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DUTA MASYARAKAT

Dana Aspirasi 
Bergantung Jokowi

BISA-bisa habis energi kita untuk gontok-gontok soal dana 
aspirasi. Toh akhirnya, jelas, anggota DPR RI telah setuju dan 
meloloskan dana yang bakal dibawa wakil rakyat itu turun ke 
bawah. Komentar anggota DPR macam-macam. Ada yang setuju, 
ada juga yang menolak. Ada pula yang tadinya menolak, tiba-tiba 
berubah, setuju.

Partai Demokrat yang telah mengaku tegas menolak alokasi 
dana aspirasi, mendadak menyetujui pembahasan dana yang 
resminya bernama program pembangunan daerah pemlihan 
itu. Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR 
RI Fahri Hamzah, Selasa (23/6) itu, hanya ada tiga fraksi yang 
menyatakan menolak. Ketiga Fraksi itu adalah Fraksi Nasdem, 
Hanura dan PDIP.

Sisanya (sebanyak tujuh fraksi) menyetujui usulan dari Badan 
Legislatif (Baleg) tentang Rancangan Peraturan DPR tentang 
Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan 
untuk dibahas lebih lanjut, termasuk Fraksi Partai Demokrat. 
Perubahan sikap Fraksi Partai Demokrat ini sampai sekarang 
masih misteri. Ada apa?

Pasalnya baru minggu lalu Ketua Umum Partai Demokrat 
Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan pernyataan yang 
menolak adanya program dana aspirasi tersebut. Menurut SBY 
ada lima hal yang perlu dikiritisi dari rencana dana aspirasi 
tersebut.

Pertama, formula yang tepat bagaimana meletakkan dana 
Rp20 miliar dalam sistem APBN dan APBD agar klop dan tak 
bertentangan dengan rencana eksekutif. Kedua, bagaimana 
menjamin penggunaan dana tersebut tidak tumpang tindih den-
gan anggaran daerah dan yang diinginkan oleh DPRD provinsi, 
kabupaten dan kota.

Ketiga, bagaimana jika anggota DPR RI punya dana aspirasi, 
kemudian implikasinya 
terhadap anggota DPRD 
Provinsi dan kota. Ke-
empat, kalau anggota 
DPR punya jatah dan 
kewenangan untuk ten-
tukan sendiri proyek dan 
anggarannya, lantas apa 
bedanya eksekutif dan 
legislatif.

Kelima, bagaimana 
pola pengawasan atas 
dana aspirasi tersebut. 
“Di era pemerintahan 
yang saya pimpin, saya 
tidak setuju penggu-
naan dana aspirasi kar-
ena lima hal itu belum 
jelas dan belum klop,” 
ujar SBY di akun twitter 
miliknya.

Nah, tetapi, menga-
pa tiba-tiba di gedung 

Senayan fraksi Partai Demokrat berbalik arah? Bagaimana 
partai ini mempertanggungjawabkan kepada publik? Bukankah 
Ketua fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono sudah 
menegaskan partainya sejak tahun 2010 tak pernah menyetujui 
dana-dana yang diperuntukkan bagi daerah pemilihan?

Sesungguhnya, reasoning SBY maupun Partai Demokrat, 
sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan perihal dana 
aspirasi ini. Kita tentu paham, apa tugas anggota DPR RI. 
Bukankah mereka itu menjadi penentu anggaran, bukan 
eksekutor anggaran. Bisa dibayangkan bagaimana kalau 
penentu anggaran itu tiba-tiba ikut menjadi eksekutornya? 
Bukan kita bermaksud mencurigai kemungkinan korupnya 
wakil rakyat, tetapi, fungsi eksekusi itu mestinya istiqomah 
berada di lembaga ekskutif. 

Adanya alasan bahwa itu untuk rakyat, ya, tentulah. Kalau 
tidak untuk rakyat, lalu untuk siapa? Yang repot kalau rakyat 
sendiri tidak tahu, tidak berkehendak. Sebab dana tersebut tidak 
diajukan dari bawah melalui musyawarah perencanaan dan ban-
gunan (Musrembag), tetapi lebih mewakili kehendak elit. Model 
yang begini ini membuka celah baru, penyimpangan. 

Tetapi, semua kembali kepada pemerintah, Presiden Jokowi. 
Apakah presiden setuju dengan keputusan DPR itu? Sekarang 
bola ada di tangan presiden. Kalau presiden menolak, maka, 
cukup sudah usulan itu berhenti di Senayan.

Sebab dana aspirasi itu masih berupa usulan, masih perlu 
digodok antara Badan Anggaran (Banggar) dengan pemerin-
tah. Setelah itu baru dibahas dalam RKAKL (Rencana Kerja 
dan Anggaran Kementerian dan Lembaga). Jadi, dana aspirasi 
dalam RAPBN 2016 tersebut belum tentu diloloskan. Sekarang 
tinggal menunggu sikap pemerintah, berani apa tidak menolak? 
Waallahu’alam bish-shawab. (*) 

Editorial

Hikmah dan Kenikmatan 
Puasa Ramadan

MAYORITAS umat manusia tidak 
memahami makna puasa yang dilaku-
kan setiap bulan Ramadan oleh kalan-
gan umat yang beragama Islam. Acuh 
tak acuh merupakan sikap paling am-
puh sebagai bentuk kecongkakan bagi 
mereka yang tidak mengetahui makna 
di balik puasa. Selain itu pula, bukan 
hanya umat selain yang beragama Islam 
saja yang tidak memahami makna di ba-
lik puasa itu. Umat Islam sendiri hanya 
tidak makan dan tidak minum saja 
sebagai penuntas kewajiban kepada 
Tuhan Yang Maha Mulia. Tidak lebih 
dari itu, puasa hanya sebatas menahan 
makan, minum, bersetubuh, dan mer-
okok. Padahal di balik itu semua, puasa 
banyak memberikan nilai-nilai penting 
bagi kehidupan manusia.

Salah satu hikmah yang terkandung 
di balik puasa itu dari sisi sosial mampu 
mengajak umat manusia merasakan 
penderitaan orang yang miskin dan 
sulit mendapatkan sesuap nasi. Pem-
bangunan ekonomi melalui pemberian 
zakat sebagai bentuk menuju kefi trahan 
mereka yang berpuasa. Selain memberi 
zakat sebagai bentuk penyucian diri, 
zakat juga mampu memberikan sum-
bangsih perbaikan ekonomi bagi mer-
eka yang papa dan tidak memiliki apa-
apa. Sehingga negara yang mengalami 
krisis kemiskinan dan minim makna 
kemanusiaan dengan maraknya pem-
bunuhan sedikit banyak akan terbantu 
dengan kehadiran bulan suci Ramadan 
ini. Maka dari itu, bulan Ramadan yang 
penuh hikmah ini perlu digali dan 
direnungi sebagai upaya perbaikan 
kehidupan yang lebih suci, sejahtera, 
dan makmur.

Secara tidak langsung hikmah puasa 
Ramadan yang demikian merupakan 
bentuk pengobatan psikologi bagi anak 

bangsa yang selama ini mengalami 
keterpurukan. Baik keterpurukan yang 
diakibatkan oleh persoalan ekonomi, 
pendidikan, dan utamanya keterpu-
rukan jiwa. Ada satu hikmah di balik 
puasa yang terkadang terlewatkan oleh 
umat Islam sendiri. Yaitu hikmah kes-
ehatan bagi psikologis atau kejiwaan. 
Di mana jiwa dan pikiran menemukan 
titik kenikmatan yang tiada bandingan-
nya. Yaitu ketika orang yang berpuasa 
berbuka puasa dan ketika mereka ber-
jumpa dengan tuhannya.

Dalam suatu hadits Rasulullah Saw. 

bersabda; “Setiap amalan kebaikan 
yang dilakukan oleh manusia akan dili-
patgandakan dengan sepuluh kebaikan 
yang semisal hingga tujuh ratus kali 
lipat. Allah Ta’ala berfi rman, “Kecuali 
amalan puasa. Amalan puasa tersebut 
adalah untuk-Ku. Aku sendiri yang akan 
membalasnya. Disebabkan dia telah 
meninggalkan syahwat dan makan 
karena-Ku. Bagi orang yang berpuasa 
akan mendapatkan dua kegembiraan 
yaitu kegembiraan ketika dia berbuka 
dan kegembiraan ketika berjumpa 
dengan Tuhannya. Sungguh bau mult 
orang yang berpuasa lebih harum di sisi 
Allah daripada bau minyak kasturi”. 
(HR. Muslim).

Hikmah kenikmatan puasa bagi mer-

eka yang beriman ketika masih hidup 
di dunia sebenarnya sudah didapat. 
Cuma terkadang mereka sendiri kurang 
begitu memperhatikan dan membaca 
keagungan Tuhan secara sempurna. 
A. Fuadi (2013) mengisahkan bahwa 
seorang ateis sekaligus temannya men-
coba menantang Fuadi sendiri dengan 
mencoba untuk berpuasa menahan 
makan dan minum. Namun, apa daya 
ketika matahari hampir terbenam sang 
ateis tak mampu menahan haus dan 
lapar. Ketika itu juga ia minum. Ketika 
itu pula ia melihat penyesalan sekaligus 

kenikmatan minum setelah seharian 
perutnya tidak terisi oleh sesuatu pun. 
Ia pun barus sadar bahwa  berpusa 
yang dilakukan oleh umat Islam di se-
luruh dunia memberikan kenikmatan 
tersendiri.

Puasa bukan sekedar berlapar-laparan 
dan haus tanpa ada makna yang terkand-
ung di dalamnya. Tidak sia-sia mereka 
yang berpuasa dengan penuh keikhla-
san, kenikmatan selalu menantinya 
ketika sang surya mulai menutupi wajah 
beringasnya. Begitu pula bagi mereka 
yang beriman dan menunaikan ibadah 
puasa akan merasakan kenikmatan yang 
melebih dari kenikmatan saat berbukan 
puasa. Itu tak lain ketika mereka ber-
jumpa dengan Tuhan Yang Maha Sem-

purna yang tidak mampu dilihat dengan 
kekuatan mata biasa.

Abu Hurairah, sebagaimana yang 
diriwayatkan oleh At-Thabrany (dalam 
Wahjoetomo, 1997:15), menyatakan 
bahwa Rasulullah saw bersabda: “Ber-
puasalah kamu, niscaya kamu sehat”. 
Pengertian sehat sebagai hikmah dari 
ibadah puasa yang dinyatakan oleh Ra-
sulullah SAW bukan sekedar mengand-
ung pengertian sehat secara jasmani. 
Tetapi juga mengandung pengertian 
sehat secara psikis. Hasil penelitian 
Wahjoetomo (1997) dan Najib (1990) 
menyimpulkan bahwa ibadah puasa 
bermanfaat untuk meningkatkan kes-
ehatan fi sik atau jasmani.

Di samping bermanfaat untuk men-
ingkatkan kesehatan fi sik atau jasmani, 
puasa bermanfaat pula bagi kesehatan 
psikis. Cott (Ancok & Suroso, 1995), 
seorang ahli jiwa bangsa Amerika me-
nyebutkan bahwa pernah dilakukan ek-
sperimen untuk menyembuhkan gang-
guan kejiwaan dengan cara berpuasa. 
Eksperimen tersebut dilakukan oleh Dr. 
Nicolayev, seorang guru besar pada The 
Moscow Psychiatric Institute.

Hasil eksperimen tersebut menyim-
pulkan bahwa pasien-pasien yang tidak 
bisa disembuhkan dengan terapi medik 
ternyata bisa disembuhkan dengan 
cara berpuasa. Selain itu kemungkinan 
pasien untuk tidak kambuh lagi setelah 
enam tahun kemudian ternyata tinggi 
dengan terapi melalui puasa. Cott juga 
menyebutkan bahwa penyakit susah 
tidur (insomnia), dan rasa rendah diri 
juga dapat disembuhkan dengan cara 
melakukan puasa. Begitulah hikmah 
nikmat puasa bagi fisik dan psikis 
manusia jika kita sebagi umat Islma 
mau berpikir dan merenungi tiap lini 
perjalanan Ramadan ini.

Penulis adalah Akademisi 
Sunan Ampel Surabaya.

Secara tidak langsung hikmah puasa 
Ramadan yang demikian merupakan 
bentuk pengobatan psikologi bagi 

anak bangsa yang selama ini mengalami 
keterpurukan. Baik keterpurukan yang 
diakibatkan oleh persoalan ekonomi, 
pendidikan, dan utamanya keterpurukan jiwa.

Oleh : Junaidi Khab*

Bukan kita 
bermaksud 
mencurigai 

kemungkinan 
korupnya wakil 
rakyat, tetapi, 
fungsi eksekusi 
itu mestinya 
istiqomah berada 
di lembaga 
ekskutif.” 
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