
BANTUL (KR) - Ketua Dewan Per
timbangan Majelis Ulama Indonesia 
(MUI), Prof Dr Dien Syamsudin MA me
nilai, bahwa Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang (Perpu) 
Ormas tidak perlu ada. Namun jika su
dah telanjur ditetapkan, maka ia berha
rap penerapan Perpu Ormas tidak se
cara eksesif.

"Saat ini gejala eksesif sudah melam
paui batas. Ambil contoh, misalnya Do
sen atau PNS yang terindikasi dukung 
HTI akan diambil tindakan misalnya 
diberhentikan dan sebagainya. Ini su
dah berbahaya," ujarnya kepada war
tawan di UMY, Kamis (27/7).

Dien menambahkan, saat ini Indo
nesia juga dihadapkan pada tafsir cinta 
Pancasila yang di monopoli kelompok 
tertentu. "Saya sampaikan ini sebagai 
refleksi dan cinta tanah air. Saya bela pe
merintahan yang sah, namun bukan 
berarti tidak kritis," jelasnya.

Terkait ancaman pemecatan PNS

Dosen yang terindikasi HTI, justru dam
paknya pada Kemenristek Dikti akan 
rugi. "Karena nanti akan banyak SDM 
dengan otak cemerlang dari kalangan 
ini bisa jadi justru dipakai luar negeri," 

' tegasnya.
Menurut Dien jangan terjebak pada 

perilaku yang salah. "Apakah khilafah 
dan menolak kapitalisme global itu su
dah diartikan anti-Pancasila? Pemaham
an ini yang harus diluruskan. Jangan 
terjebak subjektifitas yang tidak ada 
alasannya. Kecuali kalau mereka sudah 
bilang, bahwa saya anti-Pancasila dan 
saya akan mendirikan negara islam baru 
di Indonesia. Itu baru ditindak," urainya.

Dien mengakui, terkait Perpu Ormas 
dirinya masih menunggu keputusan 
DPR dan Mahkamah Konstitusi "Saya 
tahu akan banyak pihak yang mengaju
kan judicial review terhadap Perpu ter
sebut. Saya dari awal melihat bahwa 
Perpu tidak perlu ada," tegasnya.

Dalam UU tentang Ormas tahun 2013

sudah mewadahi nilai-nilai yang terda
pat dalam konstitusi terutama kebe
basan berserikat dan berkumpul. Bebe
rapa tahun kemudian didukung Hak 
Universal tentang HAM. Karena kebe
basan berserikat dan berkumpul menja
di landasan dalam HAM.

'XJU Tahun 2013 mendorong tidak me
ninggalkan prinsip ini. Berbeda dengan 
UU Tahun 1985 lalu pada era orde baru. 
Tetapi dalam Perpu saat ini, saya baca 
hampir 16 pasal isinya melarang dan 
melarang saja. Sungguh bertentangan 
dengan pasal 2013 lalu. Pada Perpu ini, 
Presiden bisa bertindak secara subjektif. 
Itu alasan utama saya pribadi bersetuju 
dengan pihak-pihak yang memper
masalahkan Perpu ini," urainya lagi.

Dien menilai hadirnya Perpu hanya 
akan membalikkan jarum jam searah ke 
arah otoritarianisme. Sementara refor
masi telah mendorong demokrasi yang 
meninggalkan otoritarianisme. "Saya 
merasa sangat kasat rasa pada perasaan

A/

dari banyak ormas Islam. Seolah Perpu 
terbit dan diadakan dalam rangka mem
bidik ormas tertentu baik FPI, HTI dan 
ormas-ormas tertentu. Jadi Perpu sa
ngat tendensius dan diarahkan serta di
jadikan sebagai instrumen untuk me
mukul mereka," tegasnya.

Muhammadiyah pada Muktamar di 
Makassar tahun lalu sudah mensepa- 
kati, bahwa kita hidup di negara Pan
casila sebagai negara kesepakatan dan 
kesaksian. Umat Islam, sangat komit
men dengan Pancasila. Banyak tokoh 
Islam yang terlibat membesarkan Pan
casila di awal kemerdekaan.

"Kita tidak setuju kepada pihak man
apun yang menyakiti Pancasila. Namun 
kita harus hati-hati dalam menilai sesu
atu serta sebuah kelompk dan paham 
yang dianggap bertentangan dengan 
Pancasila. Jangan paham Pancasila di
pakai sebagai alat memukul pada klaim 
tejrtentu secara serampangan," tegasnya 
lagi- (Aje)-a
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