pengalaman dari 
beberapa negara dalam memin-
dahkan IKN-nya. “Tentu kita meng-
inginkan seperti negara-negara 
yang berhasil pindah IKN,” kata 
anggota Komite I DPD RI asal NTT 
Abraham Liyanto.

Lantas, bagaimana nasib Jakar-
ta setelah IKN pindah ke Kalimantan 
Timur? Ini pun dianggap masih 
menjadi persoalan di kalangan 
anggota DPD RI sebagaimana di-
lon tarkan senator asal DKI Ja karta, 
Jimly Asshiddiqie. 

Menurut Jimly, Jakarta haruslah 
tetap sebagai daerah yang memiliki 
kekhususan. Untuk mengarahkan 
pada kekhususan ini, harus me-
nyiapkan sebuah rancangan un-
dang-undang. Misalnya, Jakarta 
dija dikan daerah khusus ekonomi. 

“Jakarta tetaplah harus seba-
gai daerah yang mempunyai ke-
khususan walaupun nanti sudah 
tidak sebagai ibu kota negara lagi. 
Untuk itu, harus dipersiapkan dari 
sekarang rancangan ke depan ke-
khususan Jakarta dengan UU yang 
jelas,” tegas Jimly. (*)
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Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono di titik nol lokasi rencana IKN baru di Kalimantan Timur. (Foto Setjen DPD RI).

Pemindahan IKN tak Cukup 
dengan Ketukan Palu UU
Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur tak 
semudah membalikkan telapak tangan. Tak cukup hanya dengan ketukan 
palu untuk mengesahkan sebuah Undang-Undang tentang IKN baru.

Negara wajib meminta 
pen dapat masyarakat 
terkait wacana pemin-
dahan ibu kota negara 

(IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan 
Timur. Tidak bisa hanya dengan 
ketukan palu yang mengesahkan 
Undang-Undang tentang IKN 
tersebut.

Karena itu, Wakil Ketua DPD 
RI Sultan B Najamudin (Bengkulu) 
menyarankan Panitia Khusus (Pan-
sus) Ibu Kota Negara (IKN) DPR RI 
melakukan survei atau jajak pen-
dapat nasional terkait urgensi 

pemindahan ibu kota tersebut.
“Negara wajib melibatkan 

atau meminta pendapat publik 
atas wacana strategis ini. Jangan 
ujug-ujug ketuk palu pengesahan 
UU IKN,” kata Sultan dalam kete-
rangannya di Jakarta, Minggu 
(19/12/2021). 

Sangat penting bagi peme-
rintah dan legislatif dalam menyu-
sun RUU IKN dengan didasari alasan 
dan latar belakang pemikiran 
secara by evidence. Semua faktor 
yang terkait dengan IKN ini harus 
dipertimbangkan, baik fisik mau-

pun nonfisiknya. 
“Pemindahan IKN tidak cu kup 

hanya memperhitungkan bangun-
an fisik dan tata kota semata.  
Roh dan jiwa IKN itu jauh lebih 
pen ting. Latar sosiologis, ekologi, 
his toris, dan antropologinya harus 
dipetakan dan dinarasikan secara 
integral,” tegasnya.

Sultan mengingatkan IKN baru 
harus menjadi sumber nilai dan 
pikiran besar bangsa Indonesia, bu-
kan sekadar dibangun demi sema-
ngat Indonesia sentris. Namun, 
harus menjadi miniatur Indonesia 

Senat Khusus
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karena begitu luas dampaknya 
maka proses pembentukan UU-
nya jangan terlalu mengejar target,” 
kata Sultan.

Anggota DPD RI asal Kali-
mantan Tengah Agustin Teras 
Narang mengajak semua pihak 
untuk turut mengawal secara kritis, 
mengedepankan kebersamaan ber-
dasar konstitusi serta berkeadilan 
dalam pembahasan RUU IKN.

Gubernur Kalteng 2005-
2015 itu mengemukakan, DPD RI 
terus memperjuangkan agar RUU 
IKN ini tidak sekedar memberi 
status hukum pada IKN, tapi 
juga dapat mewujudkan amanat 
UUD NRI 1945, termasuk demi 
memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, 
dan berkontribusi bagi terciptanya 
perdamaian dunia.

Seluruh pihak secara hati-hati 
dan arif merumuskan RUU IKN ini. 
Peran serta kelompok masyarakat 
sipil juga diharapkan mengawal 
RUU tersebut. Terlebih adanya 
gagasan besar dan visioner yang 
dibawa dalam penyusunan RUU 
IKN itu.

“Semoga budaya musyawarah 
mufakat dalam membangun 
bang sa, semakin terlihat dalam re-
lasi bersama DPD RI, DPR RI, dan 
Pemerintah untuk kepentingan 
bangsa dan negara serta kepen-
tingan rakyat Indonesia,” kata Teras, 
Rabu (15/12/2021). 

Perhatikan Kearifan Lokal

Wakil Ketua DPD RI Nono 
Sampono (Maluku) menekankan, 
pembangunan IKN baru di Pena-
jam Paser Utara, Kalimantan Timur, 
harus memperhatikan kearif an 
lokal. Aspirasi masyarakat setem-
pat harus diakomodir dalam pem-
bangunan IKN baru itu. 

“Masyarakat Kalimantan Timur 
harus ikut andil dan menjadi 

tenaga-tenaga profesional,” kata 
Nono Sampono dalam sela-sela 
kun jungannya bersama Komite 
I DPD RI ke lokasi IKN baru, di 
Penajam Paser Utara, Kalimantan 
Timur, Senin (29/11/2021).

Perlu ada strategi besar 
dalam pembangunan masyarakat 
di pro vinsi tersebut. Nono melihat 
saat ini sumber daya untuk 
pembangunan masyarakat masih 
terbatas. Sehing ga harus ada 
prioritas, inovasi dan kreativitas 
untuk mengembangkan sumber 
daya masyarakat lokal. Dalam 
kaitan pembangunan IKN itu, 
pemerintah harus meng ako-
modasi masyarakat lokal agar 
tidak terpinggirkan. 

Ketua Komite I DPD RI  Fachrul 
Razi (Aceh) mengingatkan hal 
pen ting dalam pemindahan IKN 
tersebut adalah disertainya dengan 
ikut memindahkan aparatur sipil 
negara (ASN). Kemudian adanya 
aspirasi masyarakat lokal untuk 
direkrut menjadi ASN di IKN. 

“Yang perlu juga dipikirkan 
adalah lapangan kerja bagi istri atau 
suami ASN yang selama ini telah 
bekerja di Jakarta. Terus bagaimana 
fasilitas sekolah bagi anak-anak 
mereka,” kata Razi di Samarinda, 
Minggu (28/11/2021). 

Fachrul Razi optimis akan ter-
jadi dampak ekonomi perpindah-
an IKN ke luar Jawa. Akan men-
dorong pe nu runan kesenjangan 
antarwila yah, karena akan mendo-
rong per da gangan antar wilayah, 
terutama perdagangan antarpulau 
Jawa dengan wilayah di luar pulau 
Jawa serta  antarwilayah di luar pu-
lau Jawa. 

“Dampak ekonomi dari pemin-
dahan ibu kota negara ini akan 
lebih maksimal jika dibarengi de-
ngan peningkatan produktifitas, 
in vestasi dan teknologi di provinsi 
terpilih dan provinsi sekitarnya,” 
kata Razi. (*)

yang sesungguhnya.
Selain itu, pemindahan ibu 

kota bukan langkah yang tepat di 
saat pandemi Covid-19 dan kondisi 
fiskal yang belum pulih. Karena itu, 
dia meminta DPR RI melalui Pansus 
IKN harus memiliki sense of crisis 
yang dirasakan oleh rakyat.

Sultan berharap pemerintah 
berhati-hati dalam mengambil 
lang kah pemindahan ibu kota 
di saat pandemi. Sebab, ada hal 
men dasar yang akan dijadikan 
tumbal dalam wacana tersebut.  
“Kami khawatir IKN nanti justru 
bernasib sama dengan proyek ke-
reta cepat Jakarta-Bandung,” ujar-
nya. 

Sultan juga mengingatkan, RUU 
IKN tidak boleh kontra produktif 
dengan UUD 1945, sehingga tidak 
menimbulkan kegaduhan baru 
seperti UU Ciptaker. DPD RI pun 
memberikan beberapa catatan 
kritis dari draf RUU IKN itu. 

Salah satu contoh adalah 
bentuk pemerintahan yang 
dikelola oleh semacam badan 
otoritas ibu kota negara. DPD 
RI menilai kurang tepat dan 
bertabrakan dengan konstitusi. 
Karena, yang namanya otorita 
atau otoritas itu biasanya identik 
dengan pengelolaan kawas an 
ekonomi khusus.

Hal lain yang menjadi catat-
an DPD RI, kata Sultan, mengenai 
pengelolaan tanah. Karena di lo-
kasi calon ibu kota tersebut ada 
juga tanah ulayat, tanah adat. 
Ke mudian beberapa hal kritis 
lainnya, bagaimana mekanis me pe-
ngelolaan dan per tang gung jawab-
an anggaran nya.

Jadi, pandangan DPD RI agar 
pembahasan RUU IKN ini ja ngan 
terburu-buru. Kenapa? Ka re na 
dampaknya besar sekali. DPD RI 
setuju bahwa ini akan mendi s-
tribusikan ekonomi, akan membuat 
percepatan pertumbuhan. “Tapi, 
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Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat rapat kerja dengan Komite I DPD RI membahas 
rencana pemindahan IKN ke Kalimantan Timur, Selasa (14/12/2021). (Foto Setjen DPD RI).

Komite I DPD RI melakukan rapat kerja dengan 
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa 
untuk membahas rencana pemindahan ibu 
kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur, Selasa 
(14/12/2021). 

IKN Baru Dibangun 
Secara Bertahap

Salah satu fokus pemba-
hasan dalam rapat ter-
se but adalah terkait pe-
nyu sunan Rancangan 

Un dang-Undang Ibu Kota Negara 
(RUU IKN) yang telah diselesaikan 
pemerintah. 

Ketua Komite I DPD RI 
Fachrul Razi (Aceh) mengatakan, 
terdapat beberapa hal yang 
perlu dipikirkan secara matang 

terkait de ngan pemindahan IKN 
tersebut. Seperti skenario pem-
biayaan pem ba ngun an, jaminan 
keberlanjutan pe mindahan IKN 
meski terjadi per gantian ke-
pemimpinan nasional pada ta-
hun 2024, atau implikasi politik, 
ekonomi, sosial-budaya, dan 
pertahanan keamanan.

Dalam rapat tersebut, Menteri 
PPN/Kepala Bappenas Suharso 

Monoarfa menjelaskan bahwa IKN 
akan dibangun secara bertahap 
layaknya pembangunan sebuah 
kota baru. Pemindahan akan di-
mulai pada tahun 2022-2024. Pem-
bangunan area inti tahun 2025-
2035, pembangunan infrastruktur 
dan ekosistem tiga kota untuk akse-
lerasi pembangunan di Kalimantan 
Timur tahun 2035-2045, dan pasca-
tahun 2045 me ngukuhkan reputasi 
IKN sebagai kota dunia untuk 
semua. 

Dalam hal pembiayaan, peme-
rintah memastikan tidak menggerus 
sosial transfer yang telah dan akan 
dialokasikan ke depan. Hingga 
tahun 2024, pembangunan IKN 
akan menggunakan anggaran de-
ngan alokasi 53,3% bersumber dari 
APBN dan 46,7% bersumber dari 
KPBU, swasta dan BUMN. 

“Pemerintah telah menghitung 
kebutuhan pendanaan jangka me-
nengah melalui APBN dan akan 
memaksimalkan sumber pem-
bi ayaan yang tersedia sehingga 
me mi nimalkan beban APBN. Pa-
da tahun 2024 dan seterusnya, 
pemerintah akan meningkatkan 
investasi KPBU, swasta, dan lainnya,” 
jelasnya.

Suharso pun memaparkan 
isi dari RUU IKN yang disusun pe-
merintah. Menurutnya terdapat 
tujuh elemen dalam RUU IKN. 
Per tama adalah pemindahan sta-
tus IKN, kedua visi dan prinsip 
pengelolaan, ketiga cakupan wila-
yah pengelolaan, keempat rencana 
induknya, kelima bentuk susunan 
dan urusan khusus ibu kota negara, 
keenam penataan ruang, dan ke-
tujuh pertanahan.

Menanggapi pemaparan dari 
Suharso, Fachrul Razi mengatakan, 
tahapan pemindahan ibu kota 
masih yang paling penting. Karena 
untuk membangun sebuah kota 
dalam waktu singkat sangatlah 
tidak mungkin. Dirinya berharap 
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agar tahapan tersebut dapat diatur 
dalam RUU IKN.

“Milestone ini yang sangat 
penting. Permasalahannya adalah 
kita terjebak dengan istilah pin-
dah ibu kota, bukan pindah sta-
tus. Ini yang tidak dijelaskan oleh 
pemerintah. Bagaimana bisa men-
dirikan sebuah ibu kota baru dalam 
waktu setahun,” ucapnya.

Fachrul juga menekankan pa-

dukung pembangunan IKN di 
Kalimantan dengan alasan untuk 
mewujudkan pembangunan. Teta-
pi dirinya juga merasa prihatin, 
karena di Kalimantan masih banyak 
daerah yang pembangunannya ter-
tinggal. 

“Di Kalimantan kota-kotanya 
sangat ketinggalan. Kami di Kali-
manan tidak pernah merasakan 
jalan tol,” ucapnya. (*)

da konstruksi hukum terhadap 
sistem pemerintahan di IKN yang 
baru. Berbagai daerah memiliki 
konstruksi hukum pemerintahan 
yang berbeda-beda, seperti di Aceh 
dengan keistimewaannya, Papua, 
Bangka Belitung, Riau, ataupun 
Batam. 

Senator dari Kalimantan Sela-
tan Habib Abdurrahman Bahasyim 
mengatakan bahwa dirinya men-

Bagaimana nasib DKI Jakarta setelah ibu 
kota negara (IKN) dipindahkan ke Kalimantan 
Timur? Itulah yang dibahas anggota DPD RI dari 
daerah pemilihan DKI Jakarta, di Kantor DPD RI 
Provinsi DKI Jakarta, Gedung Nyi Ageng Serang, 
Kuningan, Jakarta, Jumat (24/12/2021).

Nasib Jakarta Setelah
IKN Dipindahkan 

Mereka duduk bareng 
membahas beberapa 
isu penting terkait 
masa depan DKI Ja-

karta seiring telah dibahasnya Ran-
cangan Undang-Undang Ibu Kota 
Negara (RUU IKN). Mereka membi-
carakan konsep kekhususan Jakar-
ta kelak apabila IKN sudah pindah.

Anggota DPD RI asal DKI Jakarta 
Jimly Asshiddiqie melontarkan be-
berapa gagasan terkait status kota 
Jakarta pasca pindah IKN ini ke 
Kalimantan. Menurutnya, Jakarta 
haruslah tetap sebagai daerah yang 
memiliki kekhususan. 

Untuk mengarahkan pada 
kekhususan ini harus menyiapkan 
secara bersama-sama sebuah 
rancangan undang-undang. Mi-
sal Jakarta dijadikan daerah 
khu sus ekonomi. Sehubungan 
de ngan RUU IKN, maka lembaga-
lem baga ekonomi seperti Bank 
Indonesia (BI), Otoritas Jasa 
Keuangan OJK, dan lainnya harus 
tetap di Jakarta.

“Jakarta tetaplah harus sebagai 
daerah yang mempunyai kekhu-
susan walaupun nanti sudah tidak 
sebagai ibu kota negara. Untuk 
itu harus dipersiapkan dari seka-
rang rancangan ke depan kekhu-
susan Jakarta yang diatur dengan 

Jakarta akan tetap sebagai daerah yang mempunyai kekhususan walaupun nanti sudah tidak sebagai ibu 
kota negara. (Foto: Ist.)
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undang-undang yang jelas,” kata 
Jimly.

Jimly juga menilai RUU 
IKN yang saat ini masih banyak 
kelemahan-kelemahan. Lebih ba-
nyak hanya mengatur secara oto-
rita. Otorita menurut Jimly adalah 
manajemen yang mengatur pada 
kawasan atau lingkungan hidup/
cagar budaya/cagar alam, bukan 
untuk ibu kota.

“RUU IKN itu yang sekarang 
ini lebih ke arah otorita, mengatur 
pada proses pemindahan dan 
pembangunan ibu kota. Mestinya 
sistemnya dulu yang dirancang 
baru pada proses pemindahan 
dan pembangunannya. Sebelum 
ada undang-undang yang mene-
rangkan sebuah kota menjadi ibu 
kota, tidak dibenarkan membangun 
dengan dana APBN,” tegas Jimly.

Dailami Firdaus menyetujui 
untuk dipersiapkan sebuah konsep 
yang nantinya menjadi sebuah 
produk hukum untuk masa depan 
kota Jakarta pasca pindah ibu kota 
negara ke Kalimantan Timur.

Sementara Sylviani Murni ber-
harap pemindahan ibu kota ne gara 
tidak menambah hutang nega-
ra. Dia mengingatkan peng gunaan 
dana APBN dalam pem bangunan 
IKN tidak melanggar undang-un-
dang.

Rapat dengan BPAD

Menindaklanjuti hasil perte-
mu an tersebut, Anggota DPD RI dari 
DKI Jakarta menggelar pertemuan 
dengan Badan Penge lola Aset Dae-
rah (BPAD) Peme rintah Provinsi DKI 
Jakarta Senin (27/12/2021).

Dalam pertemuan tersebut, 
Jimly mengatakan bahwa perpin-
dahan ibu kota adalah sebuah 

hal yang akan terjadi dan harus 
dipikirkan bagaimana nasib kota 
Jakarta selanjutnya. Status Jakarta 
harus tetap menjadi daerah khu-
sus dan ini harus dipersiapkan. 
Selain itu juga dengan aset-aset 
yang ada di Jakarta. Kalau menjadi 
sebuah daerah khusus ekonomi, 
lembaga keuangan haruslah tetap 
di Jakarta.

“Kami ingin mendapatkan 
informas dari BPAD untuk beberapa 
hal terkait aset. Pertama sejauh 
mana registrasi aset yang saat ini 
berjalan, apakah masih manual 
atau sudah digital? Kedua,  kendala 
yang dihadapi atas aset yang 
secara adiministrasi telah dikuasai 
Pemerintah Provinsi DKI, namun 
secara fisik atau de facto tidak 
dikuasai. Ketiga, asset yang telah 
dikuasai, tetapi tidak dimanfaatkan 
atau terbengkalai,” tanya Sylviana 
Murni.

Plt. Kepala BPAD DKI Jakarta 
Reza Pahlevi menyampaikan bah-
wa terkait IKN memang sebaiknya 
Jakarta tetaplah menjadi daerah 
khusus. Sedangkan mengenai regis-
trasi aset,   saat ini telah dilakukan 
digitalisasinya di lapangan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
telah membentuk Jakarta Asseet 
Management Center (JAMC). Aset 
yang dimiliki Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta adalah kurang lebih 
sebesar Rp470 triliun. 

Terkait pemindahan ibu kota 
negara, Jimly berpesan, agar Peme-
rintah Provinsi DKI Jakarta hen-
daknya segera melakukan inven-
tarisasi atau pendataan aset milik 
pemerintah pusat yang dapat di-
kuasai oleh Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta sehingga dapat mening-
katkan pendapatan Pemerintah 
Pro vinsi DKI Jakarta.  (*)
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Ketua Dewan 
Perwakilan Daerah 
Republik Indonesia 

(DPD RI) AA LaNyalla 
Mahmud Mattalitti 

(Jawa Timur) 
menerima gelar 

Datuk Sri Wira Utama 
Diraja dari Kesultanan 

Pelalawan, Riau. 
Penganugerahan gelar 

tersebut dilakukan 
langsung oleh Sultan 

Pelalawan X Assayyidis 
Syarif Kamaruddin 

Harun Tengku Besar 
Pelalawan, di Istana 

Sayap, Pelalawan, Riau, 
Kamis (9/12/2021).

Penganugerahan gelar ke-
ke  rabatan Kesultanan 
Pe  la  lawan itu disaksikan 
De wan Kehormatan 

Adat Datuk Baharuddin, Ketua 
Majelis Kerapata Adat Lembaga 
Adat Melayu Riau (MKA LAMR) 
Kabupaten Pelalawan Datuk Seri 
H Abdul Wahid Datuk Rajo Bilang 
Bungsu, Ketua Dewan Pimpinan 
Harian (DPH) LAMR Kabupaten 
Pelalawan Datuk Seri T Zulmizan F 
Assagaff, Ketua Umum Majelis Adat 
Kerajaan Nusantara (MAKN) KPH 
Eddy S Wirabhumi, Sekjen MAKN 
Raden Ayu Yani Wage Sulistyowati 
Keoswodidjoyo dan Ketua Pokja 
Kerajaan Nusantara Yurisman Star.

Kemudian juga dihadiri ang-
go ta DPD RI dari daerah pemilihan 
Riau Muhammad Ghazali, Intsiawati 
Ayus, Misharti, Edwin Pratama 
Putra, Dharma Setiawan (Kepri) dan 
Abdul Hakim (Lampung), Gubernur 
Riau Syamsuar, Bupati Pelalawan 
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Prosesi pemberian gelar Datuk Sri Wira Utama Diraja kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti oleh Sultan Pelalawan X Assayyidis Syarif Kamaruddin 
Harun Tengku Besar Pelalawan di Istana Sayap, Pelalawan, Riau, Kamis (9/12/2021). (Foto Setjen DPD RI)

LANYALLA TERIMA GELAR 
DARI KESULTANAN 
PELALAWAN

negara ini juga dibuktikan tidak 
hanya dengan secara moril, namun 
juga materiil.

Dukungan materiil yang di-
maksud adalah berupa bantuan 
uang, emas, tanah kerajaan dan 
bangunan untuk dipergunakan 

Nusantara

Datuk H Zukri dan Wakil Bupati 
Pelalawan Datuk H Nasarudin serta 
Forkopimda dan sejumlah pejabat 
setempat.

Pada kesempatan itu, LaNyalla 
menyampaikan peran besar dan 
sumbangsih Kerajaan dan Kesul-

tanan Nusantara dalam mendirikan 
Negara Kesatuan Republik Indo-
nesia (NKRI). Indonesia ini besar 
karena lahir dari sejarah peradaban 
yang unggul, yaitu peradaban 
Kerajaan dan Kesultanan Nusantara. 
Dukungan nyata kepada lahirnya 



Nusantara
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bagi kepentingan pendirian negara 
ini pada awal kemerdekaan. Bahkan 
hingga saat ini, sejumlah tanah 
dan aset Kerajaan dan Kesultanan 
Nusantara masih dipergunakan 
untuk kepentingan pemerintah.

Bentuk konkret terhadap lahir-
nya bangsa ini adalah dukungan 
moril dengan sikap legowo yang 
luar biasa dari para Raja dan 
Sultan Nusantara yang mengakui 
kedaulatan Indonesia sebagai se-
buah negara yang merdeka pada 
tanggal 17 Agustus 1945.

Salah satunya adalah Sultan 
Syarif Harun yang bertahta pa-
da tahun 1940  sampai 1946 di 
Kesultanan Pelalawan. Sultan 
Syarif telah menunjukkan kebe-
sar an jiwanya dengan meng-
akui kedaulatan Indonesia seba-
gai sebuah negara dengan 
mem bangun Tugu Kemerdekaan 
Indo nesia pada tanggal 29 Novem-
ber 1946 di Pelalawan.

“Karena itu saya berterima kasih 
atas pemberian gelar keke rabatan 
dari Kesultanan Pelalawan ini. Saya 
bangga menjadi kerabat Kesultanan 
Pelalawan,” ujar LaNyalla.

Sebagai salah satu peme-
gang saham utama republik ini, 
se harusnya Kerajaan dan Kesul-
tanan Nusantara menda patkan 
po sisi yang strategis dalam me-
nen tukan arah perjalanan bang-
sa ini. Faktanya, selama ini mereka 
ditinggal begitu saja. Arah per-
jalanan bangsa dan negara ini 
hanya ditentukan oleh partai politik 
sebagai satu-satunya instrumen. 

“Kenapa para pendiri bangsa 
dan para pemilik saham lahirnya 
republik ini, yakni entitas civil 
society yang non-partisan, ter-
ma suk Kerajaan dan Kesultanan 
Nusantara tidak memiliki saluran 
atau ruang untuk ikut menentukan 
arah perjalanan bangsa ini?” tegas 
LaNyalla mempertanyakan. 

Karena menurut LaNyalla, harus 

ada ruang bagi Raja dan Sultan 
Nusantara dan elemen sipil non 
partisan lainnya dalam menentukan 
wajah dan arah perjalanan bangsa 
ini. Artinya, segala sesuatu yang 
menghambat ruang tersebut harus 
dibenahi, termasuk konstitusi. 
Hasil amendemen UUD 1945 pada 
tahun 1999 hingga 2002, hanya 
memberikan ruang kepada partai 
politik mengurus segala hal di 
negeri ini.

Padahal, sebelum dilakukan 
amen demen, sesuai naskah 
asli UUD 1945, Utusan Daerah 
dan Utusan Golongan di MPR 
RI mempunyai porsi yang sama 
dengan anggota DPR RI sebagai 
representasi partai politik.  Setelah 
amendemen, Utusan Golongan 
dihapus dan Utusan Daerah diubah 
menjadi DPD RI, tetapi dengan 
kewenangannya jauh berbeda 
dengan Utusan Daerah. 

“DPD RI sebagai wakil daerah, 
dipilih melalui pemilu seperti partai 
politik, hanya bisa mengusulkan 
Ran cangan Undang-Undang 
(RUU) dan membahas pada fa se 
pertama di Badan Legislasi. Se-

dangkan untuk mengesahkan 
men jadi undang-undang adalah 
DPR bersama Pemerintah. DPD 
RI juga tidak bisa mengusulkan 
pasangan capres dan cawapres 
dari jalur nonpartai politik. Padahal, 
masyarakat melalui sejumlah survei 
menghendaki ada calon pemimpin 
nasional dari unsur nonpartai 
politik,” kata LaNyalla. 

Lebih parah lagi, partai politik 
di DPR RI membuat ambang 
batas pencalonan presiden atau 
presidential threshold sebesar 20% 
melalui UU Pemilu. Dengan batasan 
itu, negara ini menjadi miskin calon 
pemimpin nasional. Selain itu 
juga banyak dampak buruk atau 
mudarat dari penerapan ambang 
batas pencalonan presiden ini.

Amendemen UUD 1945 pada 
tahun 1999 hingga 2002 juga telah 
meninggalkan demokrasi Pancasila 
dan kini sudah menjadi demokrasi 
liberal. Hakikat dari demokrasi 
Pancasila adalah demokrasi yang 
mewakili semua elemen bangsa. 
Tetapi yang terjadi sekarang semua 
diatur sendiri oleh kesepakatan-
kesepakatan dan kongsi antar 
partai politik. 

“Bangsa ini sudah lupa dengan 
semangat para pendiri bangsa saat 
merumuskan sila keempat dari 
Pancasila, yaitu berharap kepada 
para hikmat yang bijaksana untuk 
melakukan musyawarah mufakat, 
demi mewujudkan cita-cita hakiki 
bangsa ini, yakni Keadilan Sosial 
bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” 
kata LaNyalla.

Karena itu, LaNyalla te rus 
berkeliling Indonesia menyampai-
kan rencana amendemen kelima 
UUD 1945 untuk melakukan 
koreksi total atas sistem tata 
negara Indonesia dan sistem per-
ekonomian nasional. Semuanya 
harus kembali ke fitrah sebagai 
bangsa yang dicita-citakan para 
pendiri bangsa ini. (*)

Nusantara

“ DPD RI 
sebagai wakil 
daerah, dipilih 
melalui pemilu 
seperti partai 

politik, hanya bisa 
mengusulkan Ran-

cangan Undang-
Undang (RUU) dan 
membahas pada 
fa se pertama di 
Badan Legislasi.”



Anggota Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer (GTKH) DPD RI hadir secara fisik dalam Sidang Paripurna Ke-6 DPD RI Masa Sidang II Tahun Sidang 
2021-2022, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/12/2021). (Foto Setjen DPD RI).

Rekomendasi DPD RI, 
Guru Honorer Jadi PNS

Rekomendasi Panitia Khu-
sus GTKH DPD RI itu 
dilaporkan dalam Sidang 
Pari purna Ke-6 DPD 

RI Masa Sidang II Tahun Sidang 
2021-2022, di Gedung Nusantara 
V, Kompleks Parlemen Senayan, 
Jakarta, Kamis (16/12/2021).

Pansus GTKH meminta Pre-

siden Jokowi menerbitkan Kepu-
tusan Presiden (Keppres) untuk 
mengangkat guru honorer berusia 
lebih dari 40 tahun dengan masa 
pengabdian minimal 15 tahun 
menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
tanpa tes.

“Afirmasi ini penting sebagai 
apresiasi negara terhadap para guru 

honorer yang telah menyisihkan 
hampir separuh hidupnya mendidik 
generasi bangsa meski negara 
memperlakukan mereka di luar 
batas kewajaran,” kata Ketua Pansus 
GTHK Tamsil Linrung (Sulsel).

Dalam laporannya, Tamsil 
me nyebutkan, pansus banyak 
menemukan berbagai persoalan 
yang dihadapi para guru honorer. 
Temuan tersebut mengundang 
keprihatinan, terutama menyang-
kut kejelasan status dan perlin-
dungan hukum yang bermuara 
pada dua hal, yakni regulasi dan 
non regulasi.

“Kita meminta kepada pre-
siden supaya betul betul serius 
dalam menangani masalah ini,” kata 
Tamsil Linrung kepada wartawan 
usai melaporkan hasil kerja pansus 
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Dalam salah satu rekomendasinya, Panitia 
Khusus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer 
(GTKH) DPD RI meminta pemerintah, dalam hal 
ini Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk serius 
mengangkat guru honorer usia di atas 40 tahun 
dengan masa pengabdian minimal 15 tahun 
menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa tes.



yang dipimpinnya dalam Sidang 
Paripurna DPD RI.

Berbagai peraturan perun-
dang-undangan yang ada dinilai 
belum sepenuhnya berpihak pada 
guru dan tenaga kependidikan 
honorer. Seperti ketiadaan aturan 
yang integratif lintas kementerian 
yang dapat menjadi dasar hukum 
bagi guru dan tenaga kependidikan 
honorer yang ber usia lebih dari 40 
tahun dengan masa pengabdian 
15 tahun untuk menjadi PNS tanpa 
tes. 

Sedangkan dari segi non 
regulasi, adanya keluhan peng-
abaian mereka yang menurut Kom-
nas HAM berpotensi melanggar 
HAM. Komnas HAM telah mela-
porkan sejumlah temuan terindi-
kasi pelanggaran HAM atas guru 
honorer kepada presiden. Namun, 
belum direspon.

“Ini merupakan potret sebagian 
yang dikeluhkan oleh guru dan 
tenaga kependidikan honorer. 
Mereka secara bersama-sama dan 
melalui pelbagai perwakilannya 
menyampaikan aspirasi untuk pe-
nuntaskan persoalan guru dan 
tenaga kependidikan honorer ke 

berbagai instansi, termasuk DPD-
RI,” jelas Tamsil. 

Rekomendasi lainnya adalah 
meminta Presiden Jokowi responsif 
terhadap isu pelanggaran (HAM) 
yang selama ini terjadi, khususnya 
pelanggaran hak-hak guru honorer 
seperti dilaporkan Komnas HAM. 

Meminta presiden menginisiasi 
rancangan grand design atau 
blue print tentang guru. Cetak 
biru dimaksud adalah pemetaan 
nasional yang memotret seluruh 
persoalan guru Indonesia, baik 
kebutuhan guru, sebaran guru, 
jenjang karir, kesejahteraan, dan 
semua hal terkait guru dari hulu 
ke hilir, dari masalah sinkronisasi 
data hingga aplikasi lapangan. 
Pembuatan grand design ini harus 
melibatkan seluruh kementerian 
terkait, organisasi profesi guru, 
pakar pendidikan dan seluruh 
stakeholder yang berkepentingan. 

Kemudian, presiden diminta 
memikirkan peraturan yang men-
jadi dasar hukum guru honorer. 
Karena program Pegawai Peme-
rintah dengan Perjanjian Kerja 
(PPPK) tidak serta merta dapat 
menampung seluruh guru honorer. 

Dalam beberapa tahun ke depan, 
eksistensi guru honorer masih akan 
ditemui di lapangan, sementara 
UU yang ada saat ini tidak lagi 
mengenal istilah guru honorer.

Gaji Kurang Layak

Wakil Komite III DPD RI Hasan 
Basri (Kaltara) mengusulkan kepa-
da pemerintah agar guru honorer 
yang sudah bekerja lebih dari 15 
tahun diangkat menjadi PPPK. 
Berdasarkan data yang dimilikinya, 
lebih dari 700.000 guru di Indonesia 
masih menerima gaji kurang 
layak sehingga tidak cukup untuk 
menjamin hidup sejahtera.

Afirmasi ini penting sebagai 
apresiasi negara terhadap mereka 
yang telah menyisihkan hampir 
separuh hidupnya mendidik ge-
nerasi bangsa meski negara mem-
perlakukan mereka di luar batas 
kewajaran. Guru layaknya profesi 
terhormat karena menunaikan 
amanat konstitusi dalam men-
cerdaskan kehidupan bangsa.

“Hal ini sebagai bentuk peng-
hargaan akan pengabdian mereka 
selama bertahun-tahun. Kita harus 
mengapresiasi segala pengabdian 
dan sumbangsih para guru dalam 
membangun masa depan anak 
bangsa. Jadi, apresiasi itu harus 
direalisasi dengan memberikan 
jaminan kesejahteraan bagi mere-
ka, terlebih bagi guru non-PNS,” 
kata Hasan Basri dalam keterangan 
tertulisnya.

Karena itu, dia mengimbau 
Kemendikbudristek mengevaluasi 
dan membenahi proses pelak-
sanaan program PPPK dengan 
me nyesuaikan passing grade atau 
nilai ambang batas yang dinilai 
terlalu tinggi. Pengangkatan guru 
dan tenaga kependidikan honorer 
harus dituntaskan pada 2023. 

Sementara itu Forum Ho-
norer Persatuan Guru Republik 

Seorang guru sedang mengajar di kelas. (Foto: Ist.)
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Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan 
Negara (LPEKN) melaporkan ke Dewan 
Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) 
terkait penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas 
Bank Indonesia (BLBI) yang diduga masih 
merugikan negara triliunan rupiah. DPD RI 
menyatakan siap untuk mengawal penuntasan 
kasus BLBI tersebut.

DPD RI akan Kawal 
Penuntasan Kasus BLBI

Dalam laporan atau su-
rat aspirasinya yang 
disampaikan kepa da 
DPD RI, LPEKN mem-

per soalkan skema dan pola pe nye-
lesaian kasus BLBI. Dalam lapor-

annya, LPEKN menyebutkan bahwa 
total aset yang ditagih bisa lebih 
dari Rp110 triliun. 

Untuk menindaklanjuti laporan 
tersebut, DPD RI menugaskan 
Komite IV. Seperti yang dilakukan 

Komite IV DPD RI mengelar pertemuan dengan Satgas BLBI yang dihadiri secara virtual oleh Ketua DPD RI 
AA LaNyalla Mahmud Mattalitti secara virtual. (Foto Setjen DPD RI)

Indonesia (FH PGRI) Provinsi Jawa 
Timur berharap agar pengajuan 
formasi ASN PPPK untuk guru dan 
tenaga kependidikan honorer 
tahun 2022 dimaksimalkan sesuai 
kondisi real di daerah. Selama ini 
langkah yang diambil pemerintah 
pusat ditafsirkan berbeda oleh 
pemerintah daerah. 

“Belum maksimalnya peng-
ajuan formasi di daerah. Formasi 
yang diajukan hanya sedikit de-
ngan alasan gaji ASN PPPK akan 
membebani DAU di masing-ma-
sing daerah,” kata Ketua FH PGRI 
Provinsi Jawa Timur Ilham Wahyudi 
saat bertemu Ketua DPD RI AA 
LaNyalla Mahmud Mattalitti (Jatim), 
di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 
(18/12/2021).

Mendikbudristek Nadiem 
Makarim, menyebutkan peme-
rintah akan merekrut satu juta guru 
ASN PPPK pada tahun 2021. Tetapi 
pengajuan dari pemda hanya 
506.252 formasi. Artinya. Ada jatah 
formasi sebanyak 496.364 yang 
belum diambil oleh pemda. Namun 
yang lulus seleksi ASN PPPK tahap 
pertama diumumkan pada Oktober 
2021 tercatat sebanyak 173.329 
guru honorer.

Selain itu, FH PGRI Jatim juga 
meminta adanya afirmasi ber da-
sarkan masa kerja dan NUPTK (No-
mor Unik Pendidik dan Tenaga Ke-
pendidikan). Pemerintah ha nya 
meng akomodir penurunan nilai 
ambang batas. Sedangkan tambahan 
afirmasi berupa masa kerja atau masa 
pengabdian belum tersentuh.

Menanggapi hal itu, LaNyalla 
menjelaskan bahwa Panitia GTKH 
telah mengeluarkan rekomendasi 
yang meminta Presiden Joko 
Widodo menerbitkan Keppres 
yang menjadi dasar hukum untuk 
mengangkat guru   honorer yang 
berusia lebih dari 40 tahun dengan 
masa pengabdian minimal 15 
tahun menjadi PNS tanpa tes. (*)
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Menko Polhukam Mahfud MD selaku Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI dan Ketua Komite I DPD RI 
Fachrul Razi memberikan keterangan kepada wartawan terkait dugaan kerugian dalam penagihan BLBI, 

di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/2021). (Foto Setjen DPD RI)

pada Kamis (9/12/2021), Komite IV 
mengundang pihak-pihak terkait 
yang berkaitan dengan kasus 
tersebut.

Pertemuan tersebut dipimpin 
Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto 
(Kalbar), dihadiri Ketua Komite I 
DPD RI Fachrul Razi (Aceh), Wakil 
Ketua Komite IV DPD RI Darmansyah 
Husein (Babel), Ketua Harian Satuan 
Tugas (Satgas) BLBI Rionald Silaban, 
dan elemen masyarakat lain. 

“DPD RI siap mengawal ka sus 
ini. Karena itu diperlukan pen-
dalaman dan penggalian infor-
masi yang lebih komprehensif 
dari sejumlah sumber sebagai 
masukan komprehensif kepada 
Satgas BLBI dan Kementerian 
Keuangan,” kata Ketua DPD RI 
AA LaNyalla Mahmud Mattalitti 
(Jatim) yang hadir secara virtual 
dalam pertemuan tersebut.

Ketua Komite IV Sukiryanto, 
menyampaikan pertemuan ter-
sebut untuk meminta klarifikasi 
kepada Satgas BLBI terkait kerugian 
negara akibat mega skandal   BLBI 
Gate tahun 1998 tersebut. 

“Di tengah tarik ulur kepen-
tingan berbagai pihak, sebaiknya 
semua elemen tersebut duduk 
bersama dengan penuh kesa-
daran yang tinggi untuk menye-
lesaikan uang rakyat yang dialo-
kasikan dengan BLBI ini agar 
penyelesaiannya akan mendekati 
harapan rakyat,” kata Sukiryanto.

Ketua Komite I Fachrul Razi 
mengatakan, pertemuan tersebut 
untuk membangun trust atau 
keper cayaan sehingga langkah 
Satgas BLBI bisa semakin baik. 
Razi berharap agar hukum men-
jadi panglima tertinggi dalam   
penyelesaian kasus BLBI ini se-

hingga penyelesaian BLBI bisa adil. 
Ketua LPEKN Sasmito 

Hadinagoro sebagai pihak yang 
melaporkan mengatakan bahwa 
besaran total aset yang ditagih 
bisa lebih dari Rp110 triliun. “Kami 
menduga aset BLBI yang seharusnya 
aset BLBI yang seharusnya lebih 
dari Rp110 triliun,” imbuh Sasmito. 

Sementara itu, Ketua Gerakan 
Hidupkan Masyarakat Sejahtera, 
Hardjuno Wiwoho, mengapresiasi 
pemerintahan Presiden Jokowi 
yang mengeluarkan Keppres BLBI. 
Selain itu, Hardjuno berharap DPD 
RI bisa mendorong pembentukan 
Pansus BLBI.

Anggota Kimite IV Amirul 
Tamim (Sultra) yang ikut hadir 
dalam pertemuan itu menilai kasus 
itu masuk pada ranah perdata. 
Apabila terdapat novum baru 
dalam hal pidana, maka diharapkan 
BLBI tanpa ragu masuk ke ranah 
pidana. 

Selain itu, senator yang juga 
anggota Komite IV DPD RI ini 
menyatakan apresiasi kepada Sat-
gas BLBI yang menghibahkan 
aset sitaan dari obligor BLBI untuk 
dikelola oleh pemerintah daerah. 

Darmansyah Husein menyata-
kan, pembentukan pansus yang 
disarankan Ketua Gerakan Hidup-
kan Masyarakat Sejahtera harus 
didasari pada data yang valid. “Saya 
kira pembentukan pansus BLBI 
harus didasarkan pada data valid, 
say it with data,” kata Darmansyah.

Ketua Harian Satgas BLBI 
Rionald Silaban mengatakan, pihak -
nya sangat terbuka terhadap infor-
masi dan masukan dari ma sya rakat 
dalam rangka meng optimalkan 
penagihan aset. Jika memiliki bukti, 
bisa melaporkan kepada pihaknya 
untuk ditindak lanjuti.

Nusantara
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Masih 55 Daerah 
Belum Peroleh 
Opini WTP

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa 
Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 
tahun 2020, sebanyak 55 daerah belum menerima 
Opini Tanpa Pengecualian (WTP).

Dewan Perwakilan Daerah 
Republik Indonesia (DPD 
RI) diharapkan dapat 
mendorong pemerintah 

daerah untuk menindaklanjuti 
rekomendasi yang disampai BPK RI, 
sehingga pengelolaan keuangan 
daerah dan pelayanan publik 
menjadi lebih baik.

Demikian disampaikan Ketua 
BPK RI Agung Firman Sampurna 
ketika menyerahkan Ikhtisar Hasil 
Pemeriksaan Semester (IHPS) I 
Tahun 2021 kepada Dewan Per-
wakilan Daerah Republik Indonesia 
(DPD RI), dalam Sidang Paripurna 
Ke-6 DPD RI Masa Sidang II Tahun 
Sidang 2021-2022, di Ge dung 
Nusantara V, Kompleks Parle-
men Senayan, Jakarta, Kamis 
(16/12/2021).

Dalam sidang paripurna 
yang dipimpin Ketua DPD RI 
AA LaNyalla Mahmud Mattalitti 
(Jatim), didampingi Wakil Ketua 
DPD RI Nono Sampono (Maluku), 
Mahyudin (Kaltim) dan Sultan B 
Najamudin (Bengkulu), Agung 
melaporkan, pada semester I tahun 
2021, BPK RI memeriksa 541 LKPD 

Tahun 2020 dari 542 pemda. Satu 
pemda belum menyampaikan 
LKPD tahun 2020 (unaudited) 
kepada BPK untuk diperiksa, yaitu 
Pemerintah Kabupaten Waropen di 
Provinsi Papua. 

Dari jumlah tersebut, terdapat 
55 LKPD belum memperoleh opini 
WTP karena masih ditemukan 
ketidaksesuaian LKPD dengan 
Standar Akuntansi Pemerintahan 
(SAP) atau ketidakcukupan bukti 
untuk mendukung kewajaran 
LKPD. Secara umum, permasalahan 
penyajian laporan keuangan terjadi 
antara lain pada akun aset lancar, 
aset tetap, dan belanja modal.

Kemudian dari 55 pemda yang 
belum memperoleh opini WTP 
tersebut, terdapat 10 pemda yang 
memiliki permasalahan terkait 
penanganan Pandemi Covid-19 dan 
Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-
PEN) yang berdampak terhadap 
kewajaran penyajian LKPD Tahun 
2020.

Sepuluh pemda tersebut ya itu 
Provinsi Sulawesi Selatan, Kabu-
paten Bengkulu Selatan, Kabupaten 
Bandung Barat, Kabupaten Jember, 

Undang Menko Polhukam

Sebelumnya Komite I DPD RI 
juga telah mengundang Menko 
Polhukam Mahfud MD selaku 
Ketua Dewan Pengarah Satgas 
BLBI, Kamis (2/12/2021). Pertemuan 
tersebut dipimpin Ketua Komite I 
Fachrul Razi.

Terkait Penuntasan BLBI Gate 
tersebut, DPD RI mempertanyakan 
mengapa hanya ditagih sebesar 
Rp110 triliun kepada kepada 
obligator. Padahal, nilai kerugian 
keuangan negara dalam Mega 
Skandal BLBI tersebut diduga lebih 
dari Rp1.000 triliun. Karena itu, DPD 
RI meminta Satgas BLBI dengan 
cermat memeriksanya kembali. 

Dalam laporan keuangan bank 
penerima obligasi, hanya Bank BRI 
yang dengan jujur dan transparan 
menuliskan pos penerimaan 
pen  dapatan bunga obligasi re-
kapi tulasi pemerintah secara 
transparan. Bahkan dalam catatan 
laporan keuangan tahun 2010, BRI 
justru mengembalikan obligasi 
rekapitalisasi pemerintah.

“Kami sepakat dengan Menko 
Polhukam dan Satgas BLBI untuk 
terus mengejar Rp 110 triliun uang 
negara itu. Namun DPD RI akan 
terus mendalami indikasi anggaran 
kerugian sampai Rp1.000 triliun,” 
tegas Fachrul  Razi.

Hadir dalam rapat tersebut 
Ketua Komite II Yorrys Raweyai 
(Papua), Ketua Komite III Sylviana 
Murni (Jakarta), Wakil Ketua 
Komite IV Ajbar Abdul Khadir 
(Sulbar), Direktur Tindak Pidana 
Umum (Dirtipidum) Bareskrim 
Polri Brigjen Pol Andi Rian Djajadi, 
Sasmito Hadinagoro, Ketua LPEKN 
dan Direktur Piutang Negara dan 
Kekayaan Negara serta Purnama T. 
Sianturi. (*)
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Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 
Kabupaten Minahasa Utara, Kabu-
paten Bulukumba, Kabupaten 
Gowa, Kabupaten Tana Toraja, dan 
Kabupaten Memberamo Raya.

“Permasalahannya antara 
lain penyajian kas di bendahara 
pe ngeluaran tidak didukung 
ke be radaan kas bentuk tunai 
maupun saldo rekening bank, 
penatausahaan persediaan belum 
didukung pencatatan memadai, 
pengakuan utang jangka pendek 
lainnya terkait belanja tak terduga 
(BTT) Covid-19 yang tidak didu-
kung dengan bukti pendukung 
memadai, serta realisasi BTT tidak 
sesuai ketentuan dan kondisi 
nyatanya,” jelas Agung.

Terkait dengan rekomendasi 
hasil pemeriksaan, selama16 tahun 
terakhir (2005 - 30 Juni 2021), BPK 

RI telah menyampaikan 621.453 
rekomendasi hasil pemeriksaan 
kepada entitas yang diperiksa se-
be sar Rp282,78 triliun, di antaranya 
507.595 rekomendasi kepada 
peme rintah daerah sebesar 
Rp64,72 triliun. 

Rekomendasi ini telah ditindak-
lanjuti entitas dengan penyerahan 
aset dan/atau penyetoran uang 
ke kas negara/daerah/perusahaan 
sebesar Rp113,83 triliun, di an-
taranya berasal dari pemerintah 
daerah sebesar Rp22,66 triliun.

“BPK RI berharap Pimpinan 
dan Anggota DPD RI dapat te-
rus mendorong pemerintah da-
erah untuk menindaklanjuti 
re ko  mendasi BPK RI, sehingga pe-
nge lolaan keuangan daerah dan 
pelayanan publik menjadi lebih 
baik,” kata Agung.

Ketua DPD RI meminta 
kepada seluruh anggota dan 
alat kelengkapan DPD RI untuk 
menjadikan laporan yang disam-
paikan Ketua BPK RI sebagai catatan 
penting dalam pelaksanaan tugas-
tugas konstitusional. 

“Diharapkan hal ini dapat 
menjadi bahan dalam bersinergi 
dengan pemerintah daerah khu-
susnya, dalam menindaklanjuti 
reko mendasi BPK RI, demi per-
baikan dan terwujudnya tata kelola 
keuangan yang transparan dan 
akuntabel,” jelasnya.

Berdasarkan ketentuan Per-
aturan DPD RI Nomor 2 Tahun 
2019 tentang Tata Tertib, Pimpinan 
DPD RI menugaskan Komite IV dan 
Badan Akuntabilitas Publik untuk 
menindaklanjuti hasil pemeriksaan 
BPK tersebut. (*)

Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna menyerahkan IHPS I Tahun 2021 kepada Pimpinan DPD RI, dalam Sidang Paripurna Ke-6 DPD RI Masa Sidang II Tahun 
Sidang 2021-2022, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/12/2021). (Foto Setjen DPD RI)
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Fungsi Pengawasan DPRD 
Perlu Diperkuat 
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) 
Mahyudin (Kaltim) menilai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) saat ini masih lemah dan perlu dilakukan penguatan 
dalam rangka memperjuangkan dan meneruskan aspirasi masyarakat. 

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin. (Foto Istimewa)

Oleh karena itu, UU ten -
tang Peme rin tah an Da-
erah su dah sepatutnya 
di re visi, terutama dari 

sistem per tanggungjawaban. Se-
bab, tidak seharusnya lagi kepala 
daerah melaporkan secara lang-
sung kepada pemerintah pusat, na-
mun harus melalui DPRD terlebih 
dahulu agar fungsi pengawasan 
lembaga legislatif daerah berfungsi 
dengan baik. 

“Jadi seharusnya kepala da-
erah tetap melaporkan kepada 
DPRD. Apakah itu laporan per-
tanggungjawaban, laporan kinerja 
atau laporan keuangan. Pemerintah 
daerah harus melaporkannya 
ke DPRD,” kata Mahyudin dalam 
Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota 
DPRD Partai Perindo se-Indonesia, 
Jumat (10/12/2021). 

Kemudian dari laporan kepala 
daerah tersebut, DPRD selanjutnya 
meneruskannya ke pemerintah 
pusat dengan ditambahkan ca-
tat an-catatan sehingga fungsi 
pengawasan itu bisa berjalan. 

“Dari situ harus disiapkan 
reward dan punishment. Jadi kepala 
daerah itu tidak merasa paling 
berkuasa. Gubernur merasa paling 
berkuasa, yang menyebabkan 
terjadinya korupsi dimana-mana,” 
kata Mahyudin. 

Mahyudin juga menilai saat ini 

fungsi DPRD sebagai penampung 
aspirasi masyarakat masih lemah-
nya. Seharusnya ketika anggota 
DPRD melakukan reses ke lapangan 
bisa banyak menampung aspirasi 
untuk dijadikan bahan pengem-
bangan. 

Masalah selanjutnya menurut 
Mahyudin adalah kualitas dari 
anggota DPRD itu sendiri. Ini 
disebabkan dari sistem pemilihan 

suara terbanyak. Akhirnya tidak 
bisa menyaring anggota DPRD 
yang berkualitas.

“Kita mempunyai hak penga-
wasan yang seharusnya output-nya 
check and balance buat eksekutif. 
Ketika pengawasan cuma haw-
haw kata orang Medan, akhirnya 
laporan itu hanya menjadi re-
komendasi, yang bisa dikerjakan 
bisa juga tidak,” ujar Mahyudin. (*)
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Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. (Foto: Ist.)

Ketua DPD RI AA LaNyalla 
Mahmud Mattalitti (Ja-
tim) mengecam keras 
kasus pelecehan seksual 

yang terjadi di salah satu pondok 
pesantren yang dilakukan oleh 
pengelolanya sendiri. 

“Perlakuan yang sangat tidak 
terpuji dan tidak pantas dari se-
orang pengelola pesantren. Bah-
kan lebih tepat disebut sebagai 
tindakan yang sungguh sangat 
bejat. Tindakan pelaku adalah keja-
hatan besar, baik terhadap agama 
maupun terhadap manusia, yakni 
anak-anak yang masih di bawah 
umur,” tegas LaNyalla, Sabtu 
(11/12/2021).

Ditemukan kasus pelecehan 
seksual di salah satu pesantren di 
Bandung itu, LaNyalla meminta 
pe merintah mengevaluasi pendi-
dikan di pondok-pondok pesantren 
dan selektif dalam pendirian suatu 
lembaga berkedok pendidikan 
agama. Harus ada pengawasan 
yang serius agar kejadian ini tidak 
terulang di kemudian hari. 

LaNyalla mengkhawatirkan ka-
sus yang baru terungkap itu men-
jadi fenomena gunung es. Artinya, 
dikhawatirkan banyak oknum yang 
melakukan modus yang sama di 
tempat yang lain. Sehingga akan 

banyak korban bermunculan.
“Jangan biarkan kasus-kasus 

ini tumbuh subur karena ada 
pembiaran. Masyarakat harus lebih 
kritis dan berani bersuara saat 
melihat telah terjadi kejanggalan-
kejanggalan dalam pengelolaan 
pondok pesantren,” imbau 
LaNyalla.

Wakil Ketua DPD RI Sultan B 
Najamudin (Bengkulu) mengaku 
sangat sedih dengan peristiwa 
yang menimpa generasi muda 
bangsa yang sedang dalam proses 
per tumbuhan dan perkembangan 
itu.

Dia melihat fenomena ini se-
bagai ancaman serius bagi ma sa 
depan nasional Indonesia. Su-
dah saatnya dibutuhkan lang kah-
langkah strategis dalam melin-
dungi dan merawat generasi muda 
bangsa ini dari perilaku kekerasan 
dan jebakan globalisasi yang 
liberal.

Apa yang sedang viral saat ini, 
bisa jadi hanya merupakan feno-
mena gunung es yang terlihat dan 
terungkap. Dia pun menduga masih 
terdapat banyak kasus serupa yang 
belum sempat terungkap dan 
diketahui publik.

“Ini menunjukkan bahwa ke-
ke rasan seksual pada anak Indo-

Senator Soroti Kasus Pelecehan 
Seksual di Lembaga Pendidikan
Senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD 
RI) menyoroti kasus pelecehan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan 
belakangan ini, seperti di salah satu pesantren di Bandung, Jawa Barat 
dan di beberapa perguruan tinggi di Indonesia.

nesia sudah berada pada titik 
nadir  dan dibutuhkan pendekatan 
pencegahan dan penegakan hu-
kum yang lebih serius dari negara,” 
tegas Sultan, Selasa (28/12/2021).

Peran serta masyarakat di se-
tiap kelompok masyarakat pa ling 
penting bagi bangsa di am bang 
krisis kekerasan seksual ini. Dia 
meminta pemerintah tidak perlu 
ragu menyatakan status darurat 
kekerasan seksual terhadap anak.

Anggota DPD RI Fahira Idris 
mendesak aparat penegak hukum 
untuk memberikan hukuman paling 
berat bagi pelaku, sesuai dengan 
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Anggota DPD RI Fahira Idris. (Foto: Ist.) Anggota DPD RI Jialyka Maharani. (Foto: Ist.)

masuk dalam kategori kejahatan 
luar biasa. Sehingga hukumannya 
bukan hanya hukuman pokok, 
tetapi juga hukuman tambahan 
yaitu kebiri kimia yang memang 
ditujukan untuk para predator 
anak.

“Pelaku ini predator anak. Sa-
ngat biadab. Sangat berbahaya 
bagi masyarakat. Tidak cukup hanya 
dihukum penjara selama-lamanya, 
tetapi harus diberi hukuman tam-
bahan berupa kebiri kimia kare-
na pelaku adalah predator dan 
korbannya sudah belasan. Predator 
seperti ini tidak layak dan tidak 

boleh lagi ada di lingkungan ma-
syarakat. Harus di penjara sela-
ma-lamanya. Ini kejahatan luar 
biasa,” kecam Fahira Idris, Jumat 
(10/12/2021).

Selain fokus mengawal kasus 
ini, hal penting lainnya yang harus 
dikedepankan menurut Fahira ada-
lah negara hadir memas tikan hak-
hak para korban dan keluarganya 
ter penuhi dan mendapat pendam-
pingan sampai tuntas. 

Karena kejahatan seksual ber-
dampak fisik dan psikologis terha-

Anggota DPD RI Jialyka 
Maharani (Sumsel) mengaku siap 
mengawal kasus dugaan pele-
cehan seksual yang terjadi di 
Uni versitas Sriwijaya. Bahkan 
Sena tor termuda tersebut me nga-
ta kan akan me nyam paikan dan 
mengawal lang sung kasus tersebut 
ke Kementerian Pendidikan, Kebu-
dayaan, Riset dan Teknologi (Ke-
men dikbudristek), ji ka pele ceh-
an seksual di kampus ternama 
tersebut terbukti benar.

Laporan ke Mapolda Sumsel 
oleh mahasiswi yang mengalami 
pelecehan seksual oleh terduga 
oknum dosen dan staf di Unsri 
itu bukan hanya satu orang. Hal 
tersebut menjadi keprihatinan sen-
diri bagi senator yang kerap disapa 
Jia tersebut.

“Sungguh sangat ironi me nge-
tahui kabar tersebut. Ini jelas sudah 
masuk kategori kejahatan yang luar 
biasa. Seharusnya pihak universitas 
yang paling pertama memberikan 
advokasi kepada korban untuk 
kasus tersebut. Jangan anggap 
enteng kasus ini,” tegas Jialyka.

Senator yang juga merupakan 
aktivis perempuan ini juga me-
nga takan bahwa saat ini nega ra 
sedang berjibaku dalam penang-
gulangan kasus kekerasan sek-
sual. Hal tersebut dapat dili  hat dari 
dikeluarkannya Permen dikbud ris-
tek No 30 tahun 2021 yang meru-
pakan salah satu langkah progresif 
untuk mencegah dan menang-
gulangi kekerasan seksual di per-
guruan tinggi.

“Semoga tidak ada cerita un-
tuk menutupi kasus demi men-
jaga nama baik institusi kam-
pus, saya berharap jangan ada 
muatan tendensi apapun dalam 
penanganan kasus dengan mem-
berikan ruang seterang-terangnya 
untuk penyelesaian kasus tersebut,” 
jelas Jialyka. (*)

UU Perlindungan Anak. Tindakan 
pelecehan seksual terhadap anak di 
bawah umur ini adalah kejahatan 
luar biasa sehingga satu-satunya 
opsi hukumannya adalah pidana 
paling berat.

Sesuai UU Nomor 17 Tahun 
2016 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak, 
apa yang dilakukan pelaku sudah 

dap anak, yang dapat terbawa 
hingga anak tersebut dewasa 
dan dapat mengganggu tumbuh 
kembang anak sehingga kondisi 
fisik dan psikologis korban harus 
dipulihkan agar bisa menata 
kembali masa depannya.

Di Perguruan Tinggi

Pelecehan seksual juga terjadi 
di perguruan tinggi. Belakangan 
mencuat kasus pelecehan seksual 
dialami mahasiswa oleh dosennya 
di Universitas Riau, Pekanbaru dan 
Universitas Sriwijaya, Palembang.



Beberapa logo Bank Pemba ngunan Daerah (BPD) yang te lah banyak berkontribusi dalam menghidupkan 
me sin ekonomi di daerah. (Foto: Ist.

Pemerintah Perlu 
Suntik BPD

Keberadaan Bank Pemba-
ngunan Daerah (BPD) te-
lah banyak berkontribusi 
dalam menghidupkan 

me sin ekonomi di daerah melalui 
skema pembiayaan yang inklusif 
dan ramah masyarakat lokal.

BPD memberikan andil terha-
dap inklusi keuangan yang efektif 
bagi masyarakat pedesaan. 
Namun akibat pandemi Covid-19, 
berdampak langsung terhadap 
kinerja keuangan perbankan. Saat 
ini banyak BPD yang mengalami 
kekurangan modal sesuai standar 
minimal peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK).

Berdasarkan laporan Asosiasi 
Bank Pembangunan Daerah 
(ASBANDA), per September 2021 
terdapat 15 BPD lagi yang masih 
memiliki modal inti di bawah Rp3 
triliun. Kelima belas BPD tersebut 
adalah Bank Riau Kepri, BPD DIY, 
Bank Aceh Syariah, Bank NTT, Bank 
Kalsel, Bank Jambi, Bank Kalteng, 
Bank NTB Syariah, Bank SulutGo, 
Bank Sultra, Bank Maluku Malut, 

Bank Lampung, Bank Sulteng, Bank 
Bengkulu dan Bank Banten.

Menyikapi hal tersebut, Wakil 
Ketua Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD) RI Sultan B Najamudin 
(Bengkulu) meminta Pemerintah 
melalui Lembaga Pengelola 
Investasi (LPI) Indonesia Investment 
Authority (INA) untuk turut 
menyuntikkan tambahan modal 
sovereign wealth fund (SWF) kepada 
BPD yang membutuhkan.

“Kami mengamati banyak 
BPD yang mengalami kelesuan 
performa keuangannya akibat 
kelesuan modal inti bank. Hal itu 
merupakan BPD di daerah yang 
secara ekonomi porsi PDB regional 
nya relatif kecil,” kata Sultan, Jum’at 
(24/12/2021).

Menurutnya, BPD memiliki 
peran yang signifikan dalam 
meningkatkan kinerja ekonomi dan 
keuangan di suatu daerah. Oleh 
karena itu pihaknya mendorong 
pemerintah untuk tidak saja 
memberikan suntikan modal 
kepada Bank BUMN atau Himbara, 

tetapi juga mesti tertuju pada 
lembaga keuangan bank di daerah.

Diungkapkan, selama 
tahun 2021, Pemerintah telah 
menambahkan modal kepada dana 
abadi Indonesia atau sovereign 
wealth fund bernama Indonesia 
Investment Authority (INA) senilai 
Rp60 triliun.

Dengan demikian, saat ini 
total modal yang dimiliki oleh 
Lembaga Pengelola Investasi (LPI) 
INA ini telah mencapai Rp75 triliun. 
Sesuai dengan komitmen awal 
Pemerintah, setelah pada tahap 
awal masuk Rp15 triliun.

Penambahan modal inti pada 
BPD menurut Sultan, akan memacu 
proses percepatan pemulihan 
ekonomi nasional pasca pandemi. 
Terutama dana Kredit Usaha Rakyat 
(KUR).

Meski demikian, Sultan juga 
menyoroti kinerja manajemen 
BPD yang sering kali menjadi 
penyebab melambatnya 
pertumbuhan bank. RUPS tentu 
harus bertanggungjawab dalam 
merekrut dan mengawasi Direksi 
BPD.

“Pemerintah daerah sebagai 
pemilik saham mayoritas BPD 
harus aktif mengontrol kualitas 
manajemen bank. Kehati-hatian 
harus menjadi prinsip utama dalam 
mengelola dana nasabah pada 
sektor investasi,” kata Sultan.

Sultan juga mendorong OJK 
dan lembaga penegakan hukum, 
baik KPK maupun kejaksaan untuk 
turut menjadi sistem kontrol yang 
selalu aktif memantau aktivitas 
keuangan lembaga keuangan 
khususnya BPD.

Dia mengingatkan, BPD harus 
sedapat mungkin terhindar dari 
potensi penyalahgunaan dan keja-
hatan keuangan. Manajemen BPD 
perlu belajar dari pengalaman 
Jiwasraya dan Asabri yang sampai 
saat ini masih terlilit masalah. (*)

Nusantara

SENATOR     Januari 202238 



Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti disaksikan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan B Najamudin sedang memandu pengucapan 
sumpah Dailami Firdaus sebagai anggota PAW DPD RI, dalam Sidang Paripurna DPD RI, Kamis (16/12/2021). (Foto Setjen DPD RI)

Dailami Firdaus kembali menjadi anggota Dewan 
Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD 
RI) setelah dilantik sebagai anggota Pengganti 
Antar Waktu (PAW) dalam Sidang Paripurna DPD 
RI, Kamis (16/12/2021). Dailami juga telah menjadi 
anggota DPD RI pada periode sebelumnya.

DPD RI dalam membangun daerah 
serta memperjuangkan aspirasi 
masyarakat dan daerah, khususnya 
di Provinsi DKI Jakarta,” ucap 
LaNyalla.

Selesai dilantik, Dailami 
Firdaus ditempatkan di dua alat 
kelengkapan, yaitu di Komite IV 
dan Badan Akuntabilitas Publik 
(BAP). Hal tersebut berdasarkan 
kesepakatan Anggota DPD RI 
Provinsi DKI Jakarta yang tercantum 
dalam surat No. AD.01.01/1730/
DPDRI/VII/2021 tertanggal 16 Juli 
2021 perihal Usulan Nama Keang-
gotaan Alat Kelengkapan DPD RI 
Tahun Sidang 2021-2022. Kemudian 
juga berdasarkan Kepu tusan Sidang 
Paripurna Ke-2 DPD RI Masa Sidang 
I Tahun Sidang 2021-2022 pada 
tanggal 18 Agustus 2021.

“Apakah dapat kita setujui 
untuk ditetapkan keanggotaan 
yang bersangkutan di Komite IV 

Dailami Firdaus 
Kembali Jadi Senator

Dailami Firdaus dilantik 
sebagai anggota PAW 
dari Provinsi DKI Jakarta 
menggantikan Sabam 

Sirait yang tutup usia September 
2021. Pengucapan sumpah atau 
janji anggota PAW DPD RI dipandu 
oleh Ketua DPD RI AA Lanyalla 

Mahmud Mattalitti, disaksikan 
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, 
Mahyudin, dan Sultan B Najamudin. 

“Kami berharap dengan 
pengalaman yang telah dimiliki oleh 
Saudara Dailami Firdaus sebagai 
Anggota DPD RI Periode 2014-2019 
akan lebih memperkuat perjuangan 
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dan BAP?,” tanya LaNyalla yang 
dijawab kata setuju oleh oleh 
anggota DPD RI yang hadir dalam 
sidang paripurna tersebut.

Dailami Firdaus pernah men-
jadi senator atau anggota DPD RI 
periode 2014-2019 dan sempat 
menjadi Wakil Ketua BKSP DPD RI 
dan anggota Komite II DPD RI. Pada 
pemilu pemilihan anggota DPD RI 
periode 2019-2024, Dailami Firdaus 
menduduki peringkat kelima di 
bawah Sylviana Murni dengan 
perolehan 376.164 suara.

Dailami Firdaus adalah cucu 
ulama besar Betawi yang juga 
Ketua MUI DKI Jakarta pada tahun 
1977-1984 KH Abdullah Syafi’i. 
Dailami adalah putra dari putri 
sulung KH Abdullah Syafi’i, yakni 
Tuty Alawiyah AS, lahir di Jakarta 
tanggal 12 Desember 1964.

Dailami Firdaus merupakan 
seorang pengusaha dan Wakil 
Rektor II Universitas Islam As 
Syafi’iyah, Jakarta dan merupakan 
Senator DPD RI Provinsi DKI Jakarta. 
Dailami menyelesaikan pendidikan 
S2 di The American University, 
Washington, DC, USA dengan gelar 
Master of Law tahun 1989.

Pada tahun 1993, dia 
melanjutkan studi S2 di IBM 
dengan gelar Master in Business 
Administration. Sedangkan gelar 
S3 atau doktor diperolehnya di 
Universitas Negeri Jakarta pada 
tahun 1999.

Selain aktif sebagai pengajar, 
Dailami juga aktif dalam bidang or-
ganisasi sebagai Anggota Dewan 
Pembina Yayasan Dakwah Indah 
Malaysia (YADIMI), Pengurus BA-
MUS Betawi, Dewan Pertimbang-
an Himpunan Pengusaha Pribumi 
(HIPPI) DKI Jakarta   tahun 2012 – 
2015, Ketua Bidang Pendidikan DPP 
Indonesia China Business Council 
(ICBC) tahun 2011 – 2015, Ketua II, 
IKAT (Ikatan Alumni Lemhanas TOT) 
tahun 2012 – 2016. (*)

Ilustrasi “Cegah Rentenir dengan BUMDes. (Foto: Ist.)
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BUMDes Bisa 
Lumpuhkan Tengkulak
Pemerintah mengalokasikan dana desa yang 
cukup besar sejak tahun 2015. Dengan adanya 
stimulus dana desa tersebut, desa harus bangkit 
dan menjadi kekuatan ekonomi, sehingga 
mampu mencegah urbanisasi yang kerap 
menimbulkan masalah sosial dan ekonomi di 
perkotaan.

dana desa mencapai Rp257 triliun. 
Dari tahun 2019 hingga 2025, Peme-
rintah bertekad meng alo kasikan 
dana desa hingga Rp400 triliun 
untuk seluruh desa di Indonesia.

Pemerintah mengalokasikan 
dana desa yang cukup besar dan 
terus meningkat itu agar desa 
bangkit. Paling utama adalah 
orientasi pemangku kekuasaan di 
desa dan semua stakeholder di desa. 

“Harus ada satu orientasi yaitu 
mewujudkan kesejahteraan desa 
dan kemajuan desa. Desa harus 
bisa menentukan potensi unggul-
an yang harus digali dan diwujud-

Demikian disampaikan Ke-
tua Dewan Perwakilan 
Da erah Republik Indo-
nesia (DPD RI) AA 

LaNyalla Mahmud Mattalitti 
(Jatim) dihadapan Asosiasi Badan 
Permusyawaratan Desa Nasional 
(ABPEDNAS), Jumat (3/12/2021). 

LaNyalla hadir secara virtual 
dalam kegiatan bertemakan”Peran 
BPD dalam Percepatan Pengesahan 
Perdes Anggaran Pembangunan 
dan Belanja Desa (APBDes) dan 
Perencanaan Pembangunan”.

Sejak tahun 2015 hingga 2019, 
Pemerintah telah mengucurkan 



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (Jatim) yang hadir secara virtual di hadapan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), Jumat 
(3/12/2021). (Foto Setjen DPD RI)
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kan menjadi kekuatan ekonomi. 
Karena antara satu desa dengan 
desa lainnya tentu memiliki perbe-
daan potensi,” kata LaNyalla.

Selain itu, desa memang harus 
mandiri seperti diamanatkan oleh 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa. UU tersebut 
memberikan keleluasaan luar biasa 
kepada desa untuk menjadi desa 
mandiri.

Pemerintah melalui Kemen-
terian Dalam Negeri memiliki 
tang gung jawab mendorong ter-
wujudnya hal tersebut melalui 
lima program yang harus diberikan 
kepada desa. Kelima program 
tersebut, adalah pengembangan 
kapasitas aparatur desa, mana-
jemen pemerintah desa, peren-
ca naan pembangunan desa, pe-
nge lolaan keuangan desa dan 
penyusunan peraturan desa.

Begitu juga dengan Kemen-

terian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi, juga 
memiliki empat program prioritas 
yang harus diakses oleh setiap 
desa. Keempat program prioritas 
tersebut adalah memproduksi 
produk unggulan kawasan pede-
saan (prukades), membuat em-
bung desa, mendirikan Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDes) dan 
membangun sarana olahraga 
desa.

“DPD RI secara khusus juga 
mendorong optimalisasi BUMDes. 
Pendirian BUMDes sangat penting 
bagi kemandirian ekonomi desa. 
Sebab, BUMDes mendorong kontri-
busi keuangan desa dari hasil usaha 
mereka,” kata LaNyalla.

LaNyalla mencontohkan satu 
proses produksi yang bisa dikelola 
BUMDes tentu lebih baik daripada 
dikelola individual. BUMDes bisa 
melibatkan banyak orang dan 

mampu berkontribusi menambah 
pendapatan desa.

BUMDes juga bisa memotong 
permainan para tengkulak yang 
memainkan harga pasar. Karena 
selama ini petani dengan lahan 
kecil, hanya memiliki akses pasar ke 
tengkulak.

Apabila BUMDes mampu 
meng  organisir petani kecil dan 
men jual hasil pertanian atau per-
kebunannya langsung ke Bulog, 
pasti tengkulak tidak mampu me-
mainkan harga dan petani kecil 
mendapatkan hasil yang layak.

Jika BUMDes menjadi besar, 
akan berperan sebagai kekuatan 
ekonomi yang berbasis ekonomi 
kerakyatan. Ke depannya, bisa 
memberikan kontribusi dana ke 
negara dengan adanya pajak dari 
BUMDes yang sudah mapan. Pada 
akhirnya, desa sebagai kekuatan 
ekonomi benar-benar terwujud. (*)
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Dalam Rapat Dengar Pen-
dapat (RDP) Komite I 
Dewan Perwakilan Daerah 
Republik Indonesia (DPD 

RI) dengan KPU, Selasa (7/12/2021), 
di Gedung DPD RI, Komite I DPD 
RI menekankan bahwa KPU RI 
perlu menyiapkan instrumen hu-

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menandatangani kesimpulan rapat kerja dengan KPU RI di Gedung DPD RI, Selasa (7/12/2021). (Foto Setjen DPD RI)

Banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara 
Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia 
dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 bisa 
menjadi pertimbangan bagi Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) untuk lebih baik lagi dalam 
menggelar pemilu mendatang.

KOMITE I RAKER 
DENGAN KPU, UPAYA
MENCEGAH KORBAN 
JIWA PEMILU 2024 

Varia Senat
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Pemilu 2019, banyak petugas KPPS 
meninggal dunia. Pengalaman 
itu, patut menjadi pertimbangan 
dalam melakukan persiapan dan 
penyelenggaraan Pemilu dan 
Pilkada 2024 dengan lebih ekstra 
hati-hati. 

Fachrul Razi berharap KPU 
harus lebih cermat, hati-hati, 
profesional, dan netral. Jika empat 
hal tersebut diterapkan dia optimis 
kualitas demokrasi di Indonesia 
lebih meningkat. Otomatis meng-
hasilkan wakil rakyat atau wakil 
daerah, kepemimpinan di daerah, 
dan kepemimpinan nasional yang 
baik.

Anggota DPD RI Muhammad 
Nuh (Sumut) mengatakan, KPU 
memiliki tugas mulia dalam me-
laksanakan demokrasi. Mereka 
memberikan kontribusi positif pada 
Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. 
Tugas mulia tersebut, harus tetap 
dijaga karena bisa menciptakan 
pemimpin yang berkualitas.

Anggota DPD RI Agustin Teras 

kum pengaturan agar tahapan 
pelaksanaan pemilu dan pemilihan 
kepala daerah (pilkada) serentak 
berjalan dengan baik.

Semakin cepat regulasi yang 
mengatur Pemilu dan Pilkada 2024 
ditetapkan maka akan memu dah-
kan penyelenggara dalam me-
lak sanakan setiap tahapannya. 
Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi 
(Aceh) melihat masih banyak yang 
harus dilakukan oleh KPU dalam 
menyiapkan Pemilu dan Pilkada 
Serentak 2024.

“Mengingat kompleksitas per-
soalan Pemilu dan Pilkada serentak, 
mulai dari penetapan jadwal dan 
waktu, pembiayaan, pemutakhiran 
data pemilih, sampai pada penye-
lesaian sengketa hasil pemilu dan 
pilkada. Maka, diperlukan instru-
men hukum pengaturan,” jelas 
Fachrul Razi.

Pemilu dan pilkada nanti harus 
berlangsung secara aman jujur adil 
serta tanpa menimbulkan jatuh 
korban. Berkaca pada pengalaman 

Narang (Kalteng) menilai KPU telah 
melakukan tugas yang baik dan 
benar. KPU RI juga telah melihat 
kondisi riil di lapangan sehingga 
perlu mendapat dukungan dari 
DPD RI.

Pada kesempatan itu, Ketua 
KPU Ilham Saputra menyatakan 
bahwa lembaga yang dipimpinnya 
sudah melaksanakan pemutakhiran 
data pemilih berkelanjutan ta-
hun 2020. Pemutakhiran data 
mencakup 25 provinsi, 205 kabu-
paten/kota. Selanjutnya, KPU akan 
melaksanakan pemutakhiran da-
ta pemilih berkelanjutan di 34 
provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Ilham menambahkan, seja-
uh ini masih terdapat data pe-
mi lih yang belum memiliki do-
kumen data kependudukan. 
Oleh karena itu, perlu kebijakan 
terkait pemutahiran data pemilih. 
Pihaknya akan mengintegrasikan 
data pemilih luar negeri dalam 
sistem informasi data pemilihan 
dalam negeri. (*)

Komite II Tinjau Dampak Erupsi 
Gunung Sinabung
Dampak erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten 
Karo, Sumatera Utara (Sumut) masih dirasakan 
oleh masyarakat sampai saat ini. Komite II Dewan 
Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD 
RI) meninjau Kabupaten Karo untuk melihat 
langsung kondisi di sana.

dampak erupsi Gunung Sinabung. 
Rombongan dipimpin Wakil Ketua 
Komite II DPD RI Lukky Semen 
(Sulteng). Mereka terlebih dahulu 
melakukan pertemuan dengan 

Komite II DPD RI melak-
sanakan kunjungan kerja 
ke Kabupaten Karo, Sumut 
pada Senin (13/12/2021). 

Tujuan mereka untuk meninjau 

sejumlah pihak di Kantor Bupati 
Karo.

Pertemuan dihadiri Bupati Karo 
Cory Sriwaty Sebayang beserta 
jajarannya. Pertemuan juga dihadiri 
pihak Kementerian Pertanian, 
Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat (PUPR), 
Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB), dan pemangku 
kepentingan lainnya. Lukky Semen 
mengapresiasi kehadiran mereka.

“Kegiatan ini, sebagai solusi 
atas permasalahan-permasalahan 
yang terjadi di daerah. Terlebih 



Komite IV Dewan 
Perwakilan Daerah 
Republik Indonesia 
(DPD RI) menyoroti 
Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 
(LKPD) pemerintah 

kabupaten (pemkab) 
karena lebih 

kecil ketimbang 
pemerintah provinsi 

(pemprov).

Hal tersebut terungkap 
saat Komite IV DPD RI 
melakukan kun jungan 
kerja ke Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) Perwa kilan Provinsi 
Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin 
(6/12/2021). Kun jungan kerja 
dilakukan dalam rangka melakukan 
pengawasan ser ta membahas 
mengenai tindak lanjut Hasil 
Pemeriksaan Semester (HAPSEM) I 
Tahun 2021 BPK.

Ketua Komite IV DPD RI 
Sukiryanto (Kalbar) mengapresiasi 
capaian opini Wajar Tanpa Pe-
ngecualian (WTP) seluruh LKPD yang 
melampaui target RPJM 2020-2024. 
Namun, dia melihat capaian WTP 
pemkab masih di bawah pemprov. 
Tercatat WTP pemkab sebesar 90% 
dan capaian WTP pemprov 97%.

“Kami berharap, tahun-ta hun 
mendatang semua LKPD mem-
peroleh opini WTP 100%,” kata 
Sukiryanto dalam sambutannya. 

Sementara Senator Gusti Farid 
Hasan Aman (Kal sel) langsung 
menyoroti penu runan opini 
LKPD Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah (HST) Tahun Anggaran 
2000. Semula meraih opini WTP 
turun menjadi Wajar Dengan Pe-
ngecualian (WDP). 

Pertanyaan Gusti Farid men-
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Rombongan Komite II DPD RI meninjau dampak erupsi Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumut, Senin 
(13/12/2021). (Foto Setjen DPD RI)

pertemuan dihadiri seluruh 
pemangku kepentingan,” ujar 
Lukky Semen. 

Bupati Karo, Cory Sriwaty 
Sebayang, menyambut baik kegi-
atan tersebut. Dia berharap, 
permasalahan erupsi Gunung Sina-
bung yang selama ini terjadi di 
kabupaten yang dia pimpin dapat 
terselesaikan. 

Subkoordinator Pupuk Bersub-
sidi Kementerian Pertanian, Diah 
Paramita, menyampaikan pan-
dangannya terhadap sektor perta-
nian. Menurut Diah, pertanian di 
Kabupaten Karo sangat terdampak 
erupsi Gunung Sinabung. Bantuan 
sarana produksi tahun 2021 untuk 
Kabupaten Karo berupa pupuk 
hayati cair terbatas. 

Jumlahnya 64.000 liter untuk 
mengakomodir lahan sekitar 12.000 
hektar. Menanggapi pernyataan 
perwakilan Kementerian Pertanian, 
Lukky Semen mengatakan, persoal-
an ketersediaan pupuk terutama 
pupuk bersubsidi tidak hanya ter-
jadi di Kabupaten Karo saja. Melain-
kan di seluruh wilayah Indonesia. 

Senator dari Sulawesi Tengah 
ini berharap pemerintah daerah 

mengawasi alur distribusi pupuk 
di daerahnya masing-masing. 
Usai pertemuan di Kantor Bupati 
Karo, rombongan Komite II DPD RI 
melanjutkan perjalanan menuju 
Desa Kutambaru, Kecamatan 
Tiganderket, Kabupaten Karo. 
Tiba di Gedung Pertemuan Desa 
Kutambaru, rombongan Komite II 
DPD RI disambut secara adat. 

Masyarakat setempat menyam-
paikan aspirasi kepada rombongan 
Komite II DPD RI. Antara lain, 
me ngenai permasalahan akses 
jalan. Padahal, mereka sudah 
menandatangani persetujuan pe-
manfaatan lahan jalan sebagai 
akses keluar-masuk alat berat untuk 
penanggulangan bencana. 

Anggota DPD RI Badikenita Br 
Sitepu (Sumut) merespon aspirasi 
tersebut. Dia akan berkoordinasi 
de ngan kementerian atau lembaga 
terkait agar permasalahan yang 
timbul akibat dampak erupsi 
Gunung Sinabung dapat segera 
terselesaikan. 

Sebagai Senator dari daerah pe-
milihan Sumut, dia akan mem  per-
juangkan itu. Sebab, DPD RI hadir 
dari daerah untuk Indonesia. (*)



TEMUAN KOMITE IV :

Dokumen Kabupaten HST 
Banyak Terkena Banjir

dapat respon dari Kepala BPK 
Perwakilan Kalsel M Ali Asyhar. M Ali 
Asyhar menyampaikan, penurunan 
opini diakibatkan banyaknya do-
kumen Kabupaten HST yang 
terkena banjir.

Akibatnya BPK tidak bisa 
me lakukan pengujian terhadap 
bukti laporan tersebut. BPK mere-
komendasikan kepada Kepala 
Sa tuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) terkait untuk menyimpan 
dan mengamankan bukti per-
tanggungjawaban transaksi atas 
pelaksanaan anggaran dengan 
baik. Kemudian mengembangkan 
desain pengamanan terhadap do-
kumen-dokumen keuangan secara 
memadai atau layak. 

Kasus banjir yang berdampak 
pada hilangnya dokumen Pemkab 
HST, menarik perhatian Senator 
M Ali Ridho (Banten). Menurut M 
Ali Ridho, digitalisasi dokumen 
di tengah teknologi maju sangat 
penting agar dokumen dapat 
tersimpan dan terselematkan.

Sedangkan Senator Bambang 
Santoso (Bali) berharap, agar BPK 
dalam melakukan pemeriksaaan 
lebih detail lagi. Selama ini, 
BPK hanya melihat dari sisi SOP 
pelaporan entitas. 

Padahal, untuk melihat apakah 
anggaran digunakan dengan be-
nar atau tidak, bisa juga dilihat 
bagaimana tingkat kemiskinan sua-
tu daerah me lalui data BPS sebagai 

data pembanding. Jika suatu da-
erah mengalami peningkatan 
ke mis kinan bisa dimungkinkan 
penggunaan anggarannya belum 
sesuai. Senator Abdul Hakim (Lam-
pung) menyarankan agar BPK 
bersinergi dengan pihak lain di 
dalam melakukan pemeriksaan. 

Sementara Senator Amirul 
Tamim (Sultra) mengapresiasi BPK 
yang berhasil mempengaruhi enti-
tas untuk mendapatkan opini WTP. 
Menurut Amirul, kepala daerah 
selalu berusaha keras untuk bisa 
mendapat opini WTP dari BPK. 
Amirul pun, mengusulkan agar 
UU BPK segera diubah sehingga 
BPK tidak hanya fokus memeriksa 
penyajian laporan saja. (*)

Komite IV DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (6/12/2021). 
(Foto Setjen DPD RI)
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Ketua BAP DPD RI Bambang Sutrisno (kanan) menerima audensi DSI di Ruang Buleleng DPD RI, Jakarta, 
Kamis (9/12/2021). (Foto Setjen DPD RI)

BAP DPD RI Minta DSI 
Beri Pelayanan Maksimal

Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan 
Daerah Republik Indonesia (BAP DPD RI) 
memanfaatkan momen pertemuan dengan 
Dewan Sengketa Indonesia (DSI) untuk 
menyampaikan masukan. Salah satunya, BAP 
DPD RI meminta DSI memberikan pelayanan 
maksimal kepada masyarakat.

DSI melakukan audiensi 
dengan BAP DPD RI, 
Kamis (9/12/2021). Me-
re ka diterima lang sung 

oleh pimpinan BAP DPD RI beserta 
jajarannya. Bahkan, Ketua BAP 
DPD RI Bambang Sutrisno (Jateng) 
menyampaikan agar DSI menjadi 

jembatan bagi masyarakat dalam 
menyelesaian sengketa.

Mereka juga diharapkan mem-
beri pelayanan maksimal kepada 
masyarakat dalam menyelesaikan 
sengketa. Kemudian, mendorong 
agar pihak bersengketa dapat 
meng utamakan kepentingan ma-

sya rakat di daerah secara kese-
luruhan sehingga proses pem-
ba ngunan bisa diakselerasi lebih 
cepat.

Bambang menjelaskan pe-
ran BAP DPD RI. Salah satunya 
menerima pengaduan masyarakat 
atas terjadinya konflik atau 
seng keta yang bermuara pada 
maladministrasi dan pelayanan 
publik instansi pemerintah, ter-
ma suk indikasi tindak pidana 
korupsi. Permasalahan yang paling 
menonjol dan kerap diadukan 
oleh masyarakat dan pemerintah 
daerah kepada BAP DPD RI adalah 
soal sengketa, konflik, dan perkara 
pertanahan/agraria.

“Dalam menyelesaikan seng-
keta atau aduan, BAP DPD RI mem-
butuhkan pemahaman me nge nai 
akar konflik, faktor pendukung 
dan faktor pencetusnya sehingga 
dapat dirumuskan strategi dan 
solusinya. Untuk menangani setiap 
kasus, BAP DPD RI mengkaji betul 
permasalahan yang ada,” jelas 
Bambang Sutrisno.

Caranya dengan terjun ke la-
pangan, mendengar perma salahan 
dari berbagai pihak dan melihat 
dari berbagai perspektif sebelum 
menimbulkan atau mengeluarkan 
rekomendasi. Dengan pemahaman 
dan usaha penyelesaian akar ma-
salah diharapkan sengketa dan 
konflik dapat ditekan semaksimal 
mungkin. Selain itu, untuk men-
ciptakan suasana kondusif dan 
terwujudnya kepastian hukum dan 

Varia Senat

SENATOR     Januari 202246 



BKSP DPD RI saat menggelar seminar Dialog Indonesia-Korea Selatan di Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/9/2021). (Foto Setjen DPD RI)

BKSP DPD RI Dukung Indonesia 
Tuan Rumah KTT G-20

Indonesia terpilih sebagai tuan rumah hajatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 
pada 2022. Presidensi (keketuaan) G-20 telah diserahkan dari Italia ke Indonesia 
pada awal Desember 2021 lalu. 

keadilan.
Senator Iskandar Muda 

Baharuddin Lopa (Sulbar) mena-
nyakan kekeberadaan DSI, apakah 
benar-benar organisasi nirlaba. 
Lalu bagaimana mekanisme DSI 
memediasi kasus-kasus sengketa di 
masyarakat.

Ketua Umum DSI Sabela Gayo 
menjelaskan, dalam melakukan 
mediasi DSI menerapkan biaya. 
Biaya tersebut meliputi biaya per-
sidangan dan biaya administrasi 

yang harus disiapkan untuk mem-
fasilitasi persoalan itu. Untuk 
beberapa kasus-kasus tertentu 
yang memiliki nuansa publik atau 
kepentingan umum, mereka akan 
menugaskan mediator yang non 
profit. 

DSI menyiapkan pula standar 
biaya untuk mediator serta untuk 
persoalan yang bersifat privat. 
Mereka pun, menghormati jika 
ada kesepakatan antara mediator 
dengan pemohon. Sabela men-

jelaskan, bahwa lembaganya telah 
meluncurkan salah satu layanan 
mediasi dan arbitrase desa. 

DSI sendiri telah menetapkan 
52 kabupaten/kota sebagai proyek 
percontohan dari layanan mediasi 
dan arbitrase desa. Melalui layanan 
itu, mereka berupaya memberikan 
penguatan pengetahuan dan 
pengalaman bagi masyarakat desa 
untuk menjadi mediator secara 
profesional dan bersertifikat yang 
diakui oleh pemerintah. (*)
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Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) 
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 
(DPD RI) menilai penyelenggaraan egovernment 
sangat mendesak diterapkan di Indonesia. 
Adanya egoverment dapat mewujudkan 
pelayanan publik yang berkualitas. PPUU DPD 
RI mendorong penyelenggaraan egovernment 
diatur dengan undang-undang tersendiri.

RI siap memberikan dukungan 
kepemimpinan Indonesia.

Selain itu, BKSP DPD RI juga 
menyarankan agar Indonesia 
nantinya membahas isu-isu me-
ngenai pemuda dan wanita, seperti 
diusulkan Wakil Ketua BKSP DPD RI 
Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan 
(Sultra).

Sebagai tokoh perempuan dari 
Sulawesi Tenggara, dia mengatakan 
bahwa Ratu Maxima dari Belanda 
di KTT G-20 pernah menyebut, 
Indonesia sebagai contoh keber-
hasilan inklusifitas keuangan.

Hal tersebut terjadi ketika 
Gojek menghubungkan Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
dengan pasar baru. Dia berharap, 
agar akses pasar itu bisa menyentuh 
pedesaan. Dia yakin, hasilnya akan 
lebih dahsyat. 

Sementara Wakil Ketua BKSP 
DPD RI TB Muhammad Ali Ridho 
Azhari (Banten) menyatakan, po-

tensi bonus demografi Indonesia 
saat ini bisa hilang, kalau sek-
tor ekonomi, keuangan dan 
pembangunan menurun drastis. 

Untuk itu, perlu dicegah 
agar para pemuda tidak banyak 
kehilangan pekerjaan. G-20 sendiri 
mewakili 19 negara dengan ke-
kuatan ekonomi utama dunia, 
plus Uni Eropa. Representasi lebih 
dari 60% populasi bumi, 75% 
perdagangan global, dan 80% PDB 
dunia sehingga pengaruhnya besar 
sekali terhadap tatanan global. 

Bagi Wakil BKSP DPD RI Richard 
Hamonangan Pasaribu (Kepri), ter-
pilihnya Indonesia sebagai tu an 
rumah KTT G-20, merupakan ke-
sempatan Indonesia untuk mem-
pengaruhi reformasi ekonomi dan 
keuangan. Lantaran hal tersebut 
yang diperlukan dunia saat ini, agar 
keluar dari krisis yang dipicu oleh 
pandemi Covid-19 selama hampir 
dua tahun. (*)

Penyerahan Keketuaan G-20 
ke Indonesia disambut 
antusias oleh Badan Kerja 
Sama Parlemen Dewan 

Per wakilan Daerah Republik Indo-
nesia (BKSP DPD RI) dan siap 
memberikan dukungan secara dip-
lo masi.

“Semua rencana Keketuaan 
G-20 itu kuncinya ada di diplomasi. 
Kami siap menjalankan peran 
diplomasi parlemen maupun 
diplomasi ekonomi daerah. Semoga 
ada peluang kolaborasi,” kata Ketua 
BKSP DPD RI Gusti Farid Hasan 
Aman (Kalsel), Selasa (7/12/2021).

KTT G-20 di Indonesia meng-
angkat tema Recover To gether, 
Recover Stronger. Tema tersebut 
dinilai Gusti Farid sangat tepat. 
Lantaran menunjukkan ada nya 
semangat membangun keber-
samaan dan kolaborasi berbagai 
pihak dalam menghadapi tan-
tangan. Oleh karena itu, BKSP DPD 

PPUU: E-Goverment 
Mendesak Diterapkan

Peraturan Presiden Nomor 
95 tahun 2018 tentang 
Sis tem Pemerintahan Ber-
basis Elektronik (SPBE), 

seharusnya membuat In do nesia 
telah berada pada posisi yang leb-
ih baik dalam hal pelaksanaan e
government. Namun kenyataannya 

pemanfaatan tekno logi informasi 
belum maksimal.

PPUU memandang per lu di-
ben tuk aturan yang kedu duk annya 
lebih tinggi dan cakupan yang lebih 
luas yaitu dalam bentuk peraturan 
pada level undang-un dang yang 
khusus mengatur tentang Sistem 
Pemerintahan Ber basis Elektronik 
atau Pemerintahan Digital.

“Oleh karena itu, regulasi be-
rupa peraturan presiden kurang 
tepat jika dijadikan sebagai ben-
tuk aturan yang menjadi acuan 
implementasi SPBE karena ada 
potensi berbenturan dengan per-
aturan perundang-undangan 
yang lain yang lebih tinggi,” kata 
Ketua PPUU DPD RI, Badikenita Br 
Sitepu (Sumut) dalam rapat kerja 
dengan Menteri Komunikasi dan 
Informatika Johnny G Plate, Rabu 
(1/12/2021).

Dengan nada yang sama, 
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Anggota DPD RI Abdul Hakim 
(Lampung) mengatakan bahwa 
Indonesia saat ini membutuhkan 
adanya regulasi berupa undang-
undang dalam mewujudkan pela-
yanan berbasis elektronik. 

Kehadiran payung hukum da-
lam bentuk undang-undang sangat 
dibutuhkan dalam mengelola pe-
me  rintah yang berbasis elektronik. 
Ia pun berharap akan ada sinergi 
antara DPD RI dengan pemerintah 
dalam menginisiasi RUU SPBE ini.

“Kami berharap ada komunikasi 
yang lebih intens. Karena ini ada 
aspek yang fundamental, ini ada 
persoalan yang terkait pemerintah. 
Karena di dalamnya ada persoalan 
teknis, persoalan data, ataupun 
kesiapan infrastruktur,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sa-
ma, Anggota DPD RI Muslim M 
Yatim (Sumbar) mengatakan bah-
wa egovernment dibutuhkan un-

Pimpinan dan anggota PPUU DPD RI bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, usai menggelar rapat kerja di Gedung DPD RI, Rabu 
(1/12/2021). (Foto Setjen DPD RI).

tuk sinergi data antara pusat dan 
daerah dalam perumusan kebi-
jakan. Karena selama ini banyak 
terjadi kesalahan dalam data-data 
di masyarakat.

“Seperti bantuan sosial ke-
marin. Data di daerah tidak sampai 
ke pusat, bahkan sampai enam 
bulan waktunya. Pembagian ban-
sos juga tidak tepat sasaran. Banyak 
orang mampu yang minta bantuan 
tidak dikasih, tapi orang meninggal 
atau orang mampu malah dikasih 
bantuan,” jelasnya.

Menteri Komunikasi dan Infor-
matika Johnny G Plate mengatakan, 
SPBE dibutuhkan karena adanya 
tuntutan masyarakat terhadap pe-
la yanan publik yang transparan, 
cepat, dan efektif. Tetapi saat ini 
SPBE di Indonesia masih belum 
sesuai ekspektasi karena biaya yang 
belum efisien dan sistem yang tidak 
terintegrasi. 

Adanya RUU SPBE dapat 
men dorong terciptanya layanan 
egovernment yang dapat memberi 
manfaat seperti meningkatkan 
investasi pusat data di Indonesia 
dan menghemat belanja teknologi, 
informasi dan komunikasi peme-
rintah. 

Untuk mewujudkan RUU SPBE, 
Johnny sependapat bahwa diper-
lukan adanya kolaborasi antar lintas 
pemangku kepentingan, termasuk 
DPD RI. DPD RI dibutuhkan terkait 
perumusan RUU SPBE untuk meng-
gali peran daerah guna mem-
percepat SPBE di tingkat daerah.

“Mengingat perpres saat ini 
baru mengatur di tingkat kemen-
terian dan lembaga. Langkah 
siner gis kita perlukan agar 
egoverment memberikan solusi 
atas pelayanan baik di pusat dan 
daerah agar lebih efisien dan 
eksklusif,” kata Johnny. (*)
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Sekjen DPD RI Rahman Hadi (tengah) didamping Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zahir (kiri) dan Deputi Bidang Persidangan Sefti Ramsiaty (kanan) 
ketika meluncurkan logo baru Sekretariat Jenderal DPD RI, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (14/12/2021). (Foto Setjen DPD RI)

Setjen DPD RI Punya Logo Baru

Peluncuran logo baru 
tersebut dihadiri Wakil 
Ketua DPD RI Nono 
Sampono (Maluku), 

bebe rapa senator, seperti Bustami 

Zainudin (Lampung), Sylviana 
Murni (DKI Jakarta), Sukiryanto 
(Kali mantan Barat), Bambang 
Sutrisno (Jawa Tengah), Leonardy 
Harmainy (Sumatera Barat) dan 

Ahmad Kanedi (Bengkulu).
“Atas nama seluruh Pim-

pinan dan Anggota DPD RI, sa-
ya mengucapkan selamat atas 
peluncuran logo dan core values 
serta employer branding keset-
jenan DPD RI. Menjadi ASN itu 
tidak mudah dan orang-orang 
pilihan. Apalagi ASN DPD RI yang 
memberikan kecepatan dalam 
dukungan pelayanan terhadap 
kerja-kerja politik DPD RI,” kata Nono 
Sampono dalam sambutannya.

Nono Sampono menyadari 
bahwa menjadi ASN, khusus di 
Setjen DPD RI dalam melayani 

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah 
Republik Indonesia (DPD RI) kini punya logo baru. 
Peluncuran logo baru tersebut digelar di Gedung 
Nusantara IV, Kompleks Parlemen Jakarta, 
Selasa (14/12/2021). Pada kesempatan yang sama 
dicanangkan Transformasi Digital, Core Values 
Ber-AKHLAK dan employer branding ‘Bangga 
Melayani Bangsa’.



“ Setjen DPD 
RI berkomitmen 

untuk menjadikan 
BerAKHLAK seb-
agai core values 
dan menginter-
nalisasikan nilai 

BerAKHLAK itu ke 
dalam perilaku ASN 

sehari-hari.” 
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kerja kelembagaan DPD RI sebagai 
kerja politik memang tidak mudah. 
Namun dia berharap dinamika 
politik di DPD RI tidak menurunkan 
kadar dedikasi dan pengabdian 
untuk bangsa dan negara.

Sekretaris Jenderal DPD RI 
Rahman Hadi menjelaskan, Setjen 
DPD RI   menyadari bahwa budaya 
organisasi merupakan pon dasi se-
bagai landasan untuk men jalankan 
organisasi. 

Karena itu Setjen DPD RI me-
merlukan sebuah identitas sebagai 
pengikat kebersamaan di dalam 
internal organisasi. 

“Untuk itu kami merasa per-
lu membentuk logo tersendiri 
yang melambangkan identitas 
or  ganisasi. Logo yang dapat me-
lambangkan nilai-nilai yang dianut 
bersama dan dijadikan spirit oleh 
seluruh pegawai yaitu kerja keras, 
semangat, dan kinerja dalam men-
dukung tugas DPD RI,” kata Rahman 
Hadi dalam sambutannya.

Logo tersebut masih memiliki 
ciri khas yang sama dengan instansi 
lainnya di lingkungan parlemen 
yaitu Setjen MPR RI dan Setjen 
DPD RI, sebagai sebuah keluarga 
supporting system di lingkungan 
Parlemen Senayan.

Dengan logo baru itu, 
Rahman Hadi berharap membuat 
kinerja kesetjenan DPD RI ke de-
pan menjadi lebih baik, efektif, 
modern, akuntabel, profesional 
dan berorientasi kepada pelayanan 
yang paripurna sebagai supporting 
system bagi DPD RI.

Deputi Bidang Administrasi 
Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir 
melaporakan, proses penyusunan 
logo baru itu telah melalui proses 

panjang. Sejak tahun 2018 sudah 
merumuskan logo yang berciri 
khas dan mempunyai nilai filosofi 
budaya kerja Setjen DPD RI. Logo 
baru itu juga merupakan karya 
internal pegawai Setjen DPD RI.

Filosofi logo baru Setjen DPD 
RI itu terdiri dari tiga bagian, Kubah 
Gedung Nusantara ber warna 
hijau dan biru sebagai simbol 
dari parlemen Indonesia. Bentuk 
ramping sederhana, dan modern 
cerminan dari Sekretariat Jenderal 
DPD RI sebagai sistem pendukung 
DPD RI yang profesional, akuntabel 
dan moderen siap menghadapi 
segala perkembangan zaman. 

Arti warna hijau melambang-
kan kemakmuran dan kesejahte raan 
daerah, warna biru me lam  bangkan 
lautan yang meng gambarkan 
Nu san tara. Padi dan kapas yang 
melingkari Gedung Nusantara 
me lam bangkan dukungan Sekre-
tariat Jenderal DPD RI berkeadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indone-
sia dalam menjalan kan fungsi dan 

tugasnya. Pita warna putih dengan 
tulisan Setjen DPD RI berwarna hi-
tam melambangkan konsistensi, 
ketegasan dan kesinambungan 
proses dukungan Setjen DPD RI ke-
pada DPD RI.

Sementara itu terkait employer 
branding, Sekjen DPD RI Rahman 
Hadi menjelaskan, Setjen DPD 
RI perlu menguatkan branding 
organisasi agar lebih mudah diingat 
oleh pihak eksternal dengan 
memiliki simbol tersendiri.

Sedangkan pencanangan trans-
formasi digital, diyakini Rahman 
Hadi akan mengubah wajah Setjen 
DPD RI dari konvensional menjadi 
moderen dan uptodate terhadap 
perkembangan zaman.

“Kami serius melakukan trans-
formasi digital secara terstruktur, 
masif dan terencana guna mem-
berikan dukungan kepada DPD 
RI dan pelayanan prima kepada 
masyarakat,” kata Rahman Hadi.

Sementara itu guna meng-
gerakkan percepatan transformasi 
SDM aparatur,  Presiden Republik 
Indonesia telah menetapkan 
Core Values ASN yaitu ”Ber-
AKHLAK” yang merupakan akro-
nim  dari Berorientasi Pelayanan, 
Akuntabel,   Kompeten, Harmonis, 
Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

“Setjen DPD RI berkomitmen 
untuk menjadikan BerAKHLAK se-
bagai core values dan menginter-
nalisasikan nilai BerAKHLAK itu ke 
dalam perilaku ASN sehari-hari. Se-
hingga akan menghasilkan sebuah 
budaya organisasi yang memiliki 
mindset yang tangguh, profesional, 
dan mendukung proses transfor-
masi digital yang sedang kami lak-
sanakan,” kata Rahman Hadi. (*)



Para pejabat di lingkungan Setjen DPD RI dan pengurus Dharma Wanita Setjen DPD RI usai memperingati Hari Ibu ke-93 di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen 
Senayan, Jakarta, Rabu (22/12/21). (Foto Setjen DPD RI)

Setjen DPD RI Peringati Hari Ibu
Hari Ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember, merupakan bentuk 
pengakuan serta penghargaan atas perjuangan perempuan Indonesia 
dari masa ke masa. Tanggal ini dipilih untuk menghormati Kongres 
Perempuan I di Yogyakarta pada tahun 1928 sebagai awal bangkitnya 
gerakan perempuan Indonesia.

Untuk memperingati Ha-
ri Ibu ke-93, tahun ini, 
Sekretariat Jenderal De-
wan Perwakilan Daerah 

Republik Indonesia (DPD RI) meng-
gelar apel pagi di Gedung DPD 
RI, Komplek Parlemen Senayan, 
Jakarta, Rabu (22/12/21). 

Apel pagi tersebut dipimpin 
Deputi Bidang Persidangan Setjen 
DPD RI Sefti Ramsiaty, diikuti 
Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Deputi  
Bidang Adminstrasi Lalu Niqman 
Zahir, seluruh pejabat eselon II dan 
perwakilan Dharma Wanita Setjen 
DPD RI.

“Peringatan Hari Ibu di Indo-
nesia bukanlah Mother’s Day, me-
lainkan momentum untuk men-

dorong perempuan Indonesia 
menjadi perempuan yang berdaya 
dan setara kedudukannya,” kata 
Sefti Ramsiaty membacakan 
sam butan tertulis Menteri Pem-
ber dayaan Perempuan dan Per-
lindungan Anak.

Sefti Ramsiaty mengatakan 
bahwa perempuan-perempuan 
In do nesia dengan gagah berani 
menembus batas-batas sosial, ber-
suara untuk memperjuangkan hak-
hak kaumnya, dan bersama-sama 
dengan kaum laki-laki, meraih 
kemerdekaan. Pada akhirnya, 
kons titusi, yaitu Undang- Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 
1945 menjamin kesetaraan bagi 
seluruh rakyat Indonesia, termasuk 

perempuan.
“Atas nama pimpinan kesek-

jenan menyampaikan Selamat 
Hari Ibu, bagi ibu dan perempuan 
di seluruh Indonesia, khususnya 
ibu dan perempuan yang ada di 
lingkungan Sekretariat Jenderal 
DPD RI, baik di kantor Senayan 
maupun seluruh kantor daerah,” 
kata Sefti.

Usai upacara apel pagi yang 
diikuti seluruh ASN Sekretariat 
Jenderal DPD RI baik secara 
fisik dan virtual itu, dilanjutkan 
dengan pemotongan tumpeng 
oleh Sekretaris Jenderal DPD 
RI Rahman Hadi dan sekaligus 
membuka gelaran Festival Jajanan 
Nusantara. (*)

Sekretariat Jenderal
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Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat 
Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik 
Indonesia (DPD RI) memperingati Hari Ulang 
Tahun ke-22, di Lobby Gedung DPD RI, Jakarta, 
Jumat (17/12/2021).

DPW Setjen DPD RI Diminta 
Terus Berkarya Buat Masyarakat

Sekjen DPD RI Rahman Hadi 
yang hadir pada kesem-
patan itu mengharapkan 
DWP Setjen DPD RI akan 

terus berkarya dan berkontribusi 
bagi masyarakat meski di tengah 
pandemi Covid-19.

“Meski masih dalam suasana 
pandemi Covid-19 ini, DWP Setjen 
DPD RI dapat menjadi pemicu bagi 
kita semua untuk terus berkarya 
dan memberikan yang terbaik 
meskipun dalam kondisi yang 
masih terbatas,” kata Rahman Hadi.

Rahman Hadi menilai bahwa 
sudah banyak yang diperbuat 
oleh DWP Setjen DPD RI, seperti 
melakukan  imbauan  kepada ang-

gota untuk memberikan kon tribusi, 
baik secara moril maupun materiil 
dalam mengadakan kegi atan sosial. 
Salah satu kegiatan sosial yang 
telah dilakukan yaitu mengunjungi 
panti sosial.

Rahman Hadi juga meng-
ucapkan terima kasih dan meng-
apresiasi kepada Ketua dan 
Pengurus DWP Setjen DPD RI. 
Lantaran telah memberdayakan 
dan memberikan kegiatan yang 
bermanfaat bagi anggotanya dan 
juga para pegawai di lingkungan 
Sekretariat Jenderal DPD RI.

“Harapan saya, semoga ke 
depan DWP Setjen DPD RI se-
makin memberikan kontribusi 

positif dalam memberdayakan 
dan me   ma jukan para anggota-
nya. Se moga kita bisa saling ber-
gan dengan   tangan, semangat 
menghadapi tantangan, dan terus 
bersinergi dalam berkarya,” ujar 
Rahman Hadi.

Sementara itu, Ketua DWP 
Setjen DPD RI Zuliana Rahman Hadi 
menjelaskan, DWP Setjen DPD RI 
telah melaksanakan bakti sosial. 
Aksi sosial yang telah dilaksanakan 
salah satunya di Panti Jompo Balai 
Budi Dharma, Bekasi.

“Kami berharap program aksi 
sosial ini memberikan harapan dan 
semangat baru bagi mereka yang 
membutuhkan. Dan memberikan 
pahala kepada mereka yang telah 
sukarela memberikan bantuan atau 
sumbangan,” kata Zuliana Rahman 
Hadi.

Pada kesempatan yang sama 
Penasehat DWP Setjen DPD RI 
Enny Ratnawati LaNyalla Mahmud 
Mattalitti mengapresiasi kegiatan 
DWP Setjen DPD RI karena di masa 
pandemi ini sudah menggelar 
perayaan yang bersifat sosial.  

“Meskipun masih bersifat ter-
batas dan harus menjaga protokol 
kesehatan. Kegiatan bakti sosial 
ke panti jompo telah dilaksanakan 
pada tanggal 24 November 2021 
lalu,” tegasnya.

Secara pribadi, dirinya sa-
ngat mengapresiasi peran ser ta 
DWP Setjen DPD RI dalam menye-
lenggarakan program kegiatan 
sosial tersebut. Dia berharap ke 
depan dapat dilakukan kembali 
kegiatan-kegiatan sosial yang 
ber manfaat bagi anggota dan 
masyarakat umum. (*).
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Awal Tahun 2022 : 
Waspada Bencana 
Hidrometeorologi

Oleh: Arie Aat Hartadi
  (Peneliti di Pusat Kajian Daerah dan 

Anggaran DPD RI)

Berdasarkan data Badan 
Nasional Penanggulang-
an Bencana (BNPB) per 
tanggal 13 Januari 2022 

Indonesia mengalami sebanyak 
148 bencana alam, dengan rincian 
77 kejadian bencana banjir, 45 
cuaca ekstrim, 22 tanah longsor, 
2 karhutla, 1 gempa bumi dan 
1 kejadian gelombang pasang/
abrasi. Kejadian bencana tersebut 
menyebabkan 12 orang meninggal 
dunia, 28 orang luka-luka serta 
200.117 orang menderita dan 
mengungsi. Selain itu, terdapat 
34.011 unit rumah mengalami 
kerusakan mulai dari rusak ringan 
sampai rusak berat. Kejadian 
bencana didominasi oleh bencana 
hidrometeorologi, seperti banjir, 
cuaca ekstrim dan tanah longsor. 
Bencana banjir terjadi hampir di 
sebagian besar wilayah Indonesia. 
Bahkan beberapa wilayah yang 
dulunya bukan merupakan 
kawasan rawan banjir, pada 
akhir tahun 2020 mengalami 
banjir bandang seperti yang 
terjadi di Kecamatan Sukawening 
dan Kecamatan Karang Tengah 

Kabupaten Garut, Jawa Barat dan 
daerah-daerah lainnya.

Banjir adalah salah satu 
bencana di Indonesia yang terjadi 
hampir setiap tahun. Bahkan dalam 
10 tahun terakhir BNPB mencatat 
ada 7.574 kali bencana banjir yang 
terjadi di Indonesia selama periode 
2011 hingga 22 September 2020. 
Banjir yang paling banyak terjadi 
yakni pada tahun 2019 sebanyak 
1.271 kali. Selanjutnya pada tahun 
2017 dan tahun 2013 masing-
masing sebanyak 997 kali dan 776 
kali. Jumlah bencana banjir sempat 
menurun alias paling sedikit terjadi 
yakni pada tahun 2015 sebanyak 
516 kali. Lalu, pada tahun 2016 
bencana banjir kembali melonjak 
yakni mencapai 785 kali.

Secara umum banjir adalah 
suatu kejadian dimana air didalam 
saluran meningkat dan melampaui 
kapasitas daya tampungnya. Ter-
dapat bermacam banjir yaitu banjir 
hujan ekstrim, banjir kiriman, ban-
jir hulu, banjir rob, dan banjir ban-
dang. Setiap jenis banjir tersebut 
memiliki karakteristik yang khas. 
Banjir bandang adalah kejadian 

banjir yang singkat dalam waktu 
sekitar 6 jam yang disebabkan 
oleh hujan lebat, bendungan jebol, 
tanggul jebol. Banjir bandang ini di-
karakterisasikan dengan cepatnya 
kenaikan muka air sungai/saluran. 
Dalam proses kejadian banjir ban-
dang, longsor adalah yang pertama 
terjadi yang dipicu oleh terjadinya 
hujan, selanjutnya banjir bandang 
merupakan kejadian berikutnya 
sebagai kelanjutan dari kejadian 
longsor (Larsen et.al., 2001).

Dampak ekonomi dari ben-
cana banjir bandang adalah 
me nimbulkan kerusakan dan 
kehilang an harta benda sangat 
tinggi secara masif dan cepat, teru-
tama terhadap bangunan rumah 
tinggal (hilang karena hanyut dan 
rusak), infrastruktur seperti jem-
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batan dan jalan yang memerlukan 
biaya besar untuk rehabilitasinya. 
Selain itu kerusakan bangunan in-
frastruktur dapat mengisolasi suatu 
kawasan pemukiman, akibatnya 
biaya untuk evakuasi dan pengiri-
man bantuan menjadi sulit dan ma-
hal. Kehi langan mata pencaharian 
dalam jangka yang cukup lama me-
nyebabkan kelumpuhan ekonomi 
masyarakat yang terkena banjir 
bandang tersebut.

Banyak kalangan menyatakan 
bahwa banjir di Indonesia terjadi 
karena adanya penyalahgunaan tata 
ruang. Salah satunya, Ketua Umum 
Lembaga Swadaya Masyarakat 
Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indo-
nesia (LSM PMPRI) Kang Joker yang 
menilai banjir bandang di Garut 
bukan hanya karena saluran air ter-
sumbat sampah saja. Tetapi ada juga 
penyebab lainnya, yakni lahan di ba-
gian hulunya sudah gundul dan ti-
dak ditanami tanaman keras. Selain 
itu, ditemukan ketidak sesuaian pe-
manfaatan ruang terbuka hijau.

Ruang terbuka hijau bukan 
hanya sekedar menanam tanaman 
hijau, akan tetapi suatu lahan yang 
tersedia dengan pepohonan atau 
tumbuh-tumbuhan yang mempu-
nyai daya resapan air tinggi, se-
hingga tidak menyebabkan banjir 
ataupun tanah longsor. Hal itupun 
diakui oleh Wakil Gubernur Jawa 
Barat Uu Ruzhanul Ulum bahwa 
salah satu penyebab banjir ban-
dang di Garut diakibatkan oleh alih 
fungsi lahan. Akan tetapi, alih fung-
si lahan yang terjadi bukan berarti 
dilakukan secara ilegal. Sebab, 70 
persen hutan di Jawa Barat meru-
pakan hutan yang bisa dimanfaat-
kan untuk kegiatan ekonomi. 

Pemanfaatan ruang di Indo-
nesia harus didasarkan pada RTRW 
yang dalam penyusunannya meng-
acu pada Undang-Undang Nomor 
26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (UU Penataan Ruang). UU 

tersebut mengatur bahwa penata-
an ruang merupakan suatu sistem 
proses perencanaan tata ruang, pe-
manfaatan ruang, dan pengenda-
lian pemanfaatan ruang. Tujuan 
dari penataan ruang ini adalah un-
tuk mewujudkan ruang wilayah na-
sional yang aman, nyaman, produk-
tif, dan berkelanjutan dengan: (1) 
Terwujudnya keharmonisan antara 
lingkungan alam dan lingkungan 
buatan; (2) Terwujudnya keterpa-
duan dalam penggunaan sumber 
daya alam dan sumber daya buatan 
dengan memperhatikan sumber 
daya manusia; dan (3) Terwujud-
nya perlindungan fungsi ruang dan 
pencegahan dampak negatif ter-
hadap lingkungan akibat peman-
faatan ruang. 

Jika mengacu pada UU Pena-
taan Ruang tersebut, maka seha-
rusnya bencana banjir tidak terjadi. 
Banjir terjadi ketika ruang untuk 
meresapnya air limpasan hujan 
berkurang atau tidak ada lagi se-
hingga sungai tidak lagi mampu 
menampung air limpasan hu-
jan dan menggenangi berbagai 
wilayah seperti permukiman, jalan, 
dan berbagai tempat yang bukan 
tempatnya air seharusnya mengalir. 
Jika dilihat dari tujuan penataan 
ruang terlihat bahwa munculnya 
banjir di berbagai wilayah terjadi 
karena adanya ketidakharmonisan 
antara lingkungan alam dengan 
lingkungan buatan sehingga per-
lindungan fungsi ruang dan pence-
gahan dampak negatif terhadap 
lingkungan akibat pemanfaatan 
ruang tidak terwujud.

Badan Meteorologi, Klima-
tologi dan Geofisika (BMKG) telah 
merilis prediksi musim dan iklim 
sepanjang tahun 2022. Masyara-
kat diimbau waspada dan melaku-
kan upaya mitigasi dan antisipasi 
bencana hidrometeorologi. Kepala 
BMKG mengatakan outlook rilis 
prediksi cuaca sepanjang tahun 

ini merupakan hasil analisis iklim 
tahun 2021 dan kondisi dinamika 
atmosfer global. Hasilnya, curah 
hujan tahunan pada tahun 2022 di-
prediksi sedikit lebih tinggi diban-
dingkan dengan normalnya. Kondi-
si normal adalah rata-rata kondisi 
iklim dalam periode referensi pada 
tahun 1981-2010. Namun, pada 
tahun 2022, jumlah curah hujan 
tahun an yang turun diprediksi 
lebih dari 2500 mm.  Dari beberapa 
prediksi cuaca, musim dan iklim 
yang terjadi sepanjang tahun 2022 
ini perlu adanya mitigasi dan anti-
sipasi bencana hidrometeorologi 
sejak dini.

Dalam setiap kejadian bencana, 
maka yang pertama diperlukan 
adalah kemampuan masyarakat itu 
sendiri untuk menghadapinya, kare-
na masyarakat ditempat kejadian 
yang pertama merasakan dampak-
nya, sehingga upaya-upaya menin-
gkatkan pemberdayaan masyarakat 
menjadi sangat penting agar tang-
guh menghadapi bencana. Menu-
rut Maarif (dalam Nugroho, 2012b) 
dalam menghadapi banjir masyara-
kat memerlukan empat kemam-
puan yaitu: pertama, kemampuan 
untuk mengantisipasi ancaman 
bahaya banjir; kedua, kemampuan 
menghindar atau melawan bahaya 
banjir; ketiga, kemampuan untuk 
mengadaptasi bencana dan dam-
pak yang ditimbulkan; keempat, ke-
mampuan untuk pulih kembali se-
cara cepat paska kejadian bencana.

Dalam kesimpulannya Nugro-
ho (2012b) menyebutkan bahwa ciri 
masyarakat yang tangguh dalam 
menghadapi bencana adalah ma-
syarakat yang mampu menghindar 
dan beradaptasi, di mana untuk itu 
diperlukan empat strategi sebagai 
berikut: (1) menjauhkan masyara-
kat dari bencana, (2) menjauhkan 
bencana dari masyarakat, (3) hidup 
harmoni dengan risiko bencana, 
(4) menumbuh kembangkan dan 
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mendorong kearifan lokal masyara-
kat dalam menghadapi bencana. 
Untuk mewujudkan hal itu diper-
lukan waktu dan pembinaan yang 
panjang dan yang penting adalah 
kesadaran yang terinternalisasi 
dalam sebuah komunitas sedemiki-
an rupa sehingga menghasilkan 
kesiapsiagaan dan kapasitas yang 
tinggi dalam menghadapi bencana.

Upaya mitigasi bencana ban-
jir bandang dapat dilakukan den-
gan berbagai pendekatan salah 
satu nya kesiapsiagaan masyara-
kat yaitu dengan meningkatkan 
kemampuan masyarakat dalam 
menghadapi bencana. Sayangnya 
penerapan upaya mitigasi bencana 
banjir bandang belum banyak di-
lakukan para pemangku kepentin-
gan yang berada di daerah berpo-
tensi banjir bandang, dimana pada 
umumnya terkendala lokasi ben-
cana, kapasitas atau keterbatasan 
pakar, serta biaya pelaksanaan dan 

pembinaan.
Hal tersebut, sejalan dengan 

rekomendasi yang telah disusun 
dalam hasil pengawasan Dewan 
Perwakilan Daerah Republik Indo-
nesia (DPD RI) yaitu mendorong 
pemerintah untuk menjadikan 
upaya penanggulangan bencana 
sebagai satu budaya di masyara-
kat. Hal tersebut dilakukan dengan 
mening katkan program sosialisasi 
tanggap bencana di masyarakat. 
Salah satu sasaran utama dari pro-
gram tersebut adalah sekolah-
sekolah agar budaya sadar bencana 
sudah terbudayakan di masyarakat 
Indonesia sejak kecil. 

Dalam konteks ini, DPD RI men-
dorong agar pelajaran dan penge-
tahuan mengenai penanggulangan 
bencana menjadi salah satu muat-
an lokal (mulok) di sekolah sekolah 
seluruh Indonesia. Peningkatan 
budaya penanggulangan bencana 
dilakukan dengan meningkatkan 

program pembinaan Sumber Daya 
Manusia (SDM) tanggap bencana 
kepada seluruh masyarakat Indo-
nesia secara luas. Pemerintah juga 
perlu mempertimbangkan untuk 
membentuk pusat studi bencana 
di daerah-daerah yang memiliki 
risiko bencana yang tinggi. Ter-
kait dengan pendanaan dan pe-
ngelolaan bantuan bencana DPD 
RI mendukung pemerintah pusat 
mengalokasikan anggaran dalam 
bentuk siap pakai, paling sedikit 
2% dari APBN. DPD RI juga mendu-
kung substansi terkait penekanan 
pemerintah daerah mengalokasi-
kan anggaran dalam bentuk dana 
siap pakai paling sedikit 2% dari 
APBD. Selain itu, DPD RI mendo-
rong pemerintah untuk melakukan 
riset mitigasi kebencanaan yang 
komprehensif, seluruh potensi ke-
bencanaan harus segera diidentifi-
kasi, karena potensi bencana cukup 
besar di Indonesia. (*)

Kendaraan melintasi genangan banjir di Jalan Cikini Raya, Jakarta, Selasa (18/1/2022). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.



Undang-Undang Koruptif
Oleh: AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

(Ketua DPD RI )

Desember lalu saya diundang PB HMI MPO 
untuk memberikan orasi dalam training politik 
nasional. Temanya saat itu; “Dilema Otonomi 
Daerah: Antara Aspirasi Lokal dan Desentralisasi 
Praktik Korupsi”.

Saat itu saya sengaja tidak 
banyak berbicara tentang 
praktik korupsi di daerah. 
Karena sudah terlalu ba-

nyak yang membahas hal itu. Mulai 
dari para pakar sampai pegiat an-
ti korupsi. Karena memang fakta-
nya, ada puluhan gubernur dan 
ratusan bupati dan walikota yang 
ditahan KPK dan Kejaksaan. Saya 
mena warkan pemikiran ba ru ten-
tang korupsi, tetapi dari pers pektif 
yang lebih luas dengan memahami 
secara utuh apa itu korupsi baik 
dari terminologi maupun makna. 

Secara umum, korupsi adalah 
tindakan memperkaya atau me-
ngun tungkan diri sendiri, orang lain 
atau kelompok, dengan merugikan 
banyak pihak, baik masyarakat 
luas maupun negara. Dari sini bisa 
kita tarik ke perspektif yang lebih 
luas, tentang makna merugikan 
masyarakat luas dan negara. De-
ngan pemikiran yang lebih luas, 
atau out of the box. Terutama me-
nyangkut kerugian yang dialami 
masyarakat luas.

***
Terbentuknya negara ini, ten tu 

memiliki tujuan yang dituang kan 

dalam Pembukaan Undang-Un-
dang Dasar negara kita. Di ma na 
salah satunya adalah untuk me ma-
jukan kesejahteraan umum, men-
cerdaskan kehidupan bangsa dan 
seterusnya. Hingga pada ujung nya 
adalah terciptanya ke adilan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mencapai tujuan ter-
se but, dibuatlah undang-undang 
seba gai petunjuk bagi aparatur 
negara. Sekaligus sebagai pengikat 
semua elemen bangsa. Undang-
undang dibuat oleh pembentuk: 
DPR dan Pemerintah.

Nah, persoalannya, kita sebut 
apakah apabila ada Undang-Un-
dang yang dibentuk, dan nyata-
nyata menguntungkan kelompok 
dan merugikan masyarakat banyak, 
serta melenceng dari tujuan lahir-
nya negara ini? Saya menyebut 
Undang-Undang Koruptif. Karena 
dilahirkan dan dibentuk dalam 
perspektif korupsi dalam arti yang 
luas.

Jadi, ketika lahir sebuah Un-
dang-Undang yang mengun tung  -
kan segelintir orang atau kelom-
pok dan menyengsarakan rakyat 
banyak, maka sejatinya Undang-

Undang tersebut adalah Undang-
Undang yang Koruptif! Apakah 
itu Undang-Undang, Pera turan 
Daerah, atau regulasi apapun. Se-
lama merugikan negara dan men-
guntungkan kelompok tertentu, 
sejatinya hal itu adalah praktik ko-
rupsi.

Dan, hal itu tentu melanggar 
Konstitusi. Apalagi Indonesia ada-
lah negara yang berdasarkan Ketu-
hanan Yang Maha Esa seperti ter-
maktub di dalam Undang-Undang 
Dasar Pasal 29 Ayat (1). Karena 
negara ini berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa, ma ka sudah seha-
rusnya dalam meng atur kehidupan 
rakyatnya. Para pembuat undang-
undang, harus berpegang pada 
kosmologi dan spirit Ketuhanan. 
Sehingga kebijakan apapun yang 
dibuat dan diputuskan, wajib dile-
takkan dalam kerangka etis dan 
moral agama.

Bila ada kebijakan yang ha nya 
menguntungkan kelompok ter-
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tentu, dan merugikan kebanyakan 
rakyat, apalagi membuat rakyat 
sengsara dan menderita, maka jelas 
kebijakan tersebut telah melang-
gar kerangka etis dan moral agama. 
Yang artinya, kebijakan tersebut 
telah melanggar konstitusi. Dan 
pelanggaran terhadap konstitusi 
adalah pelanggaran terhadap sum-
pah jabatan yang diucapkan den-
gan menyebut nama Tuhan mereka.

***
Kita semua tahu, ada beberapa 

Undang-Undang yang lahir atas 
pesanan sponsor. Apakah sponsor 
pemberi pinjaman dari luar ne-
geri atau sponsor oligarki yang 
menguasai kekayaan sumber daya 
alam.

Kita sering mendengar kritik 
keras tersebut dari para akademisi 
dan pengamat. Tetapi tetap saja 
Undang-Undang tersebut lahir. 
Meskipun ada yang berujung 
diba talkan oleh Mahkamah Kons-
titusi, tetapi tidak sedikit yang 
terus berlaku. Bahkan ada juga 
yang dikatakan oleh Mahkamah 
Konstitusi sebagai open legal 
policy. Artinya tetap sah, karena 
merupakan wewenang pembentuk 
Undang-Undang.

Singkatnya, hal ini menun juk-
kan kepada kita, adanya kepen-
tingan kelompok tertentu yang 
diakomodasi oleh pembentuk 
Un  dang-Undang. Jika kelompok 
ter tentu –yang jumlahnya se dikit– 
diuntungkan, maka jelas ada ke-
lompok lebih besar yang dirugikan. 
Siapa? Kita, rakyat kebanyakan.

***
Belakangan ini marak diskusi 

publik tentang presidential thres
hold. Atau ambang batas pencalo-
nan presiden. Yang ditetapkan me-
lalui Undang-Undang Pemilu –yang 
terbaru: UU Nomor 7 tahun 2017.

Apakah Undang-Undang ter-
sebut juga termasuk Undang-Un-
dang yang koruptif? Mari kita uji 

dengan tiga pisau analisis. Dengan 
tiga pertanyaan mendasar. Perta
ma, apakah presidential threshold 
sesuai dengan konstitusi. Jawabnya 
adalah tidak! Karena memang tidak 
ada perintah konstitusi untuk me la-
kukan pembatasan dukungan un -
tuk pencalonan presiden. Yang ada 
adalah ambang batas keterpilihan 
presiden. Apalagi dalam hal pen-
calonan kepala da erah. Sama sekali 
tidak ada di dalam konstitusi kita.

Tentang itu kita dapat mem-
baca di Undang-Undang Dasar 
hasil amendemen, yakni di dalam 
Pasal 6A ayat (3) dan (4). Di situ 
disebutkan perlu ada ambang 
batas keterpilihan sebagai upaya 
untuk menyeimbangkan antara 
po pularitas dengan prinsip keter-
wakilan yang lebih lebar dan me-
nyebar.

Sebaliknya, tidak ada am bang 
batas pencalonan. Justru dise-
butkan di Pasal 6A Ayat (2) yang 
tertulis; “Pasangan calon Presiden 
dan Wakil Presiden diusulkan oleh 
partai politik atau gabungan par-
tai politik peserta pemilihan umum 
sebelum pelaksanaan pemilihan 
umum. Yang normanya, dari frasa 
kalimat itu adalah; setiap partai 
politik peserta pemilu dapat meng -
ajukan pasangan capres dan cawa-
pres. Dan pencalonan itu diajukan 
sebelum Pilpres dilak  sanakan. Teta-
pi kemudian lahir Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemi-
lu yang merupakan perubahan dari 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 
2008.

Dalam Undang-Undang ter-
sebut, di Pasal 222 disebutkan; 
“Pasangan calon diusulkan oleh 
partai politik atau gabungan 
partai politik peserta Pemilu yang 
memenuhi persyaratan perolehan 
kursi paling sedikit 20 persen dari 
jumlah kursi DPR atau memperoleh 
25 persen dari suara sah secara 
nasional pada Pemilu anggota DPR 

sebelumnya”.
Selain memberi ambang batas 

yang angkanya entah dari mana 
dan ditentukan siapa, di P a sal terse-
but juga terdapat kalimat; “pada 
Pemilu anggota DPR sebelumnya”. 
Yang kemudian menjadikan kom-
posisi perolehan suara partai secara 
nasional atau kursi DPR tersebut 
diambil dari komposisi yang lama. 
Atau periode 5 tahun sebelumnya. 
Sungguh, pasal yang aneh dan me-
nyalahi konstitusi. Apalagi meng-
gunakan basis hasil suara yang su-
dah “basi”. Karena basis suara hasil 
Pemilu 5 tahun yang lalu.

Kedua, apakah Undang-Un -
dang Nomor 7 Tahun 2017 su dah 
sesuai dengan keinginan masya-
rakat, terutama menyangkut presi
dential threshold? Jelas, presidential 
threshold mengerdilkan potensi 
bangsa. Karena sejatinya negeri ini 
tidak kekurangan calon pemim pin. 
Tetapi, kemunculannya digem-
bosi aturan main yang seka ligus 
mengurangi pilihan rakyat untuk 
menemukan pemimpin ter baik-
nya. Semakin sedikit kandidat 
yang bertarung, akan semakin 
mengecilkan peluang munculnya 
pemimpin yang terbaik.

Belum lagi jika kita lihat dari sisi 
partai politik sendiri. Setiap partai 
politik pasti bertujuan meng usung 
kadernya untuk menjadi calon pe-
mimpin bangsa. Faktanya, dengan 
adanya presidential thres hold, partai 
politik yang memperoleh kursi ke-
cil, tidak berdaya di hadapan partai 
politik besar terkait keputusan ten-
tang calon yang akan diusung ber-
sama. Sehingga yang ada adalah: 
kita hanya akan menyaksikan par-
tai-partai besar yang berkoalisi un-
tuk mengusung calon. Dan bila per-
lu hanya ada dua calon yang head 
to head. Atau kalau perlu ada calon 
melawan kotak kosong. Seperti ter-
jadi di beberapa Pilkada.

Ketiga, apakah presidential 
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thres hold dimaksudkan untuk mem-
perkuat sistem presidensial dan 
demokrasi atau justru sebaliknya, 
memperlemah? Kalau didalilkan un-
tuk memperkuat sistem presiden-
sial, agar presiden terpilih memiliki 
dukungan yang kuat di parlemen, 
justru secara teori dan praktek, 
malah membuat mekanisme check 
and balances menjadi lemah. Kare-
na, partai politik besar dan gabung-
an partai politik menjadi pendu-
kung presiden terpilih.

Akibatnya, yang terjadi adalah 
bagi-bagi kekuasaan dan partai 
politik melalui fraksi di DPR menjadi 
legitimator kebijakan pemerintah. 
Termasuk secepat kilat menyetujui 
apapun kebijakan pemerintah. 
Termasuk terhadap PERPPU atau 
calon-calon pejabat negara yang 
dikehendaki pemerintah.

Jadi, kalau ditimbang dari sisi 
manfaat dan mudarat-nya, presi
dential threshold ini penuh dengan 
mudarat. Apalagi ambang batas 
pencalonan itu juga menyumbang 
polarisasi yang tajam di masyara-
kat akibat minimnya jumlah calon. 
Terutama dalam dua kali Pilpres 
terakhir, di mana kita hanya diha-
dapkan dengan dua pasang calon 
saja yang berhadap-hadapan.

Dan kita sebagai bangsa disu-
guhi kegaduhan nasional. Di mana 
sesama anak bangsa saling melaku-
kan persekusi. Saling melaporkan 
ke ranah hukum. Seolah tidak ada 
lagi ruang dialog dan tukar pikiran. 
Semakin menjadi lebih parah ke-
tika ruang-ruang dialog yang ada 
juga semakin dibatasi dan diper-
sekusi. Baik secara frontal oleh pres
sure group, maupun dibatasi secara 

resmi oleh institusi negara.
Kita menyaksikan sweeping 

bendera. Sweeping kaos. Pembu-
baran forum diskusi. Pembubaran 
forum pertemuan dan lain seb-
againya. Sama sekali tidak mencer-
minkan kehidupan yang beradab. 
Tetapi lebih kepada tradisi bar-bar.

Inilah dampak buruk dari 
penerapan ambang batas pencalo-
nan presiden. Dalam kasus terten-
tu, juga terjadi di ajang pemilihan 
kepala daerah, di mana rakyat diha-
dapkan hanya kepada dua pilihan.

Jadi, apakah Undang-Undang 
tersebut merugikan rakyat atau 
tidak? Atau kita balik pertanyaan-
nya. Siapa yang diuntungkan den-
gan aturan tersebut? Rakyat keba-
nyakan, atau kelompok tertentu? 
Saya kembalikan kepada Anda 
semua. (*)
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Ria Mayang Sari, SH, MH :

Ingin Optimal di DPD RI 
Sejumlah wajah baru mewarnai 

Dewan Perwakilan Daerah 
Republik Indonesia (DPD RI) 

periode 2019-2024, salah satunya 
adalah Ria Mayang Sari. Dia terpilih 

sebagai senator dari daerah 
pemilihan Provinsi Jambi hasil 

Pemilu 2019.

Bagi Ria Mayang Sari, dunia politik bukanlah hal yang 
asing bagi dirinya. Pada Pemilu 2014, dia ikut pemilu 
legisatif tingkat kabupaten dari Partai Demokrat yang 
mengantarkannya menduduki kursi Ketua DPRD Kabu-

paten Bungo, Jambi, periode 2014-2019. Pada Pemilu 2019, dia 
memilih mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI.

Alasannya anak dari pasangan Fachrori Umar dan Rahimah 
Fachori lebih memilih DPD RI ketimbang DPR RI karena DPD 
RI lebih independen dan mandiri dalam memperjuangkan 
aspirasi daerah dan rakyat. Terlebih DPD RI memiliki 
fungsi dan wewenang cukup kuat dan signifikan dalam 
menentukan arah kebijakan negara, khususnya berkaitan 
dengan kepentingan daerah. 

Melalui DPD RI, Ria ingin memperjuangkan aspirasi 
daerah secara optimal. Dengan menjadi Anggota DPD RI pula, 
dia berharap dapat meningkatkan kolaborasi dan kerja sama 

antara Anggota DPD RI dan DPR RI dalam memperjuangkan 
berbagai program yang dibutuhkan Provinsi Jambi di tingkat 

pemerintah pusat.
“Saya melihat cukup banyak kepentingan Provinsi Jambi dan 

kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang harus diperjuangkan 
oleh anggota DPD RI. Dalam konteks inilah, kemudian saya 
memilih menjadi Anggota DPD RI,” ujar Ria kepada Majalah 
Senator, Kamis (23/12/2021). Berikut petikan wawancaranya.

Apa yang Anda perjuangan untuk daerah?
Dalam kedudukan sebagai wakil daerah, ada banyak hal 

yang ingin diperjuangkan. Di antaranya, memperjuangkan agar 
Provinsi Jambi memperoleh porsi anggaran yang lebih besar dari 
APBN, mengupayakan agar Provinsi Jambi mendapatkan berbagai 
program pembangunan yang memadai dari kementerian terkait.

Senat Kita
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Sebagai senator dari kalangan milenial, apakah 
tantangan yang Anda rasakan di DPD RI?

Tantangannya tentu berbeda ketika saya menjadi 
Ketua DPRD. Di tingkat daerah, ruang lingkupnya tidak 
terlalu luas dengan jumlah anggota DPRD yang tidak 
terlalu banyak. Maka, mengonsolidasi kepentingan 
dan menyepakati satu kebijakan jauh lebih sederhana. 
Sebaliknya di DPD RI, kebijakan yang dibahas kepen-
tingannya cukup tinggi. Cakupan kebijakan yang 
hendak disusun mencakup keseluruhan wilayah Indo-
nesia dan pihak-pihak yang terlibat dalam membahas 
dan menetapkan kebijakan tersebut sangat banyak 
sehingga perlu strategi dan kesabaran yang tinggi 
dalam membahasnya. 

Sebagai milenial, sebenarnya kami diuntungkan 
dalam melaksanakan tugas-tugas senator. Misalnya, 
dapat memanfaatkan teknologi dan informasi un-
tuk mengoptimalkan tugas dan fungsi senator. Du-
lu, penyerapan aspirasi masyarakat dan publikasi 
dilakukan secara konvensional dengan langsung ke 
lapangan. Saat ini, sangat terbantu dengan adanya 
media sosial. Saya bisa menyerap aspirasi dan menyam-
paikan berbagai publikasi kegiatan atau kinerja 
sebagai senator langsung ke masyarakat dengan cara 
yang mudah, efektif dan efisien. (*)

Nama : 
Ria Mayang Sari, SH, MH

Tempat Tanggal Lahir : 
Muara Bungo, 29 Maret 1986

Jabatan : 
Anggota Komite II DPD RI/ Anggota Badan 

Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI
Pendidikan : 

Fakultas Hukum Universitas Jambi (2004-2008) 
dan Magister Hukum Universitas Batanghari 

(2014-2016)
Suami : 

Kompol Rinaldo Aser, SH, SIK
Anak : 

Anindya Azzahra Alyasa 
Penghargaan : 

Indonesian Kartini Award Citra Prestasi Anak 
Bangsa 2015 dan Penghargaan atas Prestasi, 

Apresiasi dan Dedikasi dalam Memajukan PKK, 
GOW dan DWP Kabupaten Bungo 2015

DATA DIRI

Apakah sudah terealisasi?
Alhamdulillah, sebagian besar sudah terealisasi. 

Sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasi 
masyarakat, saya berkomitmen menyampaikan dan 
memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya 
yang berkaitan dengan sektor pertanian, kesehatan, 
perikanan, UMKM, perumahan dan pendidikan.

Sampai saat ini sudah banyak sekali program 
atau bantuan dari pemerintah pusat yang saya bawa 
langsung ke masyarakat Jambi. Mulai dari bantuan 
bibit, peralatan pertanian, bantuan bibit ikan, makanan 
olahan ikan, bantuan perumahan, beasiswa dan lain 
sebagainya. Jika melihat perkembangan dan capaian 
saat ini, insya Allah secara bertahap berbagai harapan 
tersebut dapat terealisasi pada tahun 2024 ke depan.

Walau sudah banyak yang terealisasi, namun 
dalam perkembangannya ada beberapa harapan atau 
aspirasi, terutama dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) 
Jambi yang menjadi “pekerjaan rumah” terbesar, yakni 
untuk memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang 
selama ini dikelola sepenuhnya oleh pemerintah pusat. 
Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa Provinsi 
Jambi merupakan daerah yang memberikan kontribusi 
sangat besar di sektor sawit.

Maka sudah seharusnya Provinsi Jambi mem-
peroleh bagian dari kontribusi tersebut, yang dapat 
dipergunakan untuk meningkatkan kualitas dan 
kuantitas produksi pada sektor ini. Saya berkeyakinan, 
hal ini tak hanya menjadi harapan Provinsi Jambi. 
Melainkan harapan bagi seluruh provinsi atau kabu-
paten/kota penghasil sawit yang signifikan. Aspirasi ini 
tentu sangat penting untuk saya perjuangkan.

Strateginya bagaimana agar tercapai?
Dalam beberapa diskusi, kami anggota DPD RI, 

Pemprov Jambi dan anggota DPR RI berupaya akan 
memperjuangkan aspirasi ini dengan berbagai cara. 
Antara lain, menjalin komunikasi politik dengan 
pemerintah pusat. Namun, sekarang persoalannya 
terkait dengan peraturan perundang-undangan. Untuk 
itu, perlu ada aturan yang dirubah. Salah satunya, 
Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan 
Daerah. 

Dengan demikian, agenda ke depan adalah 
bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut 
dapat mengakomodir perimbangan keuangan pusat 
dan daerah yang ideal, khususnya terkait DBH Sawit 
yang selama ini dikelola oleh Badan Pengelola Dana 
Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS). Saya berharap, 
ada formulasi yang berbeda atau khusus untuk 
daerah penghasil sawit dengan kriteria tertentu dalam 
pembagian DBHnya.
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Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan B Najamudin ketika memimpin Sidang 
Paripurna Luar Biasa DPD RI, Kamis (16/12/2021). (Foto Setjen DPD RI)

Komite I DPD RI bertemu dengan KPK dalam rapat kerja yang digelar Selasa 
(14/12/2021) di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. (Foto: 
Setjen DPD RI).

Menkumham Yasonna A Laoly menyerahkan dokumen kepada Ketua PPUU 
DPD RI Badikenita Br Sitepu saat rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR RI, 
Senin (6/12/2021). (Foto Setjen DPD RI)

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin ketika menghadiri Apresiasi 
Pengurus & Pengukuhan Ketua Umum Idepreneurs 2022-2024, di Jakarta, 
Selasa (14/12/2021). (Foto Setjen DPD RI)

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono didampingi Sekjen DPD RI Rahman Hadi 
bersama sejumlah senator pada acara launching logo Setjen DPD RI, pencanangan 
transformasi digital Setjen DPD RI, serta pencanangan core values “BerAKHLAK” 
dan employer branding “Bangga Melayani Bangsa”, di Gedung Nusantara IV, 
Komplek Parlemen Senayan, Selasa (14/12/2021). (Foto Setjen DPD RI)

Galeri
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Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengadakan kunjungan kerja bersama Komite I DPD RI di titik nol lokasi IKN baru di Kalimantan Timur, Senin (29/11/2021). 
(Foto Setjen DPD RI)

Komite IV DPD RI saat melakukan pertemuan dengan Perwakilan BPK RI 
Sumatera Selatan, di Palembang membahas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK 
RI Semester I Tahun 2021, Selasa (7/12/2021). (Foto Setjen DPD RI)

Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir bersama sejumlah 
pejabat di lingkungan Setjen DPD RI usai launching logo Setjen DPD RI, pencanangan 
transformasi digital Setjen DPD RI, serta Pencanangan core values “BerAKHLAK” dan 
employer branding “Bangga Melayani Bangsa”, di Gedung Nusantara IV, Komplek 
Parlemen Senayan, Selasa (14/12/2021). (Foto Setjen DPD RI)

Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Setjen DPD RI Enny Ratnawati 
LaNyalla didampingi Ketua DWP Setjen DPD RI Zuliana Rahman Hadi 
mengunjungi dan menyantuni warga korban kebakaran di kawasan Cikini, 
Jakarta. Jumat (24/12/2021). (Foto Setjen DPD RI)
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Deputi Bidang Persidangan DPD RI Sefti Ramsiaty bersama pejabat 
perempuan di lingkungan Setjen DPD RI usai apel pagi memperingati Hari 
Ibu Ke-93, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 
(22/12/21). (Foto Setjen DPD RI)



PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI
SERTA 

SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI
mengucapkan :

2022
Selamat Tahun Baru


