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Joncik Muhammad Menuju Empat Lawang Lebih Baik

Tokoh masyarakat kabupaten 
Empat Lawang, Joncik 
Muhammad mengajak 
masyarakat untuk menjalankan 
ibadah puasa. Sebab, puasa 

dapat melatih mental dan fisik hingga 
menjadi warga yang tangguh dan 
dapat membawa kabupaten Empat 
Lawang lebih baik lagi.
Menurut Joncik, puasa akan memberi 
dampak besar dalam segala hal, hingga 
memberi nilai positif . “Banyak efek yang 
ditimbulkannya, tentunya keamanan akan 
lebih terkendali. Sebab, puasa akan 
melatih kesabaran mereka yang 
melaksanakan ibadah,” kata Joncik.

Selain lapar dan dahaga yang dirasakan 
sejak imsak hingga magrib, mereka yang 
berpuasa tetap dituntut untuk 
menjalankan rutinitas kesehariannya. 
“Tidak ada yang berubah dan semua tetap 
seperti rutinitas kita sehari-hari. Bahkan 
karena puasa kita jadi lebih bersemangat, 
sebab apapun kebaikan yang dilakukan 
akan mendapat ganjaran dua kali lipat,” 
tegas Joncik.

Dia mengungkapkan, bekerja pada bulan 
puasa memberi semangat yang lebih besar. 
Dan tentunya, semangat untuk berbuat 
kebaikan dan mencegah segala 
kemunkaran, memberikan efek keamanan 
di Empat lawang. “Ketika semua 
beribadah, semua berpuasa, maka 
kemunkaran akan berkurang. Rasa untuk 

menjaga keamanan dan ketertiban 
berbahagia dalam ibadah,” ungkap Joncik.

Kesuksesan orang berpuasa sangat 
bergantung pada ikhlas-tidaknya seseorang 
dalam menjalankanya. Sifat khusus ibadah 
puasa ini, tambah dia, menunjukan bahwa 
kita harus memiliki keimanan yang kuat 
kepada Allah sebagai satu-satunya Yang 
Maha Melihat atas segala sesuatu. 

“Sebab Rasulullah dalam haditsnya 
menyebutkan, Barang siapa yang berpuasa 
dengan penuh rasa iman dan hanya karena 
Allah, dia akan diampuni dosa-dosanya 
yang telah lalu,” kata dia. 

Ikhlas pada hakikatnya merupakan 
kekuatan iman. Ikhlas adalah 
mengarahkan segala orientasi tujuan dan 
amalnya hanya karena Allah dan 
membersihkannya dari segala kepentingan 
duniawi. “Terlalu kuatnya tarikan nafsu 
agar jauh dari sikap ikhlas. Untuk 
mengatasi hal itu, hendaknya seseorang 
mengarahkan setiap amalnya hanya kepada 
Allah semata. Ikhlas untuk berbuat baik, 
ikhlas untuk bersatu membangun Emapt 
Lawang,” kata dia.

Bahkan, puasa yang dilakukan tanpa 
keikhlasan, akan menyebabkan seseorang 
tidak bisa menjauhkan diri dari segala 
perbuatan maksiat. “Berpuasa, Insya Allah 
akan membawa kita pada kebaikan dan 
terhindar dari kemunkaran. Lewat ibadah 
puasa, mari kita bangun kabupaten Empat 
Lawang yang lebih baik,” tegas dia. n

Resensi Buku Denny JA Dkk.

Diterbitkan PT Cerah Budaya Indonesia, Juni 2017.
Kembali ke Pancasila Yang Indonesia

Pancasila kembali mendapat “godaan” dari 
persoalan yang timbul berbangsa dan bernegara. 
Banyak yang kemudian mempersoalkan 

keberdaannya yang identik dengan keberagaman, 
kebhinekaan, keagamaan, bahkan masuknya 
pemahaman baru pentingnya menyekulerkan Pancasila.

LSI tentang apakah rakyat memilih 
negara Islam model Timur Tengah, 
negara demokrasi liberal model 
barat, atau Demokrasi Pancasila 
yang tumbuh dalam kultur 
Indonesia sendiri?  
Dalam buku tersebut terungkap, 
bahwa yang inginkan negara Islam 
berada di bawah 10 persen, yang 
inginkan demokrasi liberal dunia 
barat di bawah 5 persen. Sedangan 
sebanyak 74 persen menginginkan 
Demokrasi Pancasila. Demokrasi 

Pancasila yang dimaksud, bukan 
Demokrasi Pancasila yang 
dipraktikkan era Orde Baru. Sebab 
di atas 70 persen rakyat menolak 
Demokrasi Pancasila Orde Baru. 
Karena itu Demokrasi Pancasila 
perlu diperbarui.
Denny JA menyusun konsep 
Demokrasi Pancasila yang 
diperbarui berdasarkan preferensi 
publik. Sebanyak delapan belas 
intelektual, pemikir, akademisi, 
aktivis dan jurnalis, 
menanggapinya dalam pro dan 
kontra. Di antara mereka: Rocky 

Gerung, Christianto Wibisono, Ali 
Munhanif, Mun’im Sirry, Hatta 
Taliwang, dan banyak lainnya.
Dalam bab epilog, yang berjudul 
“Indonesia akan dibawa kemana” 
Denny JA berpendapat, jika tak 
ingin Indonesia berubah menjadi 
negara Islam, atau kembali ke 
sistem otoriter, atau menuju 
demokrasi liberal yang ekstrem 
sekuler, maka saatnya bangsa 
meneguhkan kembali Demokrasi 

Pancasila (yang diperbarui) 
menjadi “the only game in town.” 
Sebab, negara hanya akan 
stabil jika ada kesepakatan dan 
konsensus nasional yang baru 
untuk mengakomodasi 
kepentingan dan paham politik 
yang beragam.
Meski Pancasila yang dipahami 
saat ini secara terminologi 
berasal dari sistem politik Orde 
Baru. Dimana saat itulah istilah 
Demokrasi Pancasila 
dipopulerkan. Demokrasi 
Pancasila era Orba itu tidak 
demokratis jika diukur melalui 
kriteria demokrasi modern. Oleh 
karena itu, menurut Denny, ada 
kata diperbarui dibelakang 
terminologi Demokrasi 
Pancasila untuk membedakanya 
dengan rezim Orba. Beberapa 
elemen Demokrasi Pancasila 
era Orba dinilai tidak lagi 
relevan. Misalnya Dwi Fungsi 
ABRI, Presiden dipilih MPR, 
hadirnya utusan golongan di 
MPR yang tidak dipilih. 
Reformasi dan amandemen 
UUD 1945 sudah 
memperbaruinya.

Buku ini diterbitkan secar online, 
dan masyarakat bisa 

mengaksesnya dengan PDF 
atau link yang dipublikasi Denny 

JA di akun twitter dan 
facebooknya: Denny JA’s World. 
Atau langsung mendowloadnya 

http://dennyja-world.com/
denny-ja-buku/

read/1496224748. 
n (ronald)

Buku Denny JA dan Denny JA  
dan 18 Intelektual lainnya dalam 
“Mewacanakan Kembali, 
Demokrasi Pancasila Yang 
Diperbaharui”, mengajak 
pembaca memahami kembali 
ideologi dasar bangsa. Buku 
setebal 265 halaman tersebut, 
dimulai dari hasil survey Denny 
JA bersama LSI terhadap 
keberadaan pancasila saat ini. 
Denny JA melakukan pengujian 
publik melalui survei nasional 

Puasa dan Kemakmuran
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Kita dan Pancasila
Pada 1 Juni 2017 adalah hari pancasila dan libur 
nasional. Persoalan bangsa yang kini semakin akut, 
sepertinya harus segera dibenahi. Perpolitikan 
Indonesia yang kemudian menimbulkan berbagai konflik 
yang dimulai dari penistaan agama oleh Ahok, 
persoalan perdebatan keberadaan Pancasila yang 
sistemnya kini mengarah pada konflik bernegara. 
Berbagai wacana  para intelektual yang mengundang 
semangat persatuan hingga mengarah pada rencana 
makar? Terus terang membingungkan kita masyarakat 
desa.
Ditengah hiruk pikuknya drama televisi yang menghadirkan 
kesaksian para tokoh elite politik, atau sekedar pengamat yang 
mewacanakan agar bangsa tetap utuh dalam kesatuan NKRI. 
Justru tidak mengajak kita menjadi “pintar” untuk membangun 
negeri kita, membangun desa kita yang terus rapuh. 

Padahal, pendahulu kita Soekarno pernah menyampaikan 
amanatnya, yakni tujuan dan maksud pembangunan semesta 
adalah membangun masyarakat adil dan makmur; adil dan 
makmur yaktu menurut tinjauan ajaran pancasila. 

Namun, sebenarnya selama 72 tahun merasakan kemerdekaan, 
sudah banyak pencapaian yang didapatkan. Desa sebagai struktur 
paling bawah dalam pemerintahan, mungkin sudah merasakan 
berbagai pembangunan dan pengembangan yang modern.Apalagi 
ketika desa tersebut berada di ibukota yang pembangunannya 
sangat pesat. 

Dimulai dari sila ketuhanan yang maha Esa. Keberagaman agama 
dan kepercayaan masing-masing tidak saling mendiskriminasi. 
Masyarakat desa menjalankan ibadahnya, dan ketika terjadi 
perbedaan pemahaman akan diselesaikan dalam musyawarah. 
Namun yang paling penting, masyarakat desa menjadikan agama 
dan nilai spiritual sebagai kekuatan utama. Modal kekuatan inilah 
yang kuat melandasi gaya hidup masyarakat desa yang non 
materialis dan sikap mereka terjaga dalam moralitas agama. 

Rangkaian kehidupan manusia yang adil dan beradab, terefleksi 
dalam kehidupan masyarakat desa yang mendahulukan adab atau 
tata kesopanan. Jangan heran, jika orang desa akan lebih mudah 
tersinggung jika sopan santun dan tata krama tidak diindahkan. 
Nilai persatuan dan kesatuan juga, menjadi hal penting dalam 
semangat gotong royong yang hingga kini tetap lestari didesa.

Sila keempat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat 
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan terangkum 
dalam kuatnya musyawarah desa. Hal yang klasik dan mudah 
dijumpai didesa-desa kita, semudah mengajak masyarakatnya 
untuk berkumpul dan bermufaka untuk mewujudkan kehendak 
dan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Bukankah hal ini sudah menjadi kebiasaan kita bagi warga desa, 
yang secara sadar atau tidak menjalankan penuh semangat dan 
cita-cita Pancasila? 

Malah kita rakyat desa ini bertanya-tanya, kenapa hal klasik yang 
biasa kita lakukan dalam berkehidupan kini diprotes oleh para 
elite negeri? Ada apa dengan para pimpinan negeri kita? Ada 
persoalan apa dengan Pancasila yang selama ini sudah mendarah 
daging dalam kehidupan sehari-hari, yang terefleksi dalam 
semangat membangun desa?

Ataukah para pimpinan dan elite negeri kita harus belajar kembali 
bagaimana bertata krama dan bersopan santun yang baik pada 
kita? Tidakkah elite negeri ini belajar kembali bagaimana cara 
bermusyarawah dan mufakat lewat tanggungjawab moral 
bertetangga, menghormati tetua desa, dan belajar untuk 
mendengarkan orang lain karena nasihatnya rasional dan masuk 
diakal. Mungkinkah sudah terlalu banyak orang pintar di negeri 
ini, hingga meracuni orang lain tanpa menyadari pentingnya 
menjaga persaudaraan. NKRI tetap utuh, semangat membangun 
desa kita tecermin dari menguningnya padi, derasnya getah karet 
yang mengalir dari pohon-pohon balam yang kini harganya masih 
murah. Pancasila adalah semangat kita warga desa, bersatu dalam 
negeri Indonesia. (*)

Salah satu desa di Kabupaten Situbondo, Jawa 
Timur, bisa menjadi contoh mengenai indahnya 
perbedaan dalam keberagaman bagi 
masyarakat luas di Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI).

Boleh dikatakan, Wonorejo adalah “Desa 
Pancasila” karena masyarakatnya yang sudah 
turun temurun mengamalkan nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan, khususnya sila 
pertama dengan saling menghargai perbedaan 
keyakinan beragama. 

Karena berpegang teguh pada nilai-nilai 
Pancasila itulah, kendati mereka beragam suku 
dan agama, desa itu rukun dan tenang.

Desa yang masyarakatnya hidup rukun, 
menghargai dan saling menghormati antarumat 
beragama berada di ujung timur Kabupaten 
Situbondo, yakni di Desa Wonorejo, 
Kecamatan Banyuputih.

Sebagian besar masyarakat Desa Wonorejo ini 
memeluk agama Islam, dan sebagian lagi 
memeluk agama Kristen dan Katolik serta 
Agama Hindu. 

Kerukunan di desa itu terlihat di beberapa 
lokasi yang terdapat bangunan tempat ibadah 
umat Islam, yakni masjid yang berada di 
tengah-tengah masyarakat beragama Kristen, 
Katolik dan Hindu.

Sebaliknya, ada pula beberapa tempat ibadah 
gereja bagi umat Kristen dan Katolik yang 
lokasinya juga berada di lingkungan umat 
Islam. Bahkan, ada juga beberapa tempat 
peribadatan Islam dan Kristen dibangunan 

berdekatan.

Kerukunan antarumat beragama di desa itu 
juga terlihat ketika ada kegiatan atau 
pelaksanaan hari-hari besar agama.

Misalnya, ketika umat Muslim merayakan Hari 
Raya Idul Fitri dan peringatan hari-hari besar 
lainnya, masyarakat pemeluk agama Kristen 
dan Katolik serta Hindu juga turut 
menghormati dan juga melakukan silaturahmi 
kepada umat Muslim.

Kepala Desa Wonorejo Sumarto Adi (49) 
mengatakan, tidak hanya pada hari besar umat 
Muslim, tetapi ketika umat Kristen dan agama 
lainnya melaksanakan hari besar, seperti Natal, 
umat Muslim juga bersilaturahmi dan 
mengucapkan selamat.

“Saat Idul Fitri, masyarakat pemeluk agama 
lain juga anjang sana anjang sini. Sebaliknya, 
ketika umat Nasrani merayakan hari besar 
agamanya, umat Muslim juga silaturahmi. 
Dengan begitu kerukunan antarumat 
beragama di desa kami tetap terjalin dengan 
baik dan tetap rukun meskipun berbeda 
keyakinan,” katanya.

Bahkan, dalam kegiatan hari-hari besar umat 
Kristen dan Katolik serta umat Hindu, umat 
Muslim desa setempat juga turut menjaga 
keamanan selama kegiatan berlangsung.

Pemerintah Kabupaten Situbondo, menetapkan 
Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, itu 
sebagai Desa Wisata Kebangsaan pada 2 Mei 
2015.

Sumber: suara.com
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dasar negara dalam pidato spontannya 
yang selanjutnya dikenal dengan judul 
“Lahirnya Pancasila”. Sukarno 
merumuskan dasar negara: 
Kebangsaan Indonesia, 
Internasionalisme,atau peri-
kemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, 
Kesejahteraan sosial, KeTuhanan yang 
Maha Esa. Dari banyak usulan-usulan 
yang mengemuka, Soekarno berhasil 
mensintesiskan dasar falsafah dari 
banyak gagasan dan pendapat yang 
disebut Pancasila pada 1 Juni 1945.

Rumusan dasar Negara ini kemudian 
diproses kembali oleh panitia yang 
dibentuk BPUPKI (Badan Penyelidik 
Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia) dan dimasukkan ke Piagam 
Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 18 
Agustus 1945 Pancasila secara sah 
menjadi dasar Negara yang mengikat. 
Sebelum disahkan, terdapat bagian 

yang diubahyaitu Ke-Tuhanan, dengan 
kewajiban menjalankan syariat Islam 
bagi pemeluk-pemeluknya” diubah 
menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Rumusan butir-butir Pancasila yang 
pernah digagas, baik yang disampaikan 
dalam pidato Soekarno ataupun 
rumusan Panitia Sembilan yang 
termuat dalam Piagam Jakarta adalah 
sejarah dalam proses penyusunan 
dasar negara. Rumusan tersebut 
semuanya otentik sampai akhirnya 
disepakati rumusan sebagaimana 
terdapat pada alinea keempat 
Pembukaan Undang- Undang Dasar 
1945 yang disahkan pada tanggal 18 
Agustus1945.

Berdasarkan sejarah, terdapat tiga 
rumusan dasar negara yang 
dinamakanPancasila, yaitu rumusan 
konsep Soekarno yang dibacakan pada 
pidato tanggal 1 Juni 1945 dalam 

Pancasila, kembali 
mengemuka dalam 
berbagai opini publik di 
media massa. Tidak 
sedikit yang mencoba 

memahami secara mendalam, 
hingga menjadi efek politik yang 
besar. Sebut saja fenomena Ahok 
dan Pilkada DKI, atau Habib Rizieq 
yang menjadi tersangka yang 
diduga menghina Pancasila. 1 Juni 
menjadi hari kelahiran Pancasila, 
saatnya kita semua kembali ke 
khittah awal bangsa. Bagaimana 
seharusnya Pancasila mewarnai 
dan menjadi falsafah hidup bangsa 
kita seutuhnya. Hingga NKRI tetap 
utuh dan bersatu dalam 
kesejahteraan bersama. 

Sejarah Pancasila
Buku sejarah, mungkin sudah menjadi 
buku usang dalam lemari kita. Sebab, 
sejak reformasi Mei 1998 lalu serentak 
masyarakat tersadar dan bangkit. 
Bahwa bangsa harus bangkit karena itu 
sistem harus berubah yang berimbas 
lengsernya Presiden RI, Soeharto. 
Sejak saat itu pula, hampir seluruh 
sistem turut berubah serentak. Bahkan 
berimbas pula pada pola pendidikan 

yang selama ini menjadi “suntikan” 
ideologi utama bagi para siswa 
SMP,SMA hingga perguruan tinggi.  

Dalam sejarahnya yang dikutip dari 
berbagai sumber, Pancasila ternyata 
tidak terlahir pada tahun 1945, tetapi 
membutuhkan proses yang cukup 
lama. Proses konseptualisasi yang 
panjang tersebut ditandai dengan 
berdirinya organisasi pergerakan 
kebangkitan nasional, partai politik, 
dan sumpah pemuda. Dalam usaha 
merumuskan dasar negara atau 
Pancasila, muncul usulan-usulan 
pribadi yang dikemukakan dalam 
sidang Badan Penyelidik Usaha 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 
Antara lain yakni Muhammad Yamin, 
yang pada pada tanggal 29 Mei 1945 
berpidato mengemukakan usulannya 
tentang lima dasaryaitu Peri 
Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri 
Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan 
Kesejahteraan Rakyat.

Dia berpendapat bahwa ke-5 sila yang 
diutarakan tersebut berasal dari 
sejarah, agama, peradaban, dan hidup 
ketatanegaraan yang tumbuh dan 
berkembang sejak lama di Indonesia. 
Meski Mohammad Hatta sendiri 
dalam memoarnya meragukan pidato 
Yamin tersebut.

Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 
mengemukakan Pancasila sebagai 
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sidang BPUPKI, rumusan Panitia 
Sembilan dalam Piagam Jakarta 
tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan 
pada Pembukaan Undang- Undang 
Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI 
tanggal 18 Agustus 1945. Dengan 
demikian, rangkaian dokumen sejarah 
yang bermula dari 1 Juni 1945, 22 Juni 
1945, hingga teks final 18 Agustus 
1945 itu, dapat dimaknai sebagai satu 
kesatuan dalam proses kelahiran 
falsafah negara Pancasila. 

Pancasila Sebagai Falsafah 
Hidup
Pancasila sering kita dengar sebagai 
falsafah hidup berbangsa dan 
bernegara. pada hakikatnya hal itu 
dapat dikembalikan kepada dua 
pengertian pokok, yaitu Pancasila 
sebagai pandangan hidup dan sebagai 
Dasar Negara.

Pancasila merupakan ideologi dasar 
bagi negara Indonesia. Pancasila 
berasal dari bahasa sanksekerta yakni 
panca yang berarti lima dan sila yang 
berarti dasar. Menurut Soekarno, 
Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia 
yang turun-temurun sekian lamanya 
terpendam bisu oleh kebudayaan barat. 
Dengan demikian, Pancasila tidak 
hanya falsafah bangsa, tetapi lebih luas 
lagi yakni falsafah bangsa Indonesia.
Menurut Notonegoro, Pancasila 
http://www.netralnews.com/news/
tag/pancasila merupakan hasil 
perenungan jiwa yang dalam, yang 
kemudian dituangkan dalam suatu 
“sistem” yang tepat. http://www.
netralnews.com/news/tag/pancasila  

Anggota DPD RI, Abdul Aziz 
mengatakan, Pancasila sebagai 
pandangan hidup merupakan suatu 
paham filsafat oleh karena itu harus 
dapat dipertanggungjawabkan secara 
logis dan dapat diterima oleh akal 
sehat yang menjadi pegangan hidup, 
petunjuk hidup, dan sebagainya. 
“Dalam hal ini Pancasila adalah 
sebagai petunjuk arah kegiatan di 

segala bidang kehidupan, sehingga 
seluruh tingkah laku dan perbuatan 
manusia Indonesia harus dijiwai dan 
merupakan pancaran dari sila-sila 
Pancasila yang merupakan satu 
kesatuan yang utuh yang tidak dapat 
dipisahkan satu dengan yang lain,”kata 
dia. 

Dalam sistem pemerintahan, yakni 
undang-undang dasar yang menjadi 
sumber ketatanegaraan harus 
mengandung unsur-unsur pokok yang 
kuat yang menjadi landasan hidup bagi 
seluruh bangsa dan negara, agar 
peraturan dasar itu tahan uji sepanjang 
masa. Sebab itu, semua peraturan 
perundang-undangan Republik 
Indonesia (Ketetapan MPR, Undang-
undang, Peraturan Pemerintah sebagai 
pengganti Undang-undang, Peraturan 
Pemerintah, Keputusan Presiden dan 

bangsa Indonesia adalah pencerminan 
dari garis pertumbuhan dan 
perkembangan bangsa Indonesia 
sepanjang masa.”Garis pertumbuhan 
dan perkembangan bangsa Indonesia 
yang ditentukan oleh kehidupan budi 
bangsa Indonesia dan dipengaruhi 
oleh tempat, lingkungan dan suasana 
waktu sepanjang masa,”terang dia.

Ada Apa dengan Pancasila
Keberadaan Pancasila kini dinilai 
dalam kegamangan. Persoalan 
kemudian muncul lantaran banyak 
yang mempersoalkan Pancasila dan 
kebhinekaan.  Habib Rizieq Ketua 
Front Pembela Islam (FPI) beberapa 

kemerdekaan Indonesia dan presiden 
pertama Republik Indonesia. 

Sukmawati 
permasalahkan ucapan 
Rizieq yang menyatakan 
‘Pancasila Sukarno 
ketuhanan ada di pantat, 
sedangkan Pancasila 
Piagam Jakarta 
ketuhanan ada di kepala’. 
Sukmawati resmi 
melaporkan Rizieq dengan 
laporan bernomor 
LP/1077/X/2016/
Bareskrim. 

peraturan-peraturan pelaksanaan 
lainnya) yang dikeluarkan oleh negara 
dan pemerintah Republik Indonesia 
haruslah pula sejiwa dan sejalan 
dengan Pancasila.” Isi dan tujuan dari 
peraturan perundang-undangan 
Republik Indonesia tidak boleh 
menyimpang dari jiwa  Pancasila,”tegas 
Aziz.

Dekan Fakultas Adab UIN Raden 
Fatah Palembang, DR. Nor Huda 
mengatakan, Pancasila juga sebagai 
jikwa dan kepribadian bangsa 
Idnonesia. yang dimaksudkan dengan 
kepribadian Indonesia adalah, 
keseluruhan ciri-ciri khas bangsa 
Indonesia, yang membedakan bangsa 
Indonesia dengan bangsa-bangsa 
lainnya. Keseluruhan ciri-ciri khas 

waktu lalu sempat menghebohkan 
masyarakat Indonesia. Pasalnya Habib 
Rizieq dilaporkan anak Presiden 
pertama RI, Sukmawati ke Bareskrim 
Polri lantaran diduga menghina 
kehormatan presiden pertama 
Republik Indonesia Ir Sukarno. 
Menurut Sukmawati seperti dikutip 
dari detik.com, Ketua FPI tersebut 
telah melakukan penodaan terhadap 
lambang dan dasar negara Pancasila, 
serta menghina kehormatan martabat 
Soekarno sebagai proklamator 

Bagaimana sebenarnya Pancasila 
menurut sang Habib? Habib Rizieq 
Syihab ternyata memahami Pancasila 
secara ilmiah. Karena beliau pernah 
melakukan penelitian yang terangkum 
dalam tesis S2-nya yang mendapatkan 
predikat cum laude dari University of 
Malaya, Malaysia. Karya ilmiah itu 
berjudul ‘Pengaruh Pancasila terhadap 
Penerapan Syariat Islam di Indonesia’. 

Habib Rizieq di periksa penyidik 
dengan 36 pertanyaan. Menurut dia, 
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Pancasila tidak pernah melarang 
penerapan syariat Islam di Indonesia 
selama melalui koridor konstitusional. 
Dalam karya ilmiah tersebut, Rizieq 
menegaskan, suatu hal keliru jika ada 
yang menyebut Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) 
berdasarkan Pancasila tidak boleh 
memberlakukan hukum Islam. Dan 
dia telah membuktinya melalui tesis 
yang sudah diuji dan bisa 
dipertanggungjawabkan. Yang ternyata 
Pancasila tidak bertentangan dengan 
ajaran Islam.

Sebab, Pancasila tidak melarang 
pemberlakuan penerapan syariat Islam, 
dan Pancasila membuka pintu selebar-
lebarnya untuk pemberlakuan hukum 
agama di Indonesia selama dilakukan 
secara konstitusional.

Rizieq melihat, bagaimana kiprah dua 
organisasi besar di Indonesia, yaitu 
Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. 
Menurut dia, gerakan NU dan 
Muhammadiyah selalu berupaya 
memasukkan nilai-nilai Islam dalam 
perundang-undangan secara 
konstitusional.  Untuk itu, Rizieq 
menyatakan, tidak ada salahnya 
Gerakan Nasional Pengawal Fatwa 
Majelis Ulama Indonesia (GNPF 
MUI) dan FPI mencontek gerakan 
NU dan Muhammadiyah. Dijelaskan 
Rizieq, syariat Islam di Indonesia 
dapat terbagi empat klasifikasi. 
Pertama adalah hukum soal 
perorangan, lalu rumah tangga, 
sosial-kemasyarakatan, dan otoritas 
negara.  “Kesatu, berkaitan hukum 
perorangan, seperti salat, puasa, zakat, 
haji, kurban, dan lain sebagainya. Itu 
sudah berlaku dan sudah berjalan di 
Indonesia sejak dulu sampai sekarang. 
Jadi tidak benar kalau ada yang 
mengatakan negara Pancasila tidak 
boleh memberlakukan hukum agama. 
Ternyata di Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila, hukum Islam 
sudah berjalan sejak lama,”jelas Habib.

Kemudian yang kedua, menurut 
Rizieq, berkaitan dengan rumah 
tangga, seperti hukum perkawinan, 
perceraian, hak kewajiban suami-istri, 
hak asuh anak, hingga hukum waris. 
Ternyata di Indonesia, terang dia, 
hukum-hukum Islam berkaitan dengan 
keluarga bukan suatu larangan.  
Bahkan diizinkan, dilegalkan, dan 
disediakan perangkat hukumnya. Ada 
Pengadilan Agama, ada kompilasi 
hukum Islam, dan ini legal formal 
diakui negara. Jadi, dalam hukum 
Islam berkaitan keluarga di Indonesia 
bahkan sudah lama berlaku.

Klasifikasi ketiga, berdasarkan 
keterangan Rizieq adalah soal hukum 
Islam yang berkenaan dengan sosial-
kemasyarakatan, termasuk pendidikan 
dan ekonomi. Dia menyebut, tidak ada 
satu item dan klausul dalam 
perundang-undangan Indonesia yang 
melarang pemberlakuan hukum secara 
Islam dalam bidang tersebut. “Bahkan 
saat ini ada perbankan syariah, 
asuransi syariah, Pegadaian syariah. 
Kemudian pendidikan ada madrasah, 
pesantren, itu semua legal diakui oleh 
negara,” ucapnya.

Poin empat, menurut Rizieq, adalah 
soal hukum Islam berkenaan dengan 
otoritas negara. Ia membahas 
berkenaan hukum pidana Islam.  
“Umpama pencuri, (hukumannya) 
dipotong tangan. Pemabuk dicambuk 
dan sebagainya. Hukum-hukum ini 
tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri, 
ini harus negara yang 

menjalankannya,” sebut Rizieq.

“Nah, di bagian keempat ini, kita 
mengakui di Indonesia belum 
dijalankan. Bukan berarti nggak boleh 
dan nggak bisa. Besok atau lusa hukum 
pidana Islam bisa berlaku di Republik 
Indonesia manakala disahkan DPR 

dan pemerintah,”kata dia. 

Kembali ke Pancasila
1 Juni ditetapkan sebagai hari libur 
nasional yang mulai berlaku sejak 1 

Juni 2017. Libur nasional tersebut 
ditetapkan melalui Keputusan Presiden 
No 24/2016. Keppres tentang Libur 
Nasional Hari Lahirnya Pancasila 
tersebut ditandatangani Presiden 
Jokowi saat peringatan Hari Lahirnya 
Pancasila, Rabu 1 Juni 2016 lalu di 
Gedung Merdeka, Bandung, Jawa 
Barat. 

Pancasila dinilai harus kembali di 
jalankan dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Ketua MPR RI, 
Zulkifli Hasanmengatakan, salah satu 
tantangan utama Indonesia pasca 
reformasi adalah kesenjangan antara 
kaya dan miskin. Data terbaru 
menunjukkan bahwa kekayaan 4 orang 
terkaya di Indonesia sama dengan 100 
juta orang termiskin. Menghadapi fakta 
inimenurut dia, solusinya adalah 
kembali pada Pancasila dan nilai nilai 
luhur ke Indonesiaan. “Pancasila sudah 
tegaskan Nasionalisme, berpihak pada 
rakyat. Pancasila juga tegaskan 
keadilan sosial untuk semuanya, bukan 
sebagian orang saja,”kata dia seperti 
dikutip dari detik.com.

Menurut Zulkifli, 18 Tahun reformasi, 
praktek Demokrasi Indonesia akan 
semakin matang jika dilandasi nilai 
nilai Pancasila. “Rakyat yang berdaulat 
dan amanat Pancasila sudah tegas 
untuk wujudkan keadilan sosial. 
Demokrasi harus sejahterakan 
semuanya,”ujar dia. 

Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli 
Hasan juga menyebut memudarnya 
persaudaraan kebangsaan sebagai 
tantangan persatuan Indonesia ke 
depan. “Persatuan harus diperkuat. 
Hentikan saling curiga sesama anak 
bangsa. Ingatlah, sudah sejak 71 Tahun 
lalu kita sepakat bersatu dalam 
keberagaman,” kata dia. 

CEO MNC Grup, Hary Tanoesoedibjo 
mengatakan, Ideologi Pancasila, bukan 
sekadar simbol tapi tumpuan 
berbangsa dan bernegara, harus kita 
hormati dan laksanakan. Dia mengajak 
masyarakat untuk menjadikan 
keberagaman atau kebhinnekaan 
sebagai kekuatan, bukan sebaliknya. 
Masyarakat harus bersatu membangun 
Indonesia menjadi negara maju. “Jaga 
kebhinnekaan bangsa dengan 
menjalankan nilai luhur Pancasila. 
Keberagaman kekuatan kita, saling 
mengisi memajukan bangsa,” kata 
Hary Tanoe.

Dia itu memberikan gambaran tentang 
kondisi Indonesia yang sudah 72 tahun 
merdeka. Dan Indonesia masih 
berstatus negara berkembang dengan 
pendapatan per kapita di bawah US$ 
4.000. Artinya, Indonesia harus 
melompat tiga kali lipat untuk menjadi 
negara maju yang pendapatan per 
kapitanya minimal US$ 12.000. Untuk 
itu, kesenjangan yang diakibatkan 
penerapan kapitalisme di saat mayoritas 
masyarakat belum siap kesejahteraan 
dan pendidikannya, harus 
diatasi.“Kesenjangan vertikal 
kesejahteraan masyarakat dan 
horizontal pembangunan daerah harus 
diselesaikan,” ucap Hary Tanoe.

Kesenjangan, lanjut Hary Tanoe, bisa 
teratasi dengan membangun 
kesejahteraan masyarakat melalui 
keberpihakan seperti kemudahan akses 
dana murah, pelatihan dan proteksi. 
“Bangun kesejahteraan masyarakat dari 
bawah ke menengah, menengah ke atas 
agar lebih banyak kelompok produktif 
berkontribusi pajak. 2/3 APBN dari 
pajak,” kata dia. n (ronald)

Presiden Joko Widodo mengajak seluruh 
elemen bangsa Indonesia untuk bersama-
sama menjaga Pancasila. Demikian 
ditegaskan Presiden saat menjadi 
inspektur upacara Peringatan Hari Lahir 
Pancasila yang digelar di halaman 
Gedung Pancasila, Kementerian Luar 
Negeri, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Juni 
2017.
“Saya mengajak peran aktif para 
ulama,para ustad, para pendeta, para 
pastur, para biksu, para pedanda, para 
pendidik, para budayawan dan pelaku 
seni, para pelaku media dan jajaran 
pemerintahan, TNI dan Polri, serta 
seluruh komponen masyarakat untuk 
bersama-sama menjaga Pancasila,” ujar 
Presiden dalam sambutannya.
Untuk diketahui, upacara Peringatan Hari 
Lahir Pancasila ini merupakan yang 
pertama kali dilakukan. Hal itu dapat 
terwujud setelah Presiden Joko Widodo 
mengeluarkan Keputusan Presiden 
(Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang 
Hari Lahir Pancasila. Melalui Keppres 
tersebut, setiap tanggal 1 Juni, 
pemerintah bersama dengan masyarakat 
akan memperingati hari lahir Pancasila di 
mana upacara peringatan tersebut 
dilaksanakan secara nasional di masing-
masing daerah. 
Tampak hadir mendampingi Presiden, 
Wakil Presiden Jusuf Kalla, para pimpinan 
lembaga tinggi negara dan para menteri 
anggota Kabinet Kerja. Wakil Presiden 
ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-11 
Boediono, dan keluarga dari para pejuang 
perumus Pancasila juga turut hadir. 
Dalam sambutannya itu, Presiden 
mengingatkan bahwa Indonesia 
dipersatukan melalui Pancasila yang tidak 
lain merupakan perwujudan jiwa besar 
dari para _founding fathers_, ulama, 
tokoh agama dan juga pejuang 
kemerdekaan dari seluruh pelosok 
nusantara. Melalui Pancasila itu pula, 
bangsa Indonesia menjunjung tinggi 
keberagaman yang sesungguhnya 
merupakan kekuatan bangsa.
“Takdir Tuhan untuk kita adalah 
keberagaman. Dari Sabang sampai 
Merauke adalah keberagaman. Dari 
Miangas sampai Rote adalah 
keberagaman. Berbagai etnis, berbagai 
bahasa lokal, berbagai adat istiadat, 
berbagai agama, kepercayaan serta 
golongan bersatu padu membentuk 
Indonesia. Itulah Bhinneka Tunggal Ika 
kita, Indonesia,” ia menegaskan.
Komitmen Memperkuat Pancasila
Dewasa ini, perlu diakui bahwa kehidupan 
berbangsa dan bernegara kita sedang 
mengalami tantangan. Sejumlah 
pandangan dan tindakan yang 
mengancam kebinekaan dan keikaan kita 

mulai bermunculan. “Ada sikap tidak 
toleran yang mengusung ideologi lain 
selain Pancasila. Dan semua itu 
diperparah oleh penyalahgunaan media 
sosial, oleh berita bohong, oleh ujaran 
kebencian yang tidak sesuai dengan 
budaya bangsa kita,” kata Presiden.
Oleh karena itu, ia meminta agar bangsa 
Indonesia belajar dari pengalaman 
bangsa lain yang dihantui oleh 
radikalisme, konflik sosial, terorisme, dan 
juga perang saudara. Pancasila dan UUD 
1945 yang saat ini dimiliki Indonesia 
disebut Presiden sesungguhnya dapat 
menghindarkan bangsa dari hal-hal yang 
tak diinginkan itu.
“Dengan Pancasila, Indonesia adalah 
rujukan masyarakat internasional untuk 
membangun kehidupan yang damai, yang 
adil, yang makmur di tengah 
kemajemukan dunia,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Negara 
mengajak peran aktif para tokoh lintas 
agama, tokoh masyarakat, pendidik, 
pelaku seni dan budaya, pelaku media, 
jajaran birokrasi, TNI dan Polri, serta 
seluruh komponen masyarakat untuk 
bersama-sama menjaga Pancasila. 
Pemerintah sendiri memiliki komitmen 
yang kuat untuk menjaga Pancasila dan 
kebinekaan bangsa. Melalui Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2017, 
dibentuklah Unit Kerja Presiden 
Pembinaan Ideologi Pancasila. Lembaga 
baru ini nantinya akan ditugaskan untuk 
memperkuat pengalaman Pancasila 
dalam kehidupan sehari-hari yang 
terintegrasi dengan program 
pembangunan.
“Pemahaman dan pengamalan pancasila 
harus terus ditingkatkan. ceramah 
keagamaan dan materi pendidikan,fokus 
pemberitaan dan perdebatan di media 
sosial harus menjadi bagian dari 
pendalaman dan pengamalan pancasila,” 
Presiden menjelaskan.
Mengakhiri sambutannya itu, Presiden 
turut meminta kewaspadaan seluruh 
elemen bangsa terhadap segala bentuk 
pemahaman dan gerakan yang tidak 
sejalan dengan Pancasila. “Pemerintah 
pasti bertindak tegas terhadap organisasi 
dan gerakan yang anti pancasila, yang 
anti Undang-Undang Dasar 1945, yang 
anti NKRI dan yang anti Bhinneka 
Tunggal Ika,” ucap Presiden.
Pemerintah juga akan bertindak tegas 
terhadap paham dan gerakan komunisme 
yang secara jelas dilarang di Indonesia.
“Selamat Hari Lahir Pancasila. Kita 
Indonesia, Kita Pancasila. Semua Anda 
Indonesia, semua Anda Pancasila. Saya 
Indonesia, saya Pancasila,” ujarnya di 
penghujung sambutan. n

Presiden Mengajak Semua Elemen 
Bangsa Menjaga Pancasila
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Pemilihan Umum Kepala 
Daerah (Pemilukada) di 
provinsi Sumatera 
Selatan (Sumsel) tahun 
2018 mendatang sudah 

semakin dekat. Pemilukada ini 
akan semakin ramai karena 
bertepatan dengan jelang 
berakhirnya kepemimpinan 
petahana Gubernur Sumsel Alex 
Noerdin pada 2018 mendatang, 
publik Sumsel mulai ramai 
mencermati siapa saja tokoh-tokoh 
yang pantas menjadi suksesor sang 
gubernur.

Dari semua yang telah dikerjakan Alex 
Noerdin, tentu masyarakat banyak 
berharap ada hal yang berbeda, yang 
harus dilakukan pemimpin Sumsel 
berikutnya. Mau  seperti apa, dan 
dibawa kemana wajah Sumsel yang 
akan datang.

“Fokus yang harus dilakukan kedepan 
adalah aspek tata kelola pemerintahan 
yang akuntabel, kompeten dan 
memberikan ruang untuk itu. 
Kemudian perencanaan yang baik. 
Program strategis harus terukur, tak 
harus populis yang kemudian berbiaya 
besar. Seperti sekolah dan kesehatan 
gratis, itu memang bagus, tapi akan 
lebih baik jika pemberlakuan tarif yang 
terjangkau dan pelayanan baik. Akan 
jauh lebih edukatif daripada gratis,” 
terang satu tokoh Sumsel Dr Agung 
Firman Sampurna,SE,MSi, saat diajak 
berbicara tentang pemimpin Sumsel ke 
depan.

Alumni Fakultas Ekonomi Unsri itu 
mengungkapkan, dari semua pekerjaan 
yang telah dilakukan untuk Sumsel, 
tidak langsung menjadi jaminan yang 
berimbas pada perekonomian positif 
terhadap masyarakat. Lihat saja, usai 
SEA Games 2011 lalu, Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) 
Sumsel tdak ada peningkatan. Dari 
data Badan Pusat Statistik (BPS) 2013, 
PDRB di Sumsel masih di bawah 
angka rata-rata nasional yang mencapai 
Rp34,1 juta.

“Sumsel PDRB-nya hanya Rp30,6 juta. 
Ini sebagai gambaran, masih ada yang 
harus di evaluasi. Membangun 
infrastruktur bagus, ikut 
penyelenggaraan even nasional dan 
internasional juga baik apalagi ada 
imbas pembangunan (infratsruktur), 
tapi mendorong produksi nasional atau 
daerah yang riil baik dalam konteks 
industri dan perdagangan termasuk 
pertanian yang memang telah 
meningkat, harus jadi catatan,” 
ungkapnya.

Cukup wajar jika Agung berasumsi 
demikian. Karena, sebagai Anggota I 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
RI, tentu Agung terus memantau 
bagaimana dan sudah sejauh mana 
kemajuan daerahnya, berdampak pada 
masyarakat. Pria kelahiran 19 
November 1971 itu menilai, 
perlambatan perekonomian di Sumsel 
sudah terlihat sejak 2010.

“Makanya, siapa pun kepala daerah 
terpilih dalam suksesi 2018 nanti, 
harus melakukan pembenahan. 
Sekarang kita bukan membicarakan 
siapa figur atau calonnya. Tapi, 
bagaimana ide dan gagasan yang bisa 
menjawab tantangan untuk 
membangun Sumsel kedepan. Tak 

cukup hanya memasang gambar-
gambar (foto) besar di jalan, namun 
apa ide untuk Sumsel itu,” tegasnya.

Sebagai orang daerah yang punya 
ikatan emosional dan historis dengan 
Sumsel, Agung berharap, ada figur-
figur yang sudah punya gagasan-
gagasan besar terhadap perubahan 
untuk Sumsel. “Sumsel sudah 
waktunya dipimpin anak muda yang 
memiliki kompetensi, serius dan 
memiliki gagasan itu,” tukasnya.

Dari pengamatan Agung, 
sebagai tuan rumah Asian 
Games 2018, saat ini 
Sumsel terus melakukan 
berbagai pembangunan. 
Palembang lagi 
merampungkan 
pengerjaan Light Rapid 
Transit (LRT); 
pembangunan venue 
tambahan dan perbaikan 
untuk even olahraga di 
Jakabaring Sport City 
(JSC), hotel dan lain 
sebagainya. Nah, dari 
semua pembangunan itu, 
sebaiknya tidak hanya 
dilakukan oleh 
pemerintah, tapi swasta 
juga harus melihat potensi 
besar di Sumsel.

“Saya bangga Palembang menjadi tuan 
rumah Asian Games bersama DKI 
Jakarta. Saat ini, yang terpenting 

adalah pemerintah pusat dan daerah 
harus bersama-sama memberikan 
dukungan agar penyelenggaraan 
berjalan sukses. Kita juga berharap 
atlet Indonesia yang tampil 
memberikan prestasi terbaiknya,” 
katanya.

Dari semua hal tersebut, Agung justru 
mencermati tentang ide dan gagasan 
pembangunan Sumsel ke depan, saat 
berbicara bersama HM Giri Ramanda, 
yang merupakan Ketua DPRD 
Sumsel. 

“Dalam kepemimpinan, yang penting 
adalah ide dan gagasan. Mau dibawa 
kemana dan bagaimana caranya. Giri 
orangnya sederhana dan tahu caranya 
untuk memajukan Sumsel. Ini bukan 
karena kami pernah sama-sama dari 
UI (Universitas Indonesia). Tapi, 
dalam perbincangan dengan dia (Giri), 
saya menilai seharusnya ide-ide dari dia 
bisa diterapkan untuk Sumsel,” 
bebernya.

“Saya contohkan untuk hal yang kecil, 
ada satu di Puskesmas di kawasan 
Tebet, yang memiliki layanan setingkat 
rumah sakit. Dengan harga obat 
terjangkau, layanan baik dan dokter 
kompeten. Nah, erobosan seperti ini 
yang dibutuhkan pemerintah Sumsel,” 
tambahnya lagi.

Sementara, Giri Ramanda 
menuturkan, bahwa selama berdiskusi 
dengan Agung Firman Sampurna, 
mereka memiliki banyak persamaan 
pemikiran untuk membangunan 
Sumsel yang memang belum 
dilaksanakan. Sekarang, memang 
sudah saatnya mencari sektor lain, 
untuk menyelesaikan masalah-masalah 
daerah, dan meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Karena, selama 
ini, Sumsel hanya bergantung pada 
hasil bumi. Ketika hasil minyak bumi 
menurun, maka kita kehilangan 
kemampuan untuk melakukan 
pembiayaan atau stimulus. “Misal, 
batubara itu seharusnya jangan lagi 
dibawa keluar Sumsel. Bangunlah 
industri besar yang letaknya 
berdampingan di wilayah batubara 
tersebut. Hal ini bisa mendorong 
pembangunan hilirasasi industri lain,” 
tuturnya.

Politisi PDI Perjuangan itu 
meneruskan, masih banyak pekerjaan 
tumah yang harus dilakukan, seperti 
pengerjaan pembangunan 
infrastruktur yang masif, memuaskan 
pelayanan masyarakat yang tidak hanya 
gratis, tapi lebih berkualitas. 

“Sekarang begini, untuk apa kita 
punya software dan hardware yang 
bagus, namun input tidak bagus. 
Kemudian, selama ini yang menjadi 
masalah adalah jalan rusak, sedangkan 
kedepan Sumsel sangat banyak dilewati 
kendaraan. Makanya pekerjaan rumah 
itu ya infrastruktur,” ujarnya.

Giri juga menegaskan, aspek 
primordial atau kesukuan di Sumsel itu 
masih tinggi,  begitu juga dengan 
politik transaksional. “Kami sudah 
melakukan survey beberapa waktu 
lalu, ada 40% masyarakat memilih itu 
karena kesukuan, bukan karena tokoh 
itu akan memberikan efek positif. 
Kemudian, 30% masyarakat itu 
memilih lantaran dibayar. Padahal, 
seharusnya, masyarakat atau pemilih 
itu berfikir apa manfaat yang diberikan 
calon untuk mereka jika memilih calon 
tersebut,” tandasnya. 

sumber: fornews.com

Bukan Tentang Figur, Tapi 
Gagasan Apa untuk Jawab 

Tantangan Sumsel Kedepan
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Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo 
mengatakan, hingga awal Juni 2017 masih ada 60 

kabupaten di Indonesia yang belum menerima dana desa.

Mendes: 60 Kabupaten 
Belum Terima Dana Desa

“Saat ini masih ada 60 
kabupaten yang belum 
menerima dana desanya 
karena memang mereka belum 
ada Peraturan Bupatinya,” 
katanya kepada wartawan di 
Ende, Jumat.

Peraturan bupati itu belum 
keluar karena menurutnya 
masih ada kabupaten yang 
memang Bupatinya baru 
dilantik beberapa waktu yang 
lalu. Namun hal tersebut 

menurutnya bukan menjadi 
satu alasan mengapa Perbup 
tersebut belum ada.

Karena menurutnya jika hal 
tersebut terjadi maka yang 
kena imbasnya adalah 
masyarakat desa yang memang 
sangat membutuhkan dana 
desa tersebut.

“Sanksinya adalah bahwa 
kabupaten tersebut tidak 
terima dana desa 2017 dan 

kasihan nanti warga desanya 
karena mungkin saja akan 
banyak desa yang 
membutuhkan dana desa,” 
tuturnya.

Namun ia tidak bisa 
memastikan kabupaten mana 
saja yang belum mempunyai 
perbup tersebut yang berimbas 
pada pencairan dana desa.

“Saya lupa, tapi nanti saya 
akan cek lagi kabupaten mana 
saja,” tambahnya.

Anggaran dana desa yang 
dikucurkan pemerintah pusat 
tahun 2017 ini sebesar total 
Rp60 triliun dengan rata-rata 
setiap desa mendapatkan 
Rp800 juta. 

Rencananya untuk tahun 2018 
dana desa akan naik dua kali 
lipat menjadi Rp120 triliun, 
dengan begitu setiap desa 
akan menerima Rp1 miliar per 
tahunnya.

Dana desa pertama kali ada 
sejak tahun 2015 dengan 
jumlah sebesar Rp20,76 triliun 
dan setiap desanya 
mendapatkan Rp280 juta dan 
dana tersebut meningkat di 
tahun 2016 yaitu menjadi 
Rp49,98 triliun.

Kedatangan Menteri PDTT ke 
kota Ende adalah dalam 
rangka mengikuti dan menjadi 
inspektur dalam upacara 
memperingati hari lahirnya 
Pancasila di Kota Ende.

Ende merupakan tempat 
bersejarah karena Pancasila 
lahir di daerah itu. Di bawah 
pohon sukun yang bercabang 
lima, Bung Karno 
mendapatkan inspirasi tentang 
Pancasila saat dirinya 
diasingkan oleh Belanda pada 
tahun 1934-1938. n

Polres Antisipasi Karhutla 
Melalui Program Palawija
Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, 
melalui Kepolisian Sektor Baturaja Barat melakukan upaya 
terobosan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan 
dan lahan dengan melaksanakan program penanaman 
palawija di lahan tidur. 

“Tidak hanya dapat mencegah kebakaran hutan dan lahan 
(karhutla), cara ini juga dapat menambah penghasilan 
masyarakat,” kata Kapolsek Baturaja Barat AKP Yuliko 
Saputra di Baturaja, Pekan lalu seperti diberitakan sumsel.
antaranews.com.

Menurut Yuliko, dalam mengantisipasi karhutla pihaknya 
mencoba memberdayakan program palawija di laha tidur 
yang tidak terurus.

“Jadi daerah rawan karhutla biasanya berada di lahan tidur 
yang tidak terurus atau lahan tidak ada penunggunya. Untuk 
itu kami berinisiatif memanfaatkan lahan tersebut dengan 
program palawija terutama tanaman jagung,” katanya.  

Dikemukakannya, bagi masyarakat yang berminat akan 
diberi bibit dan pupuk.

Menurut dia, pembukaan lahan dilakukan dengan cara 
manual dan alami. “Kami babat lahannya kemudian yang 
bisa dijadikan pupuk untuk tanah kami uraikan dan tidak 
dengan dibakar,” ujarnya.

Masyarakat yang telah memiliki lahan kebun juga ikut 
diberdayakan dan diimbau untuk tidak membakar jika akan 
membuka lahan. 

“Selain imbauan, kami juga melakukan patroli dan 
memanfaatkan lahan tidur,” katanya.

Menurutnya, jika lahan atau hutan yang rawan kebakaran 
dimanfaatkan dapat meningkatkan perekonimian warga 
sebab harga jagung saat ini cukup menggiurkan. 

Sekali panen dalam satu hektare bisa mencapai 6-8 ton lebih, 
dengan harga per kilogram di atas Rp3.000. Jika lahan 
jagung 3-4 hektare, hasilnya akan lumayan, kata Yuliko yang 
sudah sejak dua tahun terakhir menggeluti bisnis jagung ini.

Ia menambahkan selain menguntungkan dan dapat 
mengantisipasi karhutla, cara ini juga dapat menurunkan 
angka kriminalitas sebab bisa mensejahterakan masyarakat.  

“Kalau semua tanam jagung, pendapatan bertambah dan 
kesejahteraan meningkat, otomatis tingkat kriminalitas dapat 
menurun dan karhutla juga kami antisipasi,” katanya.

Meski demikian, Kapolsek mengimbau dan mengingatkan 
masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar 
karena dampaknya luar biasa bisa terpantau titik hotspotnya.

Pemerintah mengupayakan momentum mudik hari 
raya Idul Fitri 1438 Hijriah atau Lebaran 2017 aman 
dan nyaman bagi para pemudik.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian 
Perhubungan Pudji Hartanto dalam diskusi 
“Persiapan Mudik yang Aman dan Nyaman” di 
Jakarta, Jumat (2/6), mengatakan pihaknya 
melakukan koordinasi dengan kementerian/
lembaga lain untuk mempersiapkan arus mudik dan 
arus balik yang lebih baik tahun ini.
“Yang penting para pemudik dapat aman, nyaman, 
selamat sampai di tujuan sehingga kita harus 
mempersiapkan beberapa hal yang berkaitan 
dengan masalah infrastruktur, moda transportasi 
juga mempersiapkan operator dan pengemudi,” 
katanya seperti dikutip antaranews.com.
Kemenhub berkoordinasi dengan Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Polri, 
Kementerian Kesehatan, Badan SAR Nasional 
serta pemangku kepentingan lain termasuk BUMN 
untuk mempersiapkan arus mudik dan balik 
Lebaran 2017.
Pudji menuturkan, salah satu upaya yang dilakukan 
adalah melakukan pemeriksaan kelaikan 

kendaraan (ramp check) untuk semua moda 
transportasi mulai dari darat, laut dan udara.
“Sekarang ini sudah 80 persen dari masing-masing 
moda transportasi itu dilakukan ‘ramp check’, 
sampai dengan H-10 itu terus kita lakukan, 
termasuk pemeriksaan pengemudi juga nanti pada 
saatnya,” tuturnya.
Pudji menambahkan, pihaknya juga memberikan 
pembinaan kepada pengemudi dan operator 
angkutan guna menghindari risiko kecelakaan saat 
melaksanakan tugas.
“Kami juga menyediakan fasilitas mudik gratis yang 
baik melalui kereta api, diangkut sepeda motornya 
menggunakan truk, dan menggunakan bus dan 
menggunakan kapal. Kami tahun ini juga 
menyediakan mudik gratis menggunakan kapal ‘roll 
on roll off’ (RORO) dari Jakarta, Surabaya dan 
Semarang,” katanya.
Kementerian Perhubungan memperkirakan puncak 
arus mudik Lebaran akan terjadi pada H-2 dan H-1 
(23-24 Juni 2017). Namun, posko terpadu mulai 
dibuka H-10 (15 Juni 2017) hingga H+15 (11 Juli 
2017). n

Pemerintah Upayakan Mudik 2017
Aman dan Nyaman

Usia 4 Tahun, Kabupaten 
PALI Raih Predikat WTP
dari BPK
Meski usianya kini baru empat tahun, namun Kabupaten 
Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) sudah menunjukkan 
prestasi yang membanggakan.

Tidak hanya di sektor infrastruktur dan olahraga, kini 
Daerah Otonomi Baru (DOB) pemekaran dari kabupaten 
induk Muaraenim itu, berhasil meraih predikat Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Predikat WTP tersebut merupakan prestasi tersendiri bagi 
Kabupaten PALI, mengingat Bumi Serepat Serasan daerah 
otonomi baru tercepat di Sumsel yang berhasil meraih 
predikat itu.

Hasil Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tersebut diterima 
Bupati H Heri Amalindo di Aula Lantai 3 Gedung BPK RI 
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Jl. Demang Lebar 
Daun Palembang, Rabu (31/57).

Pada tahun sebelumnya, kabupaten yang dipimpin oleh Heri 
Amalindo tersebut telah meraih predikat Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP).

Artinya, dengan diterimanya predikat WTP terjadi 
peningkatan kualitas dari Pemkab PALI. n
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Ramadan adalah bulan penghulu 
bulan. Saat diturunkannya Al 
Quran, sebagai panduan umat 
manusia dan sebagai tanda 
membedakan secara jelas mana yang 
benar dan salah.

Untuk meningkatkan pendidikan 
ilmu agama Islam, pelajar Sekolah 
Dasar (SD) 2 Negeri Mangun Jaya 
Kecamatan Sirah Pulau Padang 
Kabupaten Ogan Komering Ilir 
(OKI) di bulan Ramadan ini aktif 
setiap pagi membaca ayat-ayat 
pendek. Bahkan surat Yassin dan 
membaca do’a di halaman sekolah 
sebelum kegiatan belajar mengajar 
dimulai.

“Hapalan ayat pendek seperti hari 
Selasa, dan Rabu kegiatanya bacaan 
ayat-ayat pendek yang diikuti siswa 

siswi kelas satu sampai kelas tiga, 
seperti iqro baca bersama yang 
dilaksanakan oleh guru 
Pendidikikan Agama Islam (PAI) 
dan guru kelas, kegiatan ini untuk 
mengisi waktu di bulan Ramadan,” 
ujar Genti S.Pd kepala SDN 
Mangun Jaya, selasa (30/5) seperti 
dikutip oganpost.com.

Lanjut dia bahwa, siswa dianjurkan 
membaca doa dan ayat-ayat pendek 
di bulan Ramadan ini, agar siswa 
siswi dapat memiliki kemampuan 
dengan hapalan Al Qur’an.

“Pada bulan ini minimal anak didik 
hafal satu surat pendek, apalagi 
surat pendek untuk digunakan 
bacaan shalat, itu tujuannya,” 
tuturnya. n

Bulan Ramadhan Pelajar SDN Mangun Jaya Aktif Baca Ayat Pendek

Warga Pedamaran 
Kabupaten OKI 
menginginkan Bupati 
Ogan Komering Ilir H. 
Iskandar untuk 

mencalonkan diri kembali pada 
Pilkada OKI 2018. Harapan warga 
ini beralasan, kepempinan Iskandar 
yang memasuki masa 3 tahun 
dianggap berhasil membawa 
perubahan bagi warga setempat.
“Di Pedamaran ini Jalan setapak dan 
lorong lorong sempit sudah dicor 
beton, Pembangunan sudah dirasakan 
masyarakat, maka kami minta 
keberhasilan ini dapat terus 
dilanjutkan kembali”Ungkap Robin 
Hood Tokoh Masyarakat Pedamaran 
pada acara Safari Ramadhan 
Pemerintah Kabupaten OKI di 
Kecamatan Pedamaran, Rabu (30/6).

Menanggapi permintaan masyarakat 
tersebut Iskandar mengatakan akan 
fokus menuntaskan dulu pekerjaannya 
sebagai Bupati OKI dengan baik.

“Tugas saya menuntaskan 2 tahun sisa 
amanah saya sebagai Bupati OKI. 
Terkait maju lagi di Pilkada itu saya 
serahkan ke masyarakat apakah pada 
masa kepemimpinan kami bermanfaat 
untuk masyarakat” Ungkap Iskandar.

Iskandar memiliki sisa masa jabatan 
selama dua tahun ke depan hingga 
pelantikan Bupati dan Wakil Bupati 
OKI hasil Pilkada 2018.

“Dalam dua tahun terakhir kami akan 
berusaha melunasi janji, dan PR kami” 

Diminta Maju Lagi, H. Iskandar Optimis 
Tuntaskan Program Kerja

Ungkap Iskandar.

Iskandar mengatakan bakal bekerja 
maksimal menuntaskan program 
dalam sisa waktu. Sehingga, kata dia, 
apa yang dikerjakan mereka 
bermanfaat untuk masyarakat OKI.

“Kami akan bekerja maksimal 
menuntaskan program yang sudah 
kami kerjakan. Maka apa pun yang 
kami kerjakan mampu memberikan 
manfaat bagi warga OKI tanpa 
terkecuali,” ujarnya. n

Kerusakan jalan yang ada di wilayah 
Kabupaten Ogan Ilir (OI) yang 
terletak dijalan penghubung 
Kecamatan Lubuk Keliat-Muara 
Kuang merupakan jalan milik 
Provinsi Sumsel, sehingga Pemkab 
OI sendiri masih kesulitan karena 
tidak memiliki kuasa untuk 
memperbaikinya. 

Untuk itu dalam waktu dekat Plt 
Bupati OI HM Ilyas Panji Alam 
akan segera berkordinasi dengan 
Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin 
sekaligus melayangkan surat resmi 

guna meminta agar pemerintah 
Provinsi Sumatera Selatan segera 
memperbaiki ruas-ruas jalan Provinsi 
yang rusak tersebut. 

Menurut Ilyas Panji Alam, saat 
melakukan kunker peninjauan ruas 
jalan rusak dengan mengendarai 
sepeda motor trail di Kecamatan 
Tanjung Batu, Payaraman, Muara 
Kuang, Rambang Kuang dan Lubuk 
Keliat beberapa waktu lalu, terdapat 
jalan propinsi yang kondisinya rusak 
parah. 

Ilyas menjelaskan jalan Provinsi 
merupakan tanggungjawab pemerintah 
Provinsi bukan tanggung jawab 
Pemerintah Kabupaten. Namun, 
sebagai kepala wilayah, pihaknya 
merasa punya tanggung jawab karena 
menyangkut kepentingan masyarakat 
yang harus dikordinasikan kepada 
Gubernur. 

“Mudah-mudahan Gubernur Sumsel 
bisa tergugah dan terketuk pintu 
hatinya untuk segera memperbaiki 
kerusakan jalan Provinsi yang ada di 
Kabupaten Ogan Ilir ini, karena jalan 
ini merupakan urat nadi masyarakat, 

dan kerusakan ini sudah lama 
terjadi,” katanya. 

Masyarakat diharapkan untuk 
bersabar serta mau mendukung 
program pemerintah agar segala 
bentuk pembangunan bisa 
terlaksana dengan baik. 

Begitu juga dengan para Kepala 
Desa, Ilyas meminta untuk dapat 
memberikan pelayanan prima 
kepada masyarakat karena baginya 
jika ingin memiliki Bupati yang luar 
biasa maka harus didukung dengan 
Kepala Desa yang luar biasa juga. 

Jalan Provinsi Rusak, Ilyas Segera Surati Gubernur
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Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Provinsi Sumatera 
Selatan (Sumsel), Kuryana Azis memberikan bantuan kepada 
korban kebakaran Novi warga Desa Makartitama Kecamatan 

Peninjauan, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.

unsur Muspida setempat di Desa 
Makartitama, sebelumnya mengatakan, 
bantuan yang diberikan oleh Pemkab 
OKU tidak seberapa nilainya. 

“Memang nilainya tidak seberapa, 
semoga bantuan ini dapat 
meringankan beban keluarga korban,” 

ujar Kuryana.

Diketahui musibah kebakaran rumah 
yang menimpa pasangan muda Novi 
(26) dan Ica (20) terjadi Minggu 
(29/5), bertepatan dengan puasa kedua 
bulan Ramadhan 1438 H. 

“Kejadiannya Minggu subuh pas puasa 
kedua, beruntung dalam musibah 
kebakaran tersebut tidak ada korban 
jiwa,”terang Wagiso Kepala Desa 
Makartitama.

Dijelaskannya, saat kejadian cepat 
diketahui warga sekitar dan langsung 
dibantu untuk memadamkan api. 

“Rumah korban yang terbuat dari 
papan, dilalap api begitu cepat dan 
warga hanya sempat menyelamatkan 
penghuni rumah,” jelas Wagiso.

Ditambahkannya, akibat kabakaran 
tersebut, kerugian korban ditaksir 
mencapai puluhan juta rupiah. 

“Alhamdulillah hasil sumbangan 
warga terkumpul Rp3 juta lebih dan 
sudah diserahkan kepada korban. Saat 
ini korban tinggal di rumah 
keluarganya,” katanya.

Informasi yang dihimpun, bantuan 
dari Pemkab OKU berupa pakaian, 
alat masak, selimut, makanan dan 
sejumlah uang yang diserahkan 
langsung oleh Bupati OKU kepada 
korban kebakaran. n

Bupati OKU Bantu Korban 
Kebakaran di Peninjauan

“Kami turut prihatin atas musibah 
kebakaran yang menimpa keluarga 
Novi (26),”kata Bupati Ogan 
Komering Ulu (OKU) Kuryana Azis, 
di Baturaja, Jumat.

Bupati saat menyerahkan bantuan 
dalam kegiatan Safari Ramadhan 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 
Ogan Komering Ulu (OKU) 
Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) 
akan segera membangun jalan 
penghubung antar Desa Penilikan 
menuju Desa Panji Jaya, Kecamatan 
Peninjauan.

Rencana pembangunan jalan itu 
ditegaskan Bupati Ogan Komering 
Ulu (OKU) Kuryana Azis di Desa 
Makartitama, Jumat (2/6) lalu.

Bupati saat kegiatan Safari 
Ramadhan bersama unsur muspida 
dengan masyarakat Kecamatan 

Peninjauan dipusatkan di Masjid 
Al-Fallah Desa Makartitama, 
sebelumnya mengatakan tahun ini 
meneruskan pembangunan tahun lalu 
dari Desa Penilikan (SP 4) menuju 
Desa Panji Jaya (SP 8).

Dijelaskan Kuryana, pembangunan 
jalan tersebut akan dilakukan secara 
bertahap, sebelum diaspal akan 
dilakukan pengerasan terlebih dahulu. 

“Di OKU terdapat 157 desa dan 
kelurahan, sudah barang tentu 
pembangunannya harus dibagi-bagi di 
setiap wilayah. Insya Allah jalan 

penghubung ini (SP 4 - SP 8) 
dianggarkan setiap tahun hingga 
selesai,” jelas Kuryana.

Dalam kesempatan itu, kata 
Kuryana, jalan penghubung SP 4 
- SP 8 sebagai akses utama di 5 desa, 
yakni Desa Penilikan, Makartitama, 
Mitra Kencana, Makartijaya dan 
Panjijaya pembangunannya akan 
menjadi prioritas secara bertahap. 

“Tahun 2017 ini dianggarkan 
sebesar Rp5 miliar untuk 
pengerasan jalan,” ujarnya.

Pada safari Ramadhan itu, Kuryana 
mengajak masyarakat muslim untuk 
meningkatkan ketaqwaan kepada 
Allah SWT. “Dengan semangat 
bulan suci Ramadhan mari kita 
tingkatkan ketaqwaan kepada Allah 
SWT, kalau tahun lalu puasanya 
belum ful tahun ini kita cukupkan, 
demikian juga dengan shalat 
tarawih, kalau sebelumnya masih 
jarang, mari kita shalat tarawih 
berjamaah,” katanya.

Selain itu, Kuryana juga mengimbau 
masyarakat untuk senantiasa 
menjaga kerukunan antarumat 
beragama. 

Acara safari Ramadhan unsur 
Muspida OKU di Desa Makatitama, 
diawali dengan buka puasa bersama 
masyarakat, dilanjutkan shalat 
tarawih bersama yang diisi dengan 
ceramah agama. n

Pemkab Segera Bangun Jalan Penghubung Desa Peninjauan

Warga Keluhkan 
Kualitas Raskin 
Kurang Bagus
Warga yang mendapat jatah beras miskin di 
Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Sumatera Selatan mengeluh, 
karena menerima beras yang kualitasnya 
kurang bagus.
Beras yang baru didistribusikan Bulog Sub 
Divre Ogan Komering Ulu (OKU) tersebut 
terlihat sudah berwarna kuning, kutuan serta 
sudah rapu atau serbukan dan juga berbau 
apek jika dicium, kata Ruslan, warga 
setempat di Baturaja, Jumat (2/6) seperti 
diberitakan sumsel.antaranews.com.
Menurut dia, beras keluarga miskin (Raskin) 
didapatnya yang dibagikan oleh pihak Rukun 
Tetangga (RT) di tempat tinggalnya tak layak 
untuk dimakan di samping ada kutu juga 
sudah bau apek.
Sementara Kepala Perum Bulog Sub Divre 
OKU, Junaidi Hanafiah saat dikonfirmasi 
mengatakan, jika beras tersebut masih layak 
dikonsumsi oleh masyarakat sepanjang 
belum ada hasil lab yang menyatakan tidak 
layak konsumsi.
“Kita tidak bisa mengira-ngira beras layak 
atau tidak sebelum ada surat keterangan dari 
laboratorium,” katanya.
Junaidi mengatakan, jika  beras yang 
beredar (raskin) adalah beras medium  
harganya Rp7.300 per kilogram.
“Ya kalau mau diambil, tidak ada beras 
seharga itu. Murah tapi bagus silakan cari 
ada tidak. Jika jelek memang begitu 
kualitasnya. Lain dengan beras premium 
yang harganya Rp8.000 itu bagus, kalau 
mau bagus jangan beli yang medium,” 
katanya. n
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Kementerian Perindutrian 
mendorong sinkronisasi 
atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 
57/2016 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan 
Ekosistem Gambut menyusul 
adanya keberatan dari Sumatera 
Selatan dan Kalimantan Barat yang 
khawatir konsesi hak guna usaha 
diambil alih oleh pemerintah.

Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit 
Nasional (DMSI) Sahat Sinaga 
memaparkan industri sawit di lahan 
gambut sudah dilakukan sejak sebelum 
Indonesia merdeka. Penanaman 
dilakukan secara berkelanjutan 
terutama di lahan gambut Aceh dan 
Sumatera Utara.

Dia menerangkan, pembukaan lahan 
dengan cara dibakar sudah dilakukan 
sejak tahun 1985-an, karena itu adalah 
metode paling murah dan mudah. 
Namun sejak pemerintah 
mengeluarkan peraturan pelarangan 
pembakaran hutan gambut, 
perusahaan-perusahaan sawit 
mematuhinya. Menurutnya justru yang 
lebih banyak membuka lahan dengan 
cara dibakar adalah individu-individu 
yang ingin membuka lahan baru.

“Sebenarnya industri sawit di lahan 
gambut itu sudah menginjak generasi 
ketiga. Selama ini tidak ada masalah. 
Kalau perusahaan tidak pernah lagi 
membakar lahan sejak dilarang 
pemerintah,” kata Sahat dalam rilis 
yang diterima, Rabu, 31 Mei 2017. 

Selaku pelaku industri kelapa sawit, ia 

mendukung langkah Menteri 
Perindustrian Airlanga Hartanto yang 
telah berkirim surat kepada Presiden 
Jokowi agar dilakukan revisi PP 
75/2016 tentang perlindungan lahan 
gambut.

Menurut Sahat Sinaga, peraturan 
tersebut akan mengendurkan iklim 
investasi perkebunan kelapa sawit yang 
sudah berjalan on the track sejauh ini. 
Para pelaku usaha terutama yang 
sudah lama melakukan investasi lama 
di sektor kelapa sawit dan hutan 
tanaman industri dikatakan Sahat 
membutuhkan kepastian hukum 
dalam berinvestasi.

“Langkah Menperin sangat tepat. 
Supaya adanya kepastian hukum dalam 
melakukan kegiatan usaha. Orang 
kalau sudah datang investasi, harus ada 
kepastian agar tidak berlaku surut. 
Kalau sudah melakukan penanaman 
sesuai dengan perizinan, kenapa harus 
disalahkan,” ujarnya.

Kontribusi industri pulp dan paper 
tahun 2016 yang menyumbangkan 
devisa ekspor sebesar US$5 miliar, 
pajak dan penghasilan negara bukan 
pajak (PNBP) Rp42,5 triliun dan 
memberikan lapangan kerja kepada 
kurang lebih 1,49 juta orang.

Sementara untuk kontribusi industri 
kelapa sawit tahun 2016 
menyumbangkan pemasukan devisa 

ekspor sebesar US$19,6 miliar, 
pemasukan pajak dan PNBP sebesar 
Rp79,5 triliun dan memberikan 
lapangan kerja kepada kurang lebih 5,3 
juta orang.

Ditambah lagi, status Indonesia 
sebagai produsen minyak kelapa sawit 
nomor wahid di dunia dan merupakan 
produsen kertas nomor enam di dunia, 
serta produsen pulp nomor sembilan 
di dunia atau nomor tiga di Asia.

Dia mengatakan, regulasi terkait lahan 
gambut ini hendaknya tidak berlaku 
surut dan dapat diterapkan hanya 
untuk investor baru. Langkah ini 
ditempuh untuk memenuhi target 
Indonesia sebagai produsen pulp 
nomor enam di dunia dan nomor satu 
di Asia serta mempertahankan 
produsen minyak kelapa sawit nomor 
satu di dunia.

Wakil Ketua Umum Asosiasi 
Pengusaha Hutan Indonesia (APH) 
Iman Santoso mengatakan di lain 
pihak, pelaku usaha mengingatkan 
akan adanya dampak dari regulasi 
gambut terhadap perekonomian 
negara. Jika peraturan itu tetap berlaku 
maka areal HTI bakal berkurang 
sehingga potensi pungutan pajak, 
penerimaan negara bukan pajak, dan 
tenaga kerja akan menyusut.

Belum lagi akibat tidak sinkronnya PP 
No. 57/2016 dengan peraturan menteri 

turunannya, menunjukkan adanya 
kontraproduktif dengan semangat 
pemerintah yang ingin mengenjot 
investasi. Padahal, salah satu alasan 
investor menanam modal adalah 
kepastian berusaha yang dalam sektor 
perkebunan kelapa sawit adalah 
jaminan jangka waktu pengelolaan hak 
guna usaha (HGU).

“Jika aturan itu tetap berlaku maka 
areal HTI bakal berkurang, sehingga 
potensi pungutan pajak, penerimaan 
negara bukan pajak, dan tenaga kerja 
akan menyusut,” katanya.

PP No. 57/2016 mewajibkan 30 persen 
konsesi kehutanan dan perkebunan 
bergambut ditetapkan sebagai zona 
ekosistem gambut fungsi lindung. 
Konsekuensinya, pemegang izin tidak 
lagi dibolehkan menggarap lahan 
setelah masa daur tanaman habis. 
Namun, pengelola kebun tetap 
diwajibkan menjaga lahan tersebut 
sampai izin berakhir.

Dia mengatakan, jika industri usaha 
kehutanan dan perkebunan terganggu 
iklim investasinya, maka akan 
mengakibatkan berhentinya 
operasional industri akibat tidak 
adanya kepastian usaha, sehingga 
bermuara pada penurunan peringkat/
rating investasi Indonesia saat ini atau 
berpotensi turun menjadi di bawah 
investment grade. n

Pengusaha Keluhkan Aturan 
Baru Pengelolaan Gambut
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Koramil 401-05/Bayung Lencir merupakan 
bagian dari Kodim 0401/Muba yang mempunyai 
luas wilayah 6.699,19 Km2 atau 46% dari luas 
wilayah Kab. Musi Banyuasin 14.265.96 KM2 
dengan tiga Kecamatan, 64 Desa dan 2 

Kelurahan serta dengan jumlah penduduk + 150.915 jiwa, 
Jumat (2/6/2017).

sebagian kecil PNS maupun 
TNI/Polri.

Dengan kondisi geografi 
tersebut dihadapkan dengan 
kondisi kesejahteraan 
masyarakat yang sebagian 
besar petani dan buruh, tidak 
menutup kemungkinan bagi 
masyarakat yang berada di 
wilayah perbatasan dengan 
hutan negara untuk 

melakukan kegiatan Ilegal.

Ancaman kegiatan Ilegal 
sangat besar terutama bagi 
masyarakat yang belum 
memiliki penghasilan tetap, 
dimana mereka sangat mudah 
terpengaruh untuk terlibat 
langsung dalam kegiatan 
Ilegal, yakni Ilegal Logging, 
Ilegal Dreling, Ilegal Lend 
maupun kegiatan Ilegal dalam 
pembukaan kebun melalui 
pembakaran. 

Kegiatan Ilegal tersebut dapat 
terjadi dibeberapa tempat, 
terutama masyarakat yang 
berada di perbatasan dengan 
hutan Negara yaitu Desa 
Kepayang, Desa Pangkalan 
Bayat, Desa Muara Medak, 
Desa Mangsang dan Desa 
Pulai Gading.

Dengan melihat kondisi 
masyarakat yang ada di 
wilayah Koramil 401-05/
Bayung Lencir tersebut, kini 
jajaran Koramil 401-05/
Bayung Lencir sudah 
melaksanakan upaya untuk 
mengeliminir situasi kegiatan 
Ilegal dengan mengajak 
masyarakat untuk membuka 
lahan persawahan baru 
dengan cara penebaran Bios 
44 hasil inovasi Korem 044/
Gapo di areal lahan gambut.

Upaya pembukaan lahan 
dengan menebar Bios 44 
adalah salah satu bentuk 
pencegahan pembakaran 
hutan dan lahan, selain itu 
dengan terbentuknya lahan 
gambut yang rawan terbakar 
menjadi lahan persawahan 
yang secara langsung untuk 
menciptakan lahan 
perekonomian baru yang 
dapat meningkatkan 
perekonomian masyarakat, 
sehingga dapat mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat dan 
pada akhirnya kegiatan Ilegal 

Koramil 40-05/Bayung Lencir Bersama 
Masyarakat Menuju Harapan Baru

Di wilayah Bayung Lencir 
memiliki geografi alam yang 
sangat luas dan banyak 
mengandung kekayaan alam 
diantaranya minyak dan gas 
bumi, kayu hutan, lahan 
gambut dan lainnya, 
sedangkan kehidupan 
masyarakatnya sebagian besar 
petani, pedagang, buruh, 
karyawan Perusahaan dan 

yang selama ini sering 
dilakukan dapat di cegahnya.

Sementara itu pembukaan 
lahan persawahan baru, saat 
ini baru sampai tahap 
perintisan/pembukaan jalan 
yang ada di Desa Pangkalan 
Bayat Kec. Bayung Lencir 
Kab. Muba dengan target luas 
100 Ha sawah, diharapkan 
setelah ini dapat menyusul 
Desa lain yang rawan pada 
situasi Ilegal untuk kita 
laksanakan pemberdayaan 
lahan menjadi produktif.

Dalam pengerjaan cetak 
sawah tersebut, Koramil 
401-05/Bayung Lencir 
bekerjasama dengan PT. Bumi 
Persada Permai (BPP) serta 
melibatkan warga secara 
gotong royong. Lahan seluas 
100 Ha yang sedang dalam 

proses cetak sawah tersebut 
merupakan lahan milik 
masyarakat Desa Pangkalan 
Bayat. Dan selanjutnya akan 
diperluas lagi di lahan hutan 
produksi yang berada didalam 
konsensi PT. BPP seluas 100 
Ha untuk dijadikan lahan 
kehidupan masyarakat di Desa 
Pulai Gading.

Diharapkan dengan 
terbukanya lahan sawah baru 
tersebut, masyarakat yang 
berada di wilayah perbatasan 
hutan negara tidak lagi 
melakukan kegiatan Ilegal dan 
akan fokus melakukan 
kegiatan pertanian, selain 
dapat meningkatkan 
perekonomian dan 
kesejahteraan masyarakat, juga 
dalam rangka mendukung 
program pemerintah dalam 
ketahanan pangan nasional. n

Bintara Pembina Desa (Babinsa) 
Koramil 418-02/Pajko Pelda 
Nababan dan Serma Suharso 
membantu petani dalam menanam 
padi di Kampung Tanjung 
Barangan Kelurahan Bukit Baru 
Kec. Ilir Barat I Kota Palembang, 
Jumat (2/6/17).

Disela-sela kesibukan dihari puasa 
ini, Babinsa Koramil 418-02/Pakjo 
masih menyempatkan diri untuk 
membantu petani menanam padi 
dengan semangat yang tidak pernah 
padam selalu memberikan semangat 
dan motivasi kepada para petani 
untuk meningkatkan lahan 
pertanian, mengingat di lahan 
pertanian Kampung Tanjung 
Barangan dekat dengan sungai musi 

ini tergolong lahan pasang surut, yang 
mana pada saat-saat tertentu akan 
datang air pasang.

Babinsa Serma Suharso saat 
mendampingi petani menyatakan, 
pihaknya membantu petani dalam 
menanam padi guna percepatan dan 
pengolahan lahan untuk disiapkan 
penanaman padi, sehingga sawah 
diolah dan disiapkan bibit padi.

“Saat ini para petani mulai mengolah 
sawah dan lahan mereka, karena disaat 
ini sedang lagi musim surut, sehingga 
sawah mereka dapat ditanami padi,” 
katanya.

Petani Kampung Tanjung Barangan 
mengucapkan terimakasih kepada 
Babinsa Koramil 418-02/Pakjo yang 

telah memberikan bantuan dan 
bimbingan dalam mengolah sawah 
guna meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat melalui peningkatan hasil 

produksi padi serta dalam rangka 
mendukung program pemerintah 
dalam ketahanan pangan nasional. 
n

Babinsa Koramil Pakjo Turun ke Sawah Bantu Petani
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FENOMENA KUTUKAN 
SUMBER DAYA ALAM

Kutukan Sumber Daya 
Alam adalah suatu 
paradox yang dikenal 
dalam ilmu ekonomi 
dimana negara negara 

yang memiliki kekayaan sumber 
daya alam ternyata justru memiliki 
kesejahteraan masyarakat yang 
buruk serta pertumbuhan ekonomi 
yang lebih rendah dibandingkan 
negara negara lainnya. Salah satu 
penyebab penting munculnya 
paradox ini adalah mis manajemen 
dari penerimaan SDA sehingga 
menimbulkan berbagai dampak 
sektoral lainnya. Beberapa 
penelitian akademik diantaranya 
Sachs Warner (1995, 1997 a b c, 
1999 a,b. 2001 )serta Auty and 
Miksell ( 1998) menemukan 
adanya hubungan negatif antara 
kekayaan SDA dengan 
pertumbuhan ekonominya.

Selain dilevel negara, fenomena 
kutukan SDA disinyalir juga menimpa 
daerah, beberapa penelitian telah 
membuktikan hipotesis kekayaan SDA 
yg dimiliki suatu daerah tenyata 
berkorelasi negativ dengan 
perekonomian daerahnya. Dalam 
konteks global, kutukan SDA ini juga 
terkonfirmasi oleh beberapa penelitian. 
Melalui temuan temuannya tentu bakal 
menyulitkan posisi ekonomi negara 
dalam menghadapi skenario nyata 
habisnya ketersediaan SDA ditahun 
tahun mendatang, mengingat posisi 
tambang sebagai salah satu non 
renewble resources. Negara akan 
semakin terkutuk pada saat kehabisan 
SDA dengan anjlognya penerimaan 
primer.

Di Indonesia banyak daerah yg 

memiliki kekayaan SDA besar, bukan 
hanya minyak dan gas serta batubara, 
bahkan mineral lainnya seperti 
tembaga, emas, nikel dan timah. 
Indonesia termasuk memiliki 
cadangan minyak terbesar di asia 
tenggara dengan potensi cadangan 
sebesar 43.7 milyar barel (Chevron 
2014) selain itu cadangan gas 
Indonesia mencapai 103,3 trilyun kaki 
kubik(TCF), yg menempatkan 
Indonesia di posisi ke 14 dunia( BP 
Statistik 204 ). Dari sisi potensi energi 
alternatif, Indonesia juga menjadi 
jawara dengan cadangan panas bumi 
(geothermal ) terbesar didunia, 
proporsinya mencapai 40% cadangan 
panas bumi dunia. Disektor mineral 
Indonesia merupakan negara produsen 
emas terbesar no 8 dunia, dengan rata 
rata produksi mencapai 100 ton/tahun 
( U.S Geological Survey 2013 ). Selain 
emas Indonesia juga masuk dalam 5 
besar dunia negara produsen tembaga 
dan nikel serta rangking 10 besar 

“MENGELOLA KUTUKAN 
MENIMBANG MASA DEPAN”

Diskusi Publik dan Peluncuran Buku, Yogyakarta, 24 Mei 2017

dunia untuk produsen gas alam cair 
dan penyulingan timah (Kementrian 
perindustrian 2013). 

Pada era orde baru, IndoneSIA sempat 
dianggap mampu terhindar dari 
kutukan SDA ( Rossser 2004), hal ini 
didukung dengan fakta misalnya 
melihat perbandingan antara Indonesia 
dengan Nigeria yg sama sama memiliki 
ketergantungan dari penjualan migas. 
Pada saat ini pendapatan per kapita 
Indonesia relatif lebih besar 
dibandingkan Nigeria (Ross 2003 ). 
Keberhasilan tersebut juga tercermin 
dari penurunan berbagai indikator 
pembangunan seperti angka 
kemiskinan, kematian bayi serta angka 
buta huruf secara signifikan. 
Keberhasilan Indonesia ini dicapai 

dengan investasi dari penerimaan SDA 
khususnya migas ke pembangunan 
infrastruktur, pendidikan, industri, 
dan pertanian ( BPS et al.2001:2 dalam 
Feryawan 2011 ).

Namun fenomena kutukan SDA ini 
kembali mengemuka di Indonesia 
khususnya di era otonomi daerah, 
ketika beberapa daerah yg dianggap 

memiliki penerimaan daerah yg lebih 
besar dari kekayaan SDA namun 
memiliki beberapa indikator 
pembangunan relatif buruk serta 
Produk Domestik Regional Brutto 
(PDRB) yang rendah. Salah satu 
contohnya wilayah adalah kabupaten 
Musi Banyuasin Provinsi Sumatera 
Selatan. Kabupaten Muba memiliki 
penerimaan daerah sebesar 2,58 triliun 
(peringkat 13 secara nasional) dan 
PDRB sebesar 34,5 triliun (peringkat 
38 secara nasional). Dari sisi 
pembangunan kualitas manusia 
dengan melihat indikator IPM, maka 
tingkat IPM kabupaten Musi 
Banyuasin hanya 72,44 atau peringkat 
205 secara nasional. Tingkat 
kemiskinan kabupaten Musi Banyuasin 
sebesar 18.99 juga relatif masih lebih 

tinggi dari rerata nasional. Contoh 
lainnya adalah kabupaten Bojonegoro 
di provinsi Jawa Timur yg dianggap 
sebagai salah satu lumbung energi 
nasional, tercatat memili total 
penerimaan daerah mencapai 1,5 
triliun (peringkat 42 nasional). 
Walaupun dari indikator ekonomi 
cukup baik dengan nilai PDRB 
sebesar 27,6 triliun pada peringkat 40, 
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namun kabupaten Bojonegoro 
memiliki IPM 67,32 atau peringkat 428 
secara nasional. Beradacukup jauh 
dibawah rerata nasional dan tingkat 
kemiskinan 17,47% lebih tinggi dari 
rerata nasional.

Ada kecenderungan Pemerintah 
Daerah yang mendapatkan DBH SDA 
tinggi memiliki kinerja dan 
akuntabilitas pemerintahan yang 
buruk.  Penerimaan SDA tidak 
memiliki korelasi signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi keseluruhan.  
Penerimaan SDA juga tidak memiliki 
korelasi signifikan dalam menurunkan 
tingkat kemiskinan keseluruhan. 
Bahkan bagi 20% daerah terkaya, 
dampaknya menaikkan tingkat 

kemiskinan. Dana cadangan SDA 
tidak memiliki korelasi signifikan 
terhadap indeks pembangunan 
manusia secara keseluruhan dan bagi 
20% daerah terkaya. Hal ini bisa kita 
lihat pada gambar grafik dibawah 
Besaran DBH SDA berdampak positif 
namun tidak signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi di daerah.  
Namun, semakin tinggi DBH-SDA 
semakin lambat pertumbuhan 
ekonominya. 

Sementara pada grafik dibawah 
menunjukkan bahwa semakin tinggi 

DBH SDA, tingkat kemiskinan 
semakin tinggi. Pada 20% daerah 
terkaya, angka kemiskinan cenderung 
meningkat dibandingkan dengan 
daerah yang relatif tidak kaya SDA.

Hasil estimasi fixes, effect model 
bahwa pada level seluruh kabupaten 
dan kota secara nasional, ternyata 
kekayaan SDA tidak memiliki dampak 
signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi.

UPAYA MENGATASI KUTUKAN 
SUMBER DAYA ALAM
Akibat persoalan yg muncul sering kali 

menjadi titik awal lahirnya terobosan 
baru guna mengatasi persoalan 
tersebut. Untuk menghindari kutukan 
SDA, ada beberapa negara di Timur 
Tengah dan negara bagian di Amerika 
Serikat telah menjalankan kebijakan 
Natural Resource Fund  ( NRF ) serta 
mekanisme earmarking penerima SDA 
yg merupakan bagian dari Sovereign 
Wealt Fund ( SWF) yaitu dana 
cadangan dan atau tabungan yg 
disisihkan dari penerimaan SDA pada 
suatu negara, untuk kemudian 
diinvestasikan ke sektor sektor lain yg 
minim resiko, yg pada masa 

mendatang akan menghasilkan capital 
return bagi negara ( Bauer, 2014 ). 

Sektor migas merupakan sumber 
energi primer dengan nilai investasi 
besar yang rantai pasokannya dijaga 
sebaik mungkin melalui mekanisme 
kontrak jangka panjang, dengan 
demikian negara dapat memprediksi 
keberlangsungan penerimaan 
berdasarkan kontrak kontrak yg sedang 
berjalan, termasuk memudahkan 
ruang untuk mengikat penerimaan – 
penerimaan dari sektor migas. 

Sedangkan earmarking tidak 
dilembagakan tetapi lebih 
disandingkan dengan kerangka 
struktur regulasi pelaksanaan tingkat 
implementasi sektor keuangan 
pemerintah. 

Permasalahanya di Indonesia blm ada 
regulasi yg mengatur ttg earmarking. 
Mekanisme penggunaan DBH SDA 
dikelola berdasarkan political will 
pemerintah daerah dan penggunannya 
pun berdasarkan subyektifitas dan asas 
teknokrasi pemerintah daerah sepihak.

Mengingat efektivitas DBH SDA 
menemui banyak kendala, kedepannya 
perlu dipikirkan adanya peluang 
mekanisme baru dalam sistem 
penganggaran publik, baik APBN 
maupun APBD, agar dapat 
mengakomodir kepentingan tersebut. 

Sebagai salah satu contohnya adalah di 
Kabupaten Musi Banyuasin yang telah 
menerapkan ADD melalui perbub No 
15 tahun 2013 tentang pedoman 
umum dan petunjuk teknis 
pelaksanaan ADD/K, dalam perbub 
ini telah mengatur tentang 
pengalokasian utk penghasil dan non 
penghasil. Akan tetapi mekanisme 
tidak didisain berdasarkan indikator 
indikator kebutuhan desa penghasil 
dan desa terdampak untuk jangka 
panjang. 

Seharusnya pemerintah kabupaten 
Musi Banyuasin tidak hanya 
bersemangat untuk mengalokasikan 

saja tetapi juga mengarahkan 
penggunaan dari apa yg dialokasikan 
tersebut untuk kepentingan jangka 
panjang.

CATATAN
1. Penerimaan SDA tidak 
memiliki korelasi signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi keseluruhan.   

2. Penerimaan SDA juga tidak 
memiliki korelasi signifikan dalam 
menurunkan tingkat kemiskinan 
keseluruhan. Bahkan bagi 20% daerah 
terkaya, dampaknya menaikkan tingkat 
kemiskinan 

3. Dana cadangan SDA tidak 
memiliki korelasi signifikan terhadap 
indeks pembangunan manusia secara 
keseluruhan dan bagi 20% daerah 
terkaya  

4. Pada 40 % daerah terkaya, 
penerimaan SDA berkorelasi negatif 
dengan rasio pajak daerah, sehingga 
hipotesis Tax Laziness terkonfirmasi. 

5. SDA minerba tidak 
terbarukan, tulang punggung 
penerimaan negara (pajak dan non-
pajak) dan primadona ekspor sejak 
1983 sampai 2014. Namun peluang 
kapitalisasi minerba akan berakhir 
pada saat habisnya cadangan. 

6. Pemerintah pusat maupun 
daerah perlu memikirkan alternatif 
dari ketergantungan atas penghasilan 
SDA minerba. Dibutuhkan kebijakan 
khusus yang inovatif dan adaptatif 
dalam hal terbatasnya sumber daya 
minerba dan besarnya target terhadap 
penerimaan negara. 

7. Sektor energi dan SDA ditarik 
sepenuhnya ke provinsi kecuali urusan 
panas bumi dan taman hutan raya di 
wilayah kabupaten/kota. Karena 
pengelolaan energi dan SDA di daerah 
menimbulkan praktik korupsi, 
sedangkan eksternalitas tinggi 
berdampak terhadap ekologi. n (nh)
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Pemerintah Indonesia menyayangkan keputusan pemerintah Amerika 
Serikat (AS) yang menarik diri keluar dari Kesepakatan Paris tentang 
Perubahan Iklim, kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI 

Arrmanatha Nasir.

“Indonesia selama ini mengikuti dari 
dekat kebijakan pemerintah AS, 
termasuk isu perubahan iklim. 
Terakhir kami mendengar AS menarik 
diri dari Kesepakatan “Paris Climate 
Forum”. Keputusan Amerika itu tidak 
sejalan dengan komitmen kerja sama 
internasional,” ujar Arrmanatha di 
Jakarta, Jumat.

Menurut dia, Indonesia menilai 
keputusan AS untuk keluar dari 
kesepakatan tersebut tidak sesuai 
dengan semangat kerja sama 
internasional terkait adaptasi dan 
dampak negatif perubahan iklim yang 
dirasakan masyarakat internasional.

“Indonesia yakin perubahan iklim 
merupakan tantangan global yang 
membutuhkan kerja sama dan 
kontribusi semua pihak, baik negara 
maju maupun negara berkembang 
sesuai prinsip kesepakatan 
internasional,” ujar dia.

Pemerintah RI menekankan bahwa 
tidak ada satu negara pun yang dapat 
menangani dampak dan 
menanggulangi perubahan iklim 
sendiri. Untuk itu, kerja sama 
internasional sangat diperlukan dalam 
menghadapi permasalahan perubahan 
iklim.

“Indonesia akan senantiasa 
berkomitmen untuk menjadi bagian 
dari solusi untuk mengatasi 
perubahan iklim, yang dirasakan 
oleh semua pihak,” ucap 
Arrmanatha.

Presiden AS Donald Trump 
mengatakan, Kamis, ia telah 
memutuskan untuk menarik 
negaranya keluar dari Kesepakatan 
Paris, yang merupakan kesepakatan 
global bersejarah dalam memerangi 

perubahan iklim. 

AS akan berhenti menghormati 
bagian-bagian kesepakatan yang tak 
mengikat “mulai hari ini,” kata Trump 
pada acara jumpa pers di Taman 
Mawar Gedung Putih. 

Keputusan Trump untuk menarik 
Amerika Serikat dari Perjanjian Paris 
itu merupakan pemenuhan janji yang 
dilontarkannya saat kampanye. 
Namun, keputusan itu mendapat 
penentangan luas, baik di dalam 
maupun luar negeri. 

Sebelum keputusan tersebut 
diumumkan pada Kamis, Trump 
--yang pernah mengatakan bahwa 
perubahan iklim itu adalah suatu 
“kabar bohong”, telah mengambil 
serangkaian tindakan yang ditujukan 
untuk membalikkan kebijakan-
kebijakan soal perubahan iklim yang 
digariskan pendahulunya, mantan 
presiden Barack Obama. 

Kesepakatan Paris soal perubahan 
iklim disetujui oleh hampir semua 
negara di dunia pada 2015 setelah 
melalui perundingan panjang. 

Kesepakatan itu dibuat untuk 
menangani perubahan iklim dengan 
mengurangi pembuangan gas rumah 
kaca serta menetapkan suatu target 

global untuk menjaga 
kenaikan temperatur 
rata-rata tidak lebih dari 2 
derajat Celcius di atas 
tingkat praindustri. 

Indonesia Tidak 
Terpengaruh
Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Siti 
Nurbaya menegaskan 
bahwa Indonesia tidak akan 
terpengaruh keputusan Presiden 
Amerika Serikat Donald Trump untuk 
keluar dari Kesepakatan Paris (Paris 
Agreement) tentang perubahan iklim.

“Indonesia strong posisinya karena 
kita bicara lingkungan,” ujar Siti saat 
ditemui dalam peluncuran buku 
fotografi “The Magnificent Seven: 
Indonesias Marine National Parks” di 
Jakarta, Jumat.

Ketegasan Indonesia untuk terus 
menerapkan Kesepakatan Paris yakni 
kerangka kerja Perserikatan Bangsa-
Bangsa mengenai perubahan iklim, 
mengacu pada tiga justifikasi.

Pertama, Pasal 28h ayat 1 UUD 1945 
yang berbunyi setiap orang berhak 
hidup sejahtera lahir dan batin, 
bertempat tinggal dan mendapalkan 
lingkungan hidup yang baik dan sehat 
serta berhak memperoleh pelayanan 
kesehatan.

Kedua, mempertimbangkan bahwa 
ekosistem Indonesia merupakan 
negara kepulauan yang di beberapa 
wilayahnya sangat rentan terhadap 

akibat kenaikan suhu bumi.

Ketiga, bahwa Kesepakatan Paris 
dinilai sebagai instrumen yang baik 
dan sistematis, terdiri dari 
kumpulan metodologi untuk 
membantu pemerintah Indonesia 
mewujudkan lingkungan yang lebih 
baik dengan berbagai ukuran.

Pemerintah Indonesia bahkan telah 
meratifikasi kesepakatan tersebut 
dengan diterbitkannya UU Nomor 

16 Tahun 2016 yang bertujuan 
menurunkan pemanasan suhu bumi 
yang disebabkan emisi gas karbon 
hingga 2 derajat Celcius.

“Kan kita mau 
menurunkannya menjadi 
2 derajat atau 1,5 derajat 
Celcius. Sekarang 
diperkirakan masih 3,5 
derajat Celcius dan akan 
berbahaya kalau kita 
tidak tangani dengan baik. 
Indonesia saya kira 
berdasarkan UU dan UUD 
kita jalan terus,” ungkap 
Siti.

Berbagai upaya seperti kebijakan 
pengurangan deforestasi terus 
dilakukan KLHK bekerjasama dengan 
masyarakat hukum adat, LSM, dan 
berbagai lembaga-lembaga 
internasional untuk mengurangi 
dampak perubahan iklim.

Terlebih baru-baru ini Menteri LHK 
menerima laporan mengenai 
pemudaran warna terumbu karang 
(coral bleaching) di beberapa taman 
nasional laut seperti Wakatobi dan 
Cendrawasih, akibat peningkatan suhu 
air laut.

Selain itu, kenaikan suhu udara juga 
mengakibatkan sekitar 300 ribu kepala 
keluarga di Asia Pasifik kehilangan 
tempat tinggal. n
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Istilah ‘Takjil’ sering kita dengar 
di TV saat Ramadhan tiba, 
terutama terkait peliputan 
berbagai jenis makanan atau 
hidangan untuk berbuka 

puasa, seperti kolak, kurma, es 
campur, cendol dan lain-lain. Entah 
dari mana asal usul penempatan 
kata tersebut sehingga menjadi 
kata yang dikaitkan dengan 
makanan untuk buka puasa.

Namun, Kata Takjil sudah terlanjur 
populer diucapkan terutama di bulan 
Ramadhan untuk menyebut makanan 
atau hidangan berbuka puasa. Bahkan 
di Jakarta ada pasar disebut pasar 
‘Takjil’ Benhil yang menyediakan 
berbagai menu berbuka puasa.

Padahal arti kata tersebut tidak ada 
hubungannya dengan makanan baik 
dalam bahasa arab sebagai asal ‘kata 
takjil’ maupun dalam kamus 
Indoensia.

Takjil dan iftar, menjadi istilah yang 
cukup sering digunakan pada bulan 
Ramadhan. Apa sebenarnya arti dari 
kedua istilah tersebut? 

Takjil
Pertama kita mulai dengan kata takjil. 
Huruf k pada kata tersebut sebenarnya 
pengganti huruf ‘ain pada tulisan 
aslinya, sehingga huruf k dibaca tak 
terdengar seperti huruf k pada kata 
takdir misalnya. Huruf k tersebut 
dibaca sebagai huruf ‘ain yang berbaris 
sukun (baris mati). Dulu, masih 
dimungkinkan menulisnya dengan 
tanda koma menjadi ta’jil, namun kini 
berdasarkan aturan Bahasa Indonesia 
yang baru ditulis dengan huruf k. Kata 
takjil umumnya difahami kebanyakan 
orang sama dengan makanan ringan 
(biasanya kurma) atau makanan kecil 
lain yang manis untuk berbuka puasa. 
Dalam kaidah tata bahasa Arab (Al 
Quran), bentuk kata takjil adalah isim 
masdar.

Isim masdar dalam bahasa Indonesia 
adalah kata dasar. Jika sebuah isim 
masdar dialih-bahasakan ke dalam 
bahasa Indonesia, selain menggunakan 
menurut arti kata dasarnya bisa juga 
diberikan awalan pe dan akhiran an 
pada kata dasar tersebut. Sebagai 
contoh isim masdar misalnya kata 
taklim yang merupakan isim masdar 
dari ‘allama yu’allimu berarti 
pengajaran, pendidikan (Kamus 
Al-Munawwir hal.: 967). 

Kata takjil, jika ditelusuri bentuk kata 
kerja telah (fi’il madhi) dan kata 
kerjasedangnya (fi’il mudhari’) adalah 
‘ajjala yu’ajjilu. Adapun arti fi’il madhi-
nya jika diambil darimakna kata ‘ajila 
ya’jalu salah satunya adalah asra’a yang 
maknanya bersegera (Kamus 
Al-Munawwir hal.: 900). Maka jika 
hendak diartikan, arti takjil dalam 
bahasa Indonesia adalahpenyegeraan. 
Dalam konteks bulan puasa, takjil ini 
dimaksudkan untuk 
penyegeraanberbuka puasa. Oleh 
karena makanan berbuka puasa yang 
dicontohkan oleh nabiMuhammad 
adalah kurma, maka terjadi pergeseran 
pengertian seolah takjil itu 
samadengan kurma. Bahkan seiring 
dengan beragamnya makanan ringan 
untuk berbuka, kata takjil juga bisa 
berarti kolak atau makanan kecil 

lainnya yang manis. Padahal dari 
penjelasan di atas kata takjil berarti 
penyegeraan berbuka puasa, bisa 
dengan sebutir kurma, semangkuk 
kolak, sepotong kue, bahkan dengan 
seteguk air. Penyegeraan berbuka 
memang disunnahkan oleh Nabi 
Muhammad seperti yang dijelaskan 
berdasar sebuah hadits: “La 
yazalunnasu bikhairin ma ‘ajjaluuhul 
fithra.”

Artinya: “Manusia senantiasa berada 
dalam kebaikan selama mereka 
menyegerakan berbuka (puasa).

”Dengan ini menjadi jelas, sunnah 
takjil yang dicontohkan nabi adalah 
sunnah untuk menyegerakan berbuka. 

Kurma, kolak atau makanan kecil 
lainnya adalah makanan untuk takjil, 
bukan takjil.

Iftar
Bagaimana halnya dengan iftar? 
Penulisan kata iftar yang benar jika 
mengikuti huruf aslinya adalah ifthar 
(ditambah huruf h setelah huruf t 
karena berasal dari huruf tha’).

Namun penulisan tanpa huruf h dapat 
dibenarkan mengingat banyak kata 
serapan yang asalnya menggunakan 
huruf tha’ ditulis hanya huruf t tanpa 
h, seperti kata taat (asalnya tha’at), 

mutlak (asalnya muthlaq). Bentuk kata 
iftar adalah isim masdar dari afthara 
yufthiru. Di dalam kamus arti kata 
afthara sama dengan akala au syariba  
(Al-Munjid hal.:619) yang artinya 
makan atau minum,atau berbuka 
(Al-Munawwir hal.: 1.063). Hal ini 
dipertegas dengan hadits yang dikutip 
diatas pada kalimat terakhir “…‘ajjalul 
fithra”, artinya: ”…mereka 
menyegerakan berbuka.”

Fithra disini sama artinya dengan iftar, 
yaitu berbuka puasa.

Dalam do’a berbuka yang sering 
dibaca orang dan juga setiap hari 
ditayangkan di televisi ketika berbuka, 
terdapat penggunaan kata afthara yaitu 
pada kalimat “…wa’ala rizkika 
afthartu” 

yang artinya: “…dan dari rizki-Mu saya 
berbuka.” Kata afthartu pada kalimat 
tersebut adalah bentuk kata kerja telah 
(fi’il madhi) yang menggunakan kata 
ganti subyek pihak pertama : saya, 
sehingga terjadi perubahan dari 
afthara menjadi afthartu. Dengan 
pemahaman seperti di atas maka 
sangat dimungkinkan jika digunakan 
gabungan kata seperti : Menu Iftar, 
artinya adalah menu berbuka, bisa 
menu sekedar pembuka atau menu 
berbuka dengan makan besar.

Mudah-mudahan Ramadhan tahun 
depan kita tidak menemui lagi 
kerancuan penggunaan istilah takjil 
dan iftar, semoga bermanfaat. n

Salah Kaprah dengan 
Kata Takjil dan Iftar

Sebuah riwayat terkenal menyebutkan 
bahwa Rasulullah selalu berbuka puasa 
dengan tiga buah kurma. Buah lonjong 
dan agak berkeriput itu ternyata memiliki 
khasiat yang hebat. Sebuah buku Food, 
Your Miracle Medicine besutan Jean 
Carper menjelaskan bahwa salah satu 
kandungan kurma dapat meredam dan 
menghilangkan rasa nyeri, sakit kepala 
dan demam.
“Dosis rendah salisilat dalam 
makanan yang dikonsumsi 
secara kontinyu juga dapat 
meredakan sakit kepala dan 
menghilangkan rasa nyeri,” kata 
Jean Carper. Salisilat 
mencegah pembekuan darah, 
antiinflamasi berdampak 
melenyapkan rasa nyeri, dan 
menurunkan tekanan darah. 
Bahkan, kandungan potasium di 
dalam kurma dapat mengatasi 
rasa lelah.
Salisilat merupakan semacam 
zat yang berfungsi sebagai 
aspirin alami. Banyak ahli kesehatan 
menulis bahwa kurma adalah obat ajaib. 
Banyak orang yang alergi terhadap 
aspirin, menggantinya dengan 
mengonsumsi kurma. Jelas, 
mengonsumsi buah kurma lebih aman.
Serat kurma juga mampu mengatasi 
masalah BAB (Buang Air Besar) atau 
sembelit. Tekstur serat kurma yang halus 
aman bagi penderita lambung sensitif dan 
radang usus. Kurma juga mengandung 
zat besi dan hidrat arang mampu 
mengatasi anemia dan lesu kronis.
Beberapa penelitian menunjukkan, kurma 
mengurangi risiko stroke. Kandungan 
magnesiumnya menurunkan risiko stroke 
sekitar 10 persen. Penelitian ini 
diterbitkan dalam American Journal of 

Clinical Nutrition.
Buah kurma memiliki keunggulan karena 
mengandung berbagai vitamin penting 
seperti: vitamin A dan riboflavin dalam 
jumlah yang sangat andal. Bahkan, buah ini 
memuat berbagai zat gizi lain seperti: zat 
besi, vitamin B, asam nikotinat, serta serat 
(bukan zat gizi) dalam jumlah memadai. 
Dalam setiap 100 g kurma kering terkandung 

vitamin A 50 IU, tiamin 0,09 mg, riboflavin 
0,10 mg, niasin 2,20 mg, dan kalium 666 mg. 
Zat-zat gizi itu berfungsi membantu 
melepaskan energi, menjaga kulit dan saraf 
agar tetap sehat, serta penting untuk fungsi 
jantung.
Riboflavin dan niasin, misalnya, akan 
membantu melepaskan energi dari makanan, 
sementara tiamin membantu melepaskan 
energi dari karbohidrat. Vitamin A dan niasin 
memainkan peran dalam membentuk dan 
memelihara kulit agar tetap sehat. Tiamin 
penting bagi sel-sel saraf, sedangkan niasin 
menjaga fungsi saraf tetap normal. Tentu, 
mineral-mineral itu sangat diperlukan oleh 
tubuh.
Kurma juga mengandung semacam hormon 
(potuchsin) yang bisa menciutkan pembuluh 

darah dalam rahim, sehingga bisa 
mencegah terjadinya perdarahan rahim. 
Penelitian juga menunjukkan, kandungan 
vitamin B6 di dalam kurma membuat otak 
bekerja lebih baik. lebih fokus, memory 
bekerja lebih akurat dan dapat 
mengakses informasi lebih cepat. 
Sehingga, mengonsumsi kurma membuat 
Anda berpikir tajam.

Kandungan zat gula di dalam 
kurma mudah dicerna atau 
dibakar di dalam tubuh. Hanya 
saja, zat gula pada kurma habis 
diserap pada menit ke 60. Beda 
dengan teh manis yang habis 
diserap pada saat kita baru 
minum. Tak heran, ilmuwan 
mengatatakan, kurma membuat 
kita mampu tahan lapar. 
Karbohidratnya yang tinggi 
membuat buah ini mampu 
menyediakan energi yang tinggi 
pula. Bahkan, paling tinggi di 
antara keluarga besar buah-
buahan.

Kandungan kalium dalam kurma 
membantu kerja organ jantung, 
mengurangi tekanan darah dan pada 
pembuluh darah, memperbaiki sistem 
metabolisme tubuh.Mengonsumsi lima 
butir kurma (setara dengan 2 gram 
kalium) mampu menurunkan problem 
stroke hingga 40 persen. Menurut Dr 
Louis Tobian dari Minnesota University, 
AS, kalium juga bisa menyuplai energi 
dalam mencegah stroke secara langsung.
Kandungan magnesium di dalam kurma 
mengurangi peradangan di arteri, 
menurunkan tekanan darah tinggi, 
menurunkan risiko penyakit jantung, dan 
mengurangi peradangan saat kondisi 
Alzheimer, arthritis, menghilangkan rasa 
sakit, dan pembengkakan. n

Jadi Menu Buka Puasa Favorit Nabi Muhammad SAW

Tabloid DESA 33.indd   15 6/4/17   19:46


