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Dalami Persoalan PCR, Ciptaker dan BLBI:

DPD RI 
BENTUK 
TIGA PANSUS 

Empat Pimpinan DPD RI menghadiri sidang paripurna, Selasa (11/1/22), yang salah satu agendanya mengesahkan pembentukan tiga panitia khusus (pansus), 
yaitu Pansus PCR, Pansus UU Ciptaker dan Pansus BLBI. (Foto Setjen DPD RI)
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Dewan Perwakilan 
Daerah Republik 

Indonesia (DPD-RI) 
akhirnya membetuk 

tiga Panitia Khusus 
(Pansus) sekaligus 

untuk mendalami isu 
tentang mahalnya 
biaya Polymerase 

Chain Reaction (PCR), 
masalah Undang-

Undang Cipta Kerja 
(Ciptaker) dan soal 
Bantuan Likuiditas 

Bank Indonesia 
(BLBLI). Dalam enam 

bulan ke depan, ketiga 
persoalan itu akan 

dikupas tuntas oleh 
para senator.

berasal dari alat kelengkapan peng-
usul dan sisanya masing-masing 
dua anggota dari alat kelengkapan 
lainnya. 

Dengan telah ditetapkan dan 
disetujuinya komposisi dan ke-
ang gotaan dari masing-masing 
pansus yang diusulkan oleh 
alat kelengkapan pengusul dan 
alat kelengkapan lainnya, maka 
pansus sudah bisa menjalankan 
pekerjaannya.

“Dengan mempertimbangkan 
efektivitas dan efisiensi waktu kerja 
pansus dalam membahas isu-isu 
terkait, pansus sudah bisa memulai 
tahapan-tahapan pekerjaan. Sela-
mat bekerja untuk ketiga pansus. 
Semoga mendapatkan hasil 
mak simal dan membuat terang 
benderang permasalahan yang 
me rugikan rakyat tersebut,” kata 
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono 
(Maluku) dalam Sidang Paripurna 
ke-7 DPD RI Masa Sidang III 
Tahun Sidang 2021-2022,  Selasa 
(11/1/2022).

Sidang paripurna tersebut 

dipimpin Ketua DPD RI,  AA LaNyalla 
Mahmud Mattalitti (Jatim) dan 
lengkap dihadiri secara fisik oleh 
tiga Wakil Ketua DPD RI, yakni Nono 
Sampono (Maluku), Mahyudin 
(Kaltim) dan Sultan B. Najamudin 
(Bengkulu).

Pembentukan ketiga pan-
sus tersebut oleh DPD RI un tuk 
menjalankan fungsi pengawasan-
nya. Tiga isu yang diangkat di 
masing-masing pansus tersebut 
sudah menjadi pembicara publik 
dan dinilai telah merugikan masya-
rakat dan negara, seperti dalam 
pelaksanaan tes PCR Covid-19. 

Tes PCR menjadi persyaratan 
bagi masyarakat dalam beraktivitas 
dan untuk mempercepat pena-
nganan Covid-19. Bagi masya-
rakat yang ingin bepergian meng-
gunakan moda transportasi umum, 
terutama pesawat udara diwajibkan 
tes PCR.

Persoalannya bukan terletak 
pada kewajiban tes PCR-nya, me-
lainnya masalah biayanya. Masya-
rakat dibebani biaya yang tinggi 

Pembentukan ketiga pan-
sus tersebut disepakati 
pada Sidang Paripurna 
ke-6 DPD RI, 16 Desember 

2021. Kemudian pada Sidang 
Paripurna ke-7 DPD RI Masa Sidang 
III Tahun Sidang 2021-2022,  Selasa 
(11/1/2022) menyetujui komposisi 
dan keanggotaan pansus yang 
diusulkan oleh alat kelengkapan 
pengusul dan alat kelengkapan 
lainnya.

Berdasarkan ketentuan tentang 
Tata Tertib DPD RI,  keanggotaan 
pansus berasal dari perwakilan alat 
kelengkapan dan atau kelompok 
provinsi yang ditetapkan dalam 
sidang paripurna. Keanggotaan 
Pansus diwakili oleh 11 anggota. 
Komposisi keanggotaan pansus 
sudah disepakati tiga anggota Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto Setjen DPD RI)
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Para anggota DPD Sidang Paripurna Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa 
(11/1/22). (Foto: ist.)

untuk tes PCR tersebut. Pada awal-
awal penggunaan tes PCR tersebut, 
biayanya bisa mencapai Rp2 juta 
rupiah dan bahkan lebih sesuai 
cepat atau lambatnya hasilnya 
keluar.

Kemudian pemerintah telah 
dua kali menurunkan biaya tes PCR 
tersebut. Terakhir biaya tes PCR 
tersebut Rp257.000 untuk Jawa-
Bali dan Rp300.000 untuk luar 
Jawa-Bali. Biaya tersebut dinilai 
masih mahal dibandingkan dengan 
di India. “Di India bisa lebih murah, 
hanya Rp150 ribuan,” kata Sultan B.  
Najamudin, beberapa waktu lalu.

Bukan hanya masalah mahal-
nya biaya tes PCR. Ada “aroma 
bisnis” dalam penerapan tes PCR 
tersebut. Bahkan dua menteri 
disebut-sebut terlibat dalam bisnis 
PCR ini, yaitu Menteri Koordinator 
Kemaritiman dan Investasi Luhut 
Binsar Pandjaitan dan Menteri 
BUMN Erick Thohir.

“Patut diduga adanya keterl-
ibatan beberapa regulator dalam 
bisnis ini, sehingga ada konflik 

kepentingan atau minimal tra
ding influence. Padahal dalam 
situasi pandemi, regulator wajib 
menetapkan harga atau melayani 
rakyat di tengah pandemi,” kata 
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas 
Publik DPD RI Edwin Pratama Putra 
(Riau).

Sedangkan pembentukan 
Pansus UU Cipta Kerja, yaitu 
berhubungan dengan putusan 
Mahkamah Konstitusi (MK) terkait 
judicial review atau uji materi UU 
tersebut. DPD RI akan menghimpun 
berbagai pengetahuan substantif 
mengenai UU Cipta Kerja, terutama 
pasca putusan MK.  

Pansus UU Ciptaker akan 
menyiapkan substansi materi atau 
isi dari UU Cipta Kerja itu sendiri. 
Sumbangsih pemikiran, saran, 
dan masukan dari berbagai pihak 
terutama yang memiliki keterkaitan 
dan urgensi yang tinggi terhadap 
pembahasan UU Cipta Kerja, pasca 
Putusan MK. 

“Perlu menganalisa poten-
si sisi positif maupun negatif nya 

terhadap rakyat serta penye leng-
gara pemerintahan di da erah. 
Terpenting menemukan alter-
natif solusi yang logis untuk 
meminimalisir risiko hukum, so-
sial politik, serta ekonomi yang 
mungkin terjadi pasca Putusan MK 
tersebut,” kata Wakil Ketua DPD RI, 
Mahyudin.

Pansus UU Ciptaker memer-
lukan banyak masukan, karena 
sejak awal menuai banyak polemik 
dan penolakan, salah satunya dari 
kalangan kepala daerah, terakhir 
dengan terbitnya putusan MK, yang 
menyatakan bahwa pembentukan 
UU Ciptaker tidak konstitusional 
bersyarat selama 2 tahun. 

DPD RI sebagai pihak yang 
dapat dikatakan ikut terlibat da-
lam tahap pembahasan tripartit 
bersama DPR dan Pemerintah, sejak 
awal telah memberikan pandangan 
dan masukan yang signifikan, ter-
utama terkait kepentingan daerah. 

Menjadi sangat penting ba-
gi DPD RI untuk menentukan 
sikap yang benar dan bijak dalam 
menyikapi putusan MK tersebut, 
bukan semata-mata karena tugas 
dan fungsi yang diamanatkan 
oleh UUD 1945, namun juga tang-
gungjawab moral dan politik 
ter hadap rakyat di daerah yang 
diwakili oleh para anggota DPD RI.  

Berkenaan dengan pemben-
tukan Pansus BLBI, yaitu terkait 
aspirasi yang disampaikan Lem-
baga Penyelidikan Ekonomi dan 
Keuangan Negara (LPEKN) ke DPD 
RI. LPEKN menilai total aset BLBI 
yang ditagih  bisa lebih dari Rp110 
triliun. Sedangkan yang ditagih 
Satgas BLBI hanya Rp110 triliun.

“Perlu dilakukan pendalaman 
dan penggalian informasi  yang 
lebih komprehensif dari sejumlah 
sumber sebagai masukan kepada 
satgas penagihan kewajiban BLBI 
dan Kementerian Keuangan,” kata 
La Nyalla. (*)
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Mahalnya Biaya Tes PCR

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 
(DPD RI) membentuk Panitia Khusus (Pansus) 
Polymerase Chain Reaction (PCR). Pembentukan 
pansus ini merespons keluhan masyarakat yang 
mengeluhkan mahalnya biaya tes PCR dan 
adanya “aroma bisnis” dalam pelaksanaan tes 
PCR tersebut.

Fahira Idris (Foto Setjen DPD RI)

Ketua Pansus PCR DPD 
RI, Fahira Idris (DKI Ja-
karta) menyebutkan, 
pem ben tukan Pansus 

PCR ini merupakan respons cepat 
DPD RI atas berbagai persoalan 
bangsa yang menjadi concern atau 
perhatian besar dari seluruh rakyat.  

Isu tes PCR yang sejak awal 
pandemi hingga sekarang masih 
menjadi polemik di tengah-tengah 
masyarakat. Isu PCR di masyarakat 
dinamikanya begitu tinggi. Begitu 
juga di media massa, isu ini juga 
demikian masif diulas. Bahkan, 

dinamika isu PCR yang lebih tinggi 
lagi bisa ditemui di berbagai plat-
form media sosial. 

“Dinamika yang terjadi terkait 
PCR ini, salah satunya adalah soal 
harga tes PCR yang dinilai mahal. 
Banyak pihak mengindikasikan 
ada kekeliruan kebijakan. Situasi 
ini menyebabkan munculnya 
duga an ada sejumlah pihak yang 
memanfaatkan pandemi ini untuk 
mengeruk keuntungan lewat tes 
PCR,” kata Fahira, Kamis (20/1/2022).

Di saat yang bersamaan, 
dijelaskan Fahira, pemerintah yakin 

penetapan dan evaluasi harga PCR 
sudah sesuai aturan dan tidak ada 
pihak manapun yang diuntungkan 
secara komersial.

“Sebagai wakil rakyat, ka mi 
punya tanggung jawab konsti-
tusional dan tanggung jawab moral 
untuk menelusuri soal PCR ini agar 
semuanya clear dan tidak menjadi 
bola liar,” ujar Fahira Idris di Komplek 
Parlemen, Senayan, Jakarta (20/1).

Menurut Fahira, Pansus PCR 
ini menjadi ikhtiar DPD RI un-
tuk melakukan identifikasi dan 
klarifikasi, menyajikan pe ta subs-
tansi persoalan dan mem berikan 
masukan, pemikiran, gagasan.

Selain itu, target dari Pansus 
PCR adalah memberi rekomendasi 
terkait dugaan kebijakan PCR yang 
membebani publik, khususnya me-
nyangkut transparansi dan akun-
tabilitas serta isu konflik kepen-
tingan.

Dalam pandangan Fahira, ada 
dua isu utama yang akan ditelusuri 
Pansus PCR DPD RI. Pertama, 
apakah regulasi yang ada dibidang 
kebijakan PCR telah memadai, 
transparan dan akuntabel da lam 
memastikan kepentingan masya-
rakat terjamin.Kedua, apakah ter-
dapat konflik kepentingan dari 
penyelenggara negara di dalam 
kebijakan bisnis PCR.

Memang sejak pandemi, peme-
rintah telah menerapkan tes PCR 
dalam upaya mencegah penularan 
Covid-19. Tes PCR bagi masyarakat 
untuk mengetahui seseorang positif 
Covid-19 atau tidak. Bahkan tes PCR 
tersebut menjadi syarat wajib bagi 
masyarakat yang akan melakukan 
perjalanan menggunakan moda 
transportasi umum, terutama pesa-
wat udara.

Persoalannya bukan terletak 
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pada kewajiban tes PCR-nya, 
me lain kan masalah biayanya 
yang dinilai begitu mahal. Pada 
awal-awal penggunaan tes PCR 
tersebut, biaya untuk satu kali tes 
bisa mencapai Rp2 juta, bahkan 
lebih sesuai permintaan cepat 
atau lambatnya hasilnya keluar. 
Sementara masa berlakunya hanya 
1x24 jam. 

Kemudian pemerintah telah 
dua kali menurunkan biaya tes PCR 
tersebut. Terakhir biaya tes PCR 
tersebut Rp257.000 untuk Jawa-
Bali dan Rp300.000 untuk luar 
Jawa-Bali. Biaya tersebut dinilai 
masih mahal dibandingkan dengan 
di India. “Di India bisa lebih murah, 
hanya Rp150 ribuan,” kata Wakil 
Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin 
(Bengkulu), beberapa waktu lalu.

Mahalnya biaya tes PCR ini 
dikeluhkan oleh masyarakat, ter-
masuk dari kalangan politisi di 
Senayan. Masyarakat harus menge-
luarkan biaya yang cukup besar 
untuk tes PCR yang menjadi salah 
satu persyaratan untuk melakukan 
perjalanan menggunakan pesawat 
udara. Bahkan biaya tes PCR ter-

sebut lebih mahal dari harga tiket 
pesawat udara. 

“Padahal kami di Riau, harus 
melakukan tes PCR untuk ke luar-
masuk ke Jawa atau provinsi lain,” 
keluh anggota DPD RI dari daerah 
pemilihan Riau Edwin Pratama 
Putra dalam pernyataannya akhir 
2021 lalu.

Edwin juga mengungkapkan, 
sebagai pimpinan Badan Akun-
tabitas Publik (BAP) DPD RI, pihak-
nya banyak menerima keluhan dan 
kekecewaan publik terkait masalah 
mahalnya biaya tes PCR tersebut.

Lebih mengagetkan Edwin, 
pada saat biaya tes PCR ditu run-
kan menjadi Rp500.000, keuntung-
annya masih bisa 150%. Apalagi 
diawal pandemi, biaya tes PCR pada 
kisaran Rp1,5 sampai Rp2 juta.

Aroma Bisnis

Dari catatan Indonesia Corrup
tion Watch (ICW) yang dilansir 
dari Majalah Tempo, sejak awal 
pandemi hingga penurunan harga 
bulan lalu, keuntungan yang diraup 
pengusaha pada bisnis PCR ini 

mencapai sekitar Rp10,4 triliun.
Bahkan dua menteri disebut-

sebut terlibat dalam bisnis PCR ini, 
yaitu Menteri Koordinator Kema-
ritiman dan Investasi Luhut Binsar 
Pandjaitan dan Menteri Badan 
Usa ha Milik Negara (BUMN) Erick 
Thohir.

“Dari pemberitaan media ter-
gambar adanya regulator yang 
juga ikut bisnis PCR. Ini tentu 
sudah bisa masuk kategori trading 
influence. Dimana patut diduga ada 
kolaborasi antara pemburu rente 
dengan pembuat kebijakan. Sudah 
sewajarnya skandal PCR ini diusut,” 
tegas Edwin.

Keterlibatan Erick Thohir da-
lam bisnis PCR ini dibenarkan oleh 
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya 
Sinulingga. Keterlibatan peru sa-
haan Erick dalam bisnis labora-
torium PT GSI hanya 2,5% dari nilai 
total jumlah tes PCR di Indonesia.

“Ini bukan soal 2,5%atau 1%. 
Ini soal trading influence. Ini soal 
regulator yang juga berbisnis di 
dalam bisnis yang diatur regulator 
itu sendiri. Keterlibatan regulator 
dalam bisnis ini sudah menciderai 
azas kepatutan karena ada konflik 
interest pribadi,” tegas anggota DPD 
RI, Habib Banua (Kalsel).

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B. 
Najamudin meminta semua pihak 
yang terlibat dalam tes PCR tidak 
menjadi pandemi Covid-19 yang 
ditetapkan pemerintah sebagai 
ben cana non alam ini untuk dijadi-
kan ladang bisnis.

“Tidak boleh ada pihak mana-
pun yang berbisnis mengambil 
keuntungan sedikitpun dengan 
me manfaatkan situasi bencana 
saat ini. Bicara pelayanan kesehatan 
bagi masyarakat dalam konteks 
apapun tidak bisa ditinjau dari 
untung-rugi. Yang menjadi tu gas 
utama kita semua adalah memas-
tikan keselamatan seluruh rakyat 
Indonesia,” tegas Sultan. (*)Ilustrasi tes PCR. (Foto Ist) 
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Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin (Bengkulu) saat bersilaturahim dengan Bupati Bogor Ade Yasin membahas UU Ciptaker, di Kantor Bupati Bogor, 
Cibinong, Bogor, Senin (17/1/2022). (Foto Setjen DPD RI)

Selain Pansus PCR, Dewan Perwakilan Daerah 
Republik Indonesia (DPD RI) juga membentuk 
Pansus UU Ciptaker. Tujuannya, untuk meng-
himpun berbagai pengetahuan substantif, 
terutama pasca putusan Mahkamah Konstitusi 
(MK). 

Memperjuangkan Aspirasi 
Daerah di UU Ciptaker

perundangan sebelumnya?
Putusan MK itu dinilai telah 

memunculkan tiga masalah formil. 
Pertama, pembentukan UU Cipta 
Kerja tidak sesuai dengan UU 
No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 
Tahun 2019 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan 
(UU P3). 

“Metode omnibus law yang 
diadopsi dan digunakan untuk 
membentuk UU Cipta Kerja ini 
belum diatur dalam UU P3,” tegas 
Wakil Ketua DPD RI Mahyudin 
(Kaltim) dalam Executive Brief, di 

Ciptaker itu dibatalkan, tetap 
diberlakukan dengan syarat atau 
hanya ditangguhkan berlakunya, 
sehingga hukum yang diterapkan 
tetap mengacu pada aturan 

Putusan MK terkait UU 
Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Ciptaker tersebut 
tidak menemukan kesim-

pulan yang tegas. Apakah UU 
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Gedung Nusantara III, Komplek Par-
lemen, Jakarta, Kamis (13/1/2021).

Terkait tiga masalah formil 
tersebut, DPD RI perlu menyiapkan 
substansi materi atau isi dari UU 
Ciptaker itu sendiri. Sumbangsih 
pemikiran, saran, dan masukan 
dari berbagai pihak terutama yang 
memiliki keterkaitan dan urgensi 
yang tinggi terhadap pembahasan 
Revisi UU Cipta Kerja sangat 
dibutuhkan. 

Mahyudin menilai UU Ciptaker 
tersebut tidak memenuhi asas 
kejelasan tujuan dan rumusannya. 
Lantaran ditemukan banyaknya 
substansi yang berubah antara 
rancangan yang dibahas dengan 
yang disahkan.

Bukan itu saja, UU Ciptaker 
itu dalam pembahasannya juga 
tidak memenuhi asas keterbukaan, 
karena tidak ada ruang partisipasi 
publik yang maksimal. Terlebih lagi 
naskah akademik dan RUU Ciptaker 

tidak dapat diakses dengan mudah 
oleh masyarakat.

Pansus UU Ciptaker, menurut 
Mahyudin perlu menyiapkan subs-
tansi materi atau isi dari UU Cipta 
Kerja itu sendiri. Sumbangsih 
pemikiran, saran, dan masukan 
dari berbagai pihak terutama yang 
memiliki keterkaitan dan urgensi 
yang tinggi terhadap pembahasan 
UU Ciptaker.

Perlu menganalisa potensi sisi 
positif maupun negatifnya terhadap 
rakyat serta penyelenggara pe-
me rintahan di daerah dan yang 
terpenting menemukan alter natif 
solusi yang logis untuk memi-
nimalisir risiko hukum, sosial politik, 
serta ekonomi yang mungkin 
terjadi pasca putusan MK tersebut.

Pansus UU Ciptaker memer-
lukan banyak masukan, karena 
sejak awal menuai banyak polemik, 
dan penolakan, salah satunya dari 
kalangan kepala daerah, terakhir 

dengan terbitnya putusan MK yang 
menyatakan bahwa pembentukan 
UU Ciptaker inkonstitusional ber-
syarat selama 2 tahun. 

DPD RI sebagai pihak 
yang ikut terlibat dalam tahap 
pembahasan tripartit bersama 
DPR dan Pemerintah, awal telah 
memberikan pandangan dan 
masukan yang signifikan, terutama 
terkait kepentingan daerah. 

“Maka dalam hal ini, menjadi 
sangat penting bagi DPD RI untuk 
menentukan sikap yang benar dan 
bijak dalam menyikapi putusan 
MK tersebut. Bukan semata-mata 
karena tugas dan fungsi yang 
diamanatkan oleh UUD 1945, 
namun juga tanggungjawab 
moral dan politik terhadap rakyat 
di daerah yang diwakili oleh para 
anggota DPD RI,” ujar Mahyudin.

Ketua Pansus Cipta Kerja 
DPD RI, Alirman Sori (Sumbar) 
mengatakan, pihaknya baru per-
tama kali mendengar istilah inkons-
titusional bersyarat terkait UU Cipta 
Kerja. Waktu pembahasn RUU-
nya hingga disahkan menjadi UU 
menimbulkan perdebatan yang 
panjang. 

“Perdebatan ini sangat melukai, 
baik itu UU Minerba dan UU Cipta 
Kerja sebagai bentuk penjarahan 
oleh pusat. Jika kita bicara otonomi 
daerah,” terangnya.

Ketua PPUU DPD RI, Badikenita 
Putri Sitepu (Sumut) juga merasa 
aneh dengan putusan MK tersebut. 
Seharusnya putusan tersebut 
diterima atau tidak. Inkonstitusional 
bersyarat ini merupakan norma 
baru pada putusan MK. 

“Memang agak aneh putusan 
MK ini yang seharusnya menerima 
atau tidak, tapi pada UU Cipta Kerja 
ini kok berbeda,” ujar Badikenita.  

Bela Kepentingan Daerah

Keberadaan UU Ciptaker Kerja 

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin (Kaltim) dalam Executive Brief, di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, 
Jakarta, Kamis (13/1/2021). (Foto Setjen DPD RI)
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(Ciptaker) dinilai telah mengurangi 
semangat otonomi daerah karena 
banyak kewenangan daerah yang 
ditarik oleh pemerintah pusat. 
Sejak awal, DPD RI ingin lebih 
dalam terlibat dalam pembentukan 
Ciptaker dengan tujuan untuk 
membela kepentingan daerah dan 
mempertahankan otonomi daerah.

“DPD RI harus menentukan 
sikap yang bijak pasca putusan MK 
terhadap UU Ciptaker ini sebagai 
tanggungjawab moral menjaga 
kepentingan daerah. Menurut kami, 
hubungan antara pusat dan daerah 
yang bersifat desentralistik lebih 
baik dibandingkan sentralistik,” 
tegas Mahyudin dalam Focus 
Group Discussion (FGD) bertema 
“Perspektif Daerah Terhadap 
UU Cipta Kerja, Pasca Putusan 
Mahkamah Konstitusi” yang digelar 
DPD RI, di Denpasar, Bali, Rabu 
(19/1/2022).

Pansus Ciptaker diharapkan 
dapat menjadi sarana memper-
juangkan aspirasi masyarakat da-
erah dalam memperbaiki materi 
UU Ciptaker. Pansus Ciptaker  akan 
terus menyerap aspirasi rakyat di 
berbagai daerah karena UU adalah 
milik rakyat, bukan oligarki.

Pansus Undang-Undang Cipta-
ker yang dibentuk DPD RI memer-
lukan banyak masukan dan aspirasi 
dari masyarakat luas, terutama 
di daerah. Apalagi ada kepala 
daerah yang sejak awal memprotes 
pengesahan UU Ciptaker  tersebut.

“Keberadaan UU Ciptaker men-
cabut beberapa kewenangan stra-
tegis kepala daerah, terutama pada 
pasal perizinan usaha. Saya dan kita 
semua tentu berharap agar keluhan 
ini menjadi atensi serius Pemerintah 
dan DPR RI, khu susnya Pansus UU 
Ciptaker dalam memperbaharui 
materi dan prosedur penyusunan 
UU ini,” kata Wakil Ketua DPD RI 
Sultan B Najamudin (Bengkulu) 
saat bersilaturahim dengan Bupati 

Bogor, Ade Yasin di Cibinong, Bogor, 
Senin (17/1/2022).

Sebagai daerah otonomi yang 
bertujuan untuk mewujudkan ke-
man dirian daerah, pemerintah 
harus memperhatikan prinsip de-
sen tralisasi dalam UU Otonomi 
Daerah. Asas kemandirian mensya-
ratkan kewenangan daerah yang 
istimewa dalam mengelola sumber-
daya ekonominya masing-masing.

“Bagaimanpun, pemerintah 
da erah juga memiliki legitimasi po-
litik yang kuat dari rakyat. Mereka 
tentu paling paham tentang situasi 
sosiologis masyarakat setempat 
dan berhak mengetahui serta  me-
mu tuskan pengaturan izin penge-
lolaan SDA di wilayahnya,” kata 
Sultan.

Sejumlah akademisi juga me-
res pons terkait UU Ciptaker ter-
se but. Mereka mendukung lang-
kah DPD RI membentuk Pansus 
Ciptaker. Alasan mereka, UU Cipta-
ker tersebut memberikan dam-
pak negatif dalam pelaksanaan 
otonomi daerah.

“UU Ciptaker telah memberikan 
dampak negatif pada otonomi 
daerah. UU ini menarik kewenangan 
daerah ke pusat. Akibatnya adanya 
pembatasan hak mengatur oleh da-
erah yang berdampak pada penu-
runan retribusi daerah,” kata Dekan 

Fakultas Manajemen Pemerintahan 
IPDN, Halilul Khairi dalam Executive 
Brief, di Gedung Nusantara III, 
Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis 
(13/1/2021).

Pendapat senada disampaikan 
pakar politik dari Universitas 
Marwandewa, Agus Wibawa. 
Substansi UU Ciptaker berdampak 
pada otonomi daerah, yaitu adanya 
penarikan berbagai kewenangan 
daerah kepada pemerintah pusat. 
Menurutnya, ada 23 kewenangan 
daerah perizinan yang ditarik ke 
pusat. Selain itu, terdapat pem ba-
tasan hak mengatur oleh daerah 
serta menurunnya pendapatan 
retri busi daerah.

“Banyak pencabutan kewe-
nang  an daerah, pembatasan 
hak meng atur daerah dan penu-
runan retribusi daerah. Menurun-
nya ber bagai izin yang selama ini 
diatur daerah,   membuat berku-
rangnya objek pemasukan restri-
busi, sehingga kemandirian da erah 
berkurang. Selain itu, birok rasi yang 
panjang di pusat da pat memper-
lambat proses perizinan,” katanya 
dalam Focus Group Discussion 
(FGD) bertema “Perspektif Daerah 
Terhadap UU Cipta Kerja, Pasca Pu-
tusan Mahkamah Konstitusi” yang 
digelar DPD RI, di Denpasar, Bali, 
Rabu (19/1/2022).

Masih pada tempat yang sama, 
pengamat dari Universitas Uda-
yana, Putu Gede Arya melihat ke-
beradaan UU Ciptaker mempenga-
ruhi oto nomi daerah yang diatur 
UU Pemda. Padahal historis UU 
Pemda itu adalah menciptakan oto-
nomi yang seluas-luasnya.

“Namun, pemerintah daerah 
harus merelakan diri mengikuti apa 
yang ditetapkan UU Ciptaker. Ber-
dasarkan asas pembentukan hu-
kum, maka pemda dalam menyusun 
perda itu tidak boleh bertentangan 
dengan asas peraturan yang lebih 
tinggi,” terangnya. (*)
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Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto (Kalbar) didampingi Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi (Aceh) saat menggelar pertemuan dengan Sekjen Gerakan Hidupkan 
Masyarakat Sejahtera Hardjuno Wiwoho, Ketua LPEKN Sasmito Hadinegoro dan Ketua Harian Satgas Hak Tagih BLBI Rionald Silaban, akhir November 2021 lalu. 

(Foto Setjen DPD RI)

Masalah Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) 
nampaknya masih menyisakan banyak masalah. 
Salah satunya soal total aset yang ditagih 
mestinya jauh melebihi angka Rp110 Triliun.

Tuntaskan Skandal BLBI

Akhirnya, Dewan Perwakil-
an Daerah Republik 
In  do  nesia (DPD RI) 
juga menghadirkan  

Pani   tia Khusus (Pansus)  untuk 
me nin  daklanjuti aspirasi atau 
lapor an yang disampaikan masya-
rakat terkait penyelesaian kasus 
penagihan BLBI.

Aspirasi itu disampaikan Lem-

baga Penyelidikan Ekonomi dan 
Keuangan Negara (LPEKN) dan 
Gerakan Hidupkan Masyarakat 
Sejahtera (HMS). Mereka menduga, 
total aset yang seharusnya ditagih 
oleh Satgas Hak Tagih Dana BLBI 
bisa lebih dari Rp110 triliun. 

“Kami berharap DPD RI 
mendorong pembentukan Pansus 
BLBI. Kami siap memberikan data,” 

kata Sekjen Gerakan Hidupkan 
Masyarakat Sejahtera Hardjuno 
Wiwoho dalam pertemuan dengan 
Komite I dan IV DPD RI pada akhir 
November 2021 lalu.

Ketua LPEKN Sasmito 
Hadinegoro ketika itu mengatakan 
salah satu koreksi penting terkait 
besarnya angka kerugian negara 
yang harus dikejar oleh Satgas 
BLBI. Sebab, tidak sepadan Satgas 
BLBI hanya mengejar Rp110 triliun 
dari para obligor BI atau para 
konglomerat penikmat fasilitas 
BLBI sejak 1997-1998.

Apa yang disampai LPEKN 
dan HMS, mendapat respons yang 
positif dari DPD RI. “Perlu dilakukan 
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pendalaman dan penggalian infor-
masi yang lebih komprehensif 
dari sejumlah sumber sebagai 
ma sukan kepada Satgas BLBI dan 
Kementerian Keuangan,” ujar Ketua 
DPD RI, AA LaNyalla Mahmud 
Mattalitti (Jatim) yang hadir secara 
virtual pada pertemuan tersebut. 

Pertemuan itu sendiri 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) dan sejumlah sena-
tor dengan menghadirkan Ketua 
Harian Satgas Hak Tagih BLBI, 
Rionald Silaban.

“Sebaiknya semua elemen 
duduk bersama dengan penuh 
kesa daran dan kesadaran yang 
tinggi untuk menyelesaikan uang 
rakyat yang dialokasikan dengan 
BLBI ini agar penyelesaiannya 
mendekati harapan rakyat Indo-
nesia” tutur Sukiryanto.

Fachrul Razi mengatakan, 
perlu membangun trust sehingga 
langkah Satgas BLBI bisa semakin 
baik. Dia berharap agar hukum 
menjadi panglima tertinggi da-
lam penyelesaian kasus BLBI ini, 
sehingga penyelesaiannya bisa 
adil. 

Menko Polhukam Mahfud MD 
sekaligus Ketua Pengarah Satgas 
BLBI juga diundang DPD RI, Kamis 
(2/12/2021) untuk membahas lang-
kah penyelamatan uang negara, 
khususnya tagihan BLBI terhadap 
obligor dan debitur yang belum 
mengembalikan utang mereka.

“Begini, DPD RI sesuai dengan 
fungsi dan kewenangannya un-
tuk turut mengawasi jalannya 
pemerintahan yang bersih, mem-
berantas KKN, menegakkan hu-
kum dan sebagainya. DPD RI 
mem punyai dugaan bahwa utang 
BLBI jumlah yang harus ditagih 
bukan hanya Rp110 triliun tetapi 
mencapai Rp400 triliun, bahkan 

bisa sampai Rp1.000 triliun,” kata 
Mahfud menjawab pertanyaan 
war tawan di Komplek Parlemen 
Senayan, Jakarta.

Mahfud menilai pendapat DPD 
RI tersebut sangat baik. Hanya saja 
menurut Mahfud, Satgas BLBI hanya 
bisa menagih dalam perjanjian 
keperdataan yang sudah disahkan 
DPR RI dan Mahkamah Agung (MA).

Bentuk Pansus BLBI

Aspirasi itu disampaikan LPEKN 
dan Gerakan Hidupkan Masyarakat 
Sejahtera ditindaklanjuti oleh 
DPD RI dengan membentuk Pan-
sus BLBI. Pembentukan pansus 
tersebut disampaikan secara resmi 
oleh Wakil Ketua DPD RI, Nono 
Sampon (Maluku) pada Sidang 
Paripurna ke-7 DPD RI Masa Sidang 
III Tahun Sidang 2021-2022,  Selasa 
(11/1/2022).

Tentu saja pembentukan Pan-
sus BLBI itu mendapat sam butan 
yang positif dari Gerakan Hidupkan 
Masyarakat Sejahtera dan LPEKN. 
Mereka berharap agar Pansus 
BLBI dapat mengawal kerja Satgas 
BLBI. Hal ini penting agar hasil 
yang didapatkan sesuai dengan 
ekspektasi masyarakat.

Pansus BLBI dapat bekerja 
untuk mengurai benang kusut 
kasus mega skandal keuangan 
negara tersebut. Dengan demikian, 
kotak pandora kasus BLBI bisa 
terungkap. Terlebih kasus BLBI 
adalah peristiwa  extra ordinary 
crime  yang merupakan peristiwa 
kejahatan ketika negara sedang 
alami transisi dari pemerintah orde 
baru ke era reformasi.

“Kasus BLBI terjadi karena 
patut diduga ada kongkalikong 
tingkat tinggi. Adanya permainan 
yang sangat canggih dari para 
pejabat perbankan pada waktu 
itu,” kata Sekjen Gerakan Hidupkan 
Masyarakat Sejahtera Hardjuno 

Wiwoho dalam rilisnya, Kamis 
(13/1/2022).

Skema BLBI yang disebut 
ke ja hatan BLBI merupakan ske-
ma bantuan atau pinjaman yang 
diberikan Bank Indonesia (BI) 
kepada bank-bank yang meng-
alami masalah likuiditas pada saat 
terjadinya krisis 1998 di Indonesia. 
Kasus itu sampai kini tak ada 
penuntasan.

“Saya minta Pansus BLBI DPD 
RI harus melakukan supervisi atas 
kinerja Satgas BLBI,” kata Sekjen 
Gerakan Hidupkan Masyarakat 
Sejahtera, Hardjuno Wiwoho dalam 
rilisnya, Kamis (20/1/2022).

Ketua LPEKN, Sasmito 
Hadinegoro berharap dengan 
adanya Pansus BLBI yang dibentuk 
DPD RI bisa membongkar skandal 
BLBI. Karena selama ini, mega 
skandal penyalahgunaan fasilitas 
BLBI tersebut tidak ditangani secara 
serius. 

Menurutnya, kasus penyalah-
gunaan dana BLBI sejak BI 
menyalurkannya kepada 48 bank di 
Indonesia nilainya Rp144,5 triliun. 
Setelah diaudit BPK pada zaman 
Pemerintahan BJ Habibie, dana BLBI 
yang rilnya Rp210 triliun. Hasil audit 
BPK menyimpulkan penggunaan 
dana BLBI telah diselewengkan 
dan menimbulkan kerugian negara 
sebesar Rp138,4 triliun.

“Patut diduga, dalam pem-
berian fasilitas dana BLBI yang 
tidak bisa dipertanggungjawabkan 
terindikasi korupsi yang seharusnya 
penyelesaiannya dapat dituntaskan 
oleh penegak hukum sesuai UU 
Tipikor,”ujarnya.

Pola penyelesaian skandal 
BLBI ini menurut dia, dengan 
memprioritaskan penanganannya 
berdasarkan besaran jumlah fasilitas 
BLBI yang diterima oleh para bankir 
obligor BLBI yang memanfaatkan 
situasi krisis moneter yang terjadi 
pada 1997-1998 lalu. (*)
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WAWANCARA KETUA DPD RI 
AA LANYALLA MAHMUD MATTALITTI:

Menuntaskan Masalah 
untuk Kesejahteraan Rakyat

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) 
mengesahkan pembentukan tiga panitia khusus (pansus) 
dalam Sidang Paripurna ke-7 DPD RI Masa Sidang III Tahun 
Sidang 2021-2022, Selasa (11/1/2022).

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto Setjen DPD RI)

Ketiga pansus tersebut 
adalah Pansus Polymerase 
Chain Reaction (PCR), 
Pansus UU Cipta Tenaga 

Kerja (Ciptaker) dan Pansus Ban-
tuan Likuiditas Bank Indonesia 
(BLBI). Pembentukan pansus usulan 
dari tiga alat kelengkapan DPD RI, 
yaitu Komite III, PPUU dan Komite 
IV, untuk menyikapi tiga isu besar 
yang mencuat di tengah-tengah 
masyarakat. 

Bagaimana ketiga pansus itu 
lahir dan apa target yang ingin 
dicapai? Berikut pernyataan Ketua 
DPD RI AA LaNyalla Mahmud 
Mattalitti ketika diwawancarai Ma
ja lah Senator, Jumat (28/1/2022).

Bagaimana awalnya rencana  
pembentukan pansus ini? 

Pembentukan Panitia Khusus 
(Pansus) di DPD RI tentunya meru-
pakan artikulasi dari hasil serapan 
aspirasi masyarakat daerah serta 
tindak lanjut dari pelaksanaan 
fungsi pengawasan Anggota DPD 
RI baik secara pribadi maupun 
kelembagaan.

Berangkat dari situlah muncul 
berbagai isu strategis yang sangat 
berdampak pada kepentingan na -

sio nal yang kami kira sangat stra-
tegis untuk diperdalam dan dibahas 
lebih lanjut secara kom prehensif 
oleh DPD RI secara ke lem bagaan. 

Perlu diketahui bahwa pansus 
itu merupakan alat kelengkapan 
sementara yang dibentuk pada 

sidang paripurna untuk membahas 
isu strategis tertentu secara in-
tensif dan komprehensif. Karena 
pembahasan dalam pansus itu 
bersifat multi-dimensi, sehingga 
keanggotaan pansus berasal dari 
semua alat kelengkapan utama 
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“ ...pertanyaan 
mengenai PCR 
selalu muncul. 

Misalnya, mengapa 
tarif PCR sering 

berubah-ubah dan 
tidak sama antara 

Jawa-Bali dan 
daerah lain?” 

DPD RI (Komite I, II, III, IV dan PPUU).
Dari mana inisiatif wacana 

pansus tersebut digulirkan?
Sebagaimana tadi dijelaskan 

di atas, untuk awal mula pem ben-
tukannya, seiring dengan itu secara 
formal sebagaimana amanat Tata 
Tertib DPD RI bahwa “Pembentukan 
pansus dapat diusulkan oleh Ko-
mite, PPUU atau anggota dalam 
rapat Pleno Panitia Musyawarah”.

Usulan-usulan yang muncul 
dalam rapat Panmus tersebut, ten-
tu kami bahas secara mendalam 
terkait urgensi, dampak serta tu-
juan dan hasil yang diharapkan dari 
pembentukan pansus. Setelah hal-
hal tersebut disepakati di Pan mus, 
kemudian usulan tersebut dibawa 
ke sidang paripurna untuk dibahas 
lebih luas oleh seluruh anggota 
DPD RI.

Apakah ada pro kontra dalam 
wacana tersebut?

Pro kontra tentunya merupakan 
sebuah dinamika yang biasa dalam 
suatu negara demokrasi. Apalagi 
DPD RI merupakan suatu lembaga 
politik yang anggotanya berasal dari 
34 provinsi yang dipilih langsung 
oleh masyarakat melalui pemilu, 
sehingga sangat independen 
dan tentunya berbeda-beda cara 
pandang dan perspektifnya dalam 
melihat suatu isu tertentu.

Namun ketika sudah berbicara 
kepentingan daerah dan NKRI, 
DPD RI berada di garda terdepan 
dan bulat satu suara bahwa ke-
pentingan pribadi dan golongan 
tidak boleh menafikan kepentingan 
daerah dan keutuhan NKRI.

Apa urgensi dan goals yang 
diharapkan dari pansus?

Urgensi dan tujuan dari pem-
bentukan pansus ini tentunya ber-
beda-beda sesuai latar belakang 
pansus yang telah terbentuk. 
Pansus BLBI berawal dari adanya 
aspirasi yang mengindikasikan 
bah wa kerugian keuangan negara 

akibat mega skandal BLBI melebihi 
Rp110,45 triliun (sebagaimana 
yang disampaikan Satgas BLBI).

DPD RI sangat berkepentingan 
untuk menindaklanjuti aspirasi 
ter sebut dan berharap nantinya 
dapat membantu upaya peme-
rintah yang sekarang ini juga 
sedang bekerja melalui Satgas 
BLBI agar kerugian negara akibat 
BLBI yang mencapai ratusan triliun 
dapat kembali ke negara  dapat 
dipergunakan sebesar-besarnya 
un tuk kepentingan masyarakat dan 
daerah.

Terkait pembentukan Pansus 
PCR ini dilandasi oleh kuatnya 
desakan masyarakat di semua 
daerah untuk meminta kejelasan 
mengenai masalah PCR. Dalam 
kurun setahun terakhir, setiap kali 
anggota DPD RI bertemu dengan 
masyarakat dalam kegiatan reses 
dan serap aspirasi, pertanyaan 
mengenai PCR selalu muncul. 
Misalnya, mengapa tarif PCR se-
ring berubah-ubah dan tidak 
sama antara Jawa-Bali dan daerah 
lain? Begitu juga dengan masa 
berlakunya dan pengklasifikasian 
moda transportasinya. 

Fokus Pansus PCR adalah un-

tuk melakukan identifikasi dan 
klarifikasi, menyajikan peta sub-
stansi persoalan, dan memberi-
kan masukan, pemikiran, gagasan, 
serta rekomendasi terkait adanya 
dugaan penyimpangan kebijakan 
PCR yang membebani publik, khu-
susnya menyangkut transparasi 
dan akuntabilitas serta isu konflik 
kepentingan.

Sedangkan untuk Pansus Cipta 
Kerja, sebagaimana kita ketahui 
bersama bahwa terdapat Putusan 
MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang 
memutuskan bahwa UU Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(UU Cipta Kerja) inkonstitusional 
bersyarat. 

Putusan itu menyatakan, UU 
Cipta Kerja masih berlaku sampai 
dilakukan perbaikan selama dua 
tahun. MK juga telah menangguh-
kan semua kebijakan yang bersifat 
strategis dan berdampak luas, serta 
pemerintah tidak dibenarkan un-
tuk menerbitkan peraturan pelak-
sana baru yang berkaitan dengan 
UU Cipta Kerja.

Menindaklanjuti putusan ter-
sebut, DPD RI perlu meneliti dan 
membahas prosedur formil yang 
belum dilaksanakan dalam penyu-
sunan UU menurut putusan MK itu. 
Selain formil, perbaikan perlu me-
nyasar substansi atau materiil UU 
Cipta Kerja terutama yang menim-
bulkan polemik di masyarakat.

Bagaimana tindaklanjutnya?
Saat ini, semua pansus tengah 

bekerja secara intensif melakukan 
inventarisasi materi. Dalam kurun 
waktu enam bulan saya kira de-
ngan keseriusan dan niat baik 
demi kepentingan nasional serta 
keutuhan NKRI, ketiga Pansus DPD RI 
mampu memberikan rekomendasi 
kepada Pemerintah untuk segera 
ditindaklanjuti sebagai upaya nya-
ta DPD RI memajukan daerah dan 
menyejahterakan seluruh ma sya-
rakat Indonesia. (*)
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Desain Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara Baru. (Foto: Ist.)

SENATOR KALIMANTAN 
BERBICARA IKN BARU

Nusantara

Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (IKN) telah disahkan 
menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (18/1/2022). IKN baru 
dengan lokasi Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu, diberi nama 
Nusantara.

Dengan disahkannya UU 
IKN tersebut, men jadi 
payung hukum pemba-
ngunan dan pemindah an 

IKN. Sejumlah senator atau anggota 
Dewan Perwakilan Daerah Republik 
Indonesia (DPD RI) dari Kalimantan 

angkat bicara dengan rencana pe-
mindahan IKN dari DKI Jakarta ke 
Kalimantan Timur tersebut. 

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin 
(Kaltim) menegaskan, pembangun-
an dan pemindahan IKN harus 
di sertai dengan komitmen yang 

tinggi untuk memaksimalkan po-
tensi dan partispasi lokal (bottom
up). Karena partisipasi itu adalah 
bentuk penghargaan sekaligus pe-
ngakuan atas sumber daya lokal. 

”Semua mata rantai pemba-
ngun an dan pemindahan IKN 



Februari 2022      SENATOR 19 

Mahyudin (Foto Setjen DPD RI) Hasan Basri (Foto Setjen DPD RI)

perlu memperhatikan, mendengar 
masukan dan pandangan dari pe-
mangku kepentingan, khususnya 
rakyat Bumi Etam. Kita tidak ingin 
mereka hanya sekedar mengagumi 
kemegahan dan gemerlapnya IKN 
tanpa memberi mereka ruang yang 
cukup untuk berkontribusi karena 
itulah senyata-nyatanya kebang-
gaan yang semu,” kata Mahyudin.

Pembangunan dan pemindah-
an IKN diharapkan tidak hanya 
fokus pada kawasan yang masuk 
dalam wilayah IKN saja. IKN itu 
sendiri tidak berada di ruang yang 
hampa, juga bukan kota mandiri 
yang semua kebutuhan warganya 
dapat dipenuhi sendiri. 

IKN akan terhubung dan me-
miliki ketergantungan dengan 
daerah yang ada di sekitarnya atau 
zona penyangga, seperti Kota Balik-
papan, Kabupaten Penajam Paser 
Utara, Kabupatan Kutai Kartanega-
ra dan Kota Samarinda.

“Keberadaan zona penyangga 
memiliki peran yang sangat pen-
ting dalam mendukung keber-
langsungan IKN. Untuk itu, perlu 
dihitung secara cermat kondisi 
eksisting lingkungan seperti fisik, 
biologi dan sosial ekonomi, di zona 
penyangga, sehingga kita bisa 

memprediksi perubahan dan ke-
mampuan daya dukung lingkung-
an pada kurun waktu tertentu. 
Sekaligus mampu menghasilkan 
kebijakan yang terintegrasi dengan 
kebijakan IKN,” kata Mahyudin.

Putra Kalimantan

Dalam UU IKN yang disahkan 
DPR RI disebutkan bahwa penge-
lola IKN Nusantara akan dilakukan 
oleh badan otorita. Pada Pasal 9 
Ayat (1), Kepala Otorita IKN ditun-
juk, diangkat, dan diberhentikan 
lang sung oleh presiden setelah 
berkonsultasi dengan DPR. 

Pada  Pasal 10 Ayat (3) disebut-
kan untuk pertama kalinya, Kepala 
dan Wakil Kepala Otorita IKN Nu-
santara ditunjuk dan diangkat oleh 
presiden paling lambat dua bulan 
setelah UU IKN diundangkan.

Karena itu, anggota DPD RI 
Hasan Basri (Kaltara) mengharap-
kan Kepala Otorita IKN haruslah 
seseorang yang memiliki kapasitas, 
kapabilitas luar biasa dan mengeta-
hui seluk-beluk Pulau Kalimantan. 
Kemudian harus memiliki dedikasi, 
kerja keras, dan menghibahkan 
waktunya untuk memimpin proses 
persiapan hingga pemindahan IKN.

Hasan Basri menilai, Kepala 
Otorita IKN Nusantara memiliki 
tugas yang tidak mudah, yakni 
memindahkan ibu kota negara dari 
Jakarta ke Kalimantan Timur dalam 
kurun waktu 2 tahun. Ini bukanlah 
pekerjaan yang gampang. 

“Pemindahan ibu kota itu bu-
kan soal yang gampang dan orang 
yang menjadi Kepala Otorita IKN itu 
harus mengenal Pulau Kalimantan,” 
kata Hasan Basri dalam siaran pers-
nya, Minggu (23/1/2022). 

Dengan alasan itu pula, dia 
mengusulkan agar jabatan Kepala 
Otorita IKN Nusantara diisi oleh 
seorang yang berasal dari Pulau 
Kalimantan. Dia menilai, banyak 
putra-putri terbaik dari Pulau Kali-
mantan yang mempunyai kapasitas 
untuk menjadi Kepala Otorita IKN.

Kalimantan kata dia, tidak ke-
ku rangan tokoh-tokoh yang ber-
kualitas nasional. Jangan sampai 
lanjutnya, ditunjuk Kepala Otorita 
IKN Nusantara itu orang yang tidak 
tahu tentang Kaltim.

Hasan Basri menyebut sejum-
lah nama putra-putri terbaik Kali-
mantan yang layak memimpin 
IKN Nusantara, seperti Mahyudin, 
mantan Gubernur Kalbar Cornelis, 
mantan Gubernur Kalteng Teras 
Narang dan Anggota DPD RI Martin 
Billah.

“Menurut kami, mereka meru-
pakan sosok yang wawasan ke-
bangsaannya sudah teruji di tingkat 
nasional. Mereka juga mantan 
kepala daerah yang sudah cukup 
paham dan tahu persoalan-perso-
alan di wilayah IKN Nusantara,” ujar 
Hasan Basri.

Dia mencontohkan Mahyudin. 
Bagi masyarakat Kaltim, nama 
Mahydin sudah tidak asing lagi. 
Mahyudin kini menjadi Wakil Ketua 
DPD RI, pernah menjadi Bupati 
Kutai Timur, anggota DPR RI, dan 
juga wakil Ketua MPR RI, serta telah 
mendapat bintang Mahaputra 
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Naraya dari Presiden Jokowi. 
Hasan Basri mengkhawatirkan, 

kalau Kepala Otorita IKN diambil 
alih oleh orang yang berasal dari 
luar Pulau Kalimantan, filosofisnya 
akan berbeda. Pengetahuan dan 
data juga akan sangat berbeda jika 
dibandingkan di tingkat lokal.

Lindungi Hutan Kaltim

Anggota  DPD RI Aji Mirni 
Mawarni (Kaltim) lebih menekan-
kan terhadap perlindungan hutan 
dalam pembangunan IKN Nusan-
tara tersebut. Menurut dia, harus 
ada jaminan secara tegas dan lugas 
bahwa tidak ada perambahan hu-
tan untuk perluasan kawasan IKN.

Dia mendukung konsep peme-
rintah yang akan mewujudkan 
green city di kawasan IKN. Konsep 
itu bakal menerapkan ruang terbu-
ka hijau minimal 50% dari total luas 
area. Juga mewujudkan peman-
faatan energi terbarukan dan ren-
dah emisi karbon, hingga larangan 
penggunaan plastik. 

“Namun siapa yang dapat 
menjamin tidak terjadinya peram-
bahan dan perusakan hutan? Ke-
tika jaminan dari eksekutif masih 
belum bisa dipastikan, maka perlu 

rambu-rambu regulasi yang sangat 
kuat,” katanya.

Karena itu, dia mendesak pe-
me rintah harus menerapkan kon-
sep green city secara konsisten. 
Juga mutlak dilakukan pemulihan 
atas kerusakan lingkungan di seki-
tarnya, termasuk lubang-lubang 
tambang yang menganga. Leng-
kap dengan sanksi yang jelas, tegas 
dan konkret ketika terjadi pelang-
garan dan inkonsistensi.

Masukan DPD RI

Dalam pembahasan tingkat 
per tama di DPR RI, Senator Agustin 
Teras Narang (Kalteng), telah me-
nyampaikan beberapa catatan kri-
tis DPD RI terkait RUU IKN. Salah 
satu pemberian nama Nusantara 
untuk IKN baru tersebut.

“DPD RI menilai belum ada pen-
jelasan yang lebih komprehensif 
terkait landasan sosiologis, filosofis 
dan historis yang menjadi dasar 
pemilihan frasa Nusantara sebagai 
nama Ibu Kota Negara,” kata Teras.

Kemudian terkait rencana in-
duk yang menjadi lampiran yang 
tidak terpisahkan dari UU IKN be-
lum dibahas secara komprehensif 
dalam forum tripartit. Namun DPD 

RI tetap menghargai keputusan-
keputusan hukum dan politik yang 
berkembang dalam pembahasan 
RUU tersebut.

DPD RI mengingatkan peme-
rintah bahwa rencana pemindahan 
IKN merupakan pekerjaan besar 
bangsa Indonesia di tengah-te ngah 
pandemi Covid-19 yang masih 
membayangi. Banyak aspek yang 
perlu menjadi perhatian pemerin-
tah dalam proses pemindahan IKN. 
Salah satunya kepastian terhadap 
lahan tidak akan menimbulkan 
konflik dengan pemerintah daerah 
maupun masyarakat adat.

Kemudian desain tata ruang 
wilayah yang jelas dan memperha-
tikan kepentingan serta aksesibili-
tas daerah-daerah penyangga. 
Ke  jelasan dan kemampuan pembi-
ayaan pembangunan yang bersum-
ber dari APBN maupun non APBN.

Hal lain yang diingatkan DPD RI 
adalah kejelasan sistem dan struk-
tur Pemerintahan DKI Jakarta pasca 
pemindahan IKN, terkait penge-
lolaan dan pemanfaatan aset-aset 
negara yang ada di Jakarta, dan 
kejelasan desain pemindahan kan-
tor pemerintahan dan lembaga-
lembaga negara serta aparatur sipil 
negara dari Jakarta ke IKN baru. (*)

Aji Mirni Mawarni (Foto Setjen DPD RI) Anggota DPD RI Agustin Teras Narang bersama Menteri Bappenas/Kepala PPN Suharso



Sudah menjadi tradisi bagi Ketua DPD RI, AA LaNyalla 
Mahmud Mattalitti (Jatim) dalam melakukan 
kunjungan kerja ke daerah-daerah. Hampir setiap 
kunjungannya itu, LaNyalla menyempatkan diri 
mendatangi kerajaan dan kesultanan di daerah 
yang dikunjunginya.

Dalam setiap kunjungan-
nya ke kerajaan dan 
kesultanan itu, LaNyalla 
diberi “hadiah” berupa 

gelar kekerabatan. Namun LaNyalla 

dengan tegas menyatakan, keda-
tangannya ke kerajaan-kerajaan 
tersebut bukanlah untuk mencari 
gelar. 

Saya bersama anggota DPD 

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ketika berkunjungan ke Kesultanan Gunung Tabur, Berau, Kalimantan Timur. (Foto Setjen DPD RI)

RI turun ke kerajaan bukan untuk 
cari gelar. Saya tegaskan hal itu. 
Ini adalah tugas konstitusi sebagai 
wakil daerah. Kalau mau cari gelar 
di kampus atau universitas saja. 
Kami berkeliling karena ingin me-
lihat, mendengar dan me nyerap 
aspirasi dari kerajaan. Seka li gus 
memperjuangkan ke ber a da  an ker-
ajaan-kerajaan di Nu santara ini seb-
agai stakeholder di daerah-daerah,” 
tegas LaNyalla, di Kesultanan Sam-
baliung, Be rau, Kalimantan Timur, 
Sabtu (15/1/2022).

LANYALLA :

Mendatangi Kerajaan 
Bukan untuk Cari Gelar
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Pada kesempatan itu, LaNyalla 
didampingi tiga Senator Kalimantan 
Timur, yakni Aji Mirni Mawarni, 
Nanang Sulaiman, Zainal Arifin, 
serta Senator Fachrul Razi (Aceh), 
Bustami Zainudin (Lampung), Evi 
Apita Maya (NTB), Djafar Alkatiri 
(Sulawesi Utara), Andi Muh. Ihsan 
(Sulawesi Selatan) dan Matheus 
Stefi Pasimanjeku (Maluku Utara).

Dari tuan rumah, hadir Raja 
Kesultanan Sambaliung Sultan 
Raja Muda Perkasa Datu’ Amir, 
Sultan Gunung Tabur PYM Haji 
Adjie Raden Muhammad Bachrul 
Hadie, Pemangku Sultan Bulungan 
Datuk Abdul Hamid, Wakil Bupati 
Berau Gamalis, Ketua DPRD Berau 
Madri Pani, jajaran Forkopimda 
Kabupaten Berau, Sekjen MAKN 
Yani WSS Koeswodidjoyo dan Ketua 
Tim Pokja Kerajaan Nusantara 
Yurisman Star.

LaNyalla mengaku sengaja 
ber  keliling untuk menggugah kesa-
daran seluruh masyarakat, bahwa 
Indonesia adalah bangsa yang be-
sar. Karena bangsa ini dilahirkan 
oleh sebuah peradaban yang ung-
gul dan tercatat dalam sejarah du-
nia, yaitu peradaban kerajaan dan 
kesultanan yang ada di Nusantara.

Sumbangsih kerajaan dan ke  -
sultanan terhadap lahirnya In do -
nesia tidak bisa dihapus da lam seja-
rah bangsa ini. Sebab, keberadaan 
kerajaan inilah yang melahirkan 
berbagai macam tradisi yang ada di 
negeri ini. 

LaNyalla juga mengajak para 
raja dan sultan se-Nusantara untuk 
ikut aktif terlibat mengoreksi arah 
perjalanan bangsa. Kerajaan dan 
kesultanan harus berani bangkit, 
harus berani melakukan koreksi atas 
arah dan perjalanan bangsa demi 

Indonesia yang lebih berdaulat, 
berdikari dan mandiri.

Pada kesempatan itu, Sultan 
Ke sultanan Sambaliung Sultan Ra-
ja Muda Perkasa Datu’ Amir bin 
Sultan Muhammad Aminuddin 
me nyampaikan beberapa aspirasi. 
Antara lain agar dilaksanakan pem-
buatan 10 unit rumah kerabat 
Kesultanan Sambaliung, pem-
bu atan satu unit rumah Sultan 
Sambaliung, pembangunan garasi 
perahu panjang, dan pembangunan 
gapura ucapan selamat datang.

“Kami juga perlu pengadaan 
satu unit kapal layar yang me-
nandakan bahwa Sultan Raja Alam 
(Sultan Sambaliung pertama) yang 
hijrah ke Makassar memakai kapal 
layar. Usulan ini diterima atau tidak, 
kami tidak masalah. Kami hanya 
berangan-angan, Allah SWT yang 
menentukan,” kata Sultan Raja 
Muda Perkasa Datu’ Amir.

 
Kesultanan Gunung Tabur

Sehari sebelumnya, Jumat 

(14/1/2022), LaNyalla bersama rom-
bongan mengunjungi Kesul tanan 
Gunung Tabur, Berau. Di Kesultanan 
Gunung Tabur, LaNyalla diterima 
sebagai salah satu bangsawan di 
kesultanan dengan pemberian 
gelar Raden Mas Satria. 

Prosesi pemberian gelar di-
tandai dengan penyematan pin 
ke sultanan, pemakaian kopiah 
dan penyerahan plakat oleh Sultan 
Gunung Tabur, Paduka Yang Mulia 
(PYM) H. Adjie Raden Muhammad 
Bachrul Hadie.

Menurut Sultan Gunung Tabur, 
sosok LaNyalla mengingatkan di-
rinya kepada orangtuanya Sultan 
Aji Raden Muhammad Ayub, yang 
merupakan Bupati Berau pertama 
dan pernah menjadi anggota MPR 
RI Utusan Daerah dari Kalimantan 
Timur. 

PYM H. Adjie Raden 
Muhammad Bachrul Hadie ber-
harap pemerintah pusat dan da-
erah memberi perhatian kepada 
keberadaan kerajaan di seluruh 
Indonesia. Dia juga berharap 
dari  kunjungan Ketua DPD RI 
bisa mendorong pemerintah da-
erah agar lebih memperhatikan 
kerajaan.

LaNyalla Mahmud Mattalitti 
menyatakan siap memperjuangkan 
aspirasi dan amanat para Raja dan 
Sultan Nusantara. “Kita semua ingin 
pemerintah terlibat secara aktif 
dalam revitalisasi Kerajaan dan 
Kesultanan Nusantara. Kemudian 
keterlibatan kementerian dan lem-
baga dalam penguatan budaya 
Nusantara. Juga  mendorong peme-
rintah daerah yang seharusnya 
mengajak Kerajaan dan Kesultanan 
Nusantara dalam pembangunan 
daerah,” kata LaNyalla. (*)

Nusantara
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“ Kami juga 
perlu pengadaan 

satu unit kapal 
layar yang me-

nandakan bahwa 
Sultan Raja Alam 

(Sultan Sambaliung 
pertama) yang 

hijrah ke Makassar 
memakai kapal 

layar. ”



Perpanjang Masa Jabatan 
Presiden Tak Gampang
Wacana memperpanjang jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan 
Wakil Preiden Ma’ruf Amin kembali muncul ke ranah publik. Namun 
wacana tersebut menurut dua Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah 
Republik Indonesia (DPD RI) tidak gampang untuk diwujudkan.

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin bersama Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penamaan Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pada suatu 
kesempatan acara. (Foto Setjen DPD RI).

Adalah Menteri Investasi 
dan Kepala Badan Koor-
dinasi Penamaan Modal 
(BKPM) Bahlil Lahada-

lia yang kembali mencuatkan isu 
tersebut. Bahlil mengklaim, pelaku 
usaha di Indonesia berkeinginan 
Pemilu 2024 (pileg dan pilpres) di-
undur. Sebab, situasi dunia usaha 

mulai kembali bangkit setelah ter-
puruk akibat pandemi Covif-19 
dalam dua tahun terakhir ini. 

Namun, pendapat Bahlil itu 
menuai penolakan dari berbagai 
kalangan, termasuk dari dua Wakil 
Ketua DPD RI, yaitu Mahyudin 
(Kaltim) dan Sultan B. Najamudin 
(Bengkulu). Keduanya berpendapat, 

untuk melakukan perpanjangan 
masa jabatan presiden, tidaklah 
mudah dan sederhana. 

“Landasan hukum di dalam 
konstitusi kita telah mengatur masa 
jabatan presiden hanya lima tahun 
dan sesudahnya dapat dipilih 
kembali hanya satu kali masa 
jabatan,” tegas Mahyudin,  dalam 
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keterangan tertulisnya Senin 
(17/1/2022).

Untuk memperpanjang ma-
sa jabatan presiden, menurut 
Mahyudin, tidak ada landasan hu-
kumnya, karena di dalam konstitusi 
sendiri sudah di atur masa jabatan 
presiden hanya lima tahun. Pasal 
7 UUD NRI 1945 menyebutkan 
presiden dan wakil presiden me-
megang jabatan selama lima tahun 
dan sesudahnya dapat dipilih kem-
bali dalam jabatan yang sama, 
hanya untuk satu kali masa jabatan.

Memperpanjang masa jabatan 
presiden juga bertentangan de-
ngan mandat yang diberikan rakyat 
kepada Presiden Jokowi dan Wapres 
Ma’ruf Amin. Pada pemilu presiden 
(pilpres) 2019, hanya disebutkan 
selama lima tahun memerintah. 
Rakyat memilih pasangan Jokowi-
Ma’ruf Amin untuk jangka waktu 
hanya lima tahun.

  “Perpanjangan masa jabatan 
presiden akan bertentangan de-
ngan mandat yang berikan rakyat 
kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf 
Amin pada pemilu 2019. Mandat 
yang diberikan untuk memerintah 
hanya selama lima tahun hingga ta-
hun 2024,” katanya.

Jalan yang bisa ditempuh un-
tuk perpanjangan masa jabatan 
presiden tersebut harus melalui 
amen demen UUD NRI 1945. Namun 
hasil amendemen itu tidak serta 
mer ta bisa diberlakukan untuk 
memperpanjang masa jabatan pre-
siden dan wakil presiden saat ini.  

“Jikapun kita mengamende-
men UUD NRI 1945, dengan meng-
ubah lama masa jabatan presiden, 
maka itu tidak bisa diberlakukan 
untuk masa jabatan sekarang, tapi 
untuk masa jabatan presiden dan 
wakil presiden hasil pilpres yang 
akan datang,” tegas Wakil Ketua 

MPR RI 2014-2019 itu.
Sedangkan Sultan menilai, se-

mua warga negara berhak untuk 
menyatakan pendapat dan pan-
dangannya terkait kebijakan apa-
pun yang dinilainya sangat dibu-
tuhkan. Tapi semuanya juga harus 
memahami bahwa dalam kehidup-
an berbangsa dan bernegara ada 
konstitusi yang mengatur.

“Jadi harus dipahami, bahwa 
kita hidup di negara yang memiliki 
konstitusi sebagai hukum tertinggi 
yang mencerminkan prinsip kekua-
saan tertinggi, yakni kedaulatan 
rakyat. Mari kita hargai konstitusi 
dan kedaulatan rakyat”, tegas Sul-
tan, Selasa (12/1/2022).

Apa yang disampaikan oleh 
Pak Bahlil atas nama pengusaha, 
Sultan menilai tidak sepenuhnya 
salah. Dalam situasi yang belum 
sepenuhnya pulih ini, perlu mem-
pertimbangkan kembali agenda 
strategis, seperti pemilu untuk di-
langsungkan pada tahun 2024. Tapi 
tentu masukan para pelaku usaha 
ini akan mempengaruhi banyak hal 
yang substansial dalam pemerin-
tahan. 

Para pelaku usaha tentu ber-
tanggung jawab untuk memberi-

kan masukan kepada pemerintah. 
Mereka memiliki kontribusi yang 
signifikan dalam pembangunan 
eko  nomi nasional. Hanya saja, rasa-
nya sangat berlebihan jika motifnya 
hanya karena alasan ekonomi. Ja-
nganlah berbisnis dengan negara 
secara terlalu dalam.

Mantan Ketua HIPMI Bengkulu 
itu mengingatkan, dalam sejarah-
nya, bangsa ini pernah menyaksikan 
betapa kekuasaan rezim orde lama 
dan orde baru harus tumbang aki-
bat dorongan politik memperpan-
jang masa jabatan yang justru men-
jebak kekuasaan seorang presiden. 

“Saya percaya Bapak Presiden 
Jokowi tidak ingin mencoreng 
legacy-nya yang sempurna de-
ngan candu kekuasaan ini. Tapi 
jika mayoritas rakyat mendukung-
nya, ya silahkan kita berkonsensus 
dan bermufakat bersama. Jabatan 
presiden, gubernur, bupati dan wali 
kota, termasuk DPR dan lain-lain 
yang berakhir di 2024 semuanya 
harus diperpanjang. Tapi tentu hal 
ini akan menjadi preseden politik 
hukum yang buruk bagi masa de-
pan demokrasi kita,” kata Sultan.

Tahun 2024 masih jauh. Sultan 
optimis, ekonomi nasional akan 
segera pulih dalam dua tahun ke 
depan, jika semua pihak, terutama 
pemerintah melalui kementerian 
dan lembaga terkait selalu fokus 
melakukan terobosan progresif se-
cara konsisten dan berkelanjutan. 

“Motif pemulihan ekonomi un-
tuk mendorong penambahan masa 
jabatan Presiden Jokowi, justru ha-
nya akan menimbulkan kesan bah-
wa pemerintah tengah pesimis dan 
tidak mampu memenuhi target 
pemulihan ekonomi hingga 2024 
atau karena para pengusaha yang 
takut kehilangan kesempatan,” kata 
Sultan. (*)

Nusantara
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“ Perpanjangan 
masa jabatan 
presiden akan 

bertentangan de-
ngan mandat yang 

berikan rakyat 
kepada pasangan 

Jokowi-Ma’ruf Amin 
pada pemilu 2019. ”
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APDESI Minta Alokasi Dana Desa 
Dikurangi Buat BLT 
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mengeluhkan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan 
Dana Desa. Keluhan itu disampaikan kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla 
Mahmud Mattalitti (Jatim), Kamis (13/1/2022).

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi sejumlah senator menerima aspirasi dari APDESI, di Rumah Dinas Ketua DPD RI, Kamis (13/1/2022). 
(Foto Setjen DPD RI)

Ki dalam Peraturan Menteri 
Keuangan tersebut, ditu-
ang kan kewajiban postur 
anggaran dana desa, yaitu 

40 persen untuk bantuan langsung 
tunai (BLT), 20 persen untuk pa-
ngan, 8 persen penanganan 
Covid-19 dan sisanya sebesar 32 

persen untuk pembangunan desa.
APDESI meminta dukungan 

DPD RI mengenai penggunaan 
anggaran 40 persen yang diwa-
jibkan Menteri Keuangan untuk 
alokasi BLT. Mereka meminta BLT 
bisa menggunakan dana bansos 
dari Kementerian Sosial.

“Kewajiban 40 persen itu 
men ciderai teman-teman di desa. 
Mengapa BLT itu misalnya meng-
gunakan dana bansos yang ada 
di Kementerian Sosial,” usul Ketua 
Umum APDESI Surta Wijaya.

Mereka meminta frasa atau 
kalimat ‘minimal 40 persen’ di 



Ilustrasi alokasi dana desa. (Foto: Ist.)
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dalam Peraturan Menteri Keuangan 
itu diganti menjadi maksimal 40 
persen atau disesuaikan dengan 
kondisi di daerah masing-masing.

Permintaan mereka itu bukan 
tanpa alasan. Sebab, begitu terpilih 
seorang sebagai kepala desa sudah 
menyusun kebutuhan di desanya 
dalam rangka mengentaskan ke-
miskinan sebagaimana diama nat-
kan oleh pemerintah. 

Diungkapkan, saat ini, seluruh 
kepala desa yang berjumlah 74 
ribu lebih dalam posisi tidak ber-
daya dengan kebijakan Menteri 
Keuangan tersebut. Beberapa ke-
pa la desa telah membuat ang garan 
berdasarkan komposisi 40:20:8:32. 
“Kami dalam posisi tak berdaya,” 
keluh Surta Wijaya.

Jika tidak mengalokasi dana 
BLT kurang dari yang diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan ter-
sebut, maka para kepala desa 
ter ancam masuk bui. Karena itu, 
mereka memohon kepada DPD RI 

agar hal tersebut diperbaiki dan 
dikawal. 

Stempel Garuda
Selain mengenai dana desa 

buat BLT, mereka juga meminta 
agar stempel kepala desa diganti 
dengan lambang burung Garuda. 
Alasannya, kepala desa masih da-
lam struktur pemerintahan di unit 
terkecil. Saat ini, lambang stempel 
yang mereka gunakan seperti 
ormas atau LSM.

Sekjen APDESI, Asep Anwar 
Sadat berharap antara lembaga-
nya dan DPD RI dapat berkola-
borasi dalam membangun desa. Ia 
berharap agar marwah desa bisa 
dikembalikan dan memiliki ke-
wenangan otonom dalam meng-
urus rumah tangganya. 

“Kami berharap kita bisa mem-
bangun kolaborasi dan sinergitas 
aspirasi dari bawah menjadi satu 
kesatuan utuh dalam membangun 
desa. Kami ingin marwah desa 

dikembalikan agar desa memiliki 
kewenangan penuh mengurus, 
meng atur sesuai dengan adat isti-
adat dan budayanya,” minta Asep.

Menanggapi keluhan APDESI 
tersebut, LaNyalla meminta Menteri 
Keuangan peka dengan kondisi 
di lapangan. Senator asal Jawa 
Timur itu meminta pemerintah tak 
memberikan beban berlebihan ke-
pada masyarakat di desa. 

“Saya kira ini kan kebijakan 
kontradiksi. Di satu sisi presiden 
berharap perekonomian dasar ma-
syarakat bisa bergerak. Tapi di sisi 
lain Menteri Keuangan membuat 
kebijakan yang tak sejalan dengan 
presiden. Saya kira harus dikoreksi. 
Jangan sampai persoalan ini mem-
buat lemah perjuangan APDESI 
dalam membangun dan mening-
katkan kesejahteraan masyarakat 
di desa,” kata LaNyalla. 

Ketua Komite I DPD RI,  Fachrul 
Razi (Aceh) yang turut mendampingi 
LaNyalla menyatakan, sependapat 
dengan aspirasi yang disampaikan 
APDESI. Dia akan memperjuangkan 
aspirasi APDESI tersebut dengan 
mengundang menteri terkait.

Senator Bustami Zainuddin 
(Lam pung) meminta pemerintah 
peka dengan tuntutan kepala desa. 
Dirinya tak mau pembangunan 
desa terhambat akibat polemik 
tersebut. Jangan sampai hal ini 
menghambat laju pembangunan 
desa.

Senator Habib Ali Alwi (Banten) 
juga menilai kebijakan Menteri 
Ke uangan tersebut membebani 
desa dalam mengembangkan po-
tensi yang dimilikinya. Kepala desa 
dibebankan untuk memajukan ma-
syarakatnya. Tetapi dengan ada nya 
aturan ini, menjadi beban bagi desa 
untuk mengembangkan potensi 
yang dimilikinya. (*)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi sejumlah senator menerima aspirasi dari APDESI, di Rumah Dinas Ketua DPD RI, Kamis (13/1/2022). 
(Foto Setjen DPD RI)

Wakil Duta Besar Australia di Indonesia Stephen 
Scott dan Duta Besar Republik Ceko untuk 
Indonesia, Jaroslav Dolecek berkunjung ke 
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 
(DPD RI).

mengingat potensi nasional Indo-
nesia berada di daerah. Dengan 
demikian, kerja sama baik di bidang 
ekonomi, perdagangan, investasi 
maupun sosial, pendidikan dan 
budaya bisa semakin ditingkatkan 
antara Australia dengan provinsi-
provinsi di Indonesia,” ujar Nono 
Sampono.

Nono Sampono juga meng-
usulkan perlunya dibentuk sebuah 
forum komunikasi atau kerja sama 
parlemen yang lebih erat antara 
DPD RI dengan Senat Australia. De-
ngan wadah tersebut, kedua par-
lemen bisa memberikan kontribusi 
optimal dalam mendukung hu-
bungan bilateral antara kedua 

Dubes Ceko dan Wakil Dubes 
Australia Berkunjung ke DPD RI

Stephen Scott berkunjung 
ke DPD RI, Senin 
(24/1/2022) dan diterima 
Wakil Ketua DPD RI, Nono 

Sampono (Maluku). Sedangkan 
Jaroslav Dolecek, Kamis (20/1/2022) 
diterima Wakil Ketua DPD RI, Sultan 
B. Najamudin (Bengkulu).

Saat menerima Wakil Duta 

Besar Australia, Nono Sampono 
me nyatakan, Indonesia berharap 
perjanjian ekonomi RCEP dan 
IA-CEPA bisa dilakukan dengan 
baik dan komprehensif, sesuai 
semangat kerja sama yang saling 
menguntungkan dan reprosikal.

“Kami berharap daerah mem-
punyai peranan yang lebih besar 
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negara.
Dalam kaitan penanganan 

pan  demi Covid-19, DPD RI ber-
ha rap kerja sama dalam mitigasi 
kese hatan dan ekonomi yang dila-
ku kan Indonesia-Australia yang 
ber langsung selama ini bisa terus 
ditingkatkan.  Pasca pandemi Co-
vid-19, kedua negara bisa terus 
meng usahakan langkah-langkah 
preventif dalam bidang kesehatan, 
sehingga kedua negara lebih siap 
menghadapi kejadian-kejadian 
yang berkaitan dengan kesehatan 
publik.

Dalam pertemuan ini, keduanya 
juga membahas pentingnya pelak-
sanaan IA-CEPA untuk mendukung 
upaya pemulihan perekonomian 
akibat pandemi Covid-19. Nono 
Sampono optimis, keberadaan 
RCEP dapat membantu pemulihan 
ekonomi nasional, mendorong 
tum buhnya investasi dan industri, 
ser ta mendukung peningkatan 
daya saing produk Indonesia dan 
usaha mikro, kecil dan menengah 
(UMKM). 

“DPD RI akan terus mendorong 
sejumlah upaya untuk memastikan 
Indonesia mendapat manfaat 
maksimal dari implementasi RCEP 
ini. Kerja sama ini perlu dilihat 

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono ketika menerima Wakil Dubes Australia Stephen Scott, Senin 
(24/1/2022). (Foto Setjen DPD RI)

sebagai sarana untuk meningkatkan 
perdagangan Indonesia dengan 
Australia dan dapat dimanfaatkan 
sebesar-besarnya oleh dunia usaha 
nasional, termasuk UMKM,” kata 
Nono Sampono.

Senang Kunjungi Daerah

Sementara itu, pertemuan 
Sultan B.  Najamudin dengan Du ta 
Besar Republik Ceko juga  mem-
bahas isu-isu strategis mengenai 
kerja sama bilateral antara kedua 
negara. DPD RI menyambut antu-
sias keinginan Pemerintah Ceko 
untuk melakukan kerja sama per-
dagangan, pendidikan, dan digital 
dengan Indonesia.

Pada kesempatan itu, Sultan 
juga menyampaikan langkah Pe-
me rintah Indonesia yang mampu 
mena ngani penyebaran Covid-19 
varian Delta yang terjadi pada 
tahun lalu. Termasuk untuk varian 
Omicron yang mulai merebak. 

Sultan juga menyampaikan, 
Indonesia merupakan negara de-
ngan jumlah muslim terbesar 
di dunia. Sekaligus negara yang 
memiliki suku, budaya, dan pulau 
terbanyak di dunia, sehingga mam-
pu menarik wisatawan dari negara 

Ceko.
Sementara itu, Wakil Ketua 

BKSP DPD RI Wa Ode Rabia Al 
Adawia Ridwan (Sultara) menyam-
but baik atas keinginan Republik 
Ceko dalam kerja sama di bidang 
perdagangan, pendidikan, dan 
digital. Kerjasama ini sangat me-
narik, terutama untuk daerah pe-
milihannya Sulawesi Tenggara.

Dia mengharapkan Pemerintah 
Ceko bisa segera memfasilitasi kerja 
sama ini, khususnya perdagangan. 
Lantaran, sejauh ini banyak para 
pelaku usaha untuk menemukan 
pembeli dari luar yang terpercaya. 

“Kami sangat menanti kerja 
sama ini, bukan hanya dari sektor 
perdagangan, tapi juga dari bu-
daya. Selama ini, pelaku usaha sulit 
menemukan pembeli dari luar yang 
dapat dipercaya,” cetusnya. 

Pada kesempatan yang sama, 
Wakil Ketua BKSP DPD RI, Ali Ridho 
Azhari (Banten) mengajak Dubes 
Republik Ceko untuk mengunjungi 
Provinsi Banten. Menurutnya,  Ban-
ten memiliki Suku Badui yang patut 
dikunjungi. Di sana masih alami 
dan tidak ada Covid-19.

Jaroslav Dolecek menyambut 
baik usulan-usulan dari para senator 
itu. Pihaknya juga berencana akan 
melakukan kerja sama baik, di 
bidang perdagangan, pendidikan, 
dan digital. Dia berencana akan 
mengudang pihak swasta dan non 
swasta di negaranya untuk datang 
ke Indonesia membicarakan kerja 
sama kedua negara.

Jaroslav juga mengakui, saat 
ini, dirinya senang mengunjungi 
daerah-daerah di Indonesia. Ia 
mengakui keberagaman suku dan 
budaya di Indonesia yang luar biasa. 

“Saya senang mengunjungi 
daerah-daerah di Indonesia yang 
beragam suku dan budaya. Saya 
juga suka berdiskusi dengan guber-
nur dan masyarakat untuk membi-
carakan kerjasama,” ujarnya. (*)
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Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto Setjen DPD RI)

Dana TKDD 2021 Rp113,38 T 
Masih Mengendap di Bank

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik 
Indonesia (DPD RI), AA LaNyalla Mahmud 
Mattalitti (Jatim) merasa gusar mengetahui dana 
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 
Anggaran 2021 masih mengendap di bank lebih 
dari 100 triliun rupiah.

di Jawa Timur (Jatim) yang meru-
pakan daerah pemilihan LaNyalla, 
yaitu sebesar Rp16,99 triliun.

Karena itu, LaNyalla mende-
sak pemerintah daerah yang masih 
mengendapkan dana  TKDD 2021 
untuk segera membelanjakannya. 
Karena dana tersebut bisa meng-
gerakkan pertumbuhan perekono-
mian masyarakat di daerah.   

“Kita meminta supaya dana ter-
sebut segera dipergunakan. Pem da 

Berdasarkan data yang di-
sam paikan Kemen terian 
Keuangan (Kemenkeu), 
dana TKDD yang bersum-

ber dari Anggaran Pendapatan Be-
lanja Negara (APBN) Tahun 2021 
itu hingga 31 Desember 2021 ma-
sih mengendap di bank sebesar 
Rp113,38 triliun.

Apalagi, mengetahui bahwa 
dana TKDD 2021 yang diendapkan 
di bank itu paling besar ditemukan 

memiliki peran penting da  lam ak-
selerasi penggunaan dana tersebut 
di wilayah masing-masing. Jangan 
terus-menerus me ngendapnya 
ka   rena akan mengganggu pem-
bangunan dan aktivitas pelayan-
an publik,” tegas LaNyalla, Sabtu 
(22/1/2022).

LaNyalla lebih khusus men-
dorong daerah-daerah di Jatim 
agar segera melakukan percepatan 
belanja daerah. Terutama untuk 
pembangunan dan pergerakan 
eko nomi. Selain itu, juga untuk me-
mastikan pengendalian Covid-19 
dengan baik.

Dengan adanya dana yang 
masih mengendap di bank mem-
buktikan kalau pemerintah da erah 
(pemda) belum mampu merea-
lisasikan belanja terserap oleh 
masyarakat. Apalagi jumlah dana 
yang terparkir di bank jumlahnya 
cukup fantastis.

LaNyalla juga berharap hal 
serupa dilakukan oleh daerah-
da erah lain. Kepala daerah di-
mintanya lebih bijak bertindak 
dengan mem perhatikan masya-
rakat yang membutuhkan dana 
tersebut, apa lagi di tengah 
pandemi Covid-19. 

“Dalam kondisi sekarang ini, 
kepala daerah  harus memiliki ko-
mitmen dan kepedulian yang sama 
agar dana tersebut dipergunakan 
dengan baik untuk menjaga tingkat 
inflasi dan daya beli masyarakat,” 
kata LaNyalla.

LaNyalla mengingatkan, tin-
dak an kepala daerah yang sengaja 
memarkir atau mengendapkan 
dana di bank bisa saja berurusan 
dengan hukum, sebagaimana dis-



Nusantara

SENATOR     Februari 202230 

ampaikan oleh Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK). 

“KPK pernah menyampai-
kan bahwa pengendapan dana 
yang disengaja untuk kemudian 
mendapat keuntungan tertentu, 
itu merupakan bagian dari tindak 
pidana korupsi. Makanya, pemda 
atau kepala daerah dalam hal ini 
harus hati-hati,” ingatnya.

Sebelumnya, Kementerian Ke -
uang an  masih menemukan da-
na pemerintah daerah yang me-
ngendap di bank sebesar Rp113,38 
triliun per 31 Desember 2021. Meski 
begitu, nilai ini sudah turun 44,41% 
dari posisi November 2021 yang 
mencapai Rp203,05 triliun.

Wakil Menteri Keuangan (Wa-
menkeu) Suahasil Nazara men-
gatakan, pemerintah pusat akan 
terus melakukan pemantauan dana 
pemda di perbankan. Dana terse-
but merupakan TKDD dari APBN 

2021.
“Biasanya kami pantau dan 

melaporkan dalam rapat koordi-
nasi dengan Pak Menko dan Pak 
Mendagri supaya ada percepatan 
penggunaan belanja. Kami juga 
memastikan teman-teman di pem-
da dapat mengendalikan Covid-19 
dengan baik melalui TKDD,” kata 
Suahasil dalam rapat kerja di DPR 
RI, Rabu (19/1/2022).

Berdasarkan catatan Kemen-
keu, dana pemda yang mengendap 
paling besar terjadi di Jawa Timur 
dengan nilai Rp16,99 triliun. Se-
mentara, pemda dengan dana di 
bank terkecil dicatatkan Pemda 
Sulawesi Barat dengan nilai 
Rp331,18 miliar.

Dana setiap daerah di bank 
pada akhir Desember 2021 rata-
rata mengalami penurunan diban-
dingkan bulan sebelumnya. Per-
sentase penurunan tertinggi terjadi 

di wilayah Lampung, yakni  turun 
hingga 75,60%.  

Namun, ada juga wilayah yang 
malah mengalami kenaikan, yaitu 
di Pemprov DKI Jakarta. Dimana, 
dana mengendap di bank milik 
Pemprov DKI malah naik 10,69% 
pada  Desember 2021 lalu.

Masih menurut catatan Ke-
men keu, dana pemda di per bank-
an yang masih tinggi mengindi-
kasikan pelayanan pemda kepada 
masyarakat masih kurang. Pasalnya 
dana yang seharusnya dibelan-
jakan untuk pelayanan publik dan 
pembangunan justru masih disim-
pan di perbankan.

Sepanjang 2021, pemerin-
tah menyalurkan TKDD sebesar 
Rp785,7 triliun atau naik 3% dari ta-
hun sebelumnya. Sepanjang 2019-
2021, saldo rata-rata dana pemda 
di perbankan pada akhir tahun 
sebesar Rp 102,95 triliun. (*)



Berkat Perjuangan DPD RI
Desa Torganda Dialiri Listrik

Pemasangan jaringan listrik di di Dusun Sumber Sari 1 dan 2, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. (Foto 
Istimewa)

Warga Dusun Sumber Sari 1 dan 2, Desa 
Torganda, Kecamatan Torgamba, Kabupaten 
Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara selama 
ini tidak pernah menikmati aliran listrik. Berkat 
perjuangan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) 
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 
(DPD RI), 445 kepala keluarga di desa tersebut 
kini sudah menikmati aliran listrik dari PLN.

Berdasarkan laporan dari 
Anggota BAP DPD RI 
dari Sumatera Utara, Pdt. 
Willem T.P Simarmata 

kepada Ketua BAP DPD RI,  Bambang 
Sutrisno, tiang-tiang listrik sudah 

terpancang di dua dusun tersebut.
“Berkat kepiawaian, kekom-

pakan dan dukungan seluruh 
anggota BAP, maka apa yang kita 
perjuangkan tidak sia-sia dan sudah 
menampakkan hasil,” ujar Bambang 

Sutrisno, Minggu (12/12/2021).
Sejak April 2021, BAP DPD 

RI mengadakan kegiatan dalam 
penyelesaian masalah dengan me-
lakukan kunjungan kerja serta rapat 
dengar pendapat berdasarkan 
pe ngaduan masyarakat dari DPP 
LSM Pedang Keadilan Perjuangan, 
mengenai penolakan masuknya 
jaringan listrik PLN ke Dusun 
Sumber Sari 1 dan 2 itu. 

Penolakan dilakukan oleh Di-
rektur Jenderal Perlindungan Hutan 
dan Konservasi Alam de ngan alasan 
daerah tersebut masuk dalam ka-
wasan konservasi. Padahal dalam 
kawasan tersebut sudah berdiri 
bangunan, seperti mushala, gereja, 
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Salah seorang warga Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera 
Utara saat melakukan aktivasi layanan token listrik di depan rumah. (foto: istimewa)

sekolah dan kantor kepala desa. Ada  
445 KK yang tinggal di kedua dusun 
itu yang tidak dapat menikmati fasi-
litas penerangan listrik.

BAP DPD RI kemudian menin-
daklanjuti masalah tersebut de-
ngan melakukan mediasi an tar 
pihak yang bersengketa dan meng-
hasilkan beberapa komitmen kes-
epakatan,  sehingga pembangunan 
jaringan listrik dapat terlaksana.  

Langkah-langkah yang telah 
dilakukan oleh BAP DPD RI, kemu-
dian ditindaklanjuti oleh stake
holder agar proses penyelesaian 
pengaduan masyarakat di daerah 
dapat dilakukan dengan cepat dan 
tetap mengacu pada peraturan pe-
rundang-undangan yang berlaku.

Sebenarnya pada tahun 2012 
Bupati Labuhanbatu Selatan bersa-
ma PLN telah mengajukan permo-
honan izin pembangunan jaringan 
listrik di Desa Torganda. Namun, 
Direktur Jenderal Perlindungan Hu-

tan dan Konservasi Alam menolak 
permohonan tersebut karena Du-
sun Sumber Sari 1 dan Sumber Sari 
2 terletak di kawasan hutan konser-
vasi TWA Holiday Resort.

PLN tidak menyerah. Pada 2018, 
Manager Bidang Perencanaan PT 
Perusahaan Listrik Negara (Persero) 
juga mengajukan permohonan 
pengadaan jaringan listrik. Namun, 
permohonan tersebut tetap ditolak 
oleh BBKSDA Sumut.

Setahun kemudian, Kepala 
De sa Torganda, Doharman 
Hutagalung terus mencari cara agar 
desanya bisa terang benderang 
seperti desa lainnya. Akhirnya 
Doharman meminta bantuan 
Kennedy Manurung dari Ormas 
Pedang Keadilan Perjuangan untuk 
menyampaikan aspirasi warga desa 
Torganda pada BAP DPD RI. Ia pun 
menguras kocek pribadinya untuk 
membiayai Kennedy.

Pada April 2021, BAP DPD RI 

mengadakan kegiatan penyelesai-
an masalah dengan melakukan 
kunjungan kerja serta rapat dengar 
pendapat berdasarkan pengaduan 
masyarakat dari DPP LSM Pedang Ke-
adilan Perjuangan, mengenai peno-
lakan masuknya jaringan listrik PLN 
ke Dusun Sumber Sari 1 dan 2 itu. 

Anggota BAP DPD RI dari Su-
matera Utara, Pdt. Willem T.P Simar-
mata kemudian membuat me diasi 
dengan Direktur Jenderal Perlin-
dungan Hutan dan Konservasi 
Alam. Mediasi ini berbuah positif 
dan mendapatkan izin untuk pem-
bangunan jaringan listrik.

PLN Unit Induk Wilayah Su-
matera Utara langsung melakukan 
penandatanganan  perjanjian ker-
jasama dengan Balai Besar Konser-
vasi Sumber Daya Alam Sumatera 
Utara dalam pembangunan jaring-
an listrik pada dua dusun terisolir 
pada Senin (26/7/2021).

Dalam perjanjian kerjasama 
ini,  PLN  akan membangun  jaring-
an  listrik  Hantaran Udara Tegang an 
Menengah (HUTM) sepanjang 4.918 
kms dan Hantaran Udara Tegangan 
Rendah (HUTR) sepanjang 3.138 
kms di Dusun Sumber Sari 1 dan Du-
sun Sumber Sari 2, Desa Torganda.

Pemasangan tiang listrik be ton 
dimulai sejak  29 September 2021 
yang lalu dan dilanjutkan dengan 
pemasangan kabel yang meng-
hubungkan tiang-tiang yang sudah 
terpancang. Beberapa trafo (gardu 
distribusi) terpantau juga sudah 
terpasang di beberapa tiang.

Di penghujung 2021, peker-
jaan pemasangan listrik ini tun tas. 
Acara peresmian listrik ini ditan-
dai dengan nyala perdana yang 
dilakukan Bupati Kabupaten Labu-
sel, Edimin didampingi Manajer 
UP3 Rantauprapat, Petrus Gading 
Aji, NP dan Manajer PT PLN (Per-
sero) Rayon Kotapinang, M Syahrir 
Ramdani di Kantor Kepala Desa 
Torganda. (*)
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Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (Jatim) didampingi Senator Bustami Zainuddin (Lampung) ketika menerima audiensi pengurus IPHUI, di Rumah 
Dinas Ketua DPD RI, Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/1/2022). (Foto Setjen DPD RI)

IPHUIN KE DPD RI :

Keluhkan Mahalnya Biaya 
Sertifikasi Pembimbing Haji 
Ikatan Pembimbing Haji dan Umrah Indonesia (IPHUIN) menyampaikan sejumlah 
aspirasi ke Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Salah satunya 
adalah mahalnya biaya sertifikasi bagi pembimbing haji dan umrah.

Jakarta Selatan, Kamis (13/1/2022). 
LaNyalla didampingi Senator 
Bustami Zainuddin (Lampung).

Dalam pertemuan tersebut, 
Ketua IPHUIN Adi Marfudin men-

gungkapkan, saat ini, pembim-
bing manasik haji bersertifikat baru 
8.500 orang dari target pemerintah 
sebanyak 100 ribu. Mereka berasal 
dari 16 perguruan tinggi yang terse-

Pengurus IPHUI menemui 
Ketua DPD RI AA LaNyalla 
Mahmud Mattalitti (Jatim), 
di Rumah Dinas Ketua 

DPD RI, di kawasan Kuningan, 
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Suasana berhaji atau umrah di Mekkah, Arab Saudi. (Foto: Istimewa)

bar di seluruh Indonesia. Pemerin-
tah menargetkan, setiap 45 orang 
jamaah haji ada satu pembimbing 
tersertifikasi. 

Setiap tahun ada sekitar 221 
ribu jamaah haji yang berangkat 
menuju di Arab Saudi. Masih ba-
nyak persoalan haji yang timbul 
ketika jamaah tiba di Arab Saudi.   
Hampir setiap tahun ada sekitar 320 
persoalan yang diadukan jamaah. 

“Artinya, ada masalah pada 
bimbingan manasik haji. Sementara 
kita masih memiliki 5,5 juta jamaah 
masa antre dengan tenggang wak-
tu 45 tahun,” papar Adi.

Untuk mengatasi persoalan ter-
sebut, pihaknya mencoba melaku-
kan inovasi dengan memanfaatkan 
masjid-masjid yang banyak terse-
bar di seluruh daerah untuk men-
jadi tempat bimbingan manasik 

haji. Jadi nantinya, di setiap masjid 
ada pembimbing haji bersertifikat.

Persoalannya menurut dia, bi-
aya sertifikasi pembimbing yang 
terbilang cukup tinggi, yaitu seki-
tar Rp7 juta per orang. Karena itu 
dia berharap lebih bersinergi de-
ngan pemerintah dalam pelayanan 
dan bimbingan di masing-masing 
wilayah.

Menanggapi keluhan IPHUIN 
tersebut, AA LaNyalla mengaku me-
miliki perhatian yang lebih dalam 
hal haji dan umrah ini. Salah satunya 
adalah mengenai pengelolaan dana 
haji karena Indonesia memiliki trili-
unan rupiah dari dana haji. 

“Mengapa tidak dana tersebut 
digunakan untuk membangun 
fasilitas untuk menampung jamaah 
haji kita di Arab Saudi. Sejauh 
ini,  belum ada fasilitas tetap milik 

pemerintah untuk jamaah haji 
asal Indonesia di Arab Saudi,” kata 
LaNyalla.

LaNyalla pun berjanji akan 
meneruskan aspirasi IPHUIN ke-
pada pihak terkait, seperti Kemen-
terian Agama dan lainnya. 

Mahalnya Biaya Karantina

Sementara itu, Kementerian 
Agama telah memberangkatkan 
jamaah umrah Indonesia pada 18 
Januari 2022. Mereka diberangkat 
melalui satu pintu dari Asrama Haji 
Pondok Gede, Jakarta. Sebelum 
berangkat dan sepulang dari Arab 
Saudi, para jemaah umrah itu 
dikarantina di Asrama Haji Pondok 
Gede.

Wakil Ketua Komite III DPD RI, 
Muhammad Rakhman (Kalteng) 
menyambut baik dengan diberang-
katkan kembali jamaah umrah 
Indonesia, di tengah pandemi Co-
vid-19. Hanya saja, dia menyayang-
kan mahalnya biaya karantina yang 
harus ditanggung oleh jamaah um-
rah sepulang dari Tanah Suci. 

“Harapan kita, karantina se-
lama tujuh hari tidak terlalu mahal. 
Apalagi karantina dilaksanakan di 
asrama haji, tentunya bisa disesuai-
kan lah harganya dan tentu akan 
mengurangi biaya umrah,” ucap Ra-
khman. 

Rakhman khawatir, mahal-
nya karantina akan menyebabkan 
tingginya biaya yang ditanggung 
calon jemaah umrah, sehingga 
mengurangi minat masyarakat un-
tuk melaksanakan ibadah umrah 
ke Tanah Suci. Belum lagi, ketat-
nya aturan pemberangkatan yang 
diberlakukan oleh Pemerintah Arab 
Saudi menjadi salah satu pemicu 
masyarakat tidak umrah. 

“Kami meminta pemerintah 
bisa menyikapi permasalahan ini 
sehingga jamaah tidak dibebankan 
biaya yang mahal,” harapnya. (*)
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Sistem perekonomian nasional yang dituangkan 
dalam Pasal 33 UUD hasil amendemen tahun 1999 
hingga 2002 perlu dikoreksi dan dikembalikan ke 
naskah aslinya. Sejak UUD 1945 di amendemen, 
Indonesia telah meninggalkan sistem ekonomi 
Pancasila dan menjadi sistem ekonomi liberal 
kapitalisme. 

Kembalikan Sistem Ekonomi Pancasila

Demikian benang merah 
dari focus group dis
cussion (FGD) dengan 
tema “Sistem Ekonomi 

Pancasila untuk Indonesia yang 
Berdaulat”, di Universitas Palangka 

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima mandau dari Rektor Universitas Palangka Raya, Dr Andrie Elia dalam kegiatan FGD “Sistem Ekonomi 
Pancasila untuk Indonesia yang Berdaulat” di kampus perguruan tinggi tersebut, Senin (17/1/2022). (Foto Setjen DPD RI)

Raya, Senin (17/1/2022), dengan 
menghadirkan pembicara Ketua 
DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mat-
talitti (Jatim), Rektor Universitas 
Palangka Raya Andrie Elia dan Rek-
tor Universitas Kristen Palangka 

Raya (UNKRIP) Benius.
LaNyalla berharap kebijakan 

ekonomi nasional dikembalikan ke 
Pasal 33 UUD 1945, sesuai naskah 
aslinya. Ekonomi Pancasila adalah 
sistem yang paling sesuai dengan 
DNA asli bangsa Indonesia.

“Sistem ekonomi Pancasila 
me ru pakan solusi kedaulatan eko-
nomi rakyat sebab lahir dengan 
spirit kekeluargaan dan gotong ro -
yong serta saling membantu yang 
dilandasi dengan kosmologi ketu-
hanan. Pada hakikatnya, negara ini 
adalah negara yang berlandaskan 
Ketuhanan sesuai sila pertama 
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Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945,” 
kata LaNyalla.

Dijelaskan LaNyalla, sistem eko-
nomi Pancasila tidak meng adopsi 
sistem sosialisme maupun kapital-
isme. Karena itu, harus dilakukan ko-
reksi atas kebijakan perekonomian 
nasional yang tertuang di dalam 
Pasal 33 UUD hasil amendemen.

Utamanya penambahan 2 Ayat 
di Pasal 33 UUD 1945 saat diamen-
demen. Secara sadar atau tidak 
disebutkan bahwa cabang-cabang 
produksi yang penting bagi negara 
dan yang menguasai hajat hidup 
orang banyak telah diserahkan ke-
pada mekanisme pasar.

Dengan penambahan ayat 
ter sebut, telah membuka peluang 
sebesar-besarnya bagi swasta untuk 
menguasai bumi, air dan kekaya an 
alam yang terkandung di dalamnya.  
Swasta dapat meraup keuntungan 
yang ditumpuk dan dilarikan ke 

luar Indonesia melalui lantai bursa.
Padahal kata LaNyalla, 

Mohammad Hatta telah meng-
gagas kebijakan ekonomi Indo-
nesia dengan memisahkan secara 
jelas tiga sektor atau palka, yaitu 
koperasi, BUMN dan swasta. Mes-
kipun boleh terjadi irisan satu sama 
lain, tetapi aktivitas usaha rakyat 
melalui koperasi harus diberikan 
kesempatan hidup.

Rektor Universitas Kristen Pa-
langka Raya (UNKRIP) Benius men-
egaskan, sistem ekonomi Pancasila 
telah kehilangan arah dan berubah 
menjadi sistem ekonomi kapitalis-
tik. Hal itu adalah imbas amende-
men konstitusi empat tahap yang 
terjadi sejak tahun 1999-2002.

“UUD 1945 telah mengalami 
empat kali amendemen. Dari sana 
arah perjalanan ekonomi Pancasila 
ruhnya berubah. Saat ini sudah 
melenceng, arahnya sudah lebih ke 

sistem kapitalistik,” tegas Benius.
Sejatinya Indonesia menerap-

kan aturan untuk memperkuat 
sistem ekonomi Pancasila. Selama 
ini bangsa Indonesia sudah mene-
rapkan dengan baik. Hal tersebut 
sudah tertuang dalam GBHN. Tapi 
dalam konteks implementasinya 
naik turun. 

Dalam sistem ekonomi 
Pancasila, ada beberapa kata kunci 
utama sebagai cirinya. Di antaranya 
adalah adanya kesejajaran dan 
kemitraan. Bukan yang besar me-
ngalahkan yang kecil sebagaimana 
terjadi dalam sistem kapitalisme. 
Belakang an ini hal tersebut terjadi. 
Artinya sistem ekonomi Pancasila 
telah bergeser menjadi sistem 
ekonomi kapitalistik.

Rektor Universitas Palangka 
Raya, Dr Andrie Elia menjelaskan, si-
fat pembangunan dan budaya akan 
mempengaruhi aktivitas manusia. 
Indonesia berbeda dengan negara 
lain. Oleh karenanya, falsafah dan 
pandangan hidup menjadi bagian 
yang mempengaruhi sistem secara 
keseluruhan, termasuk ekonomi.

Kalau kita berbicara sistem 
ekonomi ada macam-macam. Ada 
ekonomi liberal-kapitalistik dan 
sosialisme-komunisme. Lalu ada 
juga percampuran keduanya. Nah, 
Indonesia punya sistem ekonomi 
sendiri, namanya sistem ekonomi 
Pancasila,” tegas Andrie.

Ke depan, ia berharap sistem 
ekonomi Pancasila kembali diper-
kuat. Ia pun meminta mahasiswa-
nya untuk membedah persoalan 
tersebut dalam skripsi yang nanti 
akan dibuatnya.  Semua para pen-
diri bangsa itu sepakat jika In-
donesia menerapkan sistem eko-
nomi Pancasila. (*)

Garuda Pancasila, lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Foto: Istimewa)
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Permasalahan itu, antara 
lain mengenai perekono-
mian masih sangat bergan-
tung pada APBN/APBA/

APBK, munculnya friksi dan konflik 
para elit Aceh menjelang pilkada, 
kurang harmonisnya relasi Pemeri-
tah Daerah Aceh dengan pemerin-
tah pusat, dan kurangnya pelibatan 
komponen rakyat Aceh. Karena itu, 
UU Pemerintahan Aceh itu perlu di-

Pimpinan dan anggota Komite I DPD RI usai RDPU membahas evaluasi UU Pemerintahan Aceh. (Foto Setjen DPD RI)

Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik 
Indonesia (DPD RI) mengevaluasi Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh. UU yang telah berjalan 
kurang lebih selama 16 tahun itu, dalam 
implementasinya masih ditemukan beberapa 
permasalahan.

KOMITE I SIAPKAN 
DRAF REVISI UU 
PEMERINTAHAN ACEH

Varia Senat
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revisi.
Evaluasi atas pelaksanaan UU 

Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh itu dibahas 
dalam rapat dengar pendapat 
umum dengan Tim Penyusun 
dan Pembahas UU No. 23/2014 di 
Gedung DPD RI, Selasa (18/1/22). 
Rapat dipimpin Ketua Komite I 
Fachrul Razi (Aceh), didampingi 
Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep 
Wamafma (Papua Barat) dan 
Ahmad Bastian (Lampung).

Razi menyebutkan, pada ta-
hun 2022 ini tidak ada rencana 
pembahasan revisi tripartit dengan 
DPR dan Pemerintah. Tapi Komite 
I DPD RI memastikan, pada tahun 
2023 Revisi UU Pemerintahan Aceh 
dapat dibahas. Oleh karena itu, 
Komite I DPD RI mempersiapkan 
penyusunan draf dan naskah 
akademik dari revisi UU tersebut.

“Komite I berpandangan bah-
wa persiapan pembahasan draf 
revisi UU Pemerintahan Aceh yang 
lebih cepat dibuat agar tidak terke-
san tergesa-gesa seperti UU yang 
belakangan ini disahkan, seperti 
UU Ciptaker,” sebut Razi.

Wakil Ketua Komite I DPD 
RI, Filep Wamafma mengatakan, 
Pemerintah Provinsi Aceh telah 
belajar dari Papua. Begitu juga se-
ba liknya. Mana yang kurang  disem-
purnakan dari masing-masing 
otsus dari kedua daerah ini.  “UU 
ini untuk menyelesaikan konflik 
dan bagaimana tercipta winwin 
solution,” ujar Wamafma.

Pada kesempatan itu, An tro-
polog Universitas Negeri Malikuds-
saleh (Unimal) Teuku Kemal Fasya 
berpendapat, sebagai historical 
necessity dan unsur political emer
gency, UU Pemerintahan Aceh ha-
rus segera diubah dalam upaya 
mensinkronkan dan adaptasi no-
menklatur baru, efisiensi dan efek-
tivitas pelembagaan, dan memaksi-
malkan sisi lex specialis Aceh. Otsus 
harus diperpanjang dengan mem-
perjelas formatnya.

Ketua Tim Pemantauan Imple-
mentasi UU Pemerintahan Aceh, 
Afrizal Tjoetra menilai, tantangan 
terletak pada trust atau keperca-
yan, baik di dalam masa konflik dan 
pasca konflik. Bahkan dalam proses 
pembangunan di Aceh, ada dua UU 

yang memberikan konstribusi posi-
tif jika diselaraskan, yaitu UU ten-
tang   Keistimewaan Aceh dan UU 
tentang Kawasan Bebas Sabang.

“Praktiknya, UU tersebut ti-
dak selaras tapi berjalan sendiri-
sendiri. Menurut kami, andaikan 
dilaksanakan secara selaras dan 
komprehensif akan memberikan 
dampak positif bagi Aceh,” ujarnya.

Anggota Tim Penyusun dan 
Pembahas UU No. 23/2014 Hali-
lul Khairi menyatakan, hakikat oto-
nomi daerah untuk mengatur da-
erah dan diri sendiri sesuai dengan 
karak teristik daerahnya. 

Melalui Surat Nomor 188/22251 
Tanggal 24 Desember 2021, perihal 
perubahan UU No 11 Tahun 2006, 
Gubernur Aceh hanya meminta 
perubahan atas dana otsus menjadi 
2 % tanpa batas waktu.

“UU No 2 Tahun 2021 yang 
disahkan, Papua telah mendapat 
tambahan dana otsus dari 2 % men-
jadi 2,5 %, maka sulit bagi pemerin-
tah pusat untuk menolak usul dari 
Pemerintah Aceh, namun kerangka 
waktu akan menjadi bahan pemba-
hasan,” ucap Halilul.

Presiden Institut Otonomi Da-
erah (i-OTDA), Djohermansyah 
Djohan menambahkan, peme rin-
tah pusat bersama Pemda Aceh 
merevisi UUPA dengan mem per-
hatikan putusan MK, ke majuan TI, 
dinamika masyarakat termasuk 
kelompok yang resisten, prinsip 
kehati-hatian. 

Guru Besar IPDN itu menya-
rankan, revisi UU Pemerintah Aceh 
sebaiknya dilakukan pasca Pemilu 
Serentak 2024 (pada pemerintahan 
paru) dengan didahului de ngan 
evaluasi secara komprehensif.

“Diharapkan pemerintah pusat 
lebih serius, konsisten, ikhlas, mem-
bimbing, mengasistensi, memfasili-
tasi, memediasi dan mengawasi UU 
Otsus Aceh,” kata Djohermansyah 
Djohan. (*)

Varia Senat
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Komite II Raker dengan KKP 
Bahas Program 2022

Pimpinan Komite II DPD RI dalam rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. (Foto Setjen DPD RI).

Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik 
Indonesia (DPD RI) menggelar rapat kerja (raker) 
dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(KKP) membahas program kerja tahun 2022 
kementerian tersebut di daerah, di Gedung DPD 
RI, Selasa (18/1/2022). 

Pada tahun 2022, KKP 
mendapatkan pagu 
anggaran sebesar Rp6,115 
triliun. Dua dari tiga 

program prioritas yang ditetapkan, 
masuk dalam sub sektor perikanan 
budidaya. Dari kedua program 
tersebut, ada target produksi 

sebesar 18,77 juta ton yang harus 
bisa dicapai sepanjang 2022 ini.

 “Kami ingin mendapatkan 
penjelasan dari Pak Menteri 
Kelautan dan Perikanan terkait 
program kerja tahun 2022 ini di 
daerah,” kata Wakil Ketua Komite 
II DPD RI Bustami Zainudin 

(Lampung) dalam raker yang 
langsung dihadiri Menteri KP, Sakti 
Wahyu Trenggono.

Anggota DPD RI Emma 
Yohanna (Sumbar) meminta 
Men teri Kelautan dan Perikanan 
bisa memberikan solusi kepada 
masyarakat yang menggantungkan 
hidupnya pada keramba jaring 
apung di Danau Maninjau. Lantaran 
pasca keramba jaring apung dipin-

dahkan, masyarakat di Danau 
Ma ninjau mengalami kerugian. 
Pengelola juga mengalami keru-
gian,  karena banyak ikan yang mati.

Kemudian anggota DPD RI 
Fahira Idris (DKI Jakarta) ju ga 
mengharapkan KKP bisa mem-
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berikan program bantuan kepada 
para nelayan berupa kapal dan alat 
penangkap ikan bagi nelayan di 
wilayah Kalibaru dan Muara Angke. 

Anggota DPD RI Denty Eka 
Widi Pratiwi (Jateng) menjelaskan, 
setiap daerah kemungkinan mem-
butuhkan program budidaya un-
tuk menunjang perekonomian. 
Masyarakat khususnya di Jawa 
Tengah menantikan program budi-
daya terutama bibit ikan lele dan 
nila. 

“Setiap daerah membutuh-
kan program budidaya perikanan. 
Bahkan kita juga membutuhkan 
program padat karya pakan ikan,” 
paparnya.

Menanggapi harapan para 
senator itu, Menteri Kelautan dan 
Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono 
menjelaskan arah kebijakan pem-
bangunan kelautan dan perikanan. 
Pertama, penempatan kebijakan 
penangkapan terukur berbasis 
kuota di setiap wilayah penge-
lolaan perikanan.  Pihaknya juga 
melakukan pengembangan per-
ikanan budidaya yang berorientasi 
ekspor.

Kementerian yang dipimpin-
nya, juga memiliki dua rencana 

program untuk mengentaskan ke-
miskinan esktrim di Indonesia, khu-
susnya di wilayah pesisir. Keduanya 
adalah program Kampung Nelayan 
Maju yang akan dilaksanakan pada 
tahun 2022. 

“Kita sedang melakukan 
pembenahan menyeluruh. Di 2022 
ini salah satu target kami melakukan 
pembenahan kampung-kampung 
nelayan di pesisir untuk jadi 
Kampung Maju,” ujarnya. 

Biaya Proyek KCJB 

Sementara itu, saat rapat kerja 
dengan Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat 
(KPUPR), di Gedung DPD RI, Jakarta, 
Rabu (19/1/2021), Komite II mem-
pertanyakan pembengkakan biaya 
proyek Kereta Cepat Jakarta–Ban-
dung (KCJB) yang dikelola PT Kere-
ta Cepat Indonesia China. Raker 
dihadiri Wakil Menteri PUPR John 
Wempi Wetipo.

Awalnya, biaya pembangunan 
proyek Kereta Api Cepat Jakarta-
Bandung itu sebesar Rp86,5 triliun. 
Kemudian membengkak menjadi 
Rp114,2 triliun. Pembengkakan bi-
aya tersebut, kemudian berimplika-

si terhadap APBN. 
“Untuk itu, Komite II DPD RI 

perlu mendapatkan informasi yang 
lebih komprehensif tentang hal ini,” 
kata Wakil Ketua Komite II DPD RI, 
Abdullah Puteh (Aceh).

Senator asal Aceh itu juga me-
nambahkan bahwa dalam rapat ini, 
pihaknya juga ingin mendapatkan 
penjelasan dari Kementerian Peker-
jaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(Kementerian PUPR) terkait prog-
ram kerja tahun 2022 di daerah. 

Pada kesempatan itu, para se-
nator menyampaikan berbagai ke-
luhan terkait permasalahan yang 
terjadi di daerah. Seperti disampai-
kan Wakil Ketua Komite II DPD RI 
Lukky Semen (Sulteng). Dia mem-
pertanyakan terkait penanganan 
pasca bencana di Sulawesi Tengah 
pada 2018 lalu. Masih banyak jalan-
jalan yang belum diperbaiki oleh 
Kementerian PUPR. 

Anggota DPD RI, Wa Ode 
Rabia Al Adawia Ridwan (Sultra) 
menyampaikan, banyak jalan 
provinsi di daerahnya belum di-
per hatikan oleh pemerintah. Alas-
an nya pun dinilai klasik karena 
keterbatasan anggaran yang 
menyebabkan jalan-jalan rusak.

 “Jalan rusak masih menjadi 
kendala kami, terutama di jalan 
provinsi. Alasannya tak jauh karena 
keterbatasan anggaran,” tuturnya.

Riri Damayanti (Bengkulu) ber-
harap kepada Kementerian PUPR 
bisa melibatkan DPD RI dalam 
prog ram padat karya. Jika DPD RI 
terlibat dalam program padat karya 
maka akan tepat sasaran atau sam-
pai masyarakat lapisan bawah. 

Wakil Menteri PUPR, John 
Wempi Wetipo menjelaskan, untuk 
mendukung program Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 
2022, pihaknya telah melakukan 
program Padat Karya Tunai (PKT) 
dengan penerima manfaat sekitar 
1,8 juta pekerja. (*)
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Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin saat Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan 
di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (18/1/2022). (Foto: Ist.)



Pimpinan Komite III DPD RI usai RDPU Penyusunan RUU tentang Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin 
(24/1/2022). (Foto Setjen DPD RI)

KOMITE III :

Hubungan Saling Menguntungkan 
Pekerja dan Pengusaha
Seharusnya hubungan pekerja dan pengusaha sejatinya saling ketergantungan 
dan menguntungkan. Namun faktanya, di lapangan justru berbanding terbalik, 
pekerja dan pengusaha adanya batasan karena hubungan kekuasaan.

Kondisi yang tidak ideal itu 
semakin diperkuat oleh faktor 
eksternal, seperti kondisi politik, 
ekonomi, dan sosial. Artinya, 
hubungan industrial sebenarnya 
rawan akan konflik. “Sulit bagi 
pekerja untuk berhadapan dengan 
pengusaha secara individual. Oleh 

karena itu, keberadaan organisasi 
menjadi sebuah kebutuhan,” 
kata Ketua Komite III DPD RI 
Sylviana Murni (Jakarta) saat 
RDPU Penyusunan RUU tentang 
Perubahan UU No. 21 Tahun 2000 
tentang Serikat Pekerja di Gedung 
DPD RI, Jakarta, Senin (24/1/2022).

Dalam konteks ketenaga-
ker jaan, di mana pena-
war an dan permintaan 
tenaga kerja tidak 

seim bang, kesenjangan tersebut 
semakin tajam dan menjadikan 
pekerja rentan dengan tindakan 
eksploitasi.
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Sylviana menambahkan, 
derita pekerja seolah tidak cukup 
sampai disitu. UU Cipta Kerja 
(Ciptaker)  juga menjadi catatan 
kelam bagi perlindungan hak-hak 
pekerja, meski putusan Mahkamah 
Konstitusi terhadap judicial 
review terhadap UU tersebut 
inkonstitusional bersyarat. 

Senator Anak Agung Gde 
Agung (Agung) menjelaskan, ber-
da sar kan ratifikasi organisasi bu-
ruh internasional atau International 
Labour Organization (ILO), UU 
Serikat Buruh yang ada saat ini 
sangat liberal atau tidak sesuai 
dengan budaya Indonesia. UU ini 
seakan tidak memihak kepada 
serikat buruh. Tidak sesuai dengan 
ratifikasi ILO.

Dalam RDPU tersebut, aktivis 
buruh Rekson Silaban menilai 
Indonesia salah satu negara yang 
memiliki aturan paling liberal dalam 
mendirikan serikat buruh. Lantaran 
persyaratan mendirikannya sangat 
minim, seperti hanya AD/ART, 
ada pengurus, alamat kantor, dan 
hanya mendaftar di kantor Disnaker 
setempat.

“Tidak ada persyaratan pendaf-
tar an, berapa jumlah anggota, se-
barannya di daerah. Pemerintah 
juga tidak melakukan pendataan 
ulang atas eksistensi serikat buruh 
yang pernah mendaftar. Padahal 
banyak serikat buruh yang tidak 
jelas lagi eksistensinya,” kata 
Rekson.

Direktur Eksekutif  Migrant 
Care, Wahyu Susilo mengatakan, 
kaum pekerja menjadi kelompok 
rentan dari kecamuk pandemi  
Covid-19. Tidak sampai disitu, ang-
ka pengangguran juga semakin 
meningkat seiring dengan krisis 
pandemi yang belum berakhir. 

Pada kesempatan berbeda, 
Pu sat Kajian Perlindungan Sosial 
& Ketenagakerjaan UI Aloysius 
Uwiyono menilai UU Nomor 21 
tahun 2000 memang masih ber-
paradigma konflik, bukan ber-
paradigma kemitraan. Ber potensi 
mengadu domba antara buruh 
dan pengusaha, memperlemah 
posisi serikat buruh di depan 
pengusaha. Bahkan membuat 
buruh terlihat sebagai trobel maker 
yang memusuhi pengusaha.

“Paradigma yang terbangun 
dalam UU Nomor 21 tahun 2000 
harus diubah. Relasi yang harus 
dikembangkan antara buruh dan 
pekerja harus berdasarkan pada 
prinsip-prinsip demokratis, kemit-
raan, dan keterbukaan. Tujuannya, 
supaya tercipta hubungan indus-
trial yang harmonis dan berkeadil-
an antara pengusaha, buruh, dan 
organisasi buruh,”   kata Aloysius 
Uwiyono saat RDP dengan Komite 
III DPD RI dalam menginventa-
risasi materi penyusunan RUU pe-
rubahan atas UU Nomor 21 tahun 
2000 tentang Serikat Buruh, Selasa 
(18/1/2021). Rapat dipimpin Wakil 
Ketua Komite III Dedi Iskandar Ba-
tubara (Sumut).

Peneliti BRIN, Nawawi secara 
lebih rinci mengutarakan tiga alas-
an untuk menjustifikasi urgensi 
untuk segera merevisi UU tentang 
Serikat Buruh, yaitu alasan historis, 
alasan substanstif, dan alasan kon-
temporer.  Yang dimaksud alasan 
historis adalah undang-undang 
ini lahir di masa pergantian rezim 
yang disusun dengan sangat cepat 
dan sangat kental dengan cam-
pur ta ngan lembaga internasional 
se perti IMF, Bank Dunia, ILO, dan 
lain-lain.

“Alasan substantif adalah nor-
ma-norma pasal dalam UU saat ini 
sangat lentur. Contohnya aturan 
tentang pendirian serikat pekerja 
yang terlalu mudah. Akibatnya, 
banyak lahir organisasi serikat bu-
ruh. Sedangkan alasan kontem-
porer adalah, undang-undang ini 
sudah memerlukan harmonisasi 
dengan ragam peraturan perun-
dang-undangan yang lebih baru, 
serta perlu dimasukkan norma 
yang menyangkut perlindungan 
buruh, pekerja kontrak, sistem out
sourcing, keanggotaan BPJS, dan 
lain-lain,” ujar peneliti yang pernah 
magang setahun di Partai Buruh 
Ing gris. (*)
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Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 
(DPD RI) akan terus mengawal penyelesaian 
kasus Jiwasraya. Bahkan, Komite IV DPD RI akan 
mengusulkan pembentukan panitia khusus 
(pansus) untuk mengawal agar kasus ini dapat 
segera dituntaskan dan para pemegang polis 
dapat memperoleh hak-hak mereka.

Komite IV akan Bentuk Pansus Jiwasraya

Demikian disampaikan 
Ketua Komite IV DPD RI 
Sukiryanto (Kalbar), Se-
lasa (18/1/2022) Rapat 

Dengar Pendapat (RDP) Komite IV 
dengan PT Asuransi Jiwasraya, Oto-
ritas Jasa Keuangan (OJK), Kemen-
terian Keuangan, dan Kementerian 

Komite IV DPD RI saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Asuransi Jiwasraya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan 
Kementerian BUMN membahas kelanjutan penyelesaian masalah asuransi Jiwasraya, Selasa (18/1/2022).

BUMN, untuk membahas mengenai 
kelanjutan penyelesaian masalah 
asuransi Jiwasraya.

“Kami akan bentuk tim khusus 
dan  akan mengajukan pansus. 
Yang bermasalah itu ratusan ribu 
nasabah, itu ada di daerah kami. 
Kami terus ditanyakan ketika kami 

reses di daerah,” tegas Sukiryanto.  
Apalagi, persoalan baru mun-

cul yang akan dihadapi nasabah Ji-
wasraya. Karena saat ini Kementeri-
an BUMN membentuk perusahaan 
holding BUMN Asuransi dan Pen-
jaminan dengan nama Indonesia 
Financial Group (IFG). Dimana PT 
Asuransi Jiwasraya menjadi salah 
satu anggotanya.

Sukiryanto menjelaskan, per-
masalahan muncul ketika peme-
gang polis yang tidak bersedia di-
restrukturisasi atau dialihkan ke 
IFG Life. Mereka menginginkan 
tetap berada di Jiwasraya dengan 
hubung an perusahaan adalah ber-
status utang piutang. 
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Tidak ada penjelasan bagaima-
na skema utang piutang antara pe-
megang polis dengan Jiwasraya. 
Padahal Jiwasraya hanya memiliki 
sisa aset yang nilainya tidak men-
cukupi, setelah aset yang clean and 
clear dialihkan ke IFG Life.

“Tercatat total peserta asuransi 
Jiwasraya yang mengalami kerugian 
atas ketidakhati-hatian yang dilaku-
kan oleh Jiwasraya sebanyak 5,5 
juta nasabah hingga 30 September 
2019. Banyaknya peserta asuransi 
Jiwasraya yang meng alami kerugian 
akan membutuhkan waktu penyele-
saian yang panjang,” ucapnya.

Direktur Utama PT Asuransi Ji-
wasraya,  Angger P. Yuwono men-
jelaskan, IFG Life mulai membayar-
kan klaim polis Jiwasraya hampir 
Rp1 triliun per 31 Desember 2021. 
Angger juga menjelaskan, jika pe-
megang polis ditawarkan dua opsi. 

Pertama, menerima restruk-
turisasi dan akan dialihkan polisnya 
ke IFG Life dengan jaminan yang 
lebih rendah dan akan dibayarkan. 
Kedua, menolak restrukturisasi dan 
polis akan tetap terdaftar di perusa-
haan PT Asuransi Jiwasraya.

“Saat ini, yang memang tidak 
setuju polisnya tinggal di Jiwasraya. 
Selanjutnya izin usahanya dikem-
balikan ke OJK. Maka PT Jiwasraya 
tidak layak lagi memiliki polis, dan 
polis yang ada harus determinasi. 
Jadi polis yang menolak akan deter-
minasi. Kemudian hutang yang ada 
adalah antara pemegang saham 
dengan pemegang polis Jiwasraya,” 
jelasnya.

Menanggapi paparan dari Ang-
ger, Wakil Ketua Komite IV DPD RI, 
Darmansyah Husein (Babel) mem-
pertanyakan sumber dana PT Asur-
ansi Jiwasraya untuk membayarkan 

polis asuransi dari nasabah yang 
menolak direstrukturisasi. Apalagi 
aset dari Jiwasraya sudah dialihkan 
ke IFG Life.

“Ini ada kapal mau tenggelam, 
kemudian pemerintah bikin kapal 
baru namanya IFG. Nasabah yang 
tidak mau direstrukturisasi itu 
ada di Jiwasraya, yang mau ada di 
IFG. Yang mau akan disuntik Rp20 
trilun dan Jiwasraya tidak disuntik 
dana. Yang tidak mau determinasi, 
artinya distop, diganti menjadi 
hutang piutang. Sumbernya dari 
mana?” tanya Darmansyah.

Sementara itu, Senator Arniza 
Nilawati (Sumsel) dan Elviana 
(Jambi) mendesak agar manajemen 
baru tidak lepas tangan. Dirinya 
meminta kejelasan bagaimana 
nasib dari para pemegang polis. 
Karena dirinya banyak menerima 
aspirasi dari masyarakat sebagai 

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi Senator Bustami Zainuddin (Lampung) dan Evi Apita Maya (NTB) ketika menerima Forum Nasabah 
Korban Jiwasraya (FNKJ). (Foto Setjen DPD RI)
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nasabah Jiwasraya terkait kejelasan 
nasib mereka.

“Kan saat ini IFG Life sudah me-
luncurkan call center dan 21 kantor 
representatif di berbagai daerah. 
Kami ingin mengetahui kantornya 
di mana saja dan kepalanya siapa 
saja. Kami ingin berkoordinasi agar 
rakyat kami sebagai pemegang po-
lis dapat memperoleh hak-haknya,” 
ucap Elviana.

Temui Ketua DPD RI

Sebelumnya, Forum Nasabah 
Korban Jiwasraya (FNKJ) menemui 
Ketua DPD RI,  AA LaNyalla Mahmud 
Mattalitti (Jatim) di Rumah Dinas 
Ketua DPD RI, kawasan Kuningan, 
Jakarta Selatan, Kamis (13/1/2022). 
Mereka meminta bantuan DPD 
RI untuk ikut menyelesaikan per-
soal an yang mereka hadapi di 
perusahaan asuransi plat merah 
tersebut. 

“Kami minta solusi terbaik dari 
DPD RI. Kami berharap sentuhan 
dari DPD RI, sehingga pemerintah 

bisa memberikan solusi terbaik 
bagi kami,” kata Juru Bicara FNKJ 
Ana R.

Ana menyebutkan, saat ini, ada 
160 ribu nasabah yang menolak 
restrukturisasi dengan nilai nomi-
nal Rp437 miliar.  Mereka menolak 
karena uang mereka di Jiwasraya 
itu merupakan uang keluarga yang 
disimpan untuk berbagai macam 
kepentingan, seperti pendidikan 
anak, tabungan hari tua dan berba-
gai hal lainnya.

Saat ini yang menolak restruk-
turisasi hanya tersisa 2 persen saja. 
Sisanya, terpaksa menerima kebi-
jakan restrukturisasi ini. Restruktur-
isasi mereka nilai tak sesuai tujuan 
penyelamatan. Justru ternyata me-
matikan korporasi dan merugikan 
konsumen.

Dalam sudah setahun memper-
juangkan haknya tersebut. Mere ka 
pun telah menemui beberapa pi-
hak terkait, baik di DPR RI maupun 
lingkar Istana Negara, namun tak 
kunjung menemukan solusi. 

“Mereka mematikan seluruh 

polis aktif per 30 Desember 2020. 
Konsekuensinya ada Rp59,7 triliun 
harus dibayar utang dalam tempo 
30 hari. Lalu dipangkas melalui 
restrukturisasi ini,” katanya.

Yang menyedihkan, beberapa 
diantaranya ada nasabah dengan 
nominal yang cukup kecil dan ter-
paksa harus terkena restrukturi-
sasi. Katanya, ada buruh swasta 
yang pensiunnya Rp200 ribu harus 
terkena restrukturisasi dan hanya 
menerima Rp80 ribu setiap bulan-
nya. 

Merespon keluhan FNKJ terse-
but, LaNyalla menilai apa yang ter-
jadi di tubuh Jiwasraya secara jelas 
dan gamblang mematikan generasi 
masa depan. Hal tersebut tidak bisa 
dibiarkan dan harus diseriusi.

“Masalah ini harus menjadi 
perhatian DPD RI. Kita akan panggil 
Jiwasraya. Nanti dibuatkan Pansus 
untuk menindaklanjuti persoalan 
ini,” kata LaNyalla didampingi Sena-
tor Bustami Zainuddin (Lampung), 
Evi Apita Maya (NTB) dan aktivis 
Lieus Sungkharisma. (*)

BAP Kawal Penyelesaian 
Kasus SUTET di Langkat
Pembahasan penyelesaian permasalahan ganti rugi 
dan kompensasi pembangunan jaringan transmisi 
SUTT/SUTET di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, 
terus menjadi perhatian Dewan Perwakilan Daerah 
Republik Indonesia (DPD RI).

menggelar rapat koordinasi terkait 
pembahasan penyelesaian ganti 
rugi, Kamis (20/1/2022).

Ketua BAP DPD RI, Bambang 
Sutrisno (Jawa Tengah) menjelas-

kan, sejak  menerima surat pe-
ngaduan masyarakat pada 24 Sep-
tember 2018, BAP DPD RI telah 
menghasilkan rekomendasi dan 
solusi sebagai hasil mediasi antara 
masyarakat dengan para pihak ter-
kait. Namun, hingga saat ini, per-
masalahan tersebut belum tersele-
saikan secara tuntas. 

“Harapannya pengaduan ma-
syarakat yang diterima oleh BAP 
terkait permasalahan ganti rugi 

Melalui alat kelengka-
pan DPD RI, Badan 
Akuntabilitas Publik 
(BAP) bersama pimpi-

nan Komite I dan Komite II DPD RI 
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Pimpinan BAP, Komite I dan Komite II DPD RI menggelar rapat koordinasi terkait pembahasan penyelesaian ganti rugi pembangunan jaringan transmisi SUTET di 
Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Kamis (20/1/2022). (Foto Setjen DPD RI)

dan kompensasi pembangunan ja-
ringan transmisi SUTT/SUTET di Ka-
bupaten Langkat, Sumatera Utara 
ini diperoleh suatu solusi terbaik,” 
kata Bambang.

Dalam mediasi kasus terse-
but, BAP akan menggelar rapat 
gabungan bersama Menteri ESDM, 
Kementerian BUMN, Kementerian 
ATR/BPN, Komnas HAM, PT PLN, 
serta perwakilan masyarakat Lang-
kat pada Februari mendatang.

Wakil Ketua BAP DPD RI, Edwin 
Pratama Putra (Riau) berpan dang-
an, rapat gabungan nantinya 
dapat dimanfaatkan BAP DPD RI 
untuk menyelesaikan berbagai pe-
ngaduan yang diterima. Apalagi, 
sebagian besar pengaduan meli-
bat kan antara masyarakat dengan 
perusahaan-perusahaan BUMN di 
daerah. 

“Jika diperlukan, BAP DPD RI 
dapat mendatangi ke perusahaan-
perusahaan BUMN di pusat. Kalau 

kita tidak pro aktif  terlalu lama dan 
berlarut-larut masalah ini. Kalau 
bola tidak kita tendang ke pihak 
yang berwenang, kita akan dituntut 
lagi oleh masyarakat,” saran Edwin.

Paling tidak setelah selesai ber-
temu dengan mitra, baik kemente-
rian atau lembaga hukum, kemudi-
an bisa memberikan jawaban yang 
konkrit ke masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, 
Wakil Ketua Komite I DPD RI Ahmad 
Bastian (Lampung) menegaskan, 
Komite I DPD RI akan mendukung 
setiap langkah penyelesaian kasus 
tersebut. Apalagi, lanjut dia, proses 
permasalahan tersebut dinilai su-
dah terlalu lama. 

“Mereka sudah bertangis-ta-
ngis an sejak 2018. Barangkali ka-
lau kita tampung air mata mereka, 
mungkin sudah mengalir sampai 
dengan lautan air mata mereka. Se-
bagai pimpinan alat kelengkapan, 
kita harus agendakan bagaimana 

persoalan ini menjadi solusi ter-
baik, sehingga dari tangisan men-
jadi senyuman,” katanya.

Wakil Ketua Komite II DPD RI, 
Abdullah Puteh menilai penyelesai-
an permasalahan ini dapat men-
jadi momentum bagi DPD RI untuk 
menunjukkan prestasinya ke ma-
syarakat. Apalagi banyak masyara-
kat yang telah mengadu ke DPR 
RI, tetapi tidak ditangani dengan 
cepat. 

“Kita tindaklanjuti dan kalau 
bisa kita bikin peta penyelesaian 
yang matang dan kita kasih alter-
natif-alternatif (penyelesaiannya). 
Kita tidak mau dan jangan sampai 
terjadi terus-terusan pengunduran 
waktu,” katanya.

Kalau memang ada rakor pada 
2 Februari nanti, Puteh meng-
usulkan akan sangat bagus untuk 
mendengar instansi terkait dan 
sekaligus mendorong mereka me-
mutuskan agar ada penyelesaian.
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Eks Karyawan Merpati

BAP DPD RI juga mengge-
lar Rapat Dengar Pendapat (RDP) 
dengan Kementerian BUMN dan 
PT Perusahaan Pengelola Aset (PT 
PPA) membahas tindak lanjut per-
masalahan pembayaran pesangon 
pemutusan hubungan kerja (PHK) 
dan dana pensiun eks karyawan 
PT Merpati Nusantara Airlines (PT 
MNA), Rabu (19/1/2021).

BAP DPD RI merekomendasi-
kan kepada PT PPA selaku peneri-
ma kuasa dari Kementerian BUMN 
untuk melakukan rapat atau per-
temuan dengan melibatkan Pa-
guyuban Pegawai Eks Merpati.

Semua perwakilan yang terkait 
dengan permasalahan tersebut, 
serta manajemen PT MNA dalam 
rangka percepatan penanganan 
pembayaran hak-hak eks karyawan 
PT MNA paling lambat melakukan 

rapat satu bulan berikutnya.
Direktur Utama PT PPA, Yadi 

Jaya Ruchandi menjelaskan, saat 
ini, PT MNA memiliki aset Rp640 
miliar. Sedangkan kewajiban hu-
tang yang dimiliki senilai Rp10,9 
triliun. Ketika PT MNA dipailitkan,  
aset yang dimiliki akan dijual dan 
dibagikan kepada setiap kreditur 
yang ada, termasuk eks karyawan 
Merpati.

“Bisa ga kita berbagi. Kalau 
berbagi, yang penting ada solusi 
yang bisa diterima semua pihak. 
Tentunya harus ada dukungan dari 
berbagai macam stakeholder, ter-
masuk BPK karena terkait dengan 
proses audit,” katanya.

Perwakilan dari Paguyuban 
Pegawai Eks Merpati (PPEM), Ery 
Wardhana mengungkapkan, se-
jak mereka di-PHK, terdapat hak 
pesa ngon dan pensiun yang be-
lum dibayarkan sampai saat ini. 

Terdapat 1.233 pegawai eks PT 
MNA yang belum memperoleh 
hak-haknya dengan total sekitar 
Rp318,17 miliar. 

Dirinya mengaku telah me-
nempuh ke berbagai proses hukum 
dan instansi, tetapi semuanya be-
lum membuahkan hasil. Ery menilai 
hanya kebijakan dari pemerintah 
yang dapat menyelesaikan perma-
salahan yang mereka hadapi terse-
but.

“Ketika Merpati pailit, hak pe-
sangon kami tidak akan dibayar-
kan, karena 1.233 orang adalah 
kreditur konkruen. Jika ini terjadi, 
saya pastikan, hak dan pesangon 
teman-teman tidak akan dibayar. 
Sudah disampaikan, aset yang ada 
hanya Rp 640 miliar, sementara hak 
kita Rp319 miliar,” keluhnya.

Senator Alirman Sori (Sum-
bar) berpendapat,  dalam menye-
lesaikan masalah tersebut, harus 
dengan  menghimpun data-data 
terkait dari berbagai pihak untuk 
dilakukan sinkronisasi. Data-data 
itu akan disampaikan kepada Pim-
pinan DPD RI dan menentukan 
langkah penyelesaian sesuai de-
ngan aturan yang berlaku.

“Tidak ada pihak yang disa-
lahkan dan tidak ada pihak yang 
dibenarkan, tetapi ada kewajiban 
tugas dan tanggung jawab terha-
dap perlindungan hak-hak yang ha-
rus diterima sesuai dengan aturan 
main yang sudah menjadi keputu-
san,” jelasnya.

Mirati Dewaningsih (Maluku) 
menginginkan RDP tersebut men-
jadi momen bersama untuk me-
nemukan solusi atas permasalahan 
yang ada. Dirinya menilai setiap hak 
yang ada dalam permasalahan ini 
harus dipenuhi karena merupakan 
amanat undang-undang. (*)

Pegawai PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kementerian BUMN, 
Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2014). (Foto: Istimewa)
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Pimpinan dan anggota PPUU DPD RI bersama Menteri Desa PDTT A Halim Iskandar dan Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas. (Foto Setjen DPD RI)

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) terus mem-
perjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDes) disahkan menjadi UU agar BUMDes memiliki payung 
hukum. 

UU BUMDes Upaya Majukan 
Perekonomian Desa 

Sebab, UU Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa dan  
Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Ter-

tinggal dan Transmigrasi (Per men-
des) Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Badan Usaha Milik Desa belum 
memberikan kepastian hukum 
dibentuk BUMDes.

“DPD RI   berpandangan, tidak 
cukup pengaturan BUMDes hanya 
dalam peraturan pemerintah atau 
pun peraturan menteri. Mengin-
gat ruang lingkup materi tentang 
BUMDes cukup luas, sehingga akan 
lebih ideal jika pengaturannya 
dibentuk dalam undang-undang 
khusus,” kata Ketua Panitia Peran-

cang Undang-Undang (PPUU) DPD 
RI Badikenita Sitepu (Sumut), saat 
rapat di Baleg DPR RI, Komplek Par-
lemen, Senayan, Kamis (20/1/2022).

RUU BUMDes disahkan dan 
menjadi keputusan DPD RI pada 
Sidang Paripurna DPD RI, pada 
Desember 2020 lalu. Kemudian, 
RUU disahkan dalam Sidang 
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Pari purna DPR RI untuk masuk 
menjadi program legislasi nasional 
(Prolegnas) prioritas Tahun 2021 
pada April 2021. 

Terakhir, pada 16 Juni 2021 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) me-
ngirimkan Surpres perihal penun-
jukan wakil pemerintah untuk 
mem bahas rancangan undang-
undang tentang Badan Usaha Milik 
Desa kepada DPR RI.

Menindaklanjuti Surpres ter-
se but, PPUU DPD RI menggelar 
rapat kerja bersama Badan Legis-
lasi (Baleg) DPR RI dan Pemerintah 
dalam pembahasan RUU inisiatif  
DPD RI tersebut. RUU BUMDes 
tersebut kembali diusulkan masuk 
dalam Prolegnas prioritas tahun 
2022.

“Pada tahun ini, RUU BUMDes 
masuk sebagai RUU carry over usul 
inisiatif DPD RI dalam Prolegnas 
prioritas tahun 2022. Kami me-
nyambut baik rapat kerja kali ini, 
mudah-mudahan dalam forum ini, 
kita sama-sama dapat berkomitmen 

berkaitan dengan Undang-undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja. 

“Harus dikaji ulang terkait pu-
tusan MK. Kenapa kita berpendapat 
UU BUMDes perlu kita terbitkan. 
Kita tidak menafikan PP bisa meng-
atur. Namun, banyak UU lain yang 
berhimpitan, sehingga perlu aturan 
yang setara dengan aturan yang 
lainnya,” kata Afnan.

Senator Abdul Hakim (Lam-
pung) melanjutkan bahwa UU 
BUMDes yang telah disusun me-
lalui proses panjang dan posisi UU 
secara hierarki berbeda dengan PP.

“Kami berpandangan RUU 
BUMDes yang berisikan 14 bab dan 
78 pasal sudah disusun, norma ini 
seharusnya diatur dalam UU bukan 
PP,” jelas Hakim.

Pada rapat tersebut, anggota 
DPR RI dari Fraksi Golkar, Christina 
Aryani meminta ada pembahasan 
lebih lanjut meskipun ada kesepa-
katan dari Menteri Desa PDTT untuk  
menampung kekurangan yang ada 
pada UU Ciptaker tentang BUMDES 
yang akan ditambahkan dalam PP 
dan permen. Akan tetapi, hal ini 
perlu dikonsultasikan lebih lanjut. 

Anggota DPR RI dari Fraksi De-
mokrat Santoso mengapresiasi si-
kap DPD RI yang menaruh perhatian 
pada BUMDes. Dia berharap proses 
dan prosedur pembahasan RUU 
tersebut tetap harus dijalan kan.

Ketua Baleg DPR RI, Supratman 
Andi Agtas mengungkapkan, sebe-
lum UU Cipta Kerja (Ciptaker) keluar, 
DPR juga sependapat dengan DPD 
RI. Bahkan sampai surpres  turun 
terhadap RUU BUMDes ini. 

“Materi muatan rumusan usu-
lan DPD RI pada RUU BUMDes ini 
siap ditampung pemerintah seki-
ranya belum dimuat dalam PP dan 
permen. Setelah diserahkan kepa-
da pandangan fraksi maka diambil 
kesimpulan akan dilanjutkan pem-
bahasannya,” pungkasnya. (*)

untuk memajukan perekonomian 
desa melalui optimalisasi peran 
BUMDes,” kata Badikenita. 

Menteri Menteri Desa, Pem-
bangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi, A. Halim Iskandar 
menjelaskan, pihaknya mengap-
resiasi kinerja DPD RI dalam men-
yongsong eksistensi BUMDes me-
lalui RUU BUMDes. 

“Saya apresiasi RUU ini dan 
masuk kembali ke dalam proleg-
nas. Pada posisi ini yang menjadi 
kegalauan BUMDes terjawab, baik 
melalui PP, permen dan seterus-
nya. Namun ini tidak lepas dari du-
kungan DPR RI dan DPD RI,” sebut 
Halim.

Anggota DPD RI, M. Afnan 
Hadikusumo (DIY) mengingatkan, 
sesuai putusan Mahkamah Kons-
titusi (MK), pemerintah seharusnya 
menangguhkan segala tindakan 
atau kebijakan yang bersifat stra-
tegis dan berdampak luas serta 
tidak dibenarkan pula menerbitkan 
peraturan pelaksana baru yang 
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Suasana pertemuan Komite I DPD RI dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menyelesaikan sengketa pertanahan antara pihak swasta dengan masyarakat 
Sentul di Kantor Bupati Bogor, Selasa (25/1/2021). (Foto Setjen DPD RI)

Komite I Tindaklanjuti 
Sengketa Pertanahan di Sentul
Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) 
menindaklanjuti sengketa pertanahan antara PT Sentul City Tbk dengan 
masyarakat di Desa Bojongkoneng dan Jayanti, Kabupaten Bogor, Jawa 
Barat dengan melakukan kunjungan kerja ke Kantor Bupati Bogor, Jawa 
Barat, Selasa (25/1/2021).

Dalam pertemuan terse-
but, Wakil Ketua Komite 
I DPD RI, Filep Wamafma 
(Papua Barat) berharap 

permasalahan sengketa pertanah-
an itu bisa segera diselesaikan oleh 
pihak terkait dengan kepala di ngin. 
Jika belum menemukan solusi, 
Komite I DPD RI akan memanggil 
pihak-pihak termaksud kementeri-
an untuk mencari winwin solution.

Jangan sampai warga merasa 
tidak nyaman dengan peristiwa 
ini. Tentunya persoalan ini bisa 
dibicarakan secara musyawarah. 
Jangan sampai ada penumpang 
gelap atau mafia tanah. Ini yang 
harus diidentifikasi. 

“Kami berharap,  dalam peyele-
saian konflik ini bisa memenuhi rasa 
keadilan bagi masyarakat, sehingga 
mencegah terjadinya konflik lanjut-

an, serta memastikan semua pihak 
yang terlibat memperoleh hak se-
suai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku,” kata  Filep.

Anggota DPD RI Barat, Eni 
Sumarni (Jabar) menjelaskan bah-
wa Komite I DPD RI telah menerima 
aduan masyarakat atas peristiwa 
tersebut. Dia mengakui masih 
banyak kasus pertanahan yang 
serupa terjadi, terutama di Bogor. 

Varia Senat
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Sebagian warga Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, terlibat sengketa lahan dengan PT Sentul City. 
(Foto: Ist.)

koneng dan Dijayanti, pihaknya 
juga langsung merumuskan ber-
sama BPN. Pihaknya juga telah 
me nyurati PT Sentul City Tbk, dan 
selebihnya ia akan menyerahkan 
kepada pihak berwajib. 

“Konflik pertanahan di Bogor 
bukan hanya satu titik saja. Karena 
rata-rata tanah di Bogor merupak-
an eks perkebunan, baik dari PTPN 
atau swasta, sehingga sering me-
nimbulkan permasalahan,” ungkap-
nya.

 
Pertemuan dengan Warga

Sebelumnya, Komite I juga 
melakukan pertemuan dengan Per-
satuan Warga Korban Penggusuran 
PT Sentul City, Senin (17/1/2022). 
Dalam pertemuan itu, Komite I DPD 
RI berjnaji akan segera menggelar 
rapat dengar pendapat dengan 
Kementerian ATR/BPN, pemerintah 
daerah, dan PT Sentul City.

 “Aspirasi ini telah kami dengar, 
tentu akan kami tindak lanjut. Tidak 
akan berakhir di sini sesuai dengan 
tata kerja dewan. Bila perlu, kami 
akan kunjungi lokasi ini. Kami juga 
akan mengundang Kementerian 
ATR/BPN dan juga akan memanggil 
kepala daerahnya,” kata Filep 
Wamafma. 

Dalam pertemuan tersebut, 
per wakilan Persatuan Warga Kor-
ban Penggusuran PT Sentul City 
Tbk Lulusno Dihardjo menjelaskan, 
sampai saat ini, pihak korporasi 
masih melakukan penggusuran 
menggunakann buldozer dan alat 
berat yang mencapai perumahan 
warga dan merusak fasilitas umum. 
Bahkan dalam proses tersebut, PT 
Sentul City melibatkan pihak-pihak 
yang tidak sesuai dengan keten-
tuan penertiban, dalam hal ini dari 
unsur Pemerintah Kabupaten Bo-
gor.

“Sebagaimana surat yang di-
sampaikan PT Sentul City, bahwa 
yang akan melakukan penertiban 
lahan adalah Pemkab Bogor, 
tata ruang, dan Satpol PP. Tapi 
kenyataannya adalah wajah-wajah 
yang sangat mengerikan, mereka 
sangat bengis, mereka bertindak 
di luar kewajaran. Kita katakanlah 
preman,” ungkapnya.

Berbagai upaya yang mereka 
tempuh dalam mengadvokasi per-
masalahan tersebut tidak mem-
buahkan hasil. Dirinya mengaku 
bahwa masyarakat telah mengi-
rimkan surat ke Kepolisian, TNI, 
sampai tingkat kecamatan, tetapi 
tidak ditindaklanjuti dengan baik.

“Kami merasa negara tidak 
hadir, padahal hanya beberapa ki-
lometer dari pusat pemerintahan. 
Dibuktikan hampir semua laporan 
yang kami sampaikan tidak dire-
spon. Bahkan pada saat ada warga 
yang dibuldozer, telah melapor ke-
pada polisi, tetapi ditolak mentah-
mentah,” imbuhnya. (*)

Dia berharap dalam me-
nyelesaikan permasalahan tersebut 
harus dengan kekeluargaan. Jika 
ada eksekusi harus ada pendam-
pingan dari Pemda Bogor. Bu-
kan mendampingi orang-orang 
bayaran dengan senjata tajam.

Menanggapi hal itu, Wakil Bu-
pati Bogor Iwan Setiawan berjanji 
akan mengirim data-data detail ter-
kait kasus tersebut secara tertulis ke-
pada Komite I DPD RI. Pihaknya akan 
membuat suatu skema yang akan 
ditawarkan kepada PT Sentul City 
Tbk dengan warga di dua desa itu.

“Kita tidak bisa memutuskan, 
jadi kita tidak mau ada penumpang 
gelap. Kami akan pilah-pilah mana 
yang benar-benar warga atau bu-
kan. Kita berharap masalah ini agar 
bisa segera diselesaikan,” harapnya.

Sekda Kabupaten Bogor 
Burhanudin menambahkan, ketika 
permasalahan antara PT Sentul City 
Tbk dengan warga Desa Bojong-
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Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir didampingi Deputi Persidangan Sefti Ramsiaty saat melantik sejumlah pejabat fungsional di 
lingkungan Setjen DPD RI, Jumat (31/12/2021). (Foto Setjen DPD RI)

Deputi Administrasi Setjen DPD RI 
Lantik Sejumlah Pejabat Fungsional
Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan 
Daerah Republik Indonesa (DPD RI) Lalu Niqman Zahir melantik sejumlah 
pejabat fungsional di lingkungan Setjen DPD RI, Jumat (31/12/2021)

Pelantikan jabatan fung-
sional itu menindaklanjuti 
Peraturan Pemerintah No-
mor 11 Tahun 2017 ten-

tang Manajemen Pegawai Negeri 
Sipil sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah No-
mor 17 Tahun 2020.

Pasal 350A ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Ne-
ge ri Sipil disebutkan bahwa dalam 
hal diperlukan penataan birokrasi, 
penyesuaian jabatan ke dalam ja-
batan fungsional dapat dilakukan 
penyetaraan jabatan. 

Penyetaraan jabatan adminis-
trasi ke dalam jabatan fungsional 
adalah pengangkatan pejabat ad-
ministrasi ke dalam jabatan fung-

sional melalui penyesuaian atau 
inpassing pada jabatan fungsional 
yang setara.  Adapun penyetaraan 
jabatan ini dilaksanakan setelah 
proses penyederhanaan struktur 
organisasi selesai dilakukan.

Kemudian juga mengikuti ke-
tentuan Peraturan Menteri Penda-
yagunaan Aparatur Negara dan Re-
formasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 
2021 tentang Penyetaraan Jabatan 

Sekretariat Jenderal
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Pejabat fungsional Setjen DPD RI yang dilantik. (Foto Setjen DPD RI)

Administrasi Ke Dalam Jabatan 
Fungsional. Instansi pemerintah 
mengajukan usulan penyetaraan 
jabatan untuk selanjutnya dilaku-
kan proses validasi dan penerbitan 
rekomendasi persetujuan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi. Adapun 
pengangkatan dan pelantikan pe-
nyetaraan ke dalam jabatan fung-
sional dilaksanakan paling lambat 
tanggal 31 Desember 2021. 

Sehubungan dengan keten-
tuan tersebut, Sekretariat Jenderal 
DPD RI telah menyampaikan su-
rat Nomor OT.02/05/DPD/VI/2021 
tanggal 22 Juni 2021 kepada Men-
teri Pendayagunaan Aparatur Ne-
ga ra dan Reformasi Birokrasi peri-
hal pemetaan jabatan administrasi 
ke dalam jabatan fungsional di ling-
kungan Sekretariat Jenderal DPD RI. 

Usulan tersebut kemudian 
divalidasi oleh Kementerian Pen-
dayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi, yang selanjut-
nya telah ditetapkan rekomendasi 
penetapan persetujuan melalui Su-
rat Menteri Pendayagunaan Apara-
tur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor B/846/M.SM.02.00/2021 
tanggal 31 Desember 2021 tentang 
Persetujuan Penyetaraan Jabatan 
Administrasi Ke Dalam Jabatan 
Fungsional Di Lingkungan Sekre-
tariat Jenderal Dewan Perwakilan 
Daerah Republik Indonesia.

“Berdasarkan surat rekomen-
dasi penetapan persetujuan terse-
but, Sekretaris Jenderal selaku 
Pejabat Pembina Kepegawaian 
selanjutnya melakukan pengang-
katan dan pelantikan pejabat fung-
sional melalui penyetaraan jabatan 
sebagaimana yang dilaksanakan 
pada hari ini,” kata Lalu dalam am-
anat pelantikannya.

Pada kesempatan yang sama, 
Lalu didampingi Deputi Persidang-
an Sefti Ramsiaty juga melantik se-

jumlah pejabat administrator dan 
pengawas. Mereka menduduki ja-
batan masing-masing setelah me-
lalui seleksi yang dilakukan Panitia 
Seleksi Jabatan Administrasi Setjen 
DPD RI.

Melalui rotasi dan promosi ini 
diharapkan akan dapat semakin 
meningkatkan pengetahuan dan 
pengalaman, mendorong pencip-
taan ide baru dan kreativitas, serta 
memberikan motivasi bagi PNS un-
tuk dapat lebih mengembangkan 
potensi yang dimiliki.

“Saya berharap Saudara/Sau-
dari dapat mengemban tugas dan 
jabatan sebagai amanah yang ha-
rus dilaksanakan dengan penuh 
tanggung jawab, serta terus ter-
motivasi untuk meningkatkan 
kinerja dengan lebih baik dan ber-
sinergi dalam mendukung peran 
Sekretariat Jenderal DPD RI seb-
agai supporting system parlemen,” 
kata Lalu. (*)
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Ibu Kota Negara (IKN) Baru sebagai 
Pilot Project Optimalisasi EBT untuk 
Ketahanan Energi Nasional

Oleh: Nanda Puspita 
  (Peneliti di Pusat Kajian Daerah dan 

Anggaran DPD RI)

Tok! Pemerintah bersama 
DPR telah menge sahkan 
Rancangan Undang-Un-
dang Ibu Kota Negara 

(RUU IKN) menjadi Undang – Un-
dang melalui rapat paripurna DPR 
RI pada tanggal 18 Januari 2022. 
Artinya sebagai amanat Undang-
Undang saat ini, mau tidak mau, 
siap tidak siap masyarakat Indo-
nesia akan menghadapi momen-
tum perpindahan Ibu Kota Negara 
secara bertahap mulai tahun 2024 
sampai pencapaian visi jangka pan-
jang tahun 2045.

Berkaitan dengan pembentu-
kan IKN baru, perencanaan matang 
tidak hanya berkisar pada sektor 
ekonomi dan sosial namun perihal 
tata ruang, energi, penduduk dan 
kualitas lingkungan yang berkelan-
jutan juga perlu dipersiapkan seba-
gai antisipasi pertumbuhan dan 
migrasi penduduk. Pemerintah 
diharapkan memperhatikan aspek 
lingkungan dan keberlanjutan den-
gan mengupayakan meminimalisir 
emisi gas rumah kaca seiring upaya 
pencapaian target net zero emission 
pada tahun 2050. Salah satu upa-
ya yang dapat dilakukan dengan 
mengubah konsumsi energi fosil 
menjadi energi terbarukan dengan 
memanfaatkan sumber daya alam 

hayati.
Sayangnya, tingkat ketergan-

tungan energi fosil di Indonesia 
saat ini masih tinggi sehingga ber-
dampak pada pasokan energi fos-
sil yang kian menipis. Berdasarkan 
fenomena ini, maka telaah dalam 
tulisan ini menjadi menarik melihat 
kondisi produksi energi fosil mulai 
berkurang sementara masyarakat 
global telah berkomitmen untuk 
mengurangi emisi gas rumah kaca 
(termasuk Indonesia). Pemerintah 
menetapkan target penurunan 
emisi gas rumah kaca pada 2030 
sebesar 834 juta ton Co2. Sektor en-
ergi diharapkan dapat menurunkan 
emisi sebesar 314 juta ton Co2 den-
gan kemampuan sendiri dan 398 
juta ton Co2 dengan bantuan inter-
nasional. Kontribusi sektor energi 
dalam menurunkan emisi sebesar 
38% dari target penurunan nasio-
nal. Langkah pemerintah mewu-
judkan komitmen mendorong 
emisi pada tingkat zero dapat dire-
lisasikan melalui pemanfaatan En-
ergi Baru Terbarukan (EBT).

Pembangunan IKN baru dapat 
didorong menjadi pilot project pe-
manfaatan 100% EBT dalam rangka 
mencapai target bauran EBT sebe-
sar 23% tahun 2025 dimana pada 
tahun 2021 porsi bauran EBT telah 

mencapai 11,5%. Berdasarkan La-
por an Status Energi Bersih Indo-
nesia pada maret 2019 potensi 
terbesar EBT di Indonesia bersum-
ber dari PLTS sebesar 207.898 MW 
selanjutnya PLTA 75.091 MW dan 
PLTB 60.647 MW. Untuk Provinsi 
Kalimantan Timur sendiri memiliki 
potensi EBT lainnya terdiri dari PLTS 
13.479 MW, PLTA 5.615 MW, PLTM 
dan PLTMH 3.562 MW, PLTBio 964 
MW, PLTB 212 MW dan PLTSa 9 MW. 
Dari total keseluruhan potensi EBT 
sebesar 23.841 MW sampai tahun 
2018 belum ada kapasitas pem-
bangkit energi yang terpasang.

Kajian lebih lanjut yang di-
lakukan oleh Institute for Essential 
Services Reform (IESR) tahun 2021 
bahwa potensi energi terbarukan di 
Indonesia lebih tinggi  dibanding-
kan dengan  Rencana Umum Ener-
gi Nasional (RUEN) sebesar 443 GW. 
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Potensi tersebut terdiri dari PLTS 
7.714,6 GW; Pumped Hydro Energy 
Storage 7.308,8 GWh; PLTB 88 GW; 
PLTBio 30,73 GW; dan PLTM dan 
PLTMH 28,1 GW. Bedasarkan hasil 
kajian tersebut, Provinsi Kaliman-
tan Timur sendiri memiliki potensi 
teknis PLTS terbesar di Indonesia 
yaitu 1.120,5 GWp. 

Pembangkit Listrik Tenaga 
Surya (PLTS)

Pembangkit Listrik Tenaga 
Surya (PLTS) di wilayah IKN baru 
dapat menjadi andalan untuk 
meningkatkan indeks ketahanan 
energi. Letak geografis Kaliman-
tan Timur yang berada dekat de-
ngan garis katulistiwa menjadikan 
wilayah tersebut memiliki sumber 
energi cahaya matahari berlimpah 
yang merupakan potensi terbe-
sar untuk pemenuhan kebutuhan 
ener gi. Wilayah kota dan kabupa-
ten di Kalimantan Timur yang cu-
kup luas dan belum padat pen-
duduk memberikan peluang untuk 
pencapaian target pembangunan 
tambahan kapasitas pembangkit 
listrik di Kalimantan Timur sesuai 
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga 
Listrik (RUPTL) PLN tahun 2021 – 
2030 sebesar 21,5 GW. 

Meskipun sumber energi di 
wila yah Kalimantan Timur masih 
didominasi oleh energi batubara 
daripada bauran EBT sebagai pem-
bangkit listrik, namun tidak hanya 
persoalan ketersediaan energi fos-
sil yang semakin menipis namun 
partikel polutan dari pembakaran 
batu bara mengakibatkan kema-
tian dini sekitar 6.500 jiwa setiap ta-
hunnya di Indonesia (Iswara, 2021). 
Oleh karena itu Kalimantan Timur 
diharapkan secara perlahan mulai 
mengkonversi penggunaan energi 
batubara menjadi EBT sebagai an-
tisipasi rencana PT PLN (Persero) 
Tbk untuk mengganti pembangkit 

listrik fossil tua dari PLTU batubara 
menjadi EBT mulai tahun 2026.  
Lebih dari itu, Ditjen EBTKE Kemen-
terian ESDM menyatakan, selain ra-
mah lingkungan, energi surya me-
miliki biaya operasional yang lebih 
murah bahkan dari sumber energi 
fosil yang diklaim termurah, yaitu 
batu bara. 

Pembangkit Listrik Tenaga 
Air (PLTA)

Selain potensi PLTS, sumber 
energi air di Indonesia juga memi-
liki andil besar dalam upaya men-
capai ketahanan energi di Indone-
sia. Pembangkit Listrik Tenaga Air 
(PLTA) memiliki potensi sumber 
energi mencapai 94 GW semen-
tara pemanfaatannya baru men-
capai 6,2 GW sampai tahun 2021. 
Pengembangan potensi EBT di IKN 
baru dapat mengandalkan pasokan 
yang bersumber dari bendungan 
yang disuplai dari tiga sumber EBT. 
PLTA Kayan 1 dan Kayan 2 memiliki 
potensi masing-masing 900 MW. 
Sedangkan PLTA Kayan 3 memilki 
potensi 1.200 MW. Sumber EBT dari 
Kalbar memiliki potensi 137 MW. 
Dengan demikian, potensi sumber 
energi listrik yang dihasilkan akan 
mencapai 3.178 MW. 

Pembangkit Listrik Tenaga 
Bayu (PLTB)

Optimalisasi pemanfaatan EBT 
100% di IKN baru dapat ditopang 
dari energi terbarukan yang ber-
sumber angin dengan Pembang-
kit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). PLTB 
mengubah energi angin menjadi 
energi listrik dengan memanfaat-
kan turbin angin atau kincir angin 
sebagai generator. PLTB merupakan 
salah satu pembangkit listrik energi 
terbarukan yang ramah lingkungan 
dan memiliki efisiensi kerja yang 
baik jika dibandingkan dengan 

pembangkit listrik energi terbaru-
kan lainnya. Secara alamiah potensi 
energi angin di Indonesia relatif 
menengah karena terletak di da-
erah khatulistiwa. Namun demikian 
ada daerah – daerah yang secara 
geografis merupakan daerah angin 
karena merupakan wilayah nozzle 
effect atau penyempitan antara dua 
pulau atau daerah lereng gunung 
antara dua gunung yang berdekat-
an (Prasetyo, Notosudjono, & Soe-
bagja, 2019). 

Pemanfaatan angin sebagai 
pembangkit listrik di Indonesia 
telah diresmikan sejak tahun 2018 
oleh Presiden Joko Widodo de ngan 
lokasi pembangunan pertama di 
Sulawesi Selatan. Menurut data 
Kementerian ESDM wilayah Papua 
menjadi provinsi dengan potensi 
tenaga angin terbesar di Indonesia 
mencapai 22,37 MW disusul Ka-
limantan Selatan, Kalimantan Te-
ngah dan Kalimantan Timur sebesar 
16,84 MW. Di wilayah Kalimantan 
potensi PLTB layak dikembangkan 
untuk memasok pembangkit lis-
trik dengan kapasitas hingga 1.400 
MW khususnya di Kabupaten Tanah 
Laut, Kalimantan Selatan.

Pembangkit Listrik Tenaga 
Sampah (PLTSa)

Dalam pembangunan IKN baru 
pemerintah berperan penting se-
bagai perencana dan regulator ke-
bijakan termasuk penentuan kebi-
jakan di bidang lingkungan hidup. 
Perpindahan ibukota negara dari 
Jakarta ke Kalimantan mengun-
dang perhatian para aktivis ling-
kungan terutama yang bergerak 
di bidang konservasi hutan dan 
keanekaragaman hayati. Hal ini 
dika renakan Kalimantan memi-
liki pe ranan besar sebagai salah 
satu pusat keanekaragaman hayati 
sekaligus sebagai paru-paru dunia. 

Sejalan dengan visi pemba-
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ngunan IKN yaitu smart, green, 
beautiful, dan sustainable. Visi yang 
kemudian diterjemahkan melalui 
pengembangan kota yang ber-
dampingan dengan alam melalui 
konsep forest city serta smart and 
intelligent city (Wiranto, 2021). Maka 
perencanaan tata kelola sampah 
dalam penataan ruang dan ling-
kungan hidup terutama di sekitar 
kawasan pembangunan IKN perlu 
menjadi perhatian utama bagi 
pemerintah. Penanganan sampah 
di daerah perkotaan akan berkaitan 
dengan pengelolaan lingkungan 
kota sehingga menjadi     salah satu 
bagian yang menunjang tercipta-
nya smart city.

Salah satu isu strategis sektor 
lingkungan yang juga menjadi per-
soalan tak kunjung usai di ibu kota 
negara saat ini adalah permasalah-
an sampah. Ibu kota baru dicanang-
kan akan menjadi pusat peradab-
an dunia. Presiden Joko Widodo 
memiliki mimpi bahwa IKN baru 
harus menjadi kota terbaik di du-
nia sebagai hadiah dari Indonesia 
untuk dunia (Iresha, 2020). Untuk 
menjadi IKN percontohan dunia, 
aspek pengelolaan sampah perlu 
dilakukan perubahan besar mulai 
dari perubahan paradigma dan ke-
biasaan masyarakat dibarengi den-
gan pembangunan infrastruktur 
yang modern. 

Berdasarkan data Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehuta-
nan (KLHK) tahun 2020 Indonesia 
menghasilkan 67,8 juta ton sam-
pah dan 33,3% berasal dari aktivitas 
rumah tangga. Namun demikian, 
di sisi lain ada paradigma bahwa 
sampah yang diproduksi memiliki 
nilai guna yang dapat dikonversi 
menjadi ener gi listrik dengan me-
manfaatkan Pembangkit Listrik 
Tenaga Sampah (PLTSa). Saat ini, 
kebutuhan energi listrik di Kaliman-
tan Timur masih didominasi oleh 
pemanfaatan energi fossil seperti 

minyak, gas dan batubara. Tidak 
hanya dengan kekayaan alam yang 
melimpah, PLTSa menjadi salah 
satu alternatif yang patut untuk 
dikaji dan dikembangkan untuk 
optimalisasi pengelolaan sampah 
sekaligus mendukung ketahanan 
energi di IKN baru. Bahan baku 
yang dibutuhkan dalam penerapan 
PLTSa tidak lain adalah produksi 
sampah yang akan bergantung dari 
jumlah penduduk IKN baru.

Meskipun demikian, perlu 
men jadi pertimbangan bahwa ti-
dak semua sampah yang dihasilkan 
dapat diproses menjadi energi den-
gan memanfaatkan PLTSa. Para-
digma yang sebaiknya dikembang-
kan adalah pengelolaan sampah di 
hulu (pemisahan sampah organik 
dan anorganik) secara maksimal se-
belum mencapai tahapan akhir, yai-
tu melalui reduce, reuse, dan recycle.

Cita-cita pembangunan per-
adaban baru di kawasan IKN baru 
perlu diimbangi dengan penguat-
an ketahanan energi dan pemba-
ngunan berkelanjutan untuk 
mendukung keberlangsungan ibu 
kota baru. Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM) terus 
mengoptimalkan pemanfaatan 
EBT menuju ketahanan energi na-
sional melalui berbagai strategi 
dalam rangka pencapaian target 
bauran energi EBT sebesar 23% 
pada tahun 2025. Kondisi krisis 
energi fossil saat ini sebagai perin-
gatan bagi Indonesia untuk mem-
percepat transisi energi menuju 
penggunaan sumber energi baru 
terbarukan. Transisi IKN baru dapat 
dijadikan pilot project optimalisasi 
EBT 100% untuk memenuhi kebu-
tuhan pasokan energi dan mendu-
kung penguatan ketahanan energi 
dengan memanfaatkan sumber 
energi seperti tenaga surya, an-
gin, air dan produksi sampah khu-
susnya di kawasan pembangunan 
IKN. Melalui telaah singkat ini, pen-

ulis merekomendasikan salah satu 
potensi sumber daya yang dapat 
dimanfaatkan untuk mendukung 
pasokan energi adalah sampah or-
ganik dan anorganik yang dihasilk-
an oleh penduduk di IKN baru den-
gan PLTSa. PLTSa dapat menjadi 
salah satu bentuk langkah strat-
egis kontribusi Indonesia dalam 
mewujudkan net zero emission du-
nia, penguatan ketahanan energi 
dan penyelesaian permasalahan 
sampah. Lebih dari itu keberhasi-
lan pemindahan IKN baru memiliki 
potensi sangat besar untuk men-
jadi tolak ukur dalam pembangu-
nan kota-kota Indonesia lainnya di 
masa yang akan datang.  

Secara kelembagaan, DPD RI 
sangat memahami pentingnya op-
timalisasi EBT untuk mewujudkan 
ketahanan energi nasional. Tidak 
hanya itu kemajuan perekonomian 
bangsa dan keberlanjutan ling-
kungan global juga tidak terlepas 
dari peran penting energi. DPD RI 
mendorong pemerintah melaku-
kan upaya serius dan sistematis 
dalam rangka pengembangan dan 
eksploitasi EBT karena Indonesia 
memiliki keunggulan sebagai neg-
ara dengan kekayaan melimpah 
akan sumber-sumber EBT. Meski-
pun RUU EBT masih dalam proses 
pembahasan namun Undang-Un-
dang No. 30 Tahun 2007 tentang 
Energi dan Undang-Undang No. 30 
Tahun 2009 tentang Ketenagalistri-
kan telah memberikan prioritas un-
tuk pemanfaatan EBT dan efisiensi 
energi baik di tingkat pusat mau-
pun daerah. Sekaligus sebagai 
perwujudan DPD RI dalam mendu-
kung Paris Agreement yang meru-
pakan komitmen dunia di tahun 
2050 penggunaan energi fosil akan 
hilang maka DPD RI mendesak agar 
pengesahan RUU EBT yang meru-
pakan salah satu RUU Prolegnas Pri-
oritas tahun 2021 segera disahkan 
menjadi Undang-Undang.  (*)



Tak Kenal Maka Tak Suka 
pada Borneo

Oleh: Andrinof A. Chaniago*

Sejarah keakraban saya dengan Kalimantan 
mirip dengan Kawasan Wisata Mandeh di 
Sumatera Barat yang sejak tahun 2015 muncul 
sebagai kawasan wisata baru yang melesat 
namanya. Perkenalan dan keakraban saya 
dengan Kalimantan tidak terlepas dari profesi 
saya sebagai peneliti sekaligus aktivis sebuah 
forum intelektual muda di tahun 1990-an.

Jika saya “menemukan” Ka-
wasan Mandeh pertama kali 
tahun 1999, kedatangan 
pertama saya ke Kalimantan 

lebih awal dari itu. Meski saya tidak 
ingat lagi tahun persisnya, saya 
pastikan waktunya di awal 1990-an 
ketika saya menjadi Ketua Majelis 
Sinergi Kalam (Masika) ICMI. Kota 
tempat pertama kali saya mengin-
jakkan kaki di Kalimantan adalah 
Kota Seribu Sungai, Banjarmasin. 
Di luar pertemuan serius, saya dia-
jak oleh teman-teman tuan rumah 
“cruising” sampai ke Sungai Barito 
dengan perahu kecil bermesin 15 
PK yang suaranya memekak sampai 
ke dalam telinga.

Takdir baik kemudian mengan-
tar profesi saya menjadi seorang 
pengamat kebijakan publik di awal 
tahun 2000-an. Status ini tentu ti-
dak terlepas dari terbitnya buku 
pertama saya, Gagalnya Pemba-
ngunan oleh LP3ES tahun 2001. 
Sejak menyandang status sebagai 

pengamat kebijakan publik itu saya 
menjadi mengenal dengan dekat 
Nusantara yang indah permai ini, 
termasuk Kalimantan. 

Semua provinsi di Nusantara 
sudah saya kunjungi. Untuk Kali-
mantan, saya tidak hanya sering 
berulang ke kota-kota provinsi. Be-
berapa tempat yang pernah saya 
kunjungi termasuk daerah-daerah 
yang belum pernah dikunjungi 
oleh sebagian pejabat provinsi-
provinsi di Kalimantan. 

“Tak kenal maka tak sayang”. 
Pepatah asli orang Indonesia ini 
benar adanya. Setelah berkunjung 
beberapa kali ke Kalimantan, sejak 
tahun 2009 saya sering menulis di 
Twitter, “Tak kenal maka tak sayang 
Sintang, Pulau Laut, Sangata, Tan-
jung Selor...”, untuk memperkenal-
kan beberapa alam yang mempe-
sona di Kalimantan. Sesekali, tentu 
saya juga memposting catatan 
saya tentang potensi untuk men-
ciptakan keunggulan kota-kota 

di Kalimantan untuk memancing 
perhatian pemerintah daerah se-
tempat maupun pemerintah pusat. 
Dari potensi yang dimiliki, terma-
suk lokasinya yang sangat strategis 
di tengah Indonesia dan di tengah 
Asia Pasifik, ekonomi Kalimantan 
sangat berpeluang berpindah dari 
ekonomi yang mengeksploitasi 
sumberdaya alam ke ekonomi yang 
berbasis ilmu pengetahuan dan 
teknologi, serta ekonomi pariwisa-
ta. 

Kota Pontianak, Banjarmasin, 
Samarinda, Tanjung Selor sangat 
berpotensi menjadi Kota Wisata 
Sungai yang menjadi alternatif dari 
Chao Phraya, Bangkok, bahkan 
Shanghai. Anugerah Tuhan berupa 
sungai-sungai besar bagi Indonesia 
memang paling banyak di Kaliman-
tan dengan sedikit tambahan di Su-
matera. 

Sebagai pendiri Tim Visi Indo-
nesia 2033 yang berdiri 9 Desem-
ber 2008, kami pernah menunjuk-
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kan kepada para stakeholders di 
Kalimantan Tengah, tentu termasuk 
kepada pemda-pemda kabupaten-
nya, 21 titik kota kecil yang berpo-
tensi dijadikan kota-kota waterfront 
city yang cantik. Dari Tim Visi Indo-
nesia 2033 ketika itu, saya bawa Dr. 
M. Jehansyah Siregar. Sambutan 
Gubernur Teras Narang ketika itu 
luar biasa. Beliau undang bupati-
bupati yang wilayahnya ada di an-
tara 21 kota kecil tadi. Hebatnya 
lagi, Pak Gubernur Teras Narang 
tidak hanya memberi sambutan 
membuka acara, tetapi ambil inisia-
tif menjadi moderator. 

Jelas keliru besar membayang-
kan dari jauh bahwa Kalimantan 
hanyalah sisa-sisa hutan dan ham-
paran bumi yang rusak. Bahwa 
sebagian sudah dirusak oleh kese-
rakahan oknum pejabat, mantan 
pejabat dan pengusaha, iya. Teta-
pi, dengan sejumlah lokasi cantik 
yang dimiliki dan menghentikan 

pengrusakan alam, lalu membawa 
Kalimantan bertransformasi secara 
sosial dan ekonomi, Kalimantan 
sangatlah menjanjikan bagi ke-
jayaan masa depan Indonesia. Ka-
lau ada orang orang memandang 
remeh Kalimantan, saya pastikan 
yang bersangkutan kurang banyak 
piknik di dalam negeri, selain ke 
Bali.

Pergilah ke Pulau Laut, di 
Kabupaten Kotabaru, Kalsel. Di situ 
ada Gunung Bamega, ada selat 
tenang yang membentang antara 
daratan Kalimantan dan Pulau Laut, 
ada laut yang airnya jernih seperti 
di pinggir laut Kota Manokwari, 
Papua. Ketika berada di lokasi-
lokasi itu pasti anda akan bermimpi 
untuk masa depan Indonesia. Di 
Selat Pulau Laut, misalnya, suatu 
saat ratusan kapal cruise berlayar 
seperti di Hongkong, atau seperti 
di Shanghai, China, atau seperti 
Chao Phraya, Bangkok.

Kalau ke Kalbar, pergilah ke 
Sintang. Di sini, anda bisa naik 
kapal wisata melewati pertemuan 
dua sungai besar, Sungai Kapuas 
dan Sungai Melawi. Lalu, sekali-
sekali lepaskan pandangan ke Bukit 
Kelam yang memiliki tebing batu 
raksasa. Jika anda suka melihat 
peluang, maka potensi besar akan 
anda lihat di Sintang. 

Kemana lagi? Ke Samarinda, 
atau ke Tenggarong, merenunglah 
di pinggir Sungai Mahakam. Ba-
yangkan suatu saat tongkang-
tongkang yang mengangkut gu-
nung-gunung batubara itu nanti 
tidak ada lagi. Sungai Mahakam 
bebas sampah dan airnya tidak 
lagi merah cokelat. Sarana angkut 
yang melintas di Sungai Mahakam 
adalah boat-boat wisata dan kapal-
kapal cruise. Maka, ketika itu Shang-
hai atau Bangkok pindah ke sini. In-
dustri makanan, barang kerajinan, 
jasa perkapalan dan pelayaran pun 

Salah satu keindahan alam Borneo. (Foto: Ist.)
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tumbuh mengiringi sektor pari-
wisata.

Impian yang sama bisa anda 
buat bila berada di atas Sungai 
Kapuas Kota Pontianak. Bahkan, 
kalau sekarang anda pergi week
end ke Pontianak, sebagian mimpi 
untuk menjadi Chao Phraya In-
donesia itu sudah terwujud. Di 
kedua sisi sungai masing-masing 
sepanjang 3 kilometer tersedia 
pedestrian yang kokoh di atas air. 
Sore hingga malam, di atas sun-
gai mondar-mandir kapal wisata 
dengan lampu warna-warni. Wisa-
tawan bisa menikmati cruising 
sambil makan malam atau sekedar 
meminum minuman khas daerah 
setempat. 

Sekarang ke Utara. Ada Tarakan 
yang juga punya pantai wisata dan 
punya benda-benda peninggalan 
Perang Pasifik. Ada lagi Tanjung 
Selor, ibukota Provinsi Kaltara. Ini 
adalah kota kecil yang damai de-

ngan sungainya yang masih belum 
begitu tercemar limbah. 

Sungguh, ini hanya sebagian 
kecil kemolekan dan potensi Bor-
neo. Tidak heran, ketika IKN masih 
rencana, negara tetangga Malaysia 
sudah pasang ancang-ancang un-
tuk menyambut dengan rencana-
rencana investasi. 

Peluang investasi tidak hanya 
di sektor perdagangan, jasa dan 
pariwisata. Kalimantan sangat po-
tensial untuk industri maritim, 
industri berbahan baku mineral, 
industri bahan dari karet, dan lain-
lain. Energi untuk menggerakkan 
mesin maupun lampu penerangan 
juga berlimpah. Batubara, asalkan 
tidak terus dieksploitasi besar-be-
saran untuk dijual ke luar negeri 
seperti sekarang, maka usia de-
positnya bisa lebih dari 100 tahun 
untuk keperluan sendiri. Belum 
lagi sumber pembangkit hidro di 
Kaltara yang potensinya lebih dari 

6000 MW.
Jika IKN direalisasikan dengan 

benar, dan kota-kota yang sudah 
ada berbenah, Kalimantan pastilah 
akan menjadi mesin baru untuk 
perjalanan panjang Indonesia. 
Apa saja potensi Kalimantan, 
kenalilah terlebih dahulu pulau 
besar yang berada di tengah-
tengah Nusantara ini. Tak kenal 
maka tak suka ke Borneo. Tetapi, 
jika sudah kenal dan anda berpikir 
untuk Indonesia ke depan, inilah 
tumpuan baru Indonesia. Asal kita 
semua berkomitmen melakukan 
transformasi ekonomi, Indonesia 
akan mengalami lompatan justeru 
dari Kalimantan. Lompatan itu tentu 
dalam arti mengubah paradigma 
pembangunan dari yang selama 
puluhan tahun ini dijalankan oleh 
tiap pemerintahan. (*Penulis adalah 
pendiri Tim Visi Indonesia 2033 
dan mantan Menteri PPP/Kepala 
Bappenas RI)

Konservasi proboscis monkey atau long-nosed monkey (Inggris) disebut juga dengan monyek bekantan di Borneo. (Foto: Ist.)
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Dr. Misharti, S.Ag., M.Si. :

Terinspirasi Sang Ibunda

Terinspirasi oleh sang bunda, Maimanah 
Umar yang berjuang untuk kepentingan 

dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Riau, membuat Misharti 

mencalonkan diri sebagai Anggota 
Dewan Perwakilan Daerah Republik 
Indonesia (DPD RI). Melalui DPD RI, 

dia ingin memperjuangkan hak-hak 
masyarakat Riau.

Pemilihan umum 2019 merupakan kiprah 
pertama Misharti mencalonkan diri sebagai 
Anggota DPD RI. Dia maju melalui jalur 
DPD RI, karena termotivasi almarhumah 

ibundanya yang menjadi Anggota DPD RI tiga periode 
mulai dari 2004-2009, 2009-2014 dan 2014-2019. 

Di mata perempuan kelahiran Pekanbaru, 29 
Oktober 1970 ini, sang bunda begitu gigih berjuang 
demi kepentingan masyarakat Riau. Padahal, 
usianya sudah tidak muda lagi, sehingga memacu 
semangatnya untuk mengikuti jejak sang bunda da

“Saya termotivasi menjadi Anggota DPD RI, 
karena ingin memperjuangkan hak-hak masyarakat 
Riau yang memiliki sumber daya alam yang begitu 
besar seperti hasil perkebunan, perikanan dan 
kehutanan. Namun, manfaatnya belum dirasakan 
oleh masyarakat Riau,” ujar Misharti kepada 

Majalah Senator, Rabu malam (29/12/2021). Berikut 
wawancaranya.

Senat Kita
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dalam penanganan pandemi Covid-19 agar bantuan 
yang diberikan tepat guna dan tepat sasaran. 
Kedua, bagaimana pendidikan dan latihan bisa 
memberdayakan masyarakat bangkit kembali pasca 
Covid-19.  Ketiga, agar pembelajaran tatap muka 
dapat diptimalkan seperti dulu lagi, tentu dengan 
menerapakan protokol kesehatan. Keempat, saya 
ingin dibuka haji dan umrah kembali.

Sebaiknya apa yang perlu dilakukan agar haji 
dan umrah dibuka kembali ?

Agar haji dan umrah dibuka kembali, tentu 
meminta kepada Kementerian Agama RI untuk betul-
betul menerapkan protokol kesehatan yang ketat. 
Hal tersebut dilakukan agar jangan terjadi lonjakan 
penderita Covid-19 sepulang dari pelaksanaan umrah. 
Umrah adalah test case atau percobaan menuju 
haji 2021. Kami berharap, umrah berjalan lancar 
sehingga haji 2021 dapat dibuka kembali. Komite III 
DPD RI juga mendorong agar Pemerintah Arab Saudi 
membolehkan jamaah yang divaksin Sinovac. Berkat 
dorongan bersama, saat ini sudah diperbolehkan. (*)

Nama : Dr. Misharti, S.Ag, M.Si
Tempat Tangga Lahir : Pekanbaru, 29 Oktober 1970

Jabatan : Anggota Komite III DPD RI
Pendidikan : 

-S1 Pendidikan Agama Islam IAIN Sultan Syarif 
Qasim, 1996.

-S2 Manajemen Universitas Batam, 2013.
-S3 Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas 

Negeri Jakarta, 2017.
Suami : Ir. Anda Wijaya, S.H, M. Hum 

Anak  : dr. Atikah Ayu Miranda, Andri Fariz 
Darmawan, Melza Ayu Salma.

Orang tua : Dr (HC). Drs. H. Maridin Arbis (Mantan 
Anggota DPR RI) dan Dr. Hj. Maimanah    

  Umar, M.A (Anggota DPD RI Tiga Periode mulai 
2004-2019).

Organisasi : Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi 
dan Keanggotaan Wanita Islam Provinsi Riau 

(2018-2023), Pengurus Himpunan Wanita Karya 
Provinsi Riau (2017-2022), Dewan Kode Etik 

Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Provinsi 
Riau (2018-sekarang), Penasehat Forum Pemuda 

Pendidikan Provinsi Riau (2018-2023).

DATA DIRI

Apa saja hak masyarakat Riau yang Anda 
perjuangkan?

Saya berjuang agar dana bagi hasil terhadap 
potensi terbesar perkebunan (CPO kelapa sawit) 
perikanan dan kehutanan dapat terealisasi. Caranya 
dengan mengubah regulasinya, yaitu UU No 33 
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat 
dan Daerah. Oleh sebab itu, dua tahun saya berada di 
Komite IV DPD RI yang membidangi perimbangan dan 
keuangan pusat dan daerah.

Apakah sudah terealisasi ?
Alhamdulillah, penuh rasa syukur yang sangat 

mendalam perjuangan panjang untuk mendapatkan 
dana bagi hasil tersebut di akhir tahun 2021 atau 
tepatnya 7 Desember telah disahkan oleh DPR RI 
dengan nama UU HKPD (Hubungan Keuangan Pusat 
dan Daerah).

Perjuangan selanjutnya bagaimana ?
Sekarang saya akan terus mengawal PP yang akan 

dikeluarkan pemerintah terkait turunan dari UU HKPD 
tersebut, agar persentase dana bagi hasil betul-betul 
sesuai dengan harapan. Minimal sama dengan minyak 
dan gas sebesar 15,5%.

Saat ini berarti Anda sudah pindah dari Komite 
IV DPD RI ?

Ya, saya pindah ke Komite III DPD RI saat 
persidangan tahun 2021-2022.  Di mana garis-garis 
besar dan pertemuan dengan tim ahli terkait Revisi UU 
No 33 Tahun 2004 sudah dilakukan, tetapi memang 
belum final.

Alasan Anda pindah ke Komite III DPD RI ?
Perpindahan dilakukan karena begitu banyak 

permasalahan yang ditimbulkan akibat pandemi 
Covid-19. Bagaimana kondisi psikologi anak dan ibu 
yang menghadapi pendidikan jarak jauh, penyaluran 
bantuan sembako, bantuan langsung tunai yang 
masih semraut serta bagaimana pelecehan seksual 
dan eksploitasi anak semakin marak dan permasalahan 
lainnya. Untuk itu, saya pindah ke Komite III DPD 
RI agar mengetahui secara baik apa yang menjadi 
penyebabnya. Kemudian, mencari jalan keluar 
terhadap permasalahan tersebut.

Harapan Anda dengan berada di Komite III DPD 
RI?

Pertama, penyempurnaan data penerima bantuan 
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Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono (Maluku) melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan dan 
Wakil Ketua DPR RI Bidang Polkam Lodewijk Freidrich Paulus di Kantor Kemenko Marvest, Jumat (22/1/2022). Pertemuan membahas upaya percepatan 
proses revisi terbatas UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Foto Setjen DPD RI)

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama Kapolda Sulawesi 
Selatan Irjen Pol. Nana Sudjana saat mengunjungi Markas Kepolisian Daerah 
(Mapolda) setempat, Kamis (6/1/2022). (Foto Setjen DPD RI)

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono bersama perwakilan Tim Kerja Revisi 
Terbatas UU No. 32 tentang Kelautan, antara lain Filep Wamafma (Papua Barat), 
Lukky Semen (Sulteng) dan Abdul Kholik (Jateng) melakukan rapat koordinasi 
dengan Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jl. 
Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (17/1/2022). (Foto Setjen DPD RI)

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin meninjau pelaksanaan vaksininasi Covid-19 di 
daerah pemilihannya, Kalimantan Timur,  baru-baru ini. (Foto Setjen DPD RI)

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima Ketua Umum Dewan 
Pimpinan Pusat Ikatan Pondok Pesantren (DPP IPP) KH Abdul Muhaimin, di Ruang 
Tunggu Pimpinan Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 
(11/1/2022). (Foto Setjen DPD RI)
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Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia membahas darurat kekerasan seksual di Tanah Air di 
Ruang Ketua DPD RI, di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11 /1/2022). (Foto Setjen DPD RI)

Anggota DPD RI HM Fadhil Rahmi (Aceh) mendampingi Menteri Sosial Tri 
Rismaharini ketika mengunjung sejumlah rumah korban banjir Aceh, Selasa 
(11/1/2022). (Foto Setjen DPD RI)

Sekjen DPD RI Rahman Hadi bersama anggota BPK RI Achsanul Qosasi saat 
menghadiri entry meeting atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/
Lembaga tahun 2021 di Auditorium BPK RI, Jakarta, Kamis (6/1/2022). (Foto Setjen 
DPD RI)

Para pejabat eselon II Setjen DPD RI saat mengahadiri pelantikan pejabat 
fungsional di Setjen DPD RI, Jumat (31/12/2021). (Foto Setjen DPD RI)
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Kepala Biro Protokol Humas dan Media Mahyu Darma didampingi Kabag 
Pemberitaan dan Media Taufik Jatmiko saat memimpin Rapat Bagian 
Pemberitaan dan Media dengan Tim Majalah Senator DPD RI digelar, Rabu 
(5/1/2022). (Foto Setjen DPD RI)
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