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KUNKER DPR TERKAIT 
RUU ENERGI BARU

TERBARUKAN
Sejumlah anggota Komisi VII 
DPR berada di atas bendung-
an saat kunjungan kerja ke 
PLTA Sulewana di Poso, Su-
lawesi Tengah, Jumat (1/10). 
Kunjungan kerja Komisi VII 
DPR ke PLTA yang dikelola 
PT Poso Energy itu untuk 
mendapatkan masukan ter-
kait penyusunan Rancangan 
Undang-Undang Energi Baru 
Terbarukan (EBT) yang saat 
ini sedang dalam pemba-
hasan di parlemen.

IDN/ANTARA

JAKARTA (IM) - Wakil 
Ketua MPR Lestari Moerdijat 
mengimbau untuk menjadikan 
Hari Kesaktian Pancasila seb-
agai momentum mempertebal 
keyakinan terhadap Pancasila. 
Menurutnya, nilai-nilai ke-
bangsaan yang terkandung 
di dalam Pancasila mampu 
menjawab berbagai tantangan 
di masa kini dan mendatang.

“Kegigihan para pendahu-
lu kita dalam mempertahankan 
nilai-nilai kebangsaan yang 
terkandung dalam Pancasila 
patut diteladani sekaligus kita 
amalkan dalam menghadapi 
berbagai tantangan saat ini,” 
kata Rerie, panggilam akrabnya 
dalam keterangannya, Jumat 
(1/10).

Ia mengatakan, para pen-
dahulu bangsa mempertah-
ankan keyakinannya terhadap 
ideologi Pancasila dengan 
semangat pantang menyerah 
hingga mengorbankan nya-
wa. Sementara itu, di masa 
sekarang, kata dia, kepatuhan 
dalam menjalankan aturan 
pada tahapan pengendalian 
Covid-19 merupakan bagian 

dari perjuangan mempertah-
ankan nilai-nilai kebangsaan.

Nilai-nilai gotong-royong, 
persatuan, kemanusiaan, dan 
cinta tanah air yang terkandung 
dalam Pancaila, jelas Rerie, 
adalah sejumlah nilai kebang-
saan yang sangat relevan untuk 
dibangkitkan dalam menjawab 
tantangan di masa pandemi.

 Menurutnya, disiplin 
dalam menjalankan protokol 
kesehatan di masa pandemi 
juga merupakan bagian dari 
pengorbanan yang dilakukan 
oleh masyarakat.

“Tren menurunnya jumlah 
kasus positif  Covid-19 yang 
kita alami dalam beberapa 
pekan terakhir ini merupakan 
hasil kerja bersama seluruh 
elemen bangsa tanpa menge-
nal sekat-sekat agama, suku, 
golongan, dan partai politik, 
dalam mematuhi berbagai 
aturan pembatasan kegiatan 
masyarakat yang diberlakukan 
pemerintah,” jelas anggota 
Majelis Tinggi Partai NasDem 
itu.

Rerie mengungkapkan, 
tidak sedikit masyarakat yang 

berkorban hingga kehilangan 
pekerjaan, usaha terpaksa tu-
tup, atau putus sekolah karena 
terdampak sejumlah kebijakan 
tersebut.

Pengorbanan seluruh ele-
men bangsa dalam mewujud-
kan tren penurunan jumlah 
kasus positif  Covid-19, harus 
diapresiasi. Salah satunya den-
gan secara konsisten peduli 
dan menjaga agar tidak terjadi 
lonjakan kasus.

Rerie mengajak seluruh 
elemen bangsa untuk berjuang 
dalam pengendalian Covid-19 
dengan berbagai cara, antara 
lain mengedepankan gotong-
royong dan nilai-nilai kema-
nusiaan. Masyarakat, tegasnya, 
harus tetap membatasi mobili-
tas dan disiplin melaksanakan 
prokes.

“Seluruh warga negara jan-
gan lengah dan tetap waspada 
dengan konsisten menjalankan 
protokol kesehatan. Bagi para 
pemangku kepentingan terus 
upayakan testing dan tracing se-
cara masif  untuk mempercepat 
pengendalian Covid-19 di tanah 
air,” pungkasnya.  mar

Lestari Moerdijat Imbau Masyarakat
Teladani Nilai Kebangsaan Dalam Pancasila

Fadjroel Sebut Pemindahan Ibu Kota Langkah 
Konkret Presiden Wujudkan Pemerataan
Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rach-
man mengungkapkan, IKN yang baru 
berada di tengah wilayah geografi s 
nusantara merupakan simbol transfor-
masi progresif menuju Indonesia Maju. 
Transformasi progresif dari kebiasaan 
lama menjadi kebiasaan baru yang 
berprinsip pada Indonesiasentris, yakni 
pemerataan pembangunan di seluruh 
Indonesia.

Fadjroel dalam keterangan 
tertulisnya, Jumat (30/9). 

“Alhamdulillah, Surpres 
tentang RUU IKN telah dis-
erahkan kepada Ketua DPR 
RI Ibu Puan Maharani oleh 
Menteri Sekretaris Negara 
Pratikno dan Menteri PPN/
Kepala Bappenas Suharso 
Monoarfa pada Rabu (29/9)”, 
ujarnya.

 Fadjroel mengungkap-
kan, IKN yang baru berada 
di tengah wilayah geografis 
nusantara merupakan simbol 
transformasi progresif  menuju 
Indonesia Maju. Transfor-
masi progresif  dari kebiasaan 
lama menjadi kebiasaan baru 
yang berprinsip pada Indone-
siasentris, yakni pemerataan 
pembangunan di seluruh In-
donesia. 

Kemudian, perlindungan 
lingkungan dalam mengha-
dapi perubahan, kualitas baru 
tata kelola pemerintahan, dan 

transformasi progresif  dan 
menyeluruh kehidupan sosial, 
ekonomi dan budaya. Fadjroel 
lantas mengutip pernyataan 
Jokowi, bahwa perpindahan 
IKN bukan sekadar perpinda-
han kantor pemerintahan. 

“Bukan sekadar pindah 
lokasi, tetapi kita ingin ada 
sebuah transformasi, pindah 
cara kerja, pindah budaya 
kerja, pindah sistem kerja, 
dan juga ada perpindahan 
basis ekonomi,” ucapnya 
menirukan Jokowi. 

Lebih jauh ia mengatakan, 
IKN di Pulau Kalimantan 
ini merupakan bagian dari 
keberpihakan pemerintah 
mengonsolidasikan tatanan 

demokrasi dan pemerataan 
kesejahteraan. “Perubahan 
kultur dan sistem yang mampu 
menjawab tantangan jaman 
dan memeratakan keadilan 
pembangunan atau Indonesia-
sentris,” katanya. 

Meski demikian, dia men-
gakui, halangan perubahan 
bisa muncul dari para pendu-
kung kebiasaan lama. Namun, 
pemerintah mengajak ma-
syarakat Indonesia bergotong-
royong mengatasi masalah dan 
bergerak maju bersama-sama. 

“Sehingga IKN ini akan 
menjadi lokomotif  bangsa 
indonesia mewujudkan In-
donesiasentris dan Indonesia 
Maju,”  tutupnya.  osm

JAKARTA (IM) - Juru 
Bicara Presiden RI Fadjroel 
Rachman mengatakan, pe-
mindahan Ibu Kota Negara 
(IKN) ke Penajam Paser Utara, 
Kalimantan Timur menjadi 
langkah konkret mewujudkan 
Indonesiasentris. Saat ini Surat 
Presiden (Surpres) RUU IKN 

telah diserahkan kepada DPR. 
“Langkah konkret Pres-

iden Joko Widodo untuk 
mewujudkan Indonesiasentris 
dan Indonesia Maju adalah 
dengan merealisasikan pe-
mindahan IKN ke Penajam 
Paser Utara Kalimantan Timur 
di Pulau Kalimantan,” ujar 
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UPACARA KENAIKAN PANGKAT
DAN TRADISI TERJUN KE LAUT

Komandan KRI Bima Suci Letkol laut (P) Waluyo 
memasangkan tanda pangkat kepada Anggota 
KRI Bima Suci saat upacara kenaikan pangkat dan 
tradisi “terjun ke laut” di Dermaga Faslabuh Selat 
Lampa Pangkalan TNI AL Ranai, Natuna, Kepu-
lauan Riau, Jumat (1/10).

IDN/ANTARA

Resep Kediri Masuk Kota
Toleransi Tertinggi di Indonesia

JAKARTA (IM) - Wali 
Kota Kediri, Abdullah Abu 
Bakar membagikan resep 
menjadi kota toleransi ke-
pada Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia, Tito 
Karnavian. Diketahui, Kota 
Kediri menjadi peringkat 8 
kota yang memiliki toleransi 
tertinggi di Indonesia pada 
2020 lalu. Dalam Dialog 
Nasional Pemerintah Kota 
Sebagai Pilar Penting Toler-
ansi yang berlangsung secara 
virtual pada Kamis (30/9), 
Abu menyampaikan bahwa 
kota Kediri memang memi-
liki toleransi yang kuat.

Ia menjelaskan, pihaknya 
meraih peringkat 8 kota den-
gan skor toleransi tertinggi 
di Indonesia tahun 2020 ber-
dasar survei Setara Institute 
bekerja sama dengan Badan 
Pembinaan Ideologi Pancasila 
(BPIP). Adapun capaian ini 
diraih dengan modal dasar, 
yaitu keberadaan Paguyuban 
Antar Umat Beragama dan 
Penghayat Kepercayaan 
(PAUB-PK).

 Abu menjelaskan pa-
guyuban ini terbentuk pada 
tahun 1998 dan menjadi cikal 
bakal Forum Kerukunan 
Umat Beragama (FKUB) 
yang digagas Kementerian 
Dalam Negeri pada 2004 
silam.

Selain adanya Paguyuban 
tersebut, ia menilai resep toler-
ansi di wilayahnya didapat dari 
komunikasi dan ruang dialog 
untuk menjaga toleransi di 
Kota Kediri. Abu mengungkap 
terdapat ruang dialog setiap Ju-
mat Kliwon. Pada kegiatan ini, 
seluruh unsur agama, pemerin-
tah, akademisi, dan mahasiswa 
duduk bersama untuk diskusi 
dan bertukar informasi.

“Alhamdulillah selama ini 
kita sangat kondusif  dan kon-
dusivitas ini diciptakan, dirawat 
dan dipupuk. Apabila ada per-
masalahan kita langsung bicara-
kan dalam forum tersebut. Jadi 
semua bisa terselesaikan. Kita 
menjunjung tinggi tenggang 
rasa,” kata Abu dalam keteran-
gan tertulis, Jumat (1/10).

Ia menambahkan Pemkot 
Kediri juga menganggarkan 
insentif  untuk guru TPQ dan 
sekolah minggu. Selain itu, 
pihaknya selalu mengadakan 
kegiatan doa bersama selu-
ruh umat beragama yang ada 
di Kota Kediri. Adapun doa 
bersama antar umat beragama 
ini selalu dilakukan pada per-
ingatan 17 Agustus dan Hari 
Jadi Kota Kediri. Menurut 
Abu, masyarakat bersama-
sama mendoakan Kota Kediri 
dan Bangsa Indonesia dengan 
caranya masing-masing dalam 
kegiatan ini.  mar

Presiden  Buka PON XX 2021, 
Warga Papua Bisa Lepas Rindu

JA YA P U R A  ( I M ) 
- Presiden Joko Widodo 
(Jokowi)  berada di Jayapura, 
Papua, untuk membuka 
PON XX 2021. Guber-
nur Papua Lukas Enem-
be senang atas kehadiran 
Jokowi.

“Kedatangan Presiden 
Jokowi pada pembukaan 
PON XX Papua 2021 seka-
ligus melepas rasa rindu 
masyarakat Papua yang 
sudah lama tidak melihat 
secara langsung pemimpin 
nasional mereka di Bumi 
Cenderawasih,” ujar Lukas 
Enembe melalui juru bicara 
Gubernur, M Rafai Darus, 
dalam keterangannya, Jumat 
(1/10).

Dia mengatakan Jokowi 
terakhir kali menapaki kaki 
di tanah Papua pada Okto-
ber 2019.

Lukas menyampaikan 
rasa syukur bahwa perge-
laran PON XX Papua 2021 
berlangsung kondusif  dan 
para atlet dapat bertanding 
dengan nyaman di sejumlah 
venue kebanggaan milik 
Papua.

PON XX Papua 2021 

dapat dijadikan momentum 
kebangkitan olahraga nasional, 
mengingat beberapa waktu 
lagi akan digelar sejumlah 
kompetisi multievent interna-
sional yang akan diikuti oleh 
tim Merah Putih dalam waktu 
dekat, yakni SEA Games Ha-
noi dan Asian Games Hang-
zhou. “Semoga PON XX 
Papua 2021 dapat melahirkan 
atlet-atlet terbaik yang akan 
mewakili Indonesia di level 
internasional,” katanya.

Gubernur juga berterima 
kasih kepada Kapolri Jenderal 
Listyo Sigit Prabowo dan Pan-
glima TNI Marsekal TNI Hadi 
Tjahjanto yang telah memberi-
kan rasa aman pada pergelaran 
PON XX Papua 2021.

Dia juga mengapresiasi ke-
hadiran para menteri Kabinet 
Indonesia Maju dalam rangkaian 
PON XX. Menurutnya, hal 
itu menjadi kehormatan bagi 
Papua. “Gubernur Papua juga 
menyambut hangat para menteri 
Kabinet Indonesia Maju yang 
silih berganti datang ke Papua 
untuk memastikan sektor-sektor 
yang berkaitan dengan masing-
masing tupoksi kementerian 
terkait,” ucapnya.  han

PERESMIAN RENOVASI GEDUNG LAUT KORAL AMAN JAYA
Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Yudo Margono (tengah) meninjau 
ruang kelas gedung Laut Koral Akademi Maritim Nasional Jakarta Raya 
(Aman Jaya) yang telah direnovasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat 
(1/10). Renovasi pembangunan kampus Gedung Laut Koral Aman Jaya 
untuk meningkatkan sarana serta prasarana pendidikan tinggi berbasis 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Kelautan/Kemaritiman dan 
pembukaan prodi baru D4 Transportasi Laut.

IDN/ANTARA

HUT DPD, LaNyalla Bicara Amandemen 
Konstitusi Harus Sejahterakan Daerah

JAKARTA (IM) - Ket-
ua DPD RI AA LaNyalla 
Mahmud Mattalitti bicara soal 
amandemen konstitusi dalam 
peringatan HUT ke-17 DPD 
RI. Ia menegaskan langkah 
besar tersebut harus bisa mem-
berikan dampak signifikan 
bagi kesejahteraan masyarakat 
daerah.

“Wacana Amandemen 
Konstitusi harus menjadi se-
buah roadmap untuk mem-
beri ruang bagi negara dan 
pemerintah agar mampu mem-
perkuat kedaulatan bangsa, 
dengan tujuan utama mewu-
judkan cita-cita para pendiri 
bangsa, yaitu ‘Keadilan Sosial 
Bagi Seluruh Rakyat Indone-
sia’,” kata LaNyalla dalam sam-
butannya di puncak peringatan 
HUT DPD RI ke-17 yang ber-
langsung di Gedung Parlemen 
Jakarta, Jumat (1/10).

Ia mengatakan, hingga saat 
ini sila pamungkas dari Pan-
casila itu masih belum mampu 
diwujudkan. Ia memandang 
masih banyak daerah yang 
berjibaku dengan kemiskinan, 
indeks fi skalnya jauh dari kata 
mandiri dan masih banyak lagi 
permasalahan yang jika diurai 
satu per satu muaranya pada 
persoalan keadilan sosial.

“Persoalan Keadilan Sosial 
tentu tidak bisa diselesaikan 
dengan pendekatan karitatif. 
Tetapi harus dilakukan dengan 
pendekatan yang fundamental 
dan yang menyentuh akar 
persoalan. Dan itu hanya bisa 
dilakukan dengan pembenahan 
di hulu bukan di hilir,” sebut 
LaNyalla.

LaNyal la menyatakan 
dalam memandang rencana 
amandemen konstitusi, DPD 
RI mengedepankan kepentin-
gan bangsa dan negara. Terma-
suk di dalamnya kepentingan 
daerah, sebagai bagian dari 
tugas dan peran DPD RI seb-
agai wakil daerah.

“Untuk menuju ke sana, 
kita semua mutlak meletakkan 
kepentingan politik praktis, 

dengan mengedepankan nilai 
dan spirit negarawan sejati. 
Sehingga kita berada dalam 
satu ikatan suasana kebatinan 
yang sama dengan para pendiri 
bangsa saat merumuskan tu-
juan lahirnya bangsa ini,” urai 
LaNyalla.

Amandemen konstitusi, 
lanjut LaNyalla, juga harus 
memberi ruang penguatan per-
an kelembagaan DPD RI seb-
agai wakil daerah. Sebab, tanpa 
penguatan kelembagaan, akan 
sulit bagi DPD RI melakukan 
mekanisme double check atas 
rencana kebijakan nasional ser-
ta membuat DPD RI kesulitan 
mempercepat agregasi kepent-
ingan daerah, dalam konteks 
hubungan antara pusat dan 
daerah.

“Di Hari Ulang Tahun 
yang ke-17 ini kami berharap 
doa dari seluruh rakyat Indo-
nesia, agar kami di DPD RI, 
khususnya para anggota DPD 
RI dapat berbuat lebih maksi-
mal di daerah masing-masing, 
sebagai wakil daerah. Kami 
juga mengharap restu dan 
dukungan dari semua pihak, 
khususnya Presiden Republik 
Indonesia, agar penguatan 
kelembagaan DPD RI dapat 
segera terwujud, demi masa 
depan Indonesia yang lebih 
baik,” tutur LaNyalla.

LaNyalla juga memberi 
apresiasi kepada konsep pem-
bangunan Indonesia Sentris 
yang digagas Presiden Joko 
Widodo. Ia menilai konsep 
membangun Indonesia dari 
daerah atau dari pinggiran 
secara merata memang sebuah 
jawaban yang fundamental.

Apresiasi juga diberikan 
pada konsep kerjasama bagi 
hasil migas yang digagas Pres-
iden Jokowi dengan mengalih-
kan pola cost recovery menjadi 
gross split dan rencana mem-
berikan hak pengelolaan Blok 
Wabu yang memiliki kandun-
gan emas sangat besar kepada 
Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN).  osm

JAKARTA (IM) - Pim-
pinan DPR RI mengizink-
an Badan Legislasi (Baleg) 
DPR melakukan kunjungan 
kerja (kunker) ke Brasil dan 
Ekuador terkait penyusu-
nan RUU Penghapusan 
Kekerasan Seksual (PKS). 
Pimpinan DPR RI mengiz-
inkan Baleg kunker ke dua 
negara itu dengan catatan.

“Kita kemarin sudah 
membuka bahwa dengan 
keadaan pandemi yang seka-
rang ini kita membolehkan 
untuk keperluan-keperluan 
yang sangat prioritas, dan 
tentunya dengan catatan 
daerah menerima,” kata 
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi 
Dasco Ahmad di kompleks 
parlemen, Senayan, Jakarta, 
Jumat (1/10/).

Dasco mengingatkan 
kondisi saat ini masih pan-
demi Corona. Baleg DPR, 
menurut Dasco, perlu men-
catat perihal perizinan dari 
negara yang dituju. “Iya 
nanti kita lihat apakah ke-
mudian situasi sudah me-

mungkinkan dan juga apakah 
daerah yang dituju menerima,” 
ujarnya.

Dasco selaku Wakil Ketua 
DPR Koordinator Bidang 
Keuangan (Koorkeu) belum 
mengetahui urgensi Baleg 
kunker ke Brasil dan Ekua-
dor. Menurut Dasco, perihal 
urgensi Baleg kunker ke kedua 
negara itu dapat dipastikan ke 
Wakil Ketua DPR Koordinator 
Bidang Politik, Hukum, dan 
Keamanan (Koorpolkam), 
Lodewijk F Paulus.

“Nah nanti kalau itu keb-
etulan Baleg di bawah bidang 
korpolkam tentunya bisa dit-
anyakan ke koordinator bidang 
polhukam apakah urgensi 
untuk baleg pergi ke sana. Ur-
gensinya apa saya tidak tahu,” 
imbuhnya.

Baleg DPR RI sebelumnya 
mengagendakan kunjungan 
kerja ke Brasil dan Ekuador 
pada akhir Oktober-Novem-
ber 2021. Kunjungan kerja ke 
Brasil dan Ekuador itu berkai-
tan dengan penyusunan RUU 
PKS.  han

Ini Kata Pimpinan DPR  Terkait Agenda 
Baleg Kunker ke Brasil dan Ekuador
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