
Habibie: 

Tidak Ada Islamisasi 
di PNS dan ABRI 
Jakarta, Kompas 

Ketua UmumlkatanCendekiawanMuslimse-lndo
nesia (lCMl) BJ Habibie membantah.isu bahwa dewa
sa ini terjadi proses islamisasi di lingkungan pegawai 
negeri sipil dan swasta, serta di jajaran ABRI. Pene
gasan itu dikemukakannya seusai pelantikan peng
urus lCMl Organisasi Wilayah (Orwil) DKI Jakarta 
periode 1995-2000 di gedung Badan Penerapan dan 
Peng~ajian Teknologi (BPPT), Jakarta, Sabtu (20/4). 

Mereka yang dilantik adalah 
Ketua Umum Majelis Pengurus 
ICMI Orwil DKI Jakarta Ach
mad Tirtosudiro dibantu 10 ke
tua dan enam asisten, Sekretaris 
Umum Tansil Linrung dibantu 
enam wakil sekretaris, serta 
Bendahara Umum T Tauhid di
bantu empat wakil bendahara. 

Dalam kepengurusan Dewan 
Penasehat itu sebagai ketua 
adalah Abdulaziz Kuntoadji de-

o ngan lima wakil ketua, Sekreta
ris Siti Muzaijanah. Dewan Pa
kar diketuai oleh Harsono di
bantu lima wakil ketua, dan 
sekretaris Achmad Djazuli. 

Habibie mengungkapkan, bu
lan lalu ia menerima dua tamu. 
Keduanya adalah bekas mente
ri luar negeri Amerika Serikat 
yakni Henry Kissinger dan 
George Shultz. Kissinger, kata 
Habibie, menanyakan kepada
nya apakah mungkin di Indone
sia terdapat partai politik yang 
berasaskan agama. 

"Saya jawab tidak mungkin. 
Yang mungkin hanya parpol 
yang berasaskan Pancasila. Me
l1gapa? Kalau ada parpol ber
asaskan Islam, kasihan yang la
fnnya akibat tidak ada penya
luran. Kita hanya memiliki par
pol berdasarkan Pancasila se
bab Pancasila tidak membeda
bedakan orang berdasarkan 
SARA," tutur Habibie. 

.' Menurut Habibie, semua pihak 
selayaknya menyadari, jumlah 
penduduk yang 88 persen ber
Jigama Islam bagaimanapun 

akan membawa dampak pada 
hasil perjuangan. Bagaimanapun 
warna Islam akan muncul Itu 
wajar. Itu justru produk perju
angan bangsa Indonesia. Per
nyataannya ini, kata Habibie, te
lah disampaikan kepada Presi
den Soeharto. Kepala Negara 
menyatakan, "Itu bagus." 

Menurut Habibie, bangsa In
donesia kini tidak hidup di za
man dulu, di mana gerakan-ge
rakan'Islam selalu dicurigai de
ngan niat ingin mendirikan ne
gara Islam. "Kita hidup seka
rang di bumi Pancasila. Artinya, 
prasangka buruk itu sudah tidak 
pada tempatnya lagi. Sebab itu 
pula, ICMI lahir tanpa takut w
duhan itu. Bahwa ICMI itu lahir 
dengan napas Islam, saya malah 
merasa bangga," tuturtlya. 

Menjadi komitmen 
Di Yogyakarta, Sekum ICMl 

Adi Sasono berpendapat, pro
gram-program pembangunan 
cenderung kurang mempertim
bangkan dan melibatkan aspirasi 
masyarakat. Padahal, GBHN 
menegaskan bahwa masyarakat 
adalah pelaku utama, sedang pe
merintah berkewajiban meng
arahkan, membimbing serta 
menciptakan suasana yang sa
ling menunjang dan melengkapi. 

Berbicara di seminar nasional 
"Peranan Cendekiawan Muslim 
dalam Pembangunan Wilayah" 
dan Muswil II ICMl DIY, Adi 
Sasono menegaskan, setiap per
masalahan yang dihadapi da-

lam pembangunan nasional 
menjadi komitmen kalangan 
cendekiawan muslim Indonesia. 
Salah satu tugas cendekiawan 
muslim harus mampu melaku
kan perubahan sosial masyara
kat dengan cara memberdaya
kannya, sehingga bermanfaat 
bagi kemaslahatan ummat, baik 
menyangkut pembiayaan, pro
duksi, pemasaran serta pening
katan kemampuan manajemen 
masyarakat. 

Ketua Dewan Direktur CIDES 
(Center for Information and De
velopment Studies) ini menye
butkan, kesenjangan pemba
ngunan yang terjadi antarwila
yah menunjukkan peranan pe
merintah pusat terlalu kuat. Per
bedaan laju pembangunan an
tarwilayah itu menyebabkan ter
jadinya kesenjangan kemakmu
ran dan kemajuan wilayah, ter
utama antara Kawasan Timur 
Indonesia (KTI) dan Kawasan 
Barat Indonesia (KBI), serta an
tara desa dengan perkotaan. 

Reformasi birokrasi 
Sementara itu, Kepala Pusat 

Penelitian Kependudukan Uni
versitas Gadjah Mada, Dr Agus 
Dwiyanto menyoroti tentang 
pelaksanaan otonomi daerah. 
Menurut dia, otonomi daerah 
memiliki implikasi yang sangat 
besar, karena otonomi membe
rikan kewenangan yang lebih 
luas kepada daerah, terutama 
Dati II untuk merumuskan ke
bijakan dan program pemba
ngunan di daerahnya. 

"Otonomi daerah menuntut 
sikap, perilaku, dan visi yang 
amat berbeda dengan yang sela
rna ini telanjur mengakar dalam 
budaya birokrasi kita yang cen
derung amat sentralistik. Biro
krasi publik yang robotik dan 
berorientasi pada juklak (pe
tunjuk pelaksanaan) dan juknis 
(petunjuk teknis) tak bisa diper
tahankan," katanya. (ee/vik) 
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Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>




