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 PIDATO VISI INDONESIA

Bersatu untuk Maju
Bisnis, BOGOR — Presiden terpilih Joko Widodo
mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu dalam
menciptakan Indonesia yang maju, adil, dan makmur.
Lalu Rahadian & Yodie Hardiyan
redaksi@bisnis.com

Dalam pidato politik Jokowi yang disampaikan di hadapan pendukung dan
relawannya di Sentul, Kabupaten Bogor,
Jawa Barat pada Minggu (14/7) malam,
Jokowi menekankan lima poin besar
yang menjadi visi Indonesia ke depan.
Pertama, Jokowi menyebutkan akan
melanjutkan pembangunan infrastruktur
pada periode pemerintahaannya yang
kedua. Ke depan, pemerintahan JokowiMa’ruf akan melanjutkan pembangunan
infrastruktur dengan lebih cepat dan
menyambungkannya dengan kawasan
industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus,
dan kawasan pariwisata.
“Kita juga harus menyambungkan
infrastruktur besar dengan kawasan
persawahan, kawasan perkebunan, dan
tambak-tambak perikanan,” kata Jokowi.
Poin kedua yang disampaikan Jokowi
adalah niat menggencarkan pembangunan
sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, pembangunan SDM menjadi kunci
untuk Indonesia agar menjadi lebih maju.
Jokowi menyebut titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin
kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, dan kesehatan anak usia sekolah.
“Ini merupakan umur emas untuk
mencetak manusia Indonesia unggul ke
depan. Itu harus dijaga betul. Jangan
sampai ada stunting, kematian ibu, atau
kematian bayi meningkat. Tugas besar

 Jokowi menekankan bahwa persatuan dan kesatuan
bangsa adalah pengikat utama dalam meraih kemajuan.

fokus dan tepat sasaran. Dia mengatakan
setiap rupiah yang keluar dari APBN,
semuanya harus dipastikan memiliki
manfaat ekonomi, memberikan manfaat
untuk rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat.
“Namun, perlu saya ingatkan bahwa
mimpi-mimpi besar hanya bisa terwujud
jika kita bersatu, optimis, percaya diri. Kita
harus ingat bahwa negara kita adalah negara
besar. Kita harus optimis menatap masa
depan. Kita harus percaya diri dan berani
menghadapi tantangan kompetisi global.
Kita harus yakin bahwa kita bisa menjadi
salah satu negara terkuat di dunia,” katanya.
Yang patut menjadi perhatian bersama,
Jokowi menekankan bahwa persatuan
dan kesatuan bangsa adalah pengikat
utama dalam meraih kemajuan.
“Persatuan dan persaudaraan kita harus terus kita perkuat. Hanya dengan
bersatu, kita akan menjadi negara yang
kuat dan disegani di dunia. Ideologi
Pancasila adalah satu-satunya ideologi
bangsa yang setiap Warga Negara harus
menjadi bagian darinya,” tegasnya.

kita di situ,” tuturnya.
Dia juga berjanji akan terus meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak
Indonesia. Presiden RI ketujuh ini juga
menyebut akan membangun Manajemen
Talenta Indonesia untuk mengidentifikasi,
memfasilitasi, serta memberikan dukungan
pendidikan, dan pengembangan diri bagi
talenta-talenta Indonesia.
Ketiga, Jokowi menegaskan bahwa pemerintahan ke depan harus fokus untuk
mendatangkan investasi yang seluasluasnya ke Indonesia. Keran investasi
diperlukan untuk membuka lapangan
pekerjaan yang sebesar-besarnya.
“Jangan ada yang alergi terhadap investasi. Karena dengan cara inilah lapangan
pekerjaan akan terbuka sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, yang menghambat
investasi, semuanya harus dipangkas,
baik perizinan yang lambat, berbelit-belit,
apalagi ada punglinya! Hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar, saya
kontrol, saya cek, dan saya hajar kalau
diperlukan. Tidak ada lagi hambatanhambatan investasi karena ini adalah
kunci pembuka lapangan pekerjaan.”
Poin keempat, Jokowi juga menyinggung pentingnya mereformasi birokrasi
agar lembaga-lembaga negara semakin
sederhana dan lincah.
Jokowi menegaskan kecepatan melayani
dan memberikan izin menjadi kunci bagi
reformasi birokrasi.
“Akan saya cek sendiri. Akan saya kontrol
sendiri. Begitu saya lihat tidak efisien atau
tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas, copot pejabatnya. Kalau ada lembaga
yang tidak bermanfaat dan bermasalah,
akan saya bubarkan,” katanya.
Terakhir, Jokowi menekankan pentingnya menjamin penggunaan APBN yang

BERTEMU PRABOWO
Sebelum menyampaikan pidato politiknya,
Joko Widodo melakukan pertemuan dengan
rival politik dalam kompetisi kekuasaan
tertinggi di Republik ini pada 2014 dan
2019, Prabowo Subianto pada Sabtu (13/7).
Terkait dengan pertemuan itu, sebenarnya bukan kali itu saja Jokwi dan
Prabowo bertemu. Mereka sering bertemu
dalam sejumlah kesempatan di ruang
dan waktu yang berbeda.
Namun, baru kali ini mereka bertemu
di sebuah Stasiun Moda Raya Terpadu
(MRT). Pertemuan pada Sabtu (13/7)
itu, juga cukup berbeda, menarik, dan
dapat diartikan dengan aneka makna.
MRT, beserta infrastruktur pendukungnya, adalah simbol kemajuan sebuah
bangsa di bidang transportasi publik. Dia
hadir sebagai sebuah solusi atas masalah yang menyedihkan dan merugikan
banyak orang bernama kemacetan lalu

Antara/Hafidz Mubarak A

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (kiri) dan KH Ma’ruf Amin menyapa
pendukungnya pada Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor,
Jawa Barat Minggu (14/7).

lintas. Dia menjadi lilin harapan atas
gelapnya masa lalu.
Pertemuan antara Jokowi dan Prabowo pasca-Pemilihan Presiden pada 17
April 2019 adalah simbol kemajuan dalam hubungan antarelite politik yang
berseberangan memperebutkan tahta.
Setelah saling berdebat, menyindir dan
mengkritik selama berbulan-bulan dalam
tahun politik (2018—2019), Prabowo dan
Jokowi bertemu, bersalaman di Stasiun
MRT Lebak Bulus dan berpelukan di
Stasiun MRT Senayan.
Sepanjang perjalanan Lebak Bulus
menuju Senayan menggunakan MRT,
mereka duduk bersebelahan dalam gerbong yang dikosongkan untuk mereka
berdua. Sejumlah gambar dan video yang
tersebar menunjukkan keakraban dan
kehangatan dua elite politik dari latar
belakang yang kontras itu.
Keakraban dan kehangatan ini diharapkan dapat menular ke kalangan
pendukung Jokowi dan Prabowo yang
hidup bersama di sekolah, kampus,
kantor pemerintahan, kantor swasta,

komunitas, organisasi, pangkalan ojek,
pasar tradisional bahkan keluarga besar
atau keluarga kecil. Pertemuan mantan
pengusaha mebel dan mantan jenderal
baret merah ini juga diharapkan menjadi
solusi atas masalah kemacetan komunikasi antarkedua kubu, baik para elite
maupun pendukung.
Kemacetan komunikasi itu tentu saja
tidak menggembirakan dan tidak menguntungkan bagi bangsa. Oleh karena itu,
tidak ada lagi cebong dan kampret, kata
Jokowi yang disetujui Prabowo. Tidak ada
pula istilah 01 dan 02 lagi. Istilah-istilah
itu akan menjadi masa lalu.
Jokowi menawarkan istilah “Garuda”
dan Prabowo menawarkan “Merah Putih”
sebagai pengganti cebong dan kampret
di masa depan.
Pada akhirnya, pertemuan Jokowi dan
Prabowo adalah setitik partikel kecil,
tetapi penting, dari rangkaian sejarah
bangsa yang panjang, kompleks dan
belum selesai. Kereta MRT yang dingin
dan stasiun yang nyaman menjadi saksi
bisu pertemuan itu.
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Sidang Sofyan Basir
Masuk Pokok Perkara
Malam Anugerah
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Bisnis, JAKARTA — Jaksa Penuntut Umum pada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana
menghadirkan para petinggi untuk menjadi saksi
perkara suap proyek kerja sama Pembangkit Listrik
Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU MT) Riau-1.
Sidang perkara yang menjerat mantan Direktur
Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Sofyan Basir itu memasuki agenda pokok perkara
pada hari ini, Senin (15/7).
Persidangan dilanjut pada pemeriksaan para
saksi lantaran permohonan nota keberatan atau
eksepsi yang diajukan oleh terdakwa Sofyan Basir
ditolak oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi
Jakarta Pusat.
Jaksa KPK Lie Putra Setiawan mengatakan
bahwa rencananya akan ada empat saksi yang
akan dihadirkan pada hari ini.
Mereka adalah Direktur Utama PT Samantaka
Batubara (anak usaha Blackgold Natural Resources
Ltd) AM Rudi Herlambang dan Direktur Utama
PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) Iwan Agung
Firstantara.

Kemudian, Kepala Divisi Pengembangan Regional
Sulawesi Suwarno dan Direktur Operasi PT PJB
Investasi Dwi Hartono.
Keempat saksi itu pun sebelumnya pernah
dipanggil penyidik KPK untuk bersaksi guna
melengkapi berkas penyidikan Sofyan Basir.
Sementara itu, untuk Nama Rudi Herlambang,
dia masuk dalam dakwaan Johannes Budisutrisno
Kotjo selaku salah satu pemegang saham Blackgold. Rudi disebut menerima jatah fee proyek
US$1 juta, dari nilai proyek sebesar US$900 juta.
Namun, Jaksa Lie enggan mengungkapkan perihal apa saja yang akan digali tim jaksa kepada
keempat orang yang akan menjadi saksi tersebut.
Yang jelas, imbuhnya, peran Sofyan Basir dalam
perkara ini akan digali lebih jauh.
“Mohon tunggu jalan persidangannya, ya,”
kata Lie saat dihubungi Bisnis, Minggu (14/7).
Sementara itu, kuasa hukum Sofyan Basir, Soesilo
Aribowo mengaku tidak ada persiapan khusus
dalan menjalani sidang pokok perkara, menyusul
ditolaknya eksepsi pada pekan lalu.
Dia juga sebelumnya mengaku siap mengonter
pembuktian dari jaksa penuntut KPK.
Sebelumnya, Majelis hakim Tindak Pidana
Korupsi menolak nota keberatan atau eksepsi
yang disampaikan oleh mantan Sofyan Basir
dalam kasus suap proyek PLTU Mulut Tambang Riau 1.
Dalam pembacaan putusan sela, Majelis Hakim
menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
pada KPK dinyatakan sah sesuai dengan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
“Mengadili eksepsi tim kuasa hukum terdakwa
tidak dapat diterima dan dakwaan jaksa sah,”
ujar Ketua Majelis Hakim Hariono membaca
amar putusan, di Pengadilan Tipikor Jakarta
Pusat, Senin (8/7).
Dalam pertimbangannya, hakim menjelaskan
penerapan Pasal 15 UU Tipikor dan Pasal 56
ke-2 KUHP yang sebelumnya dipersoalkan tim
kuasa hukum Sofyan dinyatakan tidak berlebihan
mengingat penerapan pasal dakwaan merupakan
kewenangan jaksa penuntut umum.
“Pasal dakwaan adalah kewenangan JPU dan
bukan kewenangan majelis. Bisa saja pasal
yang disangkakan lebih dari satu pasal, maka
keberatan tim penasihat hukum tidak dapat
diterima,” ujarnya.
Dalam perkara ini, Sofyan Basir didakwa
telah memfasilitasi pertemuan antara mantan
Wakil Ketua Komisi VII Eni M. Saragih, eksSekjen Golkar Idrus Marham, dan salah satu
pemegang saham Blackgold Natural Resources
(BNR) Ltd Johannes B. Kotjo dengan jajaran
direksi PLN.
Hal itu bertujuan untuk mempercepat proses
kesepakatan Independent Power Producer (IPP)
PLTU Riau-1 antara PT PJB Investasi (PJBI),
BNR, dan China Huadian Engineering Company
Limited (CHEC).
Padahal, Sofyan Basir mengetahui bahwa
Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham akan
mendapat sejumlah uang atau fee sebagai imbalan dari Johannes Kotjo atas proyek tersebut.
(Ilham Budhiman)

