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SAMBUTAN KETUA MPR RI

Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara adalah kumpulan nilai-nilai
luhur yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat dan menjadi

panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa
dan negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Melalui
pengamalan nilai-nilai Empat Pilar, diharapkan dapat mengukuhkan jiwa
kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme generasi penerus bangsa
untuk semakin mencintai dan berkehendak untuk membangun negeri.
Empat Pilar ini akan dapat menjadi panduan yang efektif dan nyata,
apabila semua pihak, segenap elemen bangsa, para penyelenggara
negara dan masyarakat konsisten mengamalkannya dalam arti yang
seluas-luasnya.

Dalam konteks ini, Majelis Permusyawartan Rakyat (MPR) memiliki tugas
dan kewajiban untuk mensosialisasikan keempat pilar tersebut ke seluruh
rakyat Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia  (UUD NRI) Tahun 1945, MPR sebagai lembaga tinggi di
Indonesia memiliki kewajiban mensosialisasikan 4 (Empat) Pilar Negara.
Oleh karena itu, lembaga ini tidak henti-henti untuk terus melakukan tugas
mulia tersebut dengan berbagai macam cara dan masuk ke berbagai
forum atau ruang di tengah-tengah masyarakat.

Sosialisasi empat pilar jelas sangat penting bagi begara Indonesia yang
dikenal dengan kebesaran, kenegaraannya, kemajemukannya,
kepaguyuban dan kekeluargaannya. Sebagai negara yang dikenal dengan
kekeluargaannya, misalnya, para pemangku kuasa negara harus
memegang teguh budi pekerti kemanuasiaan serta cita-cita moral rakyat
yang luhur. Sementara itu, rakyat juga diharapkan dapat menyadari
pentingnya prinsip yang terkandung dalam empat pilar kebangsaan
tersebut, dan berusaha mengembangkan pemahamannya, serta
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memberdayakan esensi dan komitmennya dalam aktualisasi nilai-nilai
luhurnya.

Selain itu. Alasan lain mengapa sosialisasi 4 (empat) pilar kepada
masyarakat bernilai penting penting adalah karena selepas reformasi
sedikit sekali orang-orang yang mengkaji tentang nilai-nilai pancasila,
Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Pada periode
sebelumnya memang hanya fokus kepada hasil revisi UUD setelah
amandemen, namun kali ini MPR tengah berfokus pada sosialisasi nilai
4 (empat) Pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Dalam konteks inilah terdapat nilai penting dari penerbitan buku tentang
revitalisasi nilai-nilai empat pilar kebangsaan dan kenegaraan ini.
Sosialisasi semacam ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi di
samping cara-cara lain yang sering dan terus kami lakukan. Kami
mengharapkan bahwa melalui buku nilai-nilai empat pilar tersebut makin
banyak dipahami dan dihayati oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga
prinsip-prinsip hidup yang terkandung di dalamnya semakin banyak
diimplementasikan sebaik mungkin.

Sosialisasi empat pilar semakin menemukan relevansinya pada saat
situasi yang kerap terjadi di Republik Indonesia menghadirkan
kecemasan-kecemasan yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai empat
pilar. Aksi dan tindakan segelintir atau sekelompok orang yang dinilai
tidak menunjukkan simpati atau mempertontonkan sikap antipati
terhadap keberadaan kelompok lain yang berbeda dengan mereka baik
dari segi etnis, agama atau lainnya telah sangat mencederai nilai-nilai
pluralisme atau multikulturalisme di Indonesia yang sesungguhnya sangat
ditekankan oleh empat pilar tersebut.

Oleh karena itu, sosialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara dengan
melalui medium apapun akan tetap menemukan relevansinya dalam
konteks kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Maka, setiap upaya
dan tindakan dari pihak manapun untuk ikut mensosiasisikan empat pilar
berbangsa dan bernegara bukan hanya harus diapresiasi setinggi-
tingginya, tetapi juga harus terus dibantu dan disokong dengan berbagai
cara.
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Demikianlah, dan sekali lagi semoga penerbitan buka revitalisasi empar
pilar berbangsa dan bernegara ini akan memberikan kemanfaatan yang
sebesar-besarnya bagi semua pihak di negeri ini.

Dr. (HC) Zulkifli Hasan, SE., MM
Ketua MPR RI
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PENGANTAR SEKTERATIS JENDERAL MPR RI

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia sejak  zaman pra kemerdekaan
sampai era reformasi sekarang ini penuh dengan dinamika sosial

dan politik. Berbagai upaya telah banyak dilakukan oleh para pendiri
republik ini dan para pemimpin generasi berikutnya untuk menjadikan
bangsa Indonesia sebagai bangsa yang dihormati dan disegani tidak
saja dalam konteks nasional dan regional melainkan juga tingkat
internasional. Salah satu yang diupayakan oleh para pemimpin negeri
ini adalah menjadikan bangsa dan negara Indonesia sebagai bangsa
dan negara yang memiliki karakter bangsa yang menjadi nilai pembeda
dengan bangsa dan negara lain.

Karakter bangsa Indonesia yang dibangun melalui Empat Pilar Berbangsa
dan Bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia (UUD NRI) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Bhineka Tunggal Ika. Nilai-nilai yang terdapat di dalam Empat Pilar
tersebut merupakan sesuatu yang sangat fundamental bagi kehidupan
kebangsaan dan kenegaraan Indonesia baik dalam bidang politik,
ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya.

Betapa denyut nadi kehidupan bangsa ini tidak dapat lepas dari nilai-
nilai tersebut. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, misalnya, dari
mulai sila yang pertama sampai kelima, memainkan peran yang sangat
penting dalam perjalanan kehidupan bangsa ini. Kehidupan sosial-
keagamaan yang berlangsung secara toleran dan harmonis di bumi
Indonesia, untuk menyebut salah satu contoh, tidak ragu lagi merupakan
pengejawantahan dari sila yang pertama. Dalam konteks ini, barangkali
Indonesia dapat dijadikan sebuah prototipe negara yang berhasil merawat
kehidupan sosial-keagamaan secara lebih baik dari negara-negara lain
di dunia. Hal yang sama juga terlihat pada realisasi sila-sila lainnya dalam
kehidupan bangsa Indonesia.
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Namun demikian, di samping berbagai keberhasilan bangsa Indonesia
dalam mengimplementasikan nilai-nilai empat pilar tersebut di atas,
masih terdapat pula kecenderungan pada sebagian masyarakat yang
kurang memperhatikan nilai-nilai itu di dalam kehidupan mereka. Dalam
kehidupan sosial-keagamaan, misalnya, kadang-kadang ditemukan
gejala ketidakharmonisan antar pemeluk agama meskipun dalam skala
yang tidak terlalu besar. Demikian pula dalam kehidupan politik terdapat
pula praktik-praktik politik yang kurang sejalan dengan semangat
permusyawaratan dan permufakatan sebagaimana yang ditegaskan
dalam sila yang keempat dari Pancasila. Munculnya sekelompok
masyarakat yang memaksakan kehendaknya tanpa mau mendengarkan
keinginan pihak-pihak lain adalah salah satu bentuk dari kesenjangan
nilai permusyawaratan tadi. Pada bidang-bidang kehidupan yang lain
pun seperti ekonomi, budaya dan lain sebagainya kecenderungan serupa
juga terkadang ditemukan.

Oleh karena itu, revitalisasi nilai-nilai empat pilar menjadi sesuatu yang
sangat urgen untuk membangun karakter bangsa Indonesia.
Bagaimanapun pengalaman historis bangsa ini yang telah mampu
merawat kemajemukan dan keragaman sehingga menjadi kiblat bagi
kemajemukan bangsa-bangsa lain, yang kini agak bergeser, sudah
seharusnya diupayakan agar kembali ke trak yang benar. Dalam konteks
seperti inilah, revitalisasi nilai-nilai empat pilar kebangsaan menjadi
prasyarat mutlak (condition sine qua non)  bagi pembangunan kembali
karakter bangsa.

Dalam hali ini, peran Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia (MPR RI) sebagai lembaga tinggi negara yang diberikan mandat
untuk merawat, memelihara dan mengawasi keberlangsungan nilai-nilai
empat pilar kebangsaan sangat besar. Berbagai upaya telah banyak
dilakukan oleh MPR demi kepentingan revitalisasi nilai-nilai tersebut agar
karakter bangsa Indonesia tetap kuat. Upaya-upaya tersebut telah
diimplementasikan baik pada level teoretis seperti diskusi, seminar,
survei dan sebagainya maupun juga pada level praktis seperti langsung
terjun ke tengah-tengah masyarakat dengan melakukan pelatihan,
pembinaan dan lain-lain.

Drs. Eddie Siregar, M.Si.
Sekretaris Jenderal
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KATA PENGANTAR EDITOR

Nilai-nilai yang terdapat di dalam empat pilar, yaitu Pancasila, UUD

NRI 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika merupakan sesuatu yang

sangat fundamental bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan

Indonesia baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan

sebagainya. Betapa denyut nadi kehidupan bangsa ini tidak dapat lepas

dari nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila,

misalnya, dari mulai sila yang pertama sampai kelima, memainkan peran

yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan bangsa ini. Kehidupan

sosial-keagamaan yang berlangsung secara toleran dan harmonis di

bumi Indonesia, untuk menyebut salah satu contoh, tidak ragu lagi

merupakan pengejawantahan dari sila yang pertama. Dalam konteks

ini, barangkali Indonesia dapat dijadikan sebuah prototipe negara yang

berhasil merawat kehidupan sosial-keagamaan secara lebih baik dari

negara-negara lain di dunia. Hal yang sama juga terlihat pada realisasi

sila-sila lainnya dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Nilai-nilai inilah yang sesungguhnya memainkan peranan sangat penting

dalam membangun karakter bangsa Indonesia yang pada gilirannya

mampu menjadikan bangsa ini dihormati dan disegani oleh bangsa-

bangsa lain. Dalam konteks percaturan global, bukanlah rahasia lagi

bahwa Indonesia kerap dijadikan contoh sehingga banyak didatangi

kalangan luar negeri untuk mempelajari bagaimana nilai-nilai tersebut

mampu diterapkan dengan baik. Dengan realitas kemajemukan yang

paling kompleks di dunia baik dari suku, bahasa, agama dan sebagainya,

namun ternyata para pemimpin bangsa ini, terutama para founding

fathersnya dapat mengikatnya dalam simpul satu kesatuan bernama

Republik Indonesia. Tidak heran kalau hanya sedikit terdapat potensi

perpecahan atau konflik di kalangan warga Indonesia.
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Namun demikian, di samping berbagai keberhasilan bangsa Indonesia

dalam mengimplementasikan nilai-nilai empat pilar tersebut di atas,

masih terdapat pula kecenderungan pada sebagian masyarakat yang

kurang memperhatikan nilai-nilai itu di dalam kehidupan mereka. Dalam

kehidupan sosial-keagamaan, misalnya, kadang-kadang ditemukan

gejala ketidakharmonisan antar pemeluk agama meskipun dalam skala

yang tidak terlalu besar.

Demikian pula dalam kehidupan politik terdapat pula praktik-praktik politik

yang kurang sejalan dengan semangat permusyawaratan dan

permufakatan sebagaimana yang ditegaskan dalam sila yang keempat

dari Pancasila. Munculnya sekelompok masyarakat yang memaksakan

kehendaknya tanpa mau mendengarkan keinginan pihak-pihak lain adalah

salah satu bentuk dari kesenjangan nilai permusyawaratan tadi. Pada

bidang-bidang kehidupan yang lain pun seperti ekonomi, budaya dan

lain sebagainya kecenderungan serupa juga terkadang ditemukan.

Oleh karena itu, revitalisasi nilai-nilai empat pilar menjadi sesuatu yang

sangat urgen untuk membangun karakter bangsa Indonesia.

Bagaimanapun pengalaman historis bangsa ini yang telah mampu

merawat kemajemukan dan keragaman sehingga menjadi kiblat bagi

kemajemukan bangsa-bangsa lain, yang kini agak bergeser, sudah

seharusnya diupayakan agar kembali ke trak yang benar. Dalam konteks

seperti inilah, revitalisasi nilai-nilai empat pilar kebangsaan menjadi

prasyarat mutlak (condition sine qua non)  bagi pembangunan kembali

karakter bangsa.

Dalam hali ini, peran Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia (MPR RI) sebagai lembaga tinggi negara yang diberikan mandat

untuk merawat, memelihara dan mengawasi keberlangsungan nilai-nilai

empat pilar kebangsaan sangat besar. Berbagai upaya telah banyak

dilakukan oleh MPR demi kepentingan revitalisasi nilai-nilai tersebut agar

karakter bangsa Indonesia tetap kuat. Upaya-upaya tersebut telah

diimplementasikan baik pada level teoretis seperti diskusi, seminar,

survei dan sebagainya maupun juga pada level praktis seperti langsung

terjun ke tengah-tengah masyarakat dengan melakukan pelatihan,

pembinaan dan lain-lain.
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Berdasarkan latar belakang di atas Pusat Pengkajian MPR RI membuat

buku tentang “Revitalisasi Nilai-Nilai Empat Pilar untuk Pembangunan

Karakter Bangsa”. Buku ini dibuat dalam rangka untuk memperkaya

khazanah pengetahuan tentang makna, konsep atau prinsip Nilai-Nilai

Empat Pilar untuk Pembangunan Karakter Bangsa di Indonesia. Dan

dalam rangka untuk menambah referensi dan daftar kepustakaan tentang

pentingnya Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dan

Sistem Ketatanegaraan Indonesia yang tepat dan ideal di masa yang

akan datang.

Ma’ruf Cahyono, SH., MH.

Editor
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- Bab 1 -
PENDAHULUAN

A. TINJAUAN UMUM URGENSI REVITALISASI EMPAT PILAR
BERBANGSA DAN BERNEGARA DALAM PEMBANGUNAN
KARAKTER BANGSA

Pemerintahan Indonesia dewasa ini, melalui Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), bukan hanya
sedang gencar-gencarnya melakukan sosialisai Empat Pilar kehidupan
berbangsa dan bernegara yang lebih popular dengan istilah Empat
Pilar kebangsaan, melainkan juga merevitalisasinya di tengah-tengah
masyarakat Indonesia. Hal ini dilakukan karena nilai-nilai yang
terkandung di dalam Empat Pilar tersebut, disadari atau tidak, tengah
mengalami penurunan atau degradasi dalam berbagai aspeknya baik
politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan lain sebagainya. Oleh
karena realitas yang cukup memperihatinkan tersebut MPR
memandang perlu melakukan revitalisasi keEmpat Pilar tersebut.

Kata revitalisasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yakni revitalization
dari kata kerja “to revitalize” yang artinya “to improve new life or vigor
to.” Maka, revitalization diartikan sebagai “bringing again into activity
and prominence.”1 Dalam bahasa Indonesia revitalisasi tersusun dari
dua kata, yaitu re yang artinya kembali dan vitalisasi yang berarti
membuatnya vital atau sangat penting. Maka, revitalisasi dapat
diartikan dengan membuatnya kembali vital atau sangat penting.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa revitalisasi
adalah proses, cara dan perbuatan  menghidupkan kembali suatu hal
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yang sebelumnya kurang terperdaya.2 Atau revitalisasi berarti
menjadikan sesuatu atau perbuatan menjadi vital. Dan kata vital itu
sendiri mengandung arti sangat penting atau perlu sekali (untuk
kehidupan dan sebagainya). Dapat juga revitalisasi diartikan sebagai
membangkitkan kembali vitalitas. Jadi, pengertian revitalisasi secara
umum adalah usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi
penting atau perlu sekali. Terkait dengan Empat Pilar jelas sekali
bahwa revitalisasi nilai-nilai di dalamnya memang sudah sangat atau
urgen dilakukan dalam konteks sekarang.

Istilah pilar dalam Empat Pilar kebangsaan yang terus menerus
disosialisasikan terutama oleh MPR pernah mendapatkan
penentangan sejumlah pihak. Menurut pihak-pihak yang kontra, istilah
pilar dianggap tidak tepat karena pilar tidak sebanding dengan istilah
“dasar” atau “asas”, sehingga misalnya Pancasila tidak dapat
dipandang sebagai pilar bangsa dan negara. Dengan kata lain,
penggunaan kata pilar dalam konteks ini dianggap menurunkan derajat
Pancasila sebagai dasar Negara. Perdebatan soal penggunaan istilah
“pilar” dan “dasar negara” bagi Pancasila pun tampaknya makin
meruncing, bahkan dapat berujung sengketa di Mahkamah Konstitusi.3

Namun demikian, MPR mempunyai argumentasi tersendiri mengenai
penggunaan istilah pilar dalam Empat Pilar kebangsaan tersebut.
Penyebutan Empat Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah
dimaksudkan dalam konteks kesederajatan bahwa keEmpat Pilar
tersebut memiliki kedudukan yang sederajat. Setiap pilar memiliki
tingkat, fungsi, dan konteks yang berbeda. Dalam hal ini, posisi
Pancasila tetap ditempatkan sebagai nilai fundamental berbangsa
dan bernegara.4 Atau ada yang mencoba mengambil jalan tengah
seperti yang dilakukan salah seorang anggota MPR dengan menyebut
ungkapan satu dasar dan tiga pilar. Satu dasar yang dimaksudkan
adalah Pancasila untuk menghindarkan dari penyamaan Pancasila
dengan tiga pilar lainnya.

Terlepas dari perdebatan soal ketidaktepatan untuk menggunakan
istilah pilar khususnya bagi Pancasila sebagai dasar Negara, tetapi
penulisan ini tetap menggunakan istilah Empat Pilar kebangsaan
termasuk Pancasila di dalamnya. Penggunaan istilah pilar semata-
mata dimaksudkan untuk memudahkan sosialisasi dan
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penggunaannya di tengah-tengah masyarakat. Bandingkan kalau
penggunaan ungkapan satu dasar dan tiga pilar, mungkin tidak akan
begitu mudah dan efektif digunakan. Juga penggunaan istilah pilar
sama sekali tidak berpretensi untuk menempatkan Pancasila sebagai
sederajat dengan tiga pilar lainnya.

Sesungguhnya yang dimaksud dengan Empat Pilar Berbangsa dan
Bernegara itu sendiri adalah kumpulan nilai-nilai luhur yang harus
dipahami oleh seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam
kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara
yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Melalui pengamalan
nilai-nilai Empat Pilar, maka diharapkan dapat mengukuhkan jiwa
kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme generasi penerus bangsa
untuk semakin mencintai dan berkehendak untuk membangun negeri.
Empat Pilar ini akan dapat menjadi panduan yang efektif dan nyata,
apabila semua pihak, segenap elemen bangsa, para penyelenggara
negara dan masyarakat konsisten mengamalkannya dalam arti yang
seluas-luasnya.

Secara lebih terperinci, yang termasuk ke dalam Empat Pilar
Berbangsa dan Bernegara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pancasila

Rumusan Pancasila secara lebih jelas telah dituangkan seperti yang
termuat dalam alinea keempat dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
yang merupakan Dasar Negara RI, juga merupakan Falsafah
Kehidupan Bangsa Indonesia dan merupakan Kepribadian Bangsa
Indonesia. Para pendiri negara yang kemudian menemukan
Pancasila sebagai dasar negara menyebutkan bahwa yang
dimaksud dasar di sini adalah philosofische grondslag, yaitu dasar
kefilsafatan bagi berdirinya Negara Indonesia yang diserap dari
weltanschauung, pandangan hidup bangsa yang berupa nilai-nilai
fundamental, yaitu nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan/
kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial (Kongres Pancasila,
2009: 53).

Dimasukkannya Pancasila sebagai bagian dari Empat Pilar,
semata-mata untuk menjelaskan adanya landasan ideologi dan
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dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu
Pancasila, yang menjadi pedoman penuntun bagi pilar-pilar
kebangsaan dan kenegaraan lainnya. Pilar Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika sudah terkandung
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, tetapi dipandang perlu untuk dieksplisitkan sebagai pilar-pilar
tersendiri sebagai upaya preventif mengingat besarnya potensi
ancaman dan gangguan terhadap negara Kesatuan Republik
Indonesia dan wawasan kebangsaan.5

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus menjadi jiwa
yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila baik sebagai
ideologi dan dasar negara sampai hari ini tetap kokoh menjadi
landasan dalam bernegara. Pancasila juga tetap tercantum dalam
konstitusi negara kita meskipun beberapa kali mengalami
pergantian dan perubahan konstitusi. Ini menunjukkan bahwa
Pancasila merupakan konsensus nasional dan dapat diterima oleh
semua kelompok masyarakat Indonesia. Pancasila terbukti mampu
memberi kekuatan kepada bangsa Indonesia, sehingga perlu
dimaknai, direnungkan, dan diingat oleh seluruh komponen bangsa.

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD NRI Tahun 1945)

UUD NRI Tahun 1945 merupakan penjabaran dari Pancasila sebagai
Konstitusi (Hukum Dasar) Tertulis bagi Bangsa dan Negara Republik
Indonesia, yang memuat Pokok Kaidah Negara yang Fundamental
yang hanya boleh diubah oleh para pendiri Bangsa Indonesia yakni
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar merupakan sumber
hukum tertinggi yang menjadi pedoman dan norma hukum yang
dijadikan sumber hukum bagi peraturan perundangan yang berada
di bawahnya. Untuk menjaga paham konstitusionalisme maka
dibentuklah Mahkamah Konstitusi yang diberi tugas untuk menjaga
Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi yang salah satu
tugasnya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar dimaksudkan agar tidak ada undang-undang yang
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bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sehingga ini memberikan penegasan bahwa
konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi merupakan puncak dari
seluruh peraturan perundang-undangan.

UUD NRI 1945 sejak disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 atau
selang satu hari dari Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sampai
saat ini telah mengalami perubahan atau amandemen sebanyak empat
kali. Berbagai peristiwa dan dinamika sosial dan politik yang terjadi di
republik ini menjadi salah satu faktor dilakukannya amandemen
terhadap konstitusi tertulis tersebut. Tentu saja amandemen yang
dilakukan dalam kerangka perbaikan-perbaikan sehingga UUD NRI
1945 dalam mengikuti perkembangan dan semangat zamannya.
Meskipun sudah mengalami amandemen sebanyak empat kali, namun
tidak ada jaminan bahwa amandemen keempat merupakan yang
paling akhir, karena boleh jadi amandemen tersebut belum dilakukan
secara komprehensif.

Perkembangan UUD NRI 1945 di Indonesia mengalami lima
periodisasi sejak tahun 1945 sampai sekarang, yaitu:

1. UUD 1945; periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949

2. Konstitusi RIS; periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950

3. UUDS 1950; periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959

4. UUD NRI 1945 yang berlaku lagi sejak Dekrit periode 5 Juli 1959-
98 sampai sekarang

Secara singkat periodisasi tersebut dapat digambarkan sebagai
berikut:

1. Periode Pertama (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)

Pada periode ini saat negara kita menyatakan kemerdekaan
pada tanggal 17 Agustus 1945 belum mempunyai
Rechtverfassung atau UUD. Baru sehari selepas tanggal 17
Agustus 1945 yaitu pada tangal 18 Agustus 1945 barulah
memiliki UUD yang telah disusun sejak BPUPKI (Badan
Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
atau dapat disebut juga Dokuritsu Junbi Cosakai yang dipimpin
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dr. Radjiman Wediodiningrat. BPUPKI merupakan badan
persiapan kemerdekaan yang tidak terlepas dari intervensi
Jepang dalam pendiriannya.

2. Periode kedua (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)

Pada periode ini Indonesia mengalami agresi militer Belanda
yang mengharuskan mengubah bentuk negara yang bermodel
Presidensil menjadi model pemerintahan Parlementer.
Selanjutnya akibat dari berubahnya model pemerintahan
Indonesia sehingga haruslah mengubah konstitusi negara.
Konstitusi negara Indonesia berubah menjadi parlementer yang
menjadikan Presiden Soekarno sebagai Kepala Negara bukan
Kepala Pemerintahan.

UUD 1945 lalu berubah menjadi UUD RIS (Undang-undang
Republik Indonesia Serikat). Pada Konfrensi Meja Bundar (KMB)
dalam Konfrensi tersebut dihasilkan persetujuan pokok yaitu :

1. Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat

2. Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat

3. Didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan
Belanda

Dan seluruhnya disetujui oleh pihak Indonesia sebagai suatu
persetujuan bersama yang mulai berlaku pada tanggal 27
Desember 1949. Wilayah Indonesia yang terbagi-bagi yang
diatur dengan pasal UUD RIS dengan 16 negara bagian
berdasarkan perjanjian Renvile.

3. Periode ketiga (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)

Akibat UUD RIS merupakan paksaan dari Belanda dan bersifat
sementara maka Soekarno dan para Tokoh Bangsa berkumpul
kembali untuk merumuskan kembali secara baik UUD yang
terbaik. Proses peralihan ini mengharuskan mengganti terlebih
dahulu UUD RIS dengan UUDS 1950 yang bersifat sementara
dan mengatur tentang pembubaran RIS menjadi RI.
Pembubaran tersebut diproklamirkan oleh Soekarno dihadapan
parlemen (DPRS). Pembubaran yang dilakukan oleh Soekarno
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memiliki alasan yang tidak bisa dibantah oleh Belanda di mana
berdasarkan UUD RIS pasal 43 yang menyebutkan:

“Dalam penyelesaian susunan federasi RIS maka berlakulah
asas pedoman, bahwa kehendak rakyatlah di daerah-daerah
bersangkutan yang dinyatakan dengan merdeka menurut
jalan demokrasi, memutuskan status yang kesudahnnya
akan diduduki oleh daerah-daerah tersebut dalam federasi.”

Selanjutnya naskah UUD baru ini diberlakukan secara resmi
mulai 17 agustus 1950, yaitu dengan ditetapkannya UU no 7
tahun 1950.

Berbeda dengan UUD RIS  yang tidak sempat mewujudkan
Konstituante, maka di bawah UUDS 1950 sebagai realisasi dari
pasal 134, telah dilaksanakan pemilu pada bulan Desember
1955 untuk memilih anggota konstituante. Pemilihan umum ini
dilaksanakan pada tanggal 10 November 1956 di Bandung dan
diresmikanlah konstituante dengan legalisasi pemilu
berdasarkan UU no 7 tahun 1953.

Masa konstituante inilah yang mengulang sejarah perdebatan
alot pada landasan idiil negara yaitu Pancasila, dalam kurun
waktu kurang lebih 2,5 tahun konstituante tidak dapat
merumuskan UUD yang sempurna sehigga pada tanggal 22
April 1959 Sokarno memberikan amanatnya pada rapat pleno
konstituante berisi anjuran penetapan UUD 1945 yang lalu
karena perdebatan antara beberapa kubu yang kuat dan tidak
memberikan hasil. Amanat tersebut dituangkan dalam Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 yang diumumkan kepada halayak umum
dan kembalinya UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi
Indonesia.

4. Periode keempat (5 Juli 1959 – hingga kini)

Setelah runtuhnya rezim Orde lama maka bangkitlah Soeharto
sebagai pahlawan yang menggantikan Soekarno. Soeharto
setelah melakukan penumpasan Gerakan 30 September Partai
Komunis Indonesia (G30SPKI) menjadikan UUD 1945 sebagai
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kitab suci yang selalu harus ditaati. Penjelasan pada makna
pasal-pasal pada UUD 1945 memiliki dua pendapat:

1. UUD 1945 hanya terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh
saja. Penjelasan bukanlah bagian resmi dari UUD 1945.

2. UUD 1945 terdiri dari Batang Tubuh, Pembukaaan, dan
Penjelasan. Jadi Penjelasan UUD tersebut merupakan
bagian resmi dari UUD 1945.

Dengan pendapat kedua yang menyatakan bahwa penjelasan
UUD 1945 merupakan bagian dari Konstitusi sehingga dengan
begitu Soeharto menggunakan penjelasan UUD sebagai alat
untuk mengkontrol pola pikir bangsa sehingga menjadi
kendaraan kekuasaan rezim ORBA. Singkat cerita runtuhnya
masa ORBA membuat rakyat Indonesia tidak mengsakralkan
kembali UUD 1945 sebagai kitab suci yang lalu terjadi
amandemen sebanyak 4 kali.

3. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

NKRI merupakan amanat dari para pendiri Bangsa Indonesia yang
termaktub dalam batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 tentang bentuk
negara yang menyatakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik
Indonesia disingkat NKRI.Bhinneka Tunggal Ika dan Integrasi
NasionalBhinneka Tunggal Ika dan Integrasi Nasional88

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, sejarah Bangsa
Indonesia dimulai dari sejarah menyusun pemerintahan, politik,
dan administrasi negara. Landasan yang dijadikan pijakan adalah
konstitusi dan ideologi. Atas dasar tersebut, pada 18 Agustus 1945,
diselenggarakan sidang PPKI yang berhasil menetapkan Undang-
Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara dan menetapkan
Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai
Wakil Presiden.

Dalam rapat BPUPKI yang membahas rancangan undang-undang
dasar, permasalahan bentuk negara menjadi salah satu
pembahasan yang diperdebatkan secara serius. Usulan bentuk
negara yang muncul pada waktu itu yaitu negara kesatuan dan
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negara federal. Namun kemudian disepakati bentuk Negara
Indonesia ialah negara kesatuan, sebagaimana tertera dalam
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pilihan BPUPKI ini
tidak lagi dipersoalkan ketika pada 18 Agustus 1945 PPKI
menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.6

Soekarno mengulas pemikiran bahwa nasionalisme Indonesia atau
negara kesatuan adalah sebuah takdir. Hal ini terungkap dalam
pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945, yaitu sebagai berikut:

“Allah S.W.T membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau
kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana
“kesatuan-kesatuan” di situ. Seorang anak kecil pun -jikalau ia
melihat peta dunia- ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan
Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat
ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara 2
lautan yang besar, Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, dan di
antara 2 benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Seorang
anak kecil dapat mengatakan, bahwa pulau-pulau Jawa,
Sumatera, Borneo, Selebes, Halmahera, Kepulauan Sunda
Kecil, Maluku dan lain-lain pulau kecil di antaranya, adalah satu
kesatuan. Demikan pula tiap-tiap anak kecil dapat melihat pada
peta bumi, bahwa pulau-pulau Nippon yang membentang pada
pinggir timur Benua Asia sebagai golfbreker atau penghadang
gelombang lautan Pasifik, adalah satu kesatuan.

Anak kecil pun dapat melihat, bahwa tanah India adalah satu
kesatuan di Asia Selatan, dibatasi oleh Lautan Hindia yang luas
dan Gunung Himalaya. Seorang anak kecil pula dapat
mengatakan, bahwa kepulauan Inggris adalah satu kesatuan.

Griekenland atau Yunani dapat ditunjukkan sebagai satu
kesatuan pula. Itu ditaruhkan oleh Allah S.W.T demikian rupa.
Bukan Sparta saja, bukan Athena saja, bukan Macedonia saja,
tetapi Sparta plus Athena plus Macedonia plus daerah Yunani
yang lain-lain -segenap kepulauan Yunani- adalah satu kesatuan.

Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah darah kita,
tanah air kita? Menurut geopolitik, maka 150
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Indonesialah tanah air kita. Indonesia yang bulat-bukan Jawa
saja, bukan Sumatera saja, atau Borneo saja, atau Selebes
saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap
kepulauan yang ditunjuk oleh Allah SWT menjadi suatu
kesatuan antara dua benua dan dua samudera-itulah tanah air
kita!

Maka jikalau saya ingat perhubungan antara orang dan tempat-
antara rakyat dan buminy- maka tidak cukuplah definisi yang
dikatakan Ernest Renan dan Otto Bauer itu. Tidak cukup le
desir d’etre ensemble, tidak cukup definisi Otto Bauer aus
Schiksalsgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft
itu.

Maaf, Saudara-saudara, saya mengambil contoh
Minangkabau. Di antara bangsa Indonesia, yang paling ada le
desir d’etre ensemble adalah rakyat Minangkabau, yang
banyaknya kira-kira 2 milyun.Rakyat ini merasa dirinya satu
keluarga. Tetapi Minangkabau bukan satu kesatuan, melainkan
hanya satu bagian kecil dari satu kesatuan! Penduduk Yogya
pun adalah merasa le desir d’etre ensemble, tetapi Yogya pun
hanya satu bahagian kecil dari satu kesatuan. Di Jawa Barat
rakyat Pasundan sangat merasakan le desir d’etre ensemble,
tetapi Sunda pun hanya satu bagian kecil dari satu kesatuan.

Pendek kata, bangsa Indonesia -Natie Indonesia- bukanlah
sekadar contoh satu golongan orang yang hidup dengan le desir
d’etre ensemble di atas daerah yang kecil seperti Minangkabau,
atau Madura, atau Yogya, atau Sunda, atau Bugis, tetapi bangsa
Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang menurut
geopolitik, yang telah ditentukan oleh 151

Allah SWT, tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia
dari ujung Utara Sumatera sampai ke Irian! Seluruhnya! Karena
antara 70.000.000 ini sudah ada le desir d’etre ensemble, sudah
terjadi Charaktergemeinschaft! Natie Indonesia, bangsa
Indonesia, umat Indonesia jumlah orangnya adalah 70.000.000,
tetapi 70.000.000 yang telah menjadi satu, satu, sekali lagi satu!
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Ke sinilah kita semua harus menuju: Mendirikan satu Nationale
Staat, di atas kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera
sampai ke Irian. Saya yakin tidak ada satu golongan di antara
Tuan-tuan yang tidak mufakat, baik Islam maupun golongan
yang dinamakan “golongan kebangsaan”. Ke sinilah kita harus
menuju semuanya.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD
NRI) Tahun 1945 penegasan tentang Negara Kesatuan terdapat
pada Pasal 1 ayat (1)  yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia
ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.” Pasal yang
dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah
anak bangsa pada 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda,
yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan, satu tanah
air yaitu Indonesia. Penghargaan terhadap cita-cita luhur para
pendiri bangsa (The Founding Fathers) yang menginginkan
Indonesia sebagai negara bangsa yang satu merupakan bagian
dari pedoman dasar bagi MPR 1999-2004 dalam melakukan
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.  Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin
kukuh setelah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimulai dari adanya
kesepakatan MPR yang salah satunya adalah tidak mengubah
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagai bentuk f inal negara bagi bangsa
Indonesia.Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk
negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan
adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara
Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide
persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai
latar belakang (dasar pemikiran).

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara
yang dipilih sebagai komitmen bersama. Negara Kesatuan
Republik Indonesia adalah pilihan yang tepat untuk mewadahi
kemajemukan bangsa. Oleh karena itu komitmen kebangsaan akan
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi suatu
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“keniscayaan” yang harus dipahami oleh seluruh komponen
bangsa. Dalam Pasal 37 ayat (5) secara tegas menyatakan bahwa
khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
tidak dapat dilakukan perubahan karena merupakan landasan
hukum yang kuat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak
dapat diganggu gugat.

4. Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika yang berarti walaupun kita berbeda-beda,
namun tetap satu Indonesia adalah sebagai perwujudan sila
Persatuan Indonesia dari Pancasila. Bhinneka Tunggal
Ikamerupakan semboyan negara sebagai modal untuk bersatu.
Kemajemukan bangsa merupakan kekayaan kita, kekuatan kita,
yang sekaligus juga menjadi tantangan bagi kita bangsa Indonesia,
baik kini maupun yang akan datang. Oleh karena itu kemajemukan
itu harus kita hargai, kita junjung tinggi, kita terima dan kita hormati
serta kita wujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Bhinneka Tunggal Ika yang telah menjadi pandangan hidup bangsa
Indonesia sejak dahulu tampaknya sesuai sekali dengan semangat
kemajemukan yang dewasa sedang menjadi perhatian banyak
kalangan, yakni yang dikenal dengan istilah multikulturalisme.
Dengan demikian, boleh dikatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika
adalah multikulturalisme itu sendiri. Menurut, C. W. Watson7

membicarakan multikulturalisme atau masyarakat multikultural
adalah membicarakan tentang masyarakat –negara, bangsa,
daerah, bahkan lokasi geografis terbatas seperti kota atau
sekolah—yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kebudayaan
yang berbeda-beda. Tetapi perbedaan yang ditekankan di sini
adalah perbedaan dalam kesederajatan. Itulah yang sesungguhnya
tergambar dalam masyarakat Indonesia sampai saat ini. Meskipun
ada banyak sekali suku, bahasa, agama dan sebagainya tetapi di
antara mereka tidak ada perbedaan atau diskriminasi, semuanya
diperlakukan secara sederajat.

Menurut Parekh8, multikulturalisme terbagi ke dalam beberapa
jenis, yaitu sebagai berikut:
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a. Multikulturalisme Isolasionis

Yang dimaksud istilah ini adalah bahwa  masyarakat dengan
segala macam kelompok kultural yang terdapat di dalamnya
menjalankan hidup secara otonom atau mandiri dan terlibat
dalam interaksi minimal satu sama lain. Dalam konteks ini,
kehidupan multikulturalisme hanya berlangsung dalam ruang
lingkup yang kecil dan terbatas.

b. Multikulturalisme Akomodatif

Multikulturalisme akomodatif terjadi ketika dalam sebuah
masyarakat terdapat sebuah kultur yang dominan dari
masyarakat-masyarakat lainnya. Kultur yang dominan tersebut
kemudian membuat penyesuaian-penyesuaian dan akomodasi-
akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas.
Masyarakat ini merumuskan dan menerapkan undang-undang,
hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural,
dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk
mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka.
Begitupun sebaliknya, kaum minoritas tidak menantang kultur
dominan. Multikulturalisme ini diterapkan di beberapa negara
Eropa. Di Perancis, misalnya, banyak sekali terdapat kultur yang
berkembang di sana selain kultur orang Perancis sendiri sebagai
yang dominan, seperti kultur Arab, Latin dan sebagainya. Semua
kultur selain kultur Perancis tidak melakukan penentangan
karena kultur yang dominan melakukan akomodasi dan
penyesuain.

c. Multikulturalisme Otonomis.

Yang dimaksud adalah bahwa masyarakat plural yang
kelompok-kelompok kultural utamanya berusaha mewujudkan
kesetaraan (equality) dengan budaya dominan dan meng-
inginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara
kolektif bisa diterima. Perhatian pokok kultural ini adalah untuk
mempertahankan cara hidup mereka, yang memiliki hak yang
sama dengan kelompok dominan; mereka menantang kelompok
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dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat yang
semua kelompoknya bisa eksis sebagai mitra sejajar.

d. Multikulturalisme Kritikal/Interaktif

Model kulturalisme ini menunjukkan bahwa masyarakat plural
yang kelompok-kelompok kulturalnya tidak terlalu terfokus
(concerned) dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih
membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan
menegaskan perspektif-perspektif khas mereka.

e. Multikulturalisme Kosmopolitan

Yang dimaksudakan adalah bahwa masyarakat plural yang
berusaha menghapus batas-batas kultural sama sekali untuk
menciptakan sebuah masyarakat tempat setiap individu tidak
lagi terikat kepada budaya tertentu, sebaliknya secara bebas
terlibat dalam percobaan-percobaan interkultural dan sekaligus
mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.

Multikulturalisme yang meniscayakan adanya perbedaan itu
sesungguhnya mengusung semangat untuk hidup
berdampingan secara damai (peaceful coexistence) dalam
perbedaan kultur yang ada. Menurut Parsudi Suparlan dalam
seminar Menuju Indonesi Baru: Dari Masyarakat Majemuk ke
Masyarakat Multikultural di Yogyakarta pada Agustus 20019,
fokus multikulturalisme adalah pada pemahaman dan hidup
dengan perbedaan sosial dan budaya, baik secara individual
maupun secara kelompok dan masyarakat. Individu dalam hal
ini dilihat sebagai refleksi dari kesatuan sosial dan budaya di
mana mereka menjadi bagian darinya.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa perbedaan dalam
perspektif multikulturalisme bukanlah sesuatu yang bersifat
negatif, tetapi justeru karena adanya perbedaan itulah manusia
bisa saling memberikan warna satu sama lain dalam kehidupan
mereka. Tanpa perbedaan hidup akan terasa hambar.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, benih-benih
multikulturalisme sesungguhnya telah ada sejak dahulu, sebab
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negeri ini terdiri dari beraneka ragam suku bangsa sebagaimana
terangkum dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Suku-
suku bangsa tersebut bagaikan sebuah mozaik yang hidup
berdampingan dengan damai. Masing-masing suku mempunyai
corak budaya sendiri-sendiri yang sangat jelas dan belum
tercampur oleh warna budaya dari suku lain. Tentu saja mozaik
kebudayaan diharapkan akan tetap seperti itu, bahkan kalau
bisa lebih dari sekadar hidup berdampingan secara damai.

Revitalisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara sangat penting
dalam konteks pembangunan karakter bangsa Indonesia dalam
berbagai dimensi kehidupannya baik politik, ekonomi, sosial, budaya,
hokum dan lain sebagainya. Karakter berasal dari bahasa Yunani yang
berarti “to mark” atau menandai dan memfokuskan bagaimana
mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah
laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus dan perilaku jelek
lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang
perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter
mulia. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1995:445), istilah
“karakter” berarti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang
membedakan seseorang dari yang lain: tabiat, watak.

Dalam istilah Inggris, karakter berpadanan dengan “character” yang
dalam Oxford Advace Learner’s Dictionary of Current English (2000)
dapat diartikan: (1) All the qualities and features that make a person,
groups of people, and places different from others (semua baik kualitas
maupun ciri-ciri yang membuat seseorang, kelompok orang atau
tempat berbeda dari yang lain); (2) The way the something is, or a
particular quality or peature that a thing, an event or a place has (cara
yang khas atau kekhasan yang dimiliki oleh sesuatu, peristiwa atau
tempat); (3) Strong personal qualities such as the ability to deal with
difficult or dangerous situations (kualitas pribadi yang tangguh
misalnya kemampuan dalam menghadapi situasi yang sulit atau
berbahaya); (4) The interesting or unusual quality that a place or a
person has (kualitas menarik dan luar biasa yang dimiliki suatu tempat
atau orang); (5) a person, particularly an unpleasant or strange one
(orang yang aneh atau tidak menyenangkan); (6) an interesting or
unusual person (orang yang menarik dan luar biasa); (7) The opinion
the people have of you, particularly of whether you can be trusted or
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relied on (pendapat khalayak tentang anda, apakah anda dapat
dipercaya). Dari penjelasakan konsep karakter di atas, maka karakter
pada nomor (5) dan (6) lebih bersifat informal sedangkan nomor (7)
mengandung pengertian yang lebih bersifat formal.

Sementara itu dalam National Conference on Character Bulding,
Jakarta (2005), “Character has been defined as the inner disposition
conductive to right conduct. It is a person’s collection of attitudes and
habits which enable and facilitate moral action”. Dengan demikian,
dapat dijelaskan bahwa karakter adalah sikap internal seseorang yang
mendukung untuk melakukan tindakan yang benar. Ia merupakan
sekumpulan sikap dan kebiasaan seseorang untuk memungkinkan
dan memfasilitasinya untuk tindakan moral.

Kalau dikaitkan dengan bangsa sehingga menjadi istilah karakter
bangsa dapat dipahami sebagai sesuatu yang menunjuk pada kualitas
jati diri bangsa dihadapkan dengan bangsa-bangsa lain. Maka, karakter
bangsa Indonesia merujuk pada kualitas-kualitas kejiwaan yang dimiliki
bangsa Indonesia yang menjadi jati dirinya sehingga merupakan nilai
unggul dari bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Ungkapan
membangun karakter bangsa merujuk pada upaya-upaya yang
dilakukan suatu bangsa agar memiliki kualitas-kualitas kejiwaan
tersebut sehingga menjadi jati dirinya dengan berbagai cara dan
strategi yang antara lain dapat dilakukan melalui pendidik

Dengan demikian, pembangunan karakter bangsa dapat dijelaskan
sebagai upaya kolektif-sistemik suatu negara kebangsaan untuk
mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai
dengan dasar dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi
kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global
yang berkeadaban untuk membentuk bangsa yang tangguh,
kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong,
patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi Ipteks berdasarkan
Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa.

Selanjutnya memperkuat pernyataan tersebut Maswardi Rauf (2008:
88) menegaskan, karakter bangsa adalah “sifat yang melekat pada
bangsa secara keseluruhan yang terlihat dari pola pikir dan tingkah
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laku yaitu kultur/budaya atau nilai yang dianut oleh warga masyarakat
untuk menjadi pedoman dalam bertingkah laku”. Berdasarkan
pendapat di atas karakter bangsa dapat terbangun melalui budaya
yang ada di masyarakat. Sedangkan budaya-budaya tersebut di
kristalisasikan dan melahirkan suatu pandangan hidup bersama yang
kita kenal dengan Pancasila. Sehingga keberadaan nilai-nilai Pancasila
perlu terus dibina, dikembangkan dan dilestarikan.

Pembinaan karakter bangsa dengan nilai-nilai Pancasila bertujuan
agar bangsa Indonesia mampu bersikap dan bertingkah laku dengan
sepatutnya sehingga mampu mengantar bangsa menuju kesuksesan
hidup sesuai dengan cita-cita bangsa. Kesuksesan hidup suatu
bangsa tergantung bagaimana bangsa tersebut dapat membawa diri
sesuai dengan cita-cita yang didambakannya, serta mampu untuk
mengantisipasi secara tepat tantangan zaman. Dengan demikian
sumber karakter adalah belief system yang telah terpatri dalam
sanubari bangsa, serta tantangan dari luar sehingga membentuk
sikap dan perilaku yang akan mengantar bangsa mencapai kehidupan
yang sukses. Bagi bangsa Indonesia belief system ini tiada lain adalah
Pancasila yang di dalamnya terdapat konsep, prinsip dan nilai yang
merupakan faktor endogen bangsa Indonesia dalam membentuk
karakternya.

Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa (2010: 7) menyebutkan
bahwa karakter bangsa merupakan “kualitas perilaku kolektif
kebangsaan yang unik-baik tercermin dalam kesadaran, pemahaman,
rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara dari hasil olah
pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang atau
sekelompok orang”. Sehingga individu yang telah dijiwai oleh sila-sila
Pancasila melaksanakan nilai-nilai berikut :

1. Karakter yang bersumber dari olah hati, antara lain beriman dan
bertakwa, jujur, amanah, adil, tertib, taat aturan, bertanggung jawab,
berempati, berani, mengambil resiko, pantang menyerah, rela
berkorban, dan berjiwa patriotik

2. Karakter yang bersumber dari olah pikir antara lain cerdas, kritis,
kreatif, inovatif, ingin tahu, produktif, berorientasi ipteks dan reflektif
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3. Karakter yang bersumber dari olah raga antara lain: bersih, sehat,
sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif,
determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih

4. Karakter yang bersumber dari olah rasa dan karsa antara lain,
kemanusiaan, saling menghargai, gotong royong, kebersamaan,
ramah, hormat, toleran, nasionalis, peduli, kosmopolit,
mengutamakan kepentingan umum, cinta tanah air, bangga
mengunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras,
dan beretos kerja (Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa,
2010: 22).

Karakter bangsa Indonesia secara garis besar dapat dilihat dari
sejumlah ciri-cirinya sebagai berikut:

a. Rasa saling menghormati dan saling menghargai

Sebangsa yang majemuk dan multikultural di mana masyarakat
Indonesia terdiri dari berbagai macam etnis, suku, agama,
bahasan dan sebagainya, bangsa Indonesia tetap mamu berjalan
dengan baik tanpa banyak terdapat gejolak-gejolak sosial dan politik
yang luar biasa. Hal tersebut tentu saja karena adanya saling
menghormati dan menghargai antar sesame masyarakat yang
bermacam-macam. Dengan ikatan Bhinneka Tunggal Ika, yakni
meskipun berbeda-beda tetapi satu tujuan, terdapat ikatan
solidaritas yang kuat di antara masyarakat Indonesia. Di Indonesia
tidak jarang terjadi pencampuran dan pembauran sosial misalnya
perkawinan antar beda suku dan agama tanpa menimbulkan konflik
yang berkepanjangan.

b. Adanya rasa kebersamaan dan tolong menolong

Rasa kebersamaan dan tolong menolong antara masyarakat
Indonesia sesungguhnya terjalin sejak zaman pra kemerdekaan
sampai saat ini. Hal ini antara lain karena didorng oleh kesamaan
nasib di antara mereka. Pada saat pra kemerdekaan, misalnya,
seluruh masyarakat Indonesia mengalami nasib yang sama, yakni
dijajah oleh bangsa-bangsa asing seperti Portugis, Belanda dan
Jepang. Pada saat yang sama para penjajah tersebut mereka
jadikan sebagai musuh bersama sehingga seluruh elemen
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masyarakat Indonesia bahu membahu secara bersama-sama
mengusir penjajah dari bumi pertiwi semi meraih kemerdekaan
yang mereka idam-idamkan bersama. Rasa kebersamaan dan
tolong menolong terus menerus dipupuk oleh masyarakat
Indonesia setelah Indonesia merdeka untuk bersama-sama
mengisi kemerdekaan dan melakukan pembangunan Negara
Indonesia yang baru merdeka. Sampai saat ini pun rasa
kebersamaan dan sikap suka tolong menolong masih tetap dirawat
dengan baik sehingga bangsa Indonesia sangat dikenal di seluruh
dunia mengenai sikapnya tersebut.

c. Rasa persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa

Negara Indonesia adalah Negara kepulaun yang terdiri dari ribuan
pulau, tetapi dengan adanya ikatan keindonesiaan yang mengikat
pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke tersebut
bangsa Indonesia tidak terpecah-pecah. Melalui salah satu
Pilarnya, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),
bangsa Indonesia bersatu padu untuk mempertahankan
kedaulatannya dari berbagai ancama nasional baik dari dalam
maupun luar negeri. Potensi-potensi separatisme pun pada
gilirannya dapat dipadamkan meskipun mendapatkan sokongan
dari pihak-pihak asing yang memancing di air keruh. Republik
Maluku Selatan (RMS), Organisasi Papua Merdeka dan Gerakan
Aceh Merdeka sampai hari ini tetap berada dalam pangkauan
NKRI.10

d. Rasa peduli dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang menganut
ideologi kolektivisme di mana setiap individu dalam masyarakat
Indonesia berusaha untuk mementingkan kehidupan sosial dengan
cara memberikan perhatian dan kepedulian. Contoh kepedulian
yang paling terkenal di kalangan masyarakat Indonesia adalah
gotong royong. Kolektivisme berbeda dengan ideologi individualism
yang dianut oleh sebagian besar Negara Barat dan Amerika.
Individualisme yang dilahirkan dari ideologi kapitalisme liberalisme
memang sangat menekankan kepentingan individu. Dalam
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kehidupan sosial-kemasyarakatan di Barat dan Amerika  seringkali
mereka tidak memperdulikan kepentingan orang lain. Asal mereka
sudah dapat hidup dengan layak itulah yang mereka inginkan tidak
peduli jika di sekitarnya banyak orang yang membutuhkan uluran
tangan.

e. Adanya moral, akhlak yang dilandasi oleh nilai-nilai agama

Seperti diketahui bahwa bangsa Indonesia dikenal dunia sebagai
bangsa yang religius. Nilai-nilai agama, agama apapun, dijadikan
sebagai acuan dalam kehidupan mereka. Itulah kenapa misalnya
meskipun Indonesia seperti hanya Negara-negara demokratis
memberikan kebebasan kepada seluruh rakyatnya, tetapi
kebebasan tersebut tetap dalm koridor-koridor moral dan akhlak,
tidak kebebasan yang sekehendak hati sehingga melanggar koridor
tersebut. Jika di Barat atas nama kebebasan orang boleh berbuat
sekehendaknya, misalnya kehidupan seks sebelum nikah, maka
kebebasan seperti itu tidak dapat direalisasikan di tengah
masyarakat Indonesia karena jelas-jelas bertentangan dengan
nilai-nilai agama. Apalagi tegas-tegas sila pertama dari Pancasila
menegaskan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga mengandung
arti bahwa nilai-nilai agama harus dipegang teguh oleh seluruh
masyarakat Indonesia.

Selain ciri-ciri di atas terdapat pula nilai-nilai yang dianggap mampu
membangun karakter bangsa Indonesia sampai saat ini. Nilai-nilai
tersebut adalah:

a. Nilai kejuangan

Nilai kejuangan yang dimaksud adalah bahwa pencapaian yang
telah dialami oleh bangsa Indonesia sampai saat ini berupa
kemajuan dalam berbagai bidang baik materil maupun non-material
hendakanya disadari oleh segenap masyarakat Indonesia bahwa
hal itu terjadi karena adanya semangat juang yang tinggi. Indonesia
mampu mengusir penjajah dan meraih kemerdekaan tentu karena
adanya nilai kejuang untuk membebaskan diri dari cengkeraman
imprialisme. Bangsa Indonesia mampu mengisi kemerdekaan
dengan program-program pembangunan dalam berbagai bidang
bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, hokum dan
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sebagainya juga karena didorong oleh nilai kejuangan untuk
menjadikan bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lain,
bukan hanya di tingkat Asia tetapi juga di tingkat dunia.

b. Nilai semangat atau spirit

Semua perbuatan manusia akan mencapai hasil yang maksimal
antara lain karena didorong oleh semangat yang tinggi dari manusia
itu sendiri. Seorang pejuang berhasil di medan tempur karena
didorong oleh semangat untuk membebaskan Tanah Airnya dari
penjajahan seperti yang dilakukan para pejuang-pejuang negeri ini
di masa perang dulu. Seorang atlit akan berjuang habis-habisan
memperoleh medali tertinggi karena adanya semangat untuk
memberikan yang terbaik bagi negaranya. Perjalanan kehidupan
berbangsa dan bernegara dapat berjalan cukup baik sampai saat
ini juga karena adanya dorongan semangat yang tinggi dari para
aktornya.

c. Nilai gotong royong

Bagi masyarakat Indonesia gotong royong bukanlah hal asing
melainkan sudah menjadi urat nadinya. Menurut presiden pertama
Indonesia, Soekarno atau Bung Karno, gotong royong merupakan
inti dari Pancasila. Semua sila yang lima tersebut sebenarnya dapat
diperas menjadi satu yaitu gotong royong. Ungkapan Bung Karno
dalam salah satu pidatonya menegaskan:

“Jikalau saya peras lima…..menjadi satu, maka dapatlah saya 
satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan ‘gotong
royong’. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara
gotong royong”.

d. Nilai kepedulian atau solidaritas

Solidaritas baik mekanis maupun organis, mengacu pada
pemikirannya Emile Durkheim,11 mempunyai peran yang sangat
penting dalam membangun karakter bangsa Indonesia. Rasa
kepedulian dan solidaritas ini memang benar-benar telah
menjadikan karakter bangsa Indonesia yang membedakannya
dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Sejalan dengan sila
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kedua dari Pancasila, “Kemanusian Yang Adil dan Beradab”
karakter kepedulian dan solidaritas itu benar-benar dapat
diejawantahkan oleh masyarakat Indonesia di manapun mereka
berada.

e. Nilai sopan santun

Sebagai negara yang berada di wilayah peradaban dunia bagian
timur bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang sangat
ramah dan sopan terhadap orang-orang atau bangsa lain. Tentu
saja nilai sopan santun tersebut sangat menunjang dalam
membangun karakter bangsa Indonesia. Baik dalam konteks
pergaulan intra Negara maupun antar Negara nilai sopan santun
memiliki peran yang sangat signifikan sehingga membuat orang
atau Negara lain merasa segan dan pada gilirannya melakukan
hal yang sama.

f. Nilai persatuan dan kesatuan

Tentu saja nilai persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat
Indonesia berperan penting dalam membangun karakter bangsa
Indonesia. Tanpa adanya nilai tersebut jelas akan sulit bagi bangsa
Indonesia mencapai tujuan negaranya seperti yang termaktub
dalam pembukaan UUD NRI 1945. Bagaimana mungkin tujuan
Negara akan tercapai jika misalnya terjadi keretakan atau
pertentangan antar berbagai elemen bangsa Indonesia. Alih-alih
tercapai yang ada justeru adalah perpecahan yang kian tajam di
kalangan mereka. Banyak contoh kasus Negara-negara yang
sampai saat ini masih akrab dengan perpecahan internal.

g. Nilai kekeluargaan

Masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat yang sangat
mementingkan nilai kekeluargaan baik dalam pengertian yang
sempit yakni keluarga yang sebenarnya maupun keluarga dalam
pengertian yang lebih luas yaitu masyarakat dan bangsa secara
keseluruhan. Nilai kekeluargaan tersebut tercermin dalam berbagai
aspek kehidupan nasional baik politik, ekonomi, sosial dan budaya.
Dalam kehidupan ekonomi, misalnya, nilai kekeluargaan tersebut
tercermin dalam ekonomi berbasis koperasi di mana ekonomi
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seperti ini sangat mementingkan usaha bersama untuk
mendapatkan kesejahteraan secara bersama-sama pula. Itulah
hakikatnya kekeluargaan di mana setiap anggota keluarga memiliki
keinginan untuk membantu dan menolong anggota keluarga lainnya
serta tidak membiarkan anggota keluarga lain menderita atau
sengsara.

h. Nilai tanggung jawab

Nilai tanggung jawab juga merupakan hal yang kental dalam
karakter masyarakat Indonesia. Dalam konteks masyarakat
Indonesia yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi rasa tanggung
jawab atas apapun yang keluar dari diri baik berupa perkataan
maupun perbuatan akan terus terpatri. Termasuk dalam hal
kebebasan dalam bidang politik, misalnya, tetap harus disertai
dengan rasa tanggung jawab sosial. Orang memang diberikan
kebebasan di negeri ini terutama setelah adanya masa reformasi,
tetapi kebebasan yang diberikan tetap berada dalam koridor
tanggung jawab sosial tersebut. Inilah karakter bangsa Indonesia
yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Nilai-nilai yang terdapat di dalam keEmpat Pilar tersebut merupakan
sesuatu yang sangat fundamental bagi kehidupan kebangsaan dan
kenegaraan Indonesia baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial,
budaya, hukum dan sebagainya. Betapa denyut nadi kehidupan
bangsa ini tidak dapat lepas dari nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai yang
terdapat dalam Pancasila, misalnya, dari mulai sila yang pertama
sampai kelima, memainkan peran yang sangat penting dalam
perjalanan kehidupan bangsa ini. Kehidupan sosial-keagamaan yang
berlangsung secara toleran dan harmonis di bumi Indonesia, untuk
menyebut salah satu contoh saja, tidak ragu lagi merupakan
pengejawantahan dari sila yang pertama. Dalam konteks ini, barangkali
Indonesia dapat dijadikan sebuah prototipe negara yang berhasil
merawat kehidupan sosial-keagamaan secara lebih baik dari negara-
negara lain di dunia. Hal yang sama juga terlihat pada realisasi sila-
sila lainnya dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Nilai-nilai yang terdapat di dalam Empat Pilar Berbangsa dan
Bernegara inilah yang sesungguhnya memainkan peranan sangat
penting dalam membangun karakter bangsa Indonesia yang pada
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gilirannya mampu menjadikan bangsa ini dihormati dan disegani oleh
bangsa-bangsa lain. Dalam konteks percaturan global, bukanlah
rahasia lagi bahwa Indonesia kerap dijadikan contoh sehingga banyak
didatangi kalangan luar negeri untuk mempelajari bagaimana nilai-
nilai tersebut mampu diterapkan dengan baik. Dengan realitas
kemajemukan yang paling kompleks di dunia baik dari suku, bahasa,
agama dan sebagainya, namun ternyata para pemimpin bangsa ini,
terutama para founding fathersnya dapat mengikatnya dalam simpul
satu kesatuan bernama Republik Indonesia. Tidak heran kalau hanya
sedikit terdapat potensi perpecahan atau konflik di kalangan warga
Indonesia.

Sejak Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar Negara Republik
Indonesia karakter kebangsaan Indonesia sudah terjalin dengan
demikian kuat. Kelima sila yang terdapat di dalam Pancasila tersebut
menjadi dasar atau fondasi  bagi praktik-praktik  politik di Negara
Indonesia. Kelima sila tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai yang terkandung adalah Negara yang didirikan adalah
pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang
Maha Esa. Oleh karena itu, segala penyelenggaraan dan kehidupan
ketatanegaraan bangsa harus dijiwai oleh nilai-nilai keTuhanan
Yang Maha Esa tersebut. Dalam konteks masyarakat Indonesia
yang religius, sila pertama ini merupakan yang paling pokok karena
menjiwai seluruh nafas dan gerak masyarakat Indonesia.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Dalam sila ini terkandung nilai-nilai bahwa Negara menjunjung tinggi
harkat dan martabat manusia sebagai mahluk beradab dengan
menjamin HAM dalam peraturan perUUan. Kemanusiaan yang adil
dan beradab juga mengandung sebuah kesadaran sikap moral
dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani
dalam hubungan dengan norma dan kebudayaan baik antara
sesama manusia maupun dengan lingkungannya.
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3. Persatuan Indonesia

Dalam sila ketiga ini mengandung nilai bahwa manusia bersifat
monodualis yakni mahluk individu sekaligus juga mahluk sosial.
Meskipun perbedaan antara manusia sangat beragam baik suku,
ras, agama, kelompok dan golongan namun hidup satu dalam
bentuk Negara Republik Indonesia dengan semboyan Bhinneka
Tunggal Ika.

4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan

Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah rakyat merupakan
subjek pokok Negara. Sehingga hakikat Negara adalah dari, oleh
dan untuk rakyat. Maka dalam sila ini terkandung nilai demokrasi
yang mutlak harus dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Mengandung nilai bahwa Negara memberikan perlindungan bagi
yang lemah tetapi yang lemah harus bekerja sesuai dengan
kemampuan mereka. Tujuannya adalah agar tercipta keselarasan
sosial, kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat
Indonesia.

Oleh karenanya, nilai-nilai karakter bangsa sangat kental dengan nilai-
nilai yang ada pada Pancasila. Seperti yang diungkapkan Soekarno
dalam pidato saat membuka Kongres Pemuda seluruh Indonesia di
Kota Bandung, Februari 1960:

“Hari depan Revolusi kita adalah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagai wadah berisikan masyarakat adil dan makmur;
atau lebih jelas lagi ialah Negara Pancasila, yang berisikan
masyarakat sosialis, berdasarkan ajaran Pancasila itu, yaitu
sosialisme yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang terdapat
di Indonesia, dengan Rakyat Indonesia, dengan adat-istiadat,
watak-wataknya dengan psikologi dan kebudayaan Rakyat.”
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Seperti yang dikemukakan oleh Moerdiono (dalam Deny Setiawan,
2012: 117-118) menyebutkan bahwa nilai-nilai dalam Pancasila
memiliki tiga tataran. Tiga tataran itu adalah:

Pertama, Nilai dasar, yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan
tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar
merupakan prinsip yang bersifat amat abastrak, bersifat amat umum,
tidak terikat oleh waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran
yang bagaikan aksioma. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai
dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu, yaitu mencakup cita-
cita, tujuan, tatanan dasar dan cirri khasnya. Nilai dasar Pancasila
tumbuh dari bumi Indonesia, tumbuh dari sejarah perjuangan bangsa,
tumbuh dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi-
budaya dari sutu masyarakat yang berketuhanan, berkeprimanusiaan,
berkebangsaan, kerakyatan dan berkeadilan.

Kedua, Nilai instrumental, yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai
dasar tersebut, yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu
tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan
bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun nilai
instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya.
Penjabaran itu dapat dilakukan secara kreatif dan dinamik dalam
bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam
batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar. Dari kandungan
nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi,
organisasi, sistem, rencana, program, bahkan proyek-proyek yang
menindaklanjuti nilai dasar tersebut, dan

Ketiga, Nilai praksis, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan
sehari-hari, berupa cara bagaiman rakyat melaksanakan
(mengaktualisasikan) nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada
berbagai wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis
maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislative maupun
yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik dan organisasi
kemasyarakatan, oleh badan-badan ekonomi, oleh pimpinan
kemasyarakatan, bahkan oleh warga negara secara perseorangan.
Dari segi kendungan nilainya, nilai praksis ini merupakan gelanggang
pertarungan antara idealism dan realitas.
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Dalam bidang politik sesungguhnya karakter bangsa Indonesia
bermuara pada budaya politik yang santun  dan beradab dengan selalu
mengedepankan permusyawaratan untuk kemufakatan dalam
menyelesaikan berbagai persoalan bangsa dan Negara. Berbagai
bukti dalam sejarah republik ini memperlihatkan dengan jelas bahwa
rakyat Indonesia senantiasa mampu mengatasi beragam persoalan
yang menderanya dengan mengedepankan musyawarah untuk
mufakat sehingga dapat meminimalisasi potensi-potensi konflik.

Meskipun ada pengaruh ideologi-ideologi politik dari luar negeri seperti
kapitalisme dan sosialisme-komunisme, seiring dengan fenomena
globalisasi yang tidak dapat dihindarkan oleh Negara manapun, tetapi
politik Indonesia tetap tidak tergoyahkan. Dengan kata lain, jati diri
politik Indonesia mampu bertahan di tengah serbuan ideologi dunia
tersebut. Memang, tidak dapat dimungkiri, bahwa ada sejumlah nilai-
nilai yang diserap dari kedua ideologi besar tersebut, namun hal itu
tentu saja dilakukan dalam kerangka mengikuti perkembangan zaman
demi perbaikan system politik Indonesia.

Dari ideologi kapitalisme, misalnya, politik Indonesia jelas mengadopsi
nilai-nilai politik seperti kebebasan, persamaan dan sebagainya.
Namun tentu saja nilai-nilai yang dibawa kapitalisme tersebut tidak
diadopsi secara taken for granted ke dalam politik Indonesia,
melainkan disesuaikan dengan nilai-nilai yang sudah dianut oleh
bangsa Indonesia. Kebebasan yang sangat ditekankan oleh
kapitalisme, misalnya, jelas berdiri di atas fondasi individualism di
mana otonomi individu diberikan peran yang luar biasa. Maka, ketika
kebebasan itu diadopsi dalam konteks masyarakat Indonesia yang
menganut kolektivisme tentu harus disesuaikan terlebih dahulu. Oleh
karena itu, kebebasan yang kemudian diterapkan dalam politik
Indonesia adalah kebebasan yang tidak mutlak atau kebebasan yang
bertanggung jawab.

Memang pada awal-awal reformasi yang ditandai dengan jatuhnya
pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan mantan Presiden
Soeharto pada 21 Mei 1998.12 terdapat fenomena meledaknya
kebebasan yang luar biasa di kalangan rakyat Indonesia. Inilah yang
sering disebut dengan liberalisasi politik. Liberalisasi politik umumnya
ditandai dengan terciptanya iklim yang bebas bagi rakyat. Hak-hak
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asasi rakyat ditegakkan, khususnya hak berbicara, hak mengkritik,
serta hak berserikat dan berkumpul.13 Ibarat kran yang sudah lama
disumbat sementara arus air terus mengalir, maka ketika dibuka
secara tiba-tiba air itu menyembur dengan kencang dan deras,
sehingga sulit dibendung. Itulah manifestasi dari liberalisasi politik yang
terjadi di Indonesia pada masa reformasi.

Namun demikian, paada praktiknya liberalisasi yang berlangsung di
Indonesia pasca runtuhnya pemerintah Orde Baru cenderung bersifat
anarkis, membabi buta dan seterusnya. Seolah-olah kebebasan itu
adalah kebebasan mutlak, sehingga apa yang menjadi rambu-rambu
atau pembatasan atas kebebasan itu didobrak sedemikian rupa.
Demikianlah, atas nama kebebasan, sebuah kelompok dengan
leluasa melakukan pembakaran terhadap sebuah gedung, instansi
dan sebagainya hanya karena pemimpin dari kelompok itu dikritik dari
kelompok lain. Atas nama kebebasan sebuah keputusan pemerintah
dengan mudah diubah hanya karena ada tuntutan massa yang anarkis
dan sebagainya

Sebenarnya liberalisasi politik tidaklah dimaksudkan seperti itu.
Liberalisasi politik bukanlah diartikan sebagai kebebasan dalam
pengertian yang sebebas-bebasnya sehingga cenderung anarki.
Tetapi, sebagaimana dikemukakan Guillermo O’Donnell dan Philip
C. Schmitter dalam buku Transisi Menuju Demokrasi, yang dimaksud
dengan liberalisasi politik adalah proses mengefektifkan hak-hak
tertentu yang melindungi individu dan kelompok-kelompok sosial dari
tindakan sewenang-wenang atau tidak sah, yang dilakukan oleh
negara atau pihak ketiga.14 Proses liberalisasi politik, meskipun
terkadang dilakukan secara sporadis dan tidak merata seperti yang
banyak terjadi negara-negara yang sedang transisi menuju demokrasi,
merupakan suatu permulaan penting dari ditinggalkannya praktik yang
biasa dilakukan oleh rezim otoriter.15

Dengan demikian model kebebasan yang mutlak dengan tidak pernah
mempertimbangkan kebebasan orang lain jelas bertentangan dengan
nilai-nilai yang telah ditawarkan oleh Empat Pilar kebangsaan.
Kebebasan dalam konteks Empat Pilar mestinya kebebasan yang
bertanggung jawab terutama atas keadilan sosial seperti yang
tercermin dalam sila kelima dari Pancasila. Maka, ketika rakyat
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Indonesia diberi kebebasan misalnya dalam menyuarakan pendapat,
seyogianya mereka juga memperhatikan pendapat orang-orang lain
karena orang lain juga memiliki kebebasan yang sama untuk
menyuarakan pendapat. Dalam hal ini, sangatlah tidak tepat jika orang
merasa benar sendiri dengan pendapatnya sehingga bebas
melakukan apapun yang dianggapnya benar sendiri tersebut. Di sinilah
perlunya revitalisasi nilai Empat Pilar kebangsaan khususnya dalam
konteks kehidupan politik yang bebas tetapi tetap bertanggung jawab.16

 Di bidang politik, kompetisi politik hanya persolan mengenai jabatan
dan kekuasaan sehingga tidak jarang yang menghalalkan segala cara
untuk menang. Politik semata-mata dimaknai seperti yang
dikemukakan oleh Harold D Laswell, siapa mendapatkan apa, kapan
dan bagaimana (who gets what, when and how). Memang tidak salah
politik untuk mengejar kekuasaan tetapi seyogianya dilakukan dengan
cara-cara yang benar dan ditujukan untuk kebaikan masyarakat
sebagai concern utamanya. Sayangnya yang terjadi justeru
sebaliknya. Banyak sekali elite politik atau pejabat negara yang
menyalahgunakan kewenangannya baik tingkat pusat sampai desa
demi untuk memperkaya dirinya sendiri alih-alih mensejahterakan
masyarakat.

Dalam bidang ekonomi karakter bangsa Indonesia tercermin dalam
sifat dan wataknya yang kekeluargaan dan kerakyatan seperti yang
terdapat dalam koperasi. Koperasi inilah yang dijadikan sebagai
sokoguru ekonomi Indonesia. Dalam konteks ini, Mohammad Hatta
(Bung Hatta), Wakil Presiden Indonesia pertama dan merupakan dwi
tunggal bersama dengan Soekarna, Presiden Indonesia pertama,
merupakan peletak dan pendukung utama koperasi sebagai
penggerak ekonomi kerakyatan.

Menurut Mohamad Hatta, koperasi merupakan usaha bersama untuk
memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong
menolong.17 Selanjutnya Hatta menegaskan bahwa gerakan koperasi
adalah perlambang harapan bagi kaum ekonomi lemah, berdasarkan
self-help dan tolong menolong di antara anggota-anggotanya, sehingga
dapat melahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri dalam
persaudaraan koperasi yang merupakan semangat baru dan
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semangat menolong diri sendiri. Koperasi didorong oleh keinginan
memberi jasa kepada kawan, berdasarkan prinsip “seorang buat
semua dan semua buat seorang.”

Ekonomi Indonesia yang berbasis koperasi tersebut sesuai dengan
UUD NRI 1945 Pasal 33 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas
asas kekeluargaan.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.

Ayat-ayat dalam pasal di atas inilah yang sesungguhnya menjadi jiwa
dari sistem perekonomian yang harus dijalankan oleh bangsa
Indonesia. Koperasi yang jelas menonjolkan sisi kerakyatan dari
ekonomi menjadi pilihan yang paling tepat sehingga salah satu tujuan
Negara Indonesia yakni menciptakan kesejahteraan rakyat dapat
tercapai. Oleh karena itu, meskipun banyak tarikan-tarikan dari praktik
ekonomi dunia yang cenderung liberalistik antara lain dengan wataknya
yang sangat pro pasar, tetapi fondasi ekonomi Indonesia tetap kokoh
dalam bingkai kekeluargaan dan kerakyatan tersebut.

Pada ayat 1, misalnya, ditegaskan bahwa asas perekonomian adalah
kekeluargaan. Asas kekeluargaan tersebut paling jelas tampak dalam
koperasi. Seperti dijelaskan dalam definisi koperasi menurut Hatta di
atas bahwa koperasi dibangun atas landasan saling tolong menolong
di antara anggota-anggotanya sehingga pada gilirannya dapat
menimbulkan rasa persaudaraan di antara mereka. Bangunan seperti
inilah sebenarnya yang dimaksudkan oleh kekeluargaan di mana
sebuah keluarga yang baik biasanya dibangun di atas fondasi
persaudaraan antar anggotanya sehingga dapat saling tolong
menolong.

Jika bangsa Indonesia yang sesungguhnya dapat ditafsirkan sebagai
keluarga dalam bentuk yang makro berdiri di atas fondasi saling tolong
menolong di antara para anak bangsanya, maka jelas persaudaraan
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di antara mereka akan terjaling dengan kuat. Sebagai sesama saudara
tentu tidak ada keinginan untuk membuat satu sama lain saling
menderita, sebaliknya menghendaki kemajuan dan kejahteraan
bersama-sama. Inilah tujuan utama dari ekonomi Indonesia yang
berbasis koperasi. Semakin baik implementasi ekonomi berbasis
koperasi di Indonesia, semakin meningkat dan merata pula
kesejahteraan di kalangan rakyat dan demikian pula sebaliknya.

Namun harus pula diakui bahwa dalam praktik ekonomi Indonesia
kontemporer ada pula kecenderungan penyimpangan dari yang
seharusnya. Hal ini, misalnya, dapat kita lihat dari munculnya praktik
monopoli dalam sejumlah bisnis di tanah air. Pada masa pemerintahan
Orde Baru kita dapat temukan dengan mudah bahwa ada segelintir
pengusaha yang karena relasi kedekatannya dengan para penguasa
mendapatkan hak monopoli usaha dari mulai hulu sampai ke hilir.
Praktik ekonomi semacam ini jelas sangat bertentangan dengan
praktik ekonomi yang diinginkan oleh nilai-nilai yang terdapat dalam
Empat Pilar kebangsaan terutama pada Pancasila dan UUD NRI 1945.

Di bidang ekonomi pun kita masih menemukan betapa pemerataan
kesejahteraan belum terpenuhi. Sumber daya alam yang menjadi
hajat hidup orang banyak belum dimaksimalkan untuk kesejateraan
masyarakat, pengusaha dan pemerintah berkoalisi untuk keuntungan
pribadi, pengusaha lebih perduli terhadap keuntungan daripada
kelestarian alam. Tidak aneh kalau kemudian harta dan kekayaan alam
yang seyogianya diperuntukkan bagi rakyat banyak justeru hanya
menjadi sasaran orang-orang kaya belaka.

Ekonomi tidak bisa dilepaskan dari etika dan moral, karena ekonomi
tanpa etika sama halnya dengan kejahatan. Namun demikian, saat
ini kita melihat bagaimana aktivitas ekonomi yang dijalankan justru
mengesampingkan etika. Maraknya kasus korupsi berupa suap dalam
bentuk commitment fee atau kick back dalam proyek misalnya,
menujukkan bagaimana aktivitas ekonomi telah mengesampingkan
etika. Padahal, jika saja etika untuk memperoleh proyek pemerintah
dipegang teguh, korupsi dan suap akan bisa dicegah.

Dalam bidang social, masalah-masalah yang merusak karakter
bangsa Indonesia juga tidak kalah banyaknya. Dengan luas dan banyak
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penduduk Indonesia tentu saja masalah-masalah social juga banyak
pula. Seperi diketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki negeri yang
terdiri dari tebaran pulau dan kepulauan (Archipelago) dari Sabang
sampai Merauke, dari Natuna sampai ke Timor yang bcrjumlah sekitar
17.000 pulau dan sedikitnya 500 suku, ribuan bahasa daerah yang
mendukung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, terdapat 6 Agama
resmi dan berbagai aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
serta jumlah penduduk inencapai 237,6 juta jiwa. Di negeri yang luas ini
hidup bersama berbagai kelompok etnis, suku, bahasa dan agama yang
berbeda-beda.

Mengelola sebuah bangsa yang plural memang penuh tantangan. Karena
berhadapan dengan berbagai problematika baik dari dalam maupun dari
luar negeri. Dari dalam negeri kita dihadapkan pada tantangan berbagai
problematika sosial seperti: persoalan kemiskinan dan pengangguran.
Sekadar contoh saja bahwa pada tahun 2010, Biro Pusat Statistik (BPS)
mencatat, angka kemiskinan di Indonesia sebesar 13,3 persen atau 31
juta orang yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Jumlah
penduduk miskin Indonesia ternyata lebih banyak dari jumlah penduduk
Malaysia yang berjumlah sekitar 28,9  juta orang. Begitu juga dengan
jumlah pengangguran sebanyak 8,32 juta jiwa atau 7,14 persen.

Masalah sosial ini semakin kompleks kalau ditambahkan lagi dengan
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti: gelandangan,
pengemis, PSK, orang dengan kecacatan, orang dengan HIV/AIDS, orang
akibat Narkoba, komunitas adat terpencil, anak jalanan, pekerja anak,
jompo telantar dan lain-lain.

Di bidang sosial, kejahatan dan kekerasan di masyarakat mengalami
peningkatan. Aksi tawuran antar kampung, antar pelajar, antar etnis,
antar pendukung elit politik sudah biasa terjadi bahkan tak jarang aksi
tersebut berakhir dengan kerusuhan, pengrusakkan fasilitas publik
dan kematian. Kejahatan seksual, paham seks bebas,
penyalahgunaan obat terlarang, dan korupsi merupakan beberapa
contoh penyakit masyarakat yang sepertinya sulit untuk diberantas.
Apakah telah terjadi arus dekandensi moral pada masyarakat maupun
elit kita, yang lebih menyedihkan adalah penyakit itu kini mulai
menjangkiti remaja dan anak-anak kita.
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Demikian pula dalam bidang sosial, etika dalam pergaulan antar
sesama warga semakin tergerus oleh berbagai hal, mulai dari
pergeseran nilai sebagai imbas modernitas, derasnya arus informasi
yang tak terbendung, sampai dengan menyeruaknya kembali politik
identitas. Perbedaan latar belakang, apakah itu agama, keyakinan,
suku, aliran, atau perbedaan lainnya, mudah sekali menyulut konflik
meski dipicu oleh persoalan-persoalan sepele (Mahfud.MD:2012). Di
bidang sosial budaya: disorientasi (tidak jelas apa yang akan dituju,
dan ke arah mana bangsa akan dibawa), makin merebaknya paham
materialisme, konsumerisme, hedonisme, permisivisme,
individualisme. (Peran TNI-AD Dalam Melindungi Segenap Bangsa
Dan Tumpah Darah Indonesia- Kesimpulan Bagian 7 diakses 17 April
2013).

Oleh karena banyaknya masalah-masalah baik dalam bidang politik,
ekonomi, social maupun budaya, revitalisasi nilai-nilai Empat Pilar
Berbangsa dan Bernegara menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk
terus digalakan dalam rangka membangun karakter bangsa Indonesia
yang unggul. Bagaimanapun pengalaman historis bangsa ini yang
telah mampu merawat kemajemukan dan keragaman sehingga
menjadi kiblat bagi kemajemukan bangsa-bangsa lain, yang kini agak
bergeser, sudah seharusnya diupayakan agar kembali ke trak yang
benar. Dalam konteks seperti inilah, revitalisasi nilai-nilai Empat Pilar
kebangsaan menjadi prasyarat mutlak (condition sine qua non)  bagi
pembangunan kembali karakter bangsa.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN MPR DALAM
PEMASYARAKATAN EMPAT PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA
DAN BERNEGARA

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan, terdapat dinamika
kelembagaan MPR dalam struktur ketatanegaraan. Dinamika tersebut
dipengaruhi oleh Undang-Undang Dasar yang berlaku dalam
pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada awalnya,
MPR memegang kedaulatan rakyat karena merupakan penjelmaan
seluruh rakyat Indonesia. Majelis menetapkan Undang-Undang Dasar
dan menetapkan garis-garis besar haluan negara. Majelis ini
mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Majelis ini yang memegang
kekuasaan negara yang tertinggi, sedangkan Presiden harus
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menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah
ditetapkan oleh Majelis (Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 pada naskah asli).

Pada masa-sama sebelumnya MPR hanya terdiri dari anggota DPR
ditambah dengan utusan golongan dan daerah. Utusan golongan yang
dimaksudkan di sini adalah yang mewakili kelompok-kelompok di
dalam masyarakat Indonesia seperti kalangan cendekiawan, militer
dan sebagainya. Sedangkan utusan daerah sebagai representasi dari
daerah-daerah di Indonesia. Pemilihan utusan golongan tidak melalui
pemilu seperti halnya anggota DPR, tetapi diangkat oleh presiden.
Sementara utusan daerah dipilih oleh DPRD Propinsi.

Dengan komposisi keanggotaan MPR yang sedemikian itu, maka
lembaga tertinggi di Republik Indonesia tersebut dalam
ketatanegaraan disebut dengan unicameral atau satu kamar18. Model
unicameral atau satu kamar ternyata sejak abad kedelapan belas,
disukai semua negara karena ada keyakinan kuat ketika itu bahwa
“hukum merupakan kehendak rakyat” dan rakyat tidak dapat memiliki
dua kehendak yang berbeda terhadap subjek yang sama (Abdul
Rashid Moten and Syed Serajul Islam: 2005, hal. 174). Tidaklah aneh
kalau negara Indonesia yang baru merdeka dari tangan penjajah pada
tahun 1945 menerapkan model keparlemenan tersebut.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai penjelmaan
semangat kekeluargaan negara Indonesia, memiliki tanggung jawab
untuk mengukuhkan nilai-nilai fundamental kehidupan berbangsa dan
bernegara, sesuai dengan mandat konstitusional yang diembannya.
Dalam kaitan ini, MPR melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Salah satu upaya
yang dilakukan MPR adalah dengan melaksanakan tugas memberikan
pemahaman nilai-nilai luhur bangsa yang terdapat pada Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
kepada masyarakat. Upaya ini selanjutnya dikenal dengan kegiatan
Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Dalam hali ini, peran Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia (MPR RI) sebagai lembaga tinggi negara yang diberikan
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mandat untuk merawat, memelihara dan mengawasi
keberlangsungan nilai-nilai Empat Pilar kebangsaan sangat besar.
Berbagai upaya telah banyak dilakukan oleh MPR demi kepentingan
revitalisasi nilai-nilai tersebut agar karakter bangsa Indonesia tetap
kuat. Upaya-upaya tersebut telah diimplementasikan baik pada level
teoretis seperti diskusi, seminar, survei dan sebagainya maupun juga
pada level praktis seperti langsung terjun ke tengah-tengah
masyarakat dengan melakukan pelatihan, pembinaan dan lain-lain.

Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh seluruh anggota MPR dengan
sasaran penyelenggara negara dan kelompok masyarakat di seluruh
wilayah Indonesia. Tugas ini merupakan wujud dari pelaksanaan
ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang menetapkan bahwa
salah satu tugas Pimpinan MPR adalah mengoordinasikan Anggota
MPR untuk memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya, sesuai
dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf e Peraturan Tata Tertib
MPR, tugas tersebut diimplementasikan oleh Pimpinan MPR dengan
menyosialisasikan Empat Pilar Kehidupan Bermasyarakat,
Berbangsa, dan Bernegara.

Selain dilaksanakan oleh seluruh anggota MPR, dalam
mengorganisasi pelaksanaan sosialisasi, Pimpinan MPR juga
membentuk Tim Kerja Sosialisasi yang anggotanya berjumlah 35
orang, terdiri atas unsur Fraksi-fraksi dan Kelompok Anggota DPD di
MPR yang ditugasi untuk menyusun materi dan metodologi,
memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi,
serta melaksanakan sosialisasi.

Pemasyarakatan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
dapat dilaksanakan dengan berbagai metode serta melalui praktek di
lingkungan instansi-instansi di setiap tingkatan pemerintahan,
perusahaan negara dan swasta, organisasi kemasyarakatan, partai
politik, dan kelompok masyarakat lainnya sehingga pemasyarakatan
dapat menjadi gerakan nasional dari, oleh, dan untuk setiap warga
negara Indonesia. Tanpa gerakan nasional pemasyarakatan dan
pembudayaan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,
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eksistensi dan peranannya dari waktu ke waktu akan memudar dan
pada gilirannya akan mempengaruhi penyelenggaraan negara.

Dengan demikian, pemasyarakatan dan pembudayaan Empat Pilar
Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tidak hanya dilakukan secara
teoritik, tetapi juga lebih penting secara praktik, baik oleh
penyelenggara negara maupun seluruh masyarakat Indonesia.

Pada praktiknya lembaga MPR telah banyak melakukan sosialisasi
Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara ke seluruh lapisan masyarakat
dengan berbagai macam cara dan metode serta mengajak peran
serta banyak elemen masyarakat Indonesia. Semua itu dilakukan
dalam rangka memberikan pemahaman dan penghayatan yang benar
nilai-nilai yang terkandung di dalam Empat Pilar tersebut.
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- Bab 2 -
NILAI-NILAI EMPAT PILAR DALAM PEMBANGUNAN

BUDAYA POLITIK YANG DEMOKRATIS

Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan. Pilar memiliki peran

yang sangat sentral dan menentukan, karena bila pilar ini tidak kokoh

atau rapuh akan berakibat robohnya bangunan yang disangganya. Empat

pilar tersebut adalah (1) Pancasila, (2) Undang-Undang Dasar

1945, (3) Negara Kesatuan Republik Indonesia dan (4) Bhinneka Tunggal

Ika. Meskipun hal ini telah menjadi kesepakatan bersama, atau tepatnya

sebagian besar rakyat Indonesia, masih ada yang beranggapan bahwa

empat pilar tersebut adalah sekedar berupa slogan-slogan,  sekedar

suatu ungkapan indah, yang kurang atau tidak bermakna dalam

menghadapi era globalisasi. Bahkan ada yang beranggapan bahwa

empat pilar tersebut sekedar sebagai jargon politik. Yang diperlukan

adalah landasan riil dan konkrit yang dapat dimanfaatkan dalam

persaingan menghadapi globalisasi. Kemudian, apa peran empat pilar

dalam pembangunan budaya politik yang demokratis.

Dalam membangun budaya politik yang demokratis, empat pilar memiliki

peran penting. Empat pilar sebagai tiang penyangga tersebut merupakan

hasil perenungan dan pengalaman para pendiri bangsa dan negara

Indonesia tercinta. Dengan demikian, atas dasar empat pilar, kita jadikan

rujukan untuk membangun budaya politik yang demokratis. Demokrasi

sebagai sistem politik yang telah dipilih untuk dijadikan rujukan dalam

mengelola bangsa dan negara Indonesia telah disepakati dalam konstitusi
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negara kita. Oleh karena itu empat pilar merupakan perlu

diimplementasikan secara proporsional agar nilai-nilai yang tertanam di

dalamnya bisa diimplementasikan pada sistem demokrasi.

A. MANIFESTASI SILA KEEMPAT PANCASILA

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan (mufakat atau demokrasi) dalam

Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia

akan terus memelihara dan mengembangkan semangat

bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam perwakilan. Bangsa

Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan

demokrasi. Bangsa Indonesia akan memelihara serta

mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah.

Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yaitu sekelompok manusia yang

berdiam dalam satu wilayah negara tertentu. Rakyat meliputi seluruh

manusia, tidak dibedakan oleh tugas (fungsi) dan profesi (jabatannya).

Kerakyatan adalah asas yang baik serta tepat sekali jika dihubungkan

dengan maksud rakyat hidup dalam ikatan negara

Sila keempat Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan” mengandung

beberapa ciri alam pemikiran demokrasi di Indonesia. Dalam pokok

pikiran ketiga dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa kedaulatan itu

berdasar atas “kerakyatan” dan “permusyawaratan”. Dengan kata lain,

demokrasi itu hendaknya mengandung ciri: (1) kerakyatan (daulat

rakyat), dan (2) permusyawaratan (kekeluargaan).

Cita-cita pemuliaan daulat rakyat bergema kuat dalam sanubari para

pendiri bangsa sebagai pantulan dari semangat emansipasi dan

egalitarianisme dari aneka bentuk penindasan yang ditimbulkan oleh

kolonialisme dan feodalisme. Cita-cita kerakyatan hendak

menghormati suara rakyat dalam politik dengan memberi jalan bagi

peran dan pengaruh besar yang dimainkan oleh rakyat dalam proses

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.
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Cita permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan

negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan

golongan, sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan dari pluralitas

kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya “kesederajatan/

persamaan dalam perbedaan”. Dalam kaitan ini, “Soekarno meyakini

bahwa syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah

permusyawaratan perwakilan. Karena itu, dengan “asas kerakyatan”

itu, negara harus menjamin bahwa setiap warga negara memiliki

kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia

untuk merumuskan dan/atau memutuskan suatu hal berdasarkan

kehendak rakyat, hingga tercapai keputusan yang berdasarkan

kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem

dalam arti tata cara (prosedur) mengusahakan turut sertanya rakyat

mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan

dengan melalui badan-badan perwakilan.

Selain kedua ciri tersebut, demokrasi Indonesia juga mengandung

ciri “hikmat-kebijaksanaan”. Cita hikmat-kebijaksanaan merefleksikan

orientasi etis, sebagaimana dikehendaki oleh Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa susunan

Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat itu hendaknya

didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan,

permusyawaratan, dan keadilan.

Dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik

dikatakan benar jika memenuhi setidaknya memiliki empat prasyarat.

Pertama, harus didasarkan pada asas rasionalisme dan keadilan

bukan hanya berdasarkan subjektivitas ideologis dan kepentingan.

Kedua, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan demi

kepentingan perseorangan dan golongan. Ketiga, berorientasi jauh

ke depan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi

transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negatif). Keempat,

bersifat imparsial, dengan melibatkan dan mempertimbangkan

pendapat semua pihak (minoritas terkecil sekalipun) secara inklusif,

yang dapat menangkal dikte-dikte minoritas elite penguasa dan
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pengusaha serta klaim-klaim mayoritas (Empat Pilar Kehidupan

Berbangsa dan Bernegara)

Mengenai sila keempat  Pancasila, Pertama, bahwa sila kerakyatan

sebagai bawaan dari persatuan dan kesatuan semua sila,

mewujudkan penjelmaan dari tiga sila yang mendahuluinya dan

merupakan dasar daripada sila yang kelima. Oleh karena di dalam

tiga sila yang mendahuluinya terkandung asas-asas hidup kerohanian,

sila kerakyatan itu keadaannya itu demikian pula. Kedua, bahwa dalam

pembukaan Undang Undang Dasar sendiri sila kerakyatan itu juga

ditentukan penggunaannya yaitu dijelmakan dasar politik negara,

bahwa negara kita adalah negara berkedaulatan rakyat.

Ketiga, karena pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan pokok

kaidah negara yang fundamentil sehinga dengan jalan hukum selama-

lamanya tidak dapat diubah lagi, maka dasar politik negara

berkedaulatan rakyat merupakan dasar mutlak dari pada negara kita,

yang sama halnya dengan Pancasila dasar Filsafat Negara, dengan

jalan hukum tidak dapat diubah lagi.

Keempat, di dalam penjelasan resmi, dasar kedaulatan rakyat ini

dikatakan adalah” berdasarkan kerakyatan dan dalam

permusyawaratan/ perwakilan. Oleh karena itu sistem negara yang

nanti akan terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar

juga, atau kedaulatan rakyat dan atas dasar permusyawaratan/

perwakilan”, sehingga negara kita adalah mutlak suatu negara

demokrasi, jadi untuk selama-lamanya.

Di dalam dasar filsafat dan politik negara kita terdapat tiga unsur

pokok, yaitu, pertama kerakyatan, kedua, permusyawaratan/ keadilan,

dan ketiga kedaulatan rakyat. Selanjutnya bahwa kedaulatan rakyat

adalah bentuk penjelmaan daripada dua unsur pokok lainnya, yang

sebelumnya hanya merupakan dasar filsafat atau dasar kerohanian

kemudian juga menjadi dasar politik. Pemisahan ini perlu diperhatikan

agar jangan sampai terjadi kekisruhan. Kepada sila kerakyatan dengan

dua unsur itu dan kepada dasar politik kedaulatan rakyat. Paling tidak

perlu dibedakan, bahwa demokrasi sebagai arti dari pada sila
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kerakyatan ialah demokrasi dalam kedudukan dan makna dasar politik

atau suatu cita-cita politik. Kedua-duanya masih merupakan cita-cita,

maka dari itu sebagaimana kita ketahui dari penjelasan resmi, harus

masih ditentukan lebih lanjut perwujudannya dalam sistem negara

yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar. Dan yang demikian itu

terjadi dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar, bahwa

“kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh

Majlis Permusyawaratan Rakyat (Notonegoro, 1975: 119-122).

Soekarno dalam pidatonya 1 Juni 1945 menyebut dasar ketiga yang

kemudian menjadi sila keempat dalam rumusan Pembukaan UUD

1945 sebagai dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar

permusyawaratan. Ia menegaskan bahwa negara Indonesia bukan

negara untuk satu orang, bukan negara untuk satu golongan walaupun

golongan kaya. Akan tetapi, mendirikan negara “semua buat semua”,

satu buat semua, semua buat satu”. Permusyawaratan, perwakilan

diyakininya sebagai syarat mutlak bagi kuatnya negara Indonesia. Ia

menghendaki adanya permusyawaratan dengan dibentuknya Badan

Perwakilan Rakyat. Badan ini memiliki kewenangan untuk

mengeluarkan hukum. Selanjutnya ia memberikan rumusan sila ini

menjadi prinsip “mufakat, atau demokrasi” (Bahar, dkk, 1995: 77,80).

Muhamad Yamin merumuskan sila ini menjadi “perikerakyatan”. Ia

menjelaskan dasar ini berisi permusyawaratan, perwakilan dan

kebijaksanaan. Permusyawaratan memperhalus perjuangan dan

pekerjaan. Dengan permusyawaratan, maka negara tidak dipikulkan

kepada pemikiran seseorang, melainkan dipikul oleh sebagian

golongan, serta mengecilkan dan menghilangkan kekhilafan pendirian,

atau kelakuan orang seorang. Seperti Soekarno, ia juga menghendaki

adanya lembaga perwakilan. Menurut peradapan Indonesia maka

permusyawaratan dan perwakilan di bawah bimbingan hikmah

kebijaksanaan. Hanya saja perlu menyingkirkan despotisme dan

feodalisme penyakit yang menghinggapi peradapan Indonesia. Negara

Indonesia harus dilaksanakan berdasar pikiran logis dan meninggalkan

irasionalisme  dan prelogisme (Bahar, 1995: 16-19).
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Dalam demokrasi permusyawaratan, kebebasan kehilangan makna

substantifnya sejauh tidak disertai kesederajatan dan persaudaraan

(kekeluargaan). Kesederajatan dan semangat kekeluargaan dari

perbedaan aneka gugus kebangsaan diperkuat melalui pemuliaan

nilai-nilai keadilan. Menurut penjelasan Mohammad Hatta, “Kerakyatan

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/

perwakilan berhubung erat pula dengan sila Keadilan Sosial, yakni

untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat” (Hatta, 1957).

Lebih lanjut, dalam Demokrasi Kita (1960), Hatta mengatakan,

“Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan

persaudaraan. Di sebelah demokrasi politik, harus pula berlaku

demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka,

persamaan dan persaudaraan belum ada.

Sila Keempat ini juga merupakan suatu asas, bahwa tata

pemerintahan Republik Indonesia didasarkan atas kedaulatan rakyat,

sebagaimana ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Atas dasar

tersebut, disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, yang

berkedaulatan rakyat.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 menegaskan demokrasi Indonesia menganut dua prinsip

sekaligus, demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan

hukum). Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa kedaulatan berada di

tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Sementara itu, ayat (3) menetapkan negara Indonesia adalah negara

hukum.

Dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) tersebut, arti negara

hukum tidak terpisahkan dari pilar negara hukum itu sendiri, yaitu

paham kedaulatan hukum. Paham kedaulatan hukum adalah ajaran

yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum

atau tiada kekuasaan lain apa pun, terkecuali kekuasaan hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menegaskan bahwa demokrasi merupakan manifestasi kedaulatan
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rakyat berupa penyerahan kepada rakyat untuk mengambil keputusan-

keputusan politik dalam hidup bernegara, sedangkan nomokrasi

merupakan penyerahan kepada hukum untuk menyelesaikan berbagai

pencederaan terhadap demokrasi dan hak-hak rakyat

B. DEMOKRASI DAN PEMBANGUNAN POLITIK

Secara etimologis, kata demokrasi (dari bahasa Yunani) adalah

bentukan dari dua kata demos (rakyat) dan cratein atau cratos

(kekuasaan dan kedaulatan). Perpaduan kata demos dan cratein

membentuk kata demokrasi yang memiliki pengertian umum sebagai

sebuah bentuk pemerintahan rakyat ( goverment of the people) dimana

kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat dan dilakukan secara

langsung oleh rakyat atau melalui para wakil mereka melalui

mekanisme pemilihan yang berlangsung secara bebas. Secara

substansial, demokrasi adalah seperti apa yang dikatakan oleh

Abraham Lincoln, suatu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat.

Demokrasi  menjadi sebuah kata yang paling diminati oleh siapapun

di dunia kekuasaan. Bahkan kata ini sering disalahartikan dan

disalahgunakan oleh para pemimpin pemerintahan paling otoriter

sekalipun.  Dalam sejarahnya, demokrasi sering beranding dengan

kebebasan (freedom). Namun demikian, demokrasi dan kebebasan

tidaklah identik; demokrasi merupakan sebuah kumpulan ide dan

prinsip tentang kebebasan, bahkan juga melalui perjalanan sejarah

yang panjang dan berliku. Secara singkat, demokrasi merupakan

bentuk institusionalisasi dari kebebasan (institutionnalization of

freedom). Bersandar pada argumen ini, untuk melihat apakah suatu

pemerintahan dikatakan demokratis atau tidak terletak pada sejauh

mana pemerintahan tersebut berjalan pada : prinsip konstitusi, hak

asasi manusia dan kesamaan warga negara di hadapan hukum.

Hakekat demokrasi adalah sebuah proses bernegara yang bertumpu

pada peran utama rakyat sebagai pemgang tertinggi kedaulatan.

Dengan kata lain pemerintah demokrasi adalah pemerintahan yang

meliputi tiga hal mendasar: pemerintahan dari rakyat (goverment of

the people), pemerintahan oleh rakyat (goverment by the people),
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dan pemerintahan untuk rakyat (goverment for the people). Ketiga

prinsi demokrasi ini dapat dilakukan sebagai berikut:

1.  Pemerintahan dari rakyat (goverment of the people) mengandung

pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu

pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas

rakyat melalui mekanisme demokrasi, pemilihan umum.

Pengakuan dan dukungan rakyat bagi suatu pemerintahan

sangatlah penting, karena dengan legitimasi politik tersebut

pemerintahan dapat menjalankan roda birokrasi dan program-

programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat

kepadanya.

2. Pemerintahan oleh rakyat (goverment by the people) memiliki

pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya

atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elite negara atau

elite birokrasi. Selain pengertian ini, unsur kedua ini mengandung

pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah

berada dalam pengawasan rakyat (social control). Pengawasan

dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak

langsung melalui wakil rakyat di parlemen. Dengan adanya

pengawasan para wakil rakyat di parlemen ambisi otoritarianisme

dari para penyelenggara negara dapat dihindari.

3. Pemerintahan untuk rakyat (goverment for the people) mengadung

pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada

pemerintahan harus dijalankan untuk kepentingan rakyat.

Kepentingan rakyat umu harus dijadikan landasan utama kebijakan

sebuah pemerintahan yang demokratis.

Demokrasi tidak datang dengan tiba-tiba dari langit. Ia merupakan

proses panjang melalui pembiasaan, pembelajaran, dan penghayatan.

Untuk tujuan ini dukungan sosial dan lingkungan deemokratis adalah

mutlak dibutuhkan. Keberhasilan demokrasi ditunjukkan oleh sejauh

mana demokrasi sebagai prinsip dan acuan hidup bersama antar

warga negara dan antar warga negara dengan negara dijalan kan

dan dipatuhi oleh kedua belah pihak.
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Menjadi demokratis membutuhkan norma dan rujukan praktis serta

teoretis dari masyarakat yang telah maju dalam demokrasi. Menurut

cedekiawan Muslim Nurcholis Madjid, pandangan hidup demokratis

dapat bersandar pada bahan-bahan yang telah berkembang, baik

secara teoretis maupun pengalaman praktis di negara-negara yang

demokrasinya sudah mapan. Setidaknya ada enam norma atau unsur

pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis.

Keenam norma itu antara lain:

Pertama, kesadaran akan pluralisme. Kesadaran akan kemajukan

tidak sekedar pengakuan pasif akan kenyataan masyarakat yang

majemuk. Kesadaran akan kemajemukan menghendaki tanggapan

dan sikap positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif.

Pengakuan akan kenyataan perbedaan harus diwujudkan dalam sikap

dan perilaku menghargai dan mengakomodasi beragam dengan dan

sikap orang dan kelompok lain, sebagai bagian dari kewajiban warga

negara dan negara untuk menjaga dan melindungi hak orang lain untuk

diakui keberadaannya.

Jika norma ini dijalankan secara sadar dan konsekuen diharapkan

dapat mencegah munculnya sikap dan pandangan hegomoni

mayoritas dan tirani minoritas. Dalam kenyataan Indonesia, kenyataan

alamiah kemajemukan Indonesia bisa dijadikan sebagai modal

potensial bagi masa depan demokrasi Indonesia.

Kedua musyawarah. Makna dan semangat musyawarah ialah

mengharuskan adanya keinsafan dan kedewasaan warga negara

untuk secara tulus menerima kemungkinan untuk melakukan

negosiasi dan kompromi kompromi sosial dan politik secara damai

dan bebas dalam sikap keputusan bersama. Semangat musyawarah

menuntut agar setiap orang menerima kemungkinan terjadi partial

funtion of ideals, yaitu pandangan dasar bahwa belum tentu dan tak

harus seluruh keinginan atau pikiran seseorang atau kelompok akan

diterima dan dilaksanakan sepenuhnya. Konsekuensi dari prinsip ini

adalah kesediaan setiap orang maupun kelompok untuk menerima

pandangan yang berbeda dari orang atau kelompok lain dari bentuk
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bentuk kompromi melalui jalan musyawarah yang berjalan secara

seimbang dan aman.

Ketiga, cara haruslah sejalan dengan tujuan. Norma ini menekankan

bahwa hidup  demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara

haruslah sejalan dengan tujuan. Dengan ungkapan lain, demokrasi

pada hakekatnya tidak hanya sebatas pelaksanaan prosedur-

prosedur demokrasi (pemilu, suksesi kepemimpinan dan aturan

mainnya), tetapi harus dilakukan secara santun dan beradab, yakni

melalui proses demokrasi yang dilakukan tanpa paksaan, tekanan,

dan ancaman dari, dan, oleh siapapun, tetapi dilakukan secara suka

rela, dialogis dan saling menuntungkan. Unsur-unsur inilah yang

melahirkan demokrasi yang substansial.

Keempat, norma kejujuran dan pemufakatan. Suasana masyarakat

demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni

permusyawaratan yang jujur dan sehat untuk mencapai kesepakatan

yang memberi keuntungan semua pihak. Karena itu, faktor ketulusan

dalam usaha bersama mewujudkan tatanan sosial yang baik untuk

semua warga negara merupakan hal yang sangat penting dalam

membangun tradisi demokrasi. Prinsip ini erat kaitannya dengan

paham musyawarah seperti telah dikemukakan sebelumnya.

Musyawarah yang benar dan baik hanya akan berlangsung jika

masing-masing pribadi atau kelompok memilliki pandangan positif

terhadap perbedaan pendapat dan orang lain.

Kelima, kebebasan nurani, persamaan hak, dan kewajiban.

Pengakuan akan kebebasan nurani (freedom of consistence),

persamaan hak dan kewajiban bagi semua (egalitarianisme)

merupakan norma demokrasi yang harus diintegrasikan dengan sikap

percaya pada itikad baik pada orang dan kelompok lain (trust attitude).

Norma ini akan berkembang dengan baik jika ditopang oleh

pandangan posistif optimis terhadap manusia. Sebaliknya, pandangan

negatif dan positif terhadap manusia dengan mudah akan melahirkan

sikap dan perilaku curiga dan tidak percaya kepada orang lain. Sikap

dan perilau ini akan sangat berpotensi melahirkan sikap enggan untuk
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saling terbuka, saling berbagi untuk kemaslahatan bersama atau

untuk melakukan kompromi dengan pihak-pihak yang berbeda.

Keenam, trial and error (percobaan dan salah) dalam demokrasi.

Demokrasi bukanlah sesuatu yang telah selesai dan siap saji, tetapi

ia merupakan sebuah proses tanpa henti. Dalam kerangka ini,

demokrasi membutuhkan percobaan-percobaan dan kesediaan

semua pihak untuk menerima kemungkinan kemungkinan

ketidaktepatan atau kesalahan dalam praktik demokrasi (Ubaedillah

& Rozak, 2013).

Model demokrasi pancasila yang mengacu pada salah satu varian

bentuk demokrasi tentu memiliki konsepsi tersendiri tentang prinsip

kedaulatan rakyat. Seperti diketahui, Pancasila merupakan dasar dan

falsafah, pandangan hidup bangsa, sumber dari segala sumber

hukum, serta landasan filosofis implementasi demokrasi ‘model’

Indonesia. Sila keempat Pancasila berbunyi “kerakyatan yang dipimpin

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan”. Sila

ini mengandung dua terminologi penting yang menentukan bentuk

demokrasi pancasila dan akhirnya menentukan penafsiran terhadap

makna kedaulatan rakyat.

Kedaulatan rakyat yang dimaksud dalam demokrasi Pancasila adalah

kedaulatan yang terlembaga. Hak-hak masyarakat untuk mengatur

dan berpartisipasi dalam sistem pemerintahan harus disalurkan dalam

sistem bernegara yang diwujudkan dalam proses pelembagaan politik,

yaitu pemilu.  Ketaatan yang diatur pada norma-norma dalam negara,

dan ketaatan pada sistem negara  (regulasi, kebijakan publik dan lain-

lain). Dengan demikian kedaulatan dalam perspektif ini tidak serta

merta berarti kebebasan penuh bagi rakyat untuk bertindak sesuai

dengan keinginan dan kepentingan mereka tanpa menghiraukan

sistem dan norma yang sedang dibangun untuk kepentingan

kebangsaan negara. Sebab kondisi yang semacam ini justru tidak

memungkinkan adanya kedaulatan yang terlembaga. Ika setiap rakyat

menjalankan kedaulatan sesuai dengan perspektif dan penafsiran

masing masing, yang akan terjadi justru setiap anarki, setiap orang

berkompetisi untuk melakukan apapun yang diinginkannya.
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Kaelani (1998: 94) menyebutkan bahwa menurut Filsafat Pancasila,

negara dimaknai sebagai sebuah entitas yang pada intinya bersifat

‘dari, oleh dan untuk rakyat’ sebagaimanan kita memahami demokrasi

dalam pengertian yang sangat mendasar. Dalam pengertian ini rakyat

dipandang dalam sekelompok manusia yang bersatu, yang memiliki

tujuan hidup tertentu dalam satu wilayah yang bernama negara.

Sehingga secara ideal, pilihan-pilihan sistem, norma dan kebijakan

negara seharusnya selalu sesuai dengan hakekat kepentingan rakyat,

sebab rakyatlah pendukung pokok dan asal muasal kekuasaan

negara. Dalam pengertian ini, jelaslah bahwa kedaulatan rakyat dalam

Pancasila memiliki nilai yang sinergis dengan hakekat dasar demokrasi

dalam pengertian yang lebih universal ( Purwoko, 2009: 280-281).

Untuk menciptakan kehidupan yang demokratis, perlu budaya politik

yang selalu mendukung perkembangan dinamisasi demokrasi di

Indonesia. Budaya politik merupakan fenomena dalam masyarakat,

yang memiliki pengaruh dalam struktur dan sistem politik. Almond

dan Verba mengartikan kebudayaan politik suatu bangsa sebagai

distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik di antara

masyarakat bangsa itu. Tidak lain adalah pola tingkah laku individu

yang berkaitan dengan kehidupan politik yang dihayati oleh para

anggota suatu sistem politik.

Setiap masyarakat dari suatu negara memiliki budaya politik. Demikian

pula individu-individu yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang

senantiasa memiliki orientasi, persepsi terhadap sistem politiknya.

Hal itu terjadi dalam masuyarakat modern dan masyarakat tradisional,

bahkan masyarakat primitif sekalipun. Secara umum dapatlah

dikatakan bahwa dalam kaitan budaya politik, individu-individu dalam

masyarakat itu menilai tempat dan peranannya di dalam sistem politik.

Budaya politik di Indonesia pada hakekatnya telah melekat di dalam

sistem poltik yang berlaku di indonesia. Hal ini juga berarti bahwa

budaya politik harus mendasarkan diri pada norma-norma, nilai-nilai

dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam sistem politik itu,  yang tidak

lain dari pada sistem politik yang dianut oleh bangsa indonesia.
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Dengan demikian, di Indonesia “keterbukaan dalam budaya politik”

tidaklah mungkin dilepaskan dari sistem politik yang berlaku dan

berkembang.  Hal ini juga berarti bahwa keterbukaan itu akan selalu

terkait dengan sistem politik yang berlaku, yaitu Demokrasi pancasila.

Membangun budaya politik yang demokratis dalam bingkai Negara

Kesatuan Republik indonesia menjadi tantangan dan sekaligus cita-

cita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada dasarnya, kedaulatan

rakyat menjadi panglima dalam membangun kehidupan berbangsa

dan bernegara. Oleh karena itu secara kelembagaan negara maupun

masyarakat menjadi sinergis sesuai dengan fungsinya masing-

masing. Ada saling keterkaitan antara budaya politik dan struktur politik

dalam membangun budaya demokratis di suatu negara.

Budaya politik masyarakat sangat dipengaruhi oleh struktur politik,

sedangkan daya operasional struktur politik ditentukan oleh konteks

kultural tempat struktur itu berafa. Dilihat dari sudut fungsinya secara

keseluruhan, budaya politik bertujuan untuk mencapai atau memlihara

stabilitas sistem politik yang demokratis. Berfungsinya budaya politik

dengan baik pada prinsipnya ditentukan oleh tingkat keserasian antara

kebudayaan itu dengan struktur politiknya. Dengan demikian, apabila

struktur yang mereka dambakan dapat berjalan secara serasi, budaya

politik telah dapat berfungsi dengan baik. Atau dengan kata lain budaya

politik suatu bangsa telah mencapai tingkat kematangan (Satroadmojo,

1995:40-41).

Bagi negara-negara berkembang, persoalan justru dalam upaya

menyerasikan kedua variabel itu secara harmonis. Namun demikian,

di banyak negara berkembang persoalan pokoknya ialah dengan

budaya mana struktur politik yang didambakan harus diserasikan.

Hal tersebut merupakan masalah esensial yang cukup fundamental.

Masyarakat Indonesia memiliki tingkat keberagaman antara satu

daerah dengan daerah lainnya. Sistem politik yang digunakan

menggunakan sistem demokrati memberikan ruang yang begitu besar

untuk menampung keberagaman masyarakatnya. Keberagaman ini

harus memperoleh prioritas yang memadai demi keberlangsungan

Negara Republik Indonesia. Apalagi Indonesia dewasa ini sedang
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mengkampanyekan empat pilar,yaitu Pancasila, Undang-Undang

1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal

Ika. Tujuannya tak lain adalah menciptakan ketertiban dunia dan

memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Dalam menciptakan ketertiban dunia, memerlukan sistem politik yang

demokratis. Dan bukan berarti dalam membangun demokrasi di

Indonesia tanpa hambatan, justru demokrasi di Indonesia secara

historisitas mengalami pasang surut, apalagi dikaitkan dengan model

kepemimpinan di suatu masa pemerintahan tertentu.

Menurut Marzuki Alie, diakui oleh para pemimpin lembaga negara,

pengalaman menuju konsolidasi demokrasi yang  berkualitas masih

diwarnai adanya paradoks demokrasi dari nilai demokrasi

konstitusional yang didambakan. Sejumlah realitas menunjukan masih

ada kelemahan dalam berdemokrasi salah satunya masih adanya

praktek kekerasan di masyarakat, pragmatisme-transaksional

terutama pada pelaksanaan pemilu dan pilkada, permasalahan

institusional politik yang berpotensi pada munculnya distrust. “Dalam

konteks ini pemerintah dan perangkat lembaga negara dituntut untuk

bersikap tegas bersama menegakan hukum dan bukan memberikan

ruang aksi kekerasan dan anarkisme melanda masyarakat atas nama

kebebasan dan demokrasi.

Nilai demokrasi yang dikembangkan di Indonesia adalah bersifat

universal yang memiliki kesetaraan, penghargaan terhadap HAM,

terpenuhinya hak berserikat dan berkumpul. Sistem demokrasi kita

pilih karena merupakan amanat Bapak Pendiri Bangsa. Demokrasi

yang dikembangkan adalah demokrasi konstitusional yang

memperkuat empat Pilar, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945,

NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Salah satu upaya untuk mewujudkan Indonesia yang berdemokrasi

adalah dengan adanya satu kesatuan sikap dari seluruh komponen

bangsa agar menggali kembali nilai-nilai luhur kebangsaan dalam

rangka memperkuat pilar-pilar negara. Upaya memperkokoh pilar-

pilar negara haruslah didukung aktif seluruh komponen bangsa
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terutama keteladanan dari para penyelenggara negara dengan

memahami dan melaksanakan nilai-nilai luhur bangsa yang terangkum

dalam empat Pilar dalam segala aspek. Dengan memperkokoh 4

Pilar, cita-cita Indonesia ke depan akan lebih baik dan terwujud. Meski

optimis, kita mengakui tantangan terhadap empat Pilar berbangsa

dan bernegara selama ini masih terus menghadang. Kita masih

bangga sampai hari ini bangsa Indonesia tetap kokoh bersatu sebagai

bangsa yang merdeka dan berdaulat. Dan 4 Pilar telah mampu

membuktikan adanya semangat kebangsaan, kebersamaan, dalam

perbedaan yang meneguhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Atas

dasar itulah pemasyarakatan 4 Pilar harus didukung oleh seluruh

komponen bangsa (http://www.mpr.go.id).

Berbagai langkah harus dilakukan demi terlaksananya empat pilar

yang dewasa ini baru hangat kembali diperbincangkan.

Pengembangan budaya politik demokratis atas dasar membangun

kedaulatan rakyat membutuhkan kerja keras dan langkah perbaikan.

Tentu ini semua tercipta membutuhkan waktu yang tidak sebentar,

apalagi di dalam masyarakat yang sangat kaya keragaman seperti

Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang bijaksana

dalam membangun budaya politik demokratis sesuai dengan

substansi empat pilar berbangsan dan bernegara untuk menciptakan

tata kehidupan yang demokratis menuju pemerintahan yang bersih

(good governance) dan masyarakat madani.

Sejumlah langkah perbaikan menuju tata kehidupan berbangsa dan

negara yang demokratis sudah menunjukkan tanda-tanda yang

menggembirakan. Sistem politik dengan pemilu yang semakin terbuka

dengan kontestan banyak partai politik dan pembatasan jabatan

presiden menjadi indikator demokrasi Indonesia yang penting.

Keterbukaan politik, kebebasan pers dan berserikat serta berkumpul,

serta kebebasan beragama semakin semarak di Era reformasi

semakin menambah kualitas demokrasi di Indonesia.

Dalam Negara Republik Indonesia, keterbukaan bukanlah suatu

ideologi. Bila keterbukaan menjadi ideologi, semua hal dapat

dikorbankan. Sebaliknya, keterbukaan adalah budaya politik di
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Indonesia akan diabdikan untuk kepentingan rakyat. Keterbukaan tidak

ditujukan untuk merugikan rakyat. Oleh sebab itu keterbukaan dalam

budaya politik di Indonesia dilaksanakan agar rakyat semakin

mengetahui hak dan kewajibannya. Ini juga berarti bahwa keterbukaan

dikukan agar rakyat semakin dapat mengadakan komunikasi, baik

dengan pemerintah maupun dengan wakil-wakilnya yang ada di

lembaga legislatif. Dengan demikian peningkatan partisipasi mereka

juga diharapkan semakin nyata.

Demokrasi pancasila bertitik tolak pada sila keempat pancasila adalah

suatu demokrasi yang norma norma pokoknya telah diatur dalam

Undang-Undang Dasar 1945. Karena pancasila merupakan suatu

kebulatan utuh, sila keempat itu akan selalu dijiwai dan diintegrasikan

dengan sila-sila lainnya dalam kesatuan yang integralitas. Hal ini

mengandung makna bahwa demokrasi pancasila akan terjabarkan

atau terlaksana secara baik jika disertai pula dengan tanggung jawab

kepada Tuhan yang maha esa  menurut dasar kemanusiaan yang

adil dan beradab.  Hal ini pula bahwa demokrasi pancasila menjunjung

tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabat

manusia dan memperkokoh nilai nilai persatuan bangsa. Kesemua

itu dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial (Cosmas

Batubara: 129-130).

Dengan memahami budaya politik, paling tidak dapat diperoleh dua

manfaat. Pertama, sikap-sikap warga negara terhadap sistem politik

akan mempengaruhi tuntutan-tuntutan, respon-responnya,

dukungannya dan orientasi terhadap sistem politik itu. Kedua, dengan

memahami hubungan antara kebudayaan politik dengan sistem politik,

maksud-maksud individu melakukan kegiatannya dalam sistem politik

atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik

dapat dimengerti (Sastroadmojo, 1995: 36-37).

Persoalan yang cukup penting ialah jika terjadi asas pembangunan

politik tidak sejalan dengan budaya politik yang hidup dalam

masyarakat. Rakyat, dalam hal ini kebudayaan, dipandang bukan saja

sebagai objek namun sekaligus menjadi subjek politik. Sering terjadi

kenyataan bahwa apa yang menjadi arah pembangunan, tidaklah
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meupakan upaya ataupun aspirasi dari bawah. Sebaliknya

pembangunan semata-mata muncul dari struktur atau unsur atas

saja, yang merupakan cetak biru (blue print) yang harus direalisasi.

Dengan demikian, struktur dan unsur dalam tingkat bawah tidak

dilibatkan ke dalam proses politik tersebut.  Hal ini tentunya akan

berimplikasi kurang baik pada struktur politik itu sendiri.

Dan harus diakui, demokrasi yang berjalan di Indonesia telah

menghasilkan sejumlah kemajuan berarti dari segi prosedural. Pemiu

Legislatif, Pemilu Presiden, hingga pilkada dapat berlangsung dengan

bebas, transparan, demokratis, dan, paling penting dalam suasana

damai. Cehck and Ballancess di antara lembaga-lembaga eksekutif

dengan legislatif juga berlangsung sangat dinamis. Kebebasan

berpendapat dan berserikat jauh lebih baik dibanding masa Orde

Baru. Hal paling mendasar adalah dibenahi beberapa kelemahan

dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang kemudian membuat wajah

konstitusi kita tampil berbeda di banding Batang Tubuh UUD 1945

yang asli.

Perubahan-perubahan penting dan mendasar tersebut agaknya

membangkitkan dan mendatangkan sejumlah harapan. Di situ

masyarakat mengharapkan adanya peningkatan kualitas demokrasi

seiring dengan kemajuan prosedur demokrasi. Masyarakat juga

mengharapkan pemerintahan yang dihasilkan melalui prosedur

demokrasi mampu menangkap dan mengartikulasikan kepentingan

publik jauh lebih baik dibanding masa sebelumnya serta menjauhkan

diri dari kepentingan-kepentingan sempit kelompok atau golongan

terntu (As’ad Said Ali, 99-100)

Pembangunan nasional adalah upaya bangsa untuk mencapai tujuan

nasionalnya sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945.

Pada hakikatnya Pancasila sebagai paradigma pembangunan

nasional mengandung arti bahwa segala aspek pembangun harus

mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan nasional adalah

untuk manusia Indonesia, di mana manusia secara kodratnya

memiliki kedudukan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.
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Landasan kekuasaan dan kedaulatan, berada di tangan rakyat. Oleh

karena itu, perlu menyempurnakan UUD 1945 sejalan dengan

perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi

dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bangsa sesuai

dengan jiwa dan semangat Pembukaan UUD 1945. Meningkatkan

peran MPR, DPR, dan lembaga tinggi negara lainnya dengan

menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu

pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas

antara lembah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dalam usaha membangun kehidupan politik, maka beberapa unsur

yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan adalah sebagai

berikut.Pertama, Sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat,

demokratis, dan terbuka.Kedua, Kemandirian partai politik dalam

memperjuangkan kepentingan rakyat.Ketiga, Pendidikan politik

kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang

demokratis.Keempat, Pemilihan umum yang lebih berkualitas dengan

partisipasi rakyat yang seluas-luasnya.

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan hanya akan berhasil kalalu

didukung oleh demokrasi sebagai budaya politik yang rasional  dan

objektif. Hak asasi manusia harus dilaksanakan secara kenteksual

sesuai dengan kebudayaan Indonesia yang tercermin dalam

kesetaraan dan keseimbangan pernana lembaga-lembaga

demokrasi.

Sistem politik Indonesia dewasa ini sedang mengalami proses

demokratisasi yang membawa berbagai konsekuensi yang tidak hanya

terhadap dinamika kehidupan politik nasional, melainkan juga terhadap

dinamika sistem-sistem lain yang menunjang penyelenggaraan

kehidupan kenegaraan. Pembangunan sistem politik yang demokratis

tersebut diarahkan agar mampu mempertahankan keutuhan wilayah

Republik Indonesia dan makin mempererat persatuan dan kesatuan

Indonesia yang akan memberikan ruang yang semakin luas bagi

perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi

seluruh rakyat Indonesia.
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Keberhasilan pembangunan politik yang demokratis tidak hanya

dipengaruhi oleh situasi yang berkembang di dalam negeri, tetapi dapat

pula dipengaruhi oleh konstelasi politik internasional dewasa ini. Di

samping itu, keberhasilan pembangunan sistem politik yang

demokratis perlu didukung pula oleh penyelenggara negara yang

profesional dan terbebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan

nepotisme (KKN) serta dapat memanfaatkan secara optimal berbagai

bentuk media massa dan penyiaran serta berbagai jaringan informasi

di dalam dan di luar negeri. (www.bapenas.go.id, 03/12/13)

Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan

pada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan

obyektif bahwa manusia adalah sebagai subyek negara. Oleh karena

itu kehidupan politik dalam negara harus benar-benar untuk

merelalisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia.

Dalam sistem politik negara harus mendasarkan pada tuntutan hak

dasar kemanusiaan yang di dalam istilah ilmu hukum  dan kenegaraan

disebut hak asasi manusia. Hal ini sebagai perwujudan hak atas

martabat kemanusiaan sehingga sistem politik negara harus mampu

menciptakan sistem yang menjamin atas hak-hak tersebut. Dalam

sistem politik negara harus mendasarkan pada kekuasaan yang

bersumber pada penjelmaan hakekat manusia sebagai individu

makhluk sosial yang terjelma sebagai rakyat. Maka kekuasaan negara

harus mendasarkan pada asal mula dari rakyat untuk  rakyat. Maka

rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Oleh karena itu

kekuasaan negara harus berdasarkan kekuasaan rakyat bukannya

kekuasaan perseorangan atau kelompok.

Selain sistem politik negara Pancasila memberikan dasar-dasar

moralitas politik negara. Telah diungkapkan oleh para pendiri negara

Majlis Permusyawaratan Rakyat. Misalnya, Drs Moh Hatta

menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha

esa, atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini menurut

Moh Hatta agar memberikan dasar-dasar moral supaya negara tidak

berdasarkan kekuasaan, oleh karena itu dalam politik negara termasuk

para elite politik dan para penyelengara negara untuk memegang budi
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pekerti kemanusiaan serta memegang teguh cita cita moral rakyat

yang luhur.

Dalam sila-sila pancasila tersusun atas urut-urutan sistematis, bahwa

dalam politik negara harus mendasarkan pada kerakyatan (sila ke

IV), adapun pengembangan dan aktualisasi politik negara berdasarkan

pada moralitas berturut turut moral Ketuhanan (Sila 1), moral

kemanusiaan (sila II) dan moral persatuan, yaitu ikatan moralitas

sebagai suatu bansa (sila III). Adapun aktualisasai dan pengembangan

politik negara demi tercapainya keadilan dalam hidup bersama (sila

V). ( Kaelani, 2008: 230)

C. PERWUJUDAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM UUD NRI 1945

SEBAGAI FONDASI KONSTITUSIONAL TUJUAN DAN PROSES

POLITIK DI INDONESIA

Kedaulatan secara sederhana tidak perlu dipahami dalam suatu

bentuk pemahaman konsep yang sulit, karena secara sederhana

masing-masing individu manusia di dalam dirinya melekat apa yang

dinamakan kedaulatan itu sendiri. Kedaulatan adalah manifestasi dari

kekuasaan tertingi. Jika dihadapkan pada individu-individu manusia,

maka setiap individu masing-masing memiliki kekuasaan tertinggi

terhadap dirinya. Di balik kekuasan teringgi individu tersebut pada

dirinya, maka dirinya pun dituntut untuk bersikap adil terhadap dirinya.

Satu hal yang harus diperhatikan sebagai bangsa yang berlandaskan

pada Pancasila, khususnya sila pertama Pancasila, maka pada

hakekatnya kedaulatan tertinggi dan absolut hanya dimiliki oleh Tuhan

Yang Maha Kuasa. Zat yang maha dan segalanya atau juga disebut

sebagai omnipotence (Ari Wahyudi Hertanto, 2007: 204-205).

Sementara itu, kedaulatan rakyat adalah esensi atau substansi paling

mendasar nilai-nilai demokrasi varian manapun. Konsepsi kedaulatan

rakyat termuat pada prasyarat terjaminnya hak-hak sipil seperti hak

untuk menyatakan pendapat, hak untuk berorganisasi ataupun

mendirikan asoiasi dll, hak mendapatkan pelayanan dasar, dll. Sebagai
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sebuah genuine wisdom Indonesia, pancasila ternyata memiliki

konsepsi tersendiri yang unik tentang kedaulatan rakyat.

Dalam teori kedaulatan rakyat, J.J Rousseau menyatakan bahwa

kekuasaan tertinggi dalam negara ialah rakyat. Teori kedaulatan rakyat

juga diikuti oleh Immanuel Kant. Dapat dicatat, bahwa yang dimaksud

dengan rakyat, menurut Rouseau, bukanlah penjumlahan daripada

individu-individu di dalam negara itu, melainkan ada kesatuan yang

dibentuk oleh individu-individu, dan yang mempunyai kehendak,

kehendak mana diperolehnya dari individu-individu tersebut melalui

perjanjian masyarakat, yang oleh Rousseou kehendak tadi disebut

kehendak umum atau volonte generale, yang dianggap mencerminkan

kemauan atau kehendak umum. Sebaliknya kalau kehendak tersebut

terbentuk dari indivudu-individu di dalam negara tanpa melalui

perjanjian masyarakat, maka kehendak yang ada padanya bukanlah

kehendak umum atau volonte generale, melainkan volonte de tous.

Hal-hal yang dapat dicatat adalah bahwa dari lima teori kedaulatan

tersebut di atas yang masih relevan dengan perkembangan hukum

tata negara Indonesia dewasa ini adalah teori kedaulatan hukum.

Seperti diketahui berdasarkan Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945,

negara RI menganut paham kedaulatan rakyat dan paham negara

hukum (Suharto, 2006: 30)

Dalam berbagai kajian tentang proses demokratisasi di berbagai

negara bisa dilihat secara jelas arti penting konstitusi  sebagai tafsir

resmi terhadap paham kedaulatan rakyat. Sehingga paham kedaulatan

rakyat berbentuk Grundnorm selanjutnya dituangkan dalam

pengaturan hubungan kekuasaan dalam negara ataupun antara

negara dengan warga negara. Setiap negara modern sekarang ini

praktis memiliki konstitusi. Jika pengalaman berbagai negara

demokratis disarikan ke dalam rumusan yang sederhana, maka

dengan mudah kita akan menemukan bahwa demokrasi hanya bisa

ditegakkan jika terjadi konstitusi yang modern dan demokratis. Apasaja

ciri konstitusi yang modern dan demokratis itu.
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Pertama, adanya pembagian kekuasaan di antara institusi-institusi

pemerintahan. Kedua, adanya prinsip akuntablitas (dapat

dipertanggungjawabkan) kekuasaan terhadap institusi pemerintahan

dan jaminan bagi bekerjanya perimbangan kekuasaan (ceck and

balance). Ketiga, penerimaan dan pengakuan hak-hak sipil dan politik

(hak-hak warga negara) dan jaminan serta perlindungan pada hak-

hak sosial, ekonomi dan kultural. (AA GN Ari Dwipayana, 294-295).

Secara garis besar, tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan

sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang

diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.

Menurut Bagir Manan, hakekat dari konstitusi merupakan perwujudan

paham tentang konstitusi dan konstitualisme, yaitu pembatasan

terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak ada jaminan terhadap

hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain.

Adapun menurut Sri Soemantri, dengan mengutip pendapat

Steenbeck, menyatakan bahwa terdapat tiga materi muatan pokok

dalam konstitusi, meliputi:

1. Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum

2. Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia

3. Peradilan yang bebas dan mandiri

4. Pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai

sendi utama dari asas kedaulatan rakyat

Keempat cakupan isi konstitusi di atas merupakan dasar utama bagi

suatu pemerintahan yang konstitusional. Namun demikian, indikator

suatu negara atau pemerintahan disebut demokratis tidaklah

tergantung pada konstitusinya. Sekalipun konstitusinya telah

menetapkan aturan dan prinsip-prinsip di atas, jika tidak

diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan tata pemerintahan,

ia belum bisa dikatakan sebagai negara yang konstitusional atau

menganut paham konstitusi demokrasi (Ubaedillah dan Rozak, 2012:

95).
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1. Latar Belakang Lahirnya Konstitusi (UUD NRI Tahun 1945)

Latar belakang terbentuknya konstitusi (UUD NRI Tahun 1945)

bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi

bangsa Indonesia di kemudian hari. Janji tersebut antar lain berisi:

sejak dari dahulu, sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya,

Dai Nipon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia

dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Tentara Dai Nipon

dengan serentak menggerakann angkatan perangnya, baik di darat,

laut dan udara, untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan Belanda”.

Sejak saat itu Dai Nipon Teikoku memandang bangsa Indonesia

sebagai saudara muda serta membimbing bangsa Indonesia

denga giat dan tulus ikhlas di semua bidang, seingga diharapkan

kelak bangsa Indonesia siap untuk berdiri sendiri sebagai bangsa

Asia Timur Raya.

Namun janji hanyalah janji, penjajah tetaplah penjajah yang selalu

ingin lebih lama menindas dan menguras kekayaan bangasa

Indonesia.  Setelah Jepang dipukul mundur oleh tentara sekutu,

yang tak lagi ingat akan janjinya. Setelah menyerah tanpa syarat

kepada sekutu, rakyat Indonesia lebih bebas dan leluasa untuk

berbuat dan tidak tergantung pada Jepang sampai saat

kemerdekaan tiba. Setelah mereka kebutuhan akan sebuah

konstitusi resmi nampaknya tidak bisa ditawar tawar lagi, dan

segera harus dirumuskan. Sehingga lengkaplah Indonesia menjadi

sebuah negara yang berdaulat.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah ikrar

kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan

beberapa keputusan sebagai berikut:

1. Menetapkan dan mengesahkan UUD ’45 yang bahannya diambil

dari rancangan Undang-Undang yang disusun oleh panitia

perumus pada tanggal 22 Juni 1945
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2. Menetapkan dan mengesahkan UUD 45 yang bahannya hampir

seluruhnya diambil dari RU yang disusun oleh panitia perancang

UUD tanggal 16 Juni 1945.

3. Memilih ketua persiapan Kemeredekaan Indonesia Ir. Soekarno

sebagai presiden  dan wakil ketua Drs. Muhammad Hatta

sebagai wakilnya.

4. Pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh panitia

persiapan kemerdekaan Indonesia yang kemudian menjadi

Komite Nasional.

Dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden dan wakilnya atas

dasar Undang-Undang Dasar 1945 itu, maka secara formil

Indonesia sempurna sebagai sebuah negara, sebab syarat yang

lazim diperlukan oleh setiap negara telah ada yaitu:

a. Rakyat, yaitu bangsa Indonesia

b. Wilayah, yaitu tanah air Indonesia yang terbentang dari Sabang

hingga Merauke yang terdiri dari 13.500 buah pulau besar dan

kecil.

c. Kedaulatan, yaitu sejak pengucapan proklamasi kemerdekaan

Indonesia.

d. Pemerintahan, yaitu sejak terpilihnya presiden dan wakilnya

sebagai pucuk pimpinan pemerintahan negara.

e. Tujuan negara untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur

berdasarkan Pancasila.

f. Bentuk negara yaitu Negara Kesatuan.

Setelah UUD ’45 disahkan menjadi aturan main dan kerangka kerja

pemerintahan Republik Indonesia, sejak itulah berlaku konstitusi

yang mengikat seluruh wilayah dan bangsa Indonesia. Dengan

demikian Undang-Undang 1945 adalah konstitusi Republik

Indonesia (Ubaidillah, 2000: 85-88).
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2. Konstitusi Sebagai Perwujudan Demokrasi

Konstitusi merupakan aturan-aturan dasar yang dibentuk untuk

mengatur dasar hubungan kerja sama antara negara dan

masyarakat (rakyat) dalam kontek kehidupan berbangsa dan

bernegara. Sebagai sebuah aturan dasar yang mengatur kehidupan

berbangsa dan bernegara, maka sepatutnya konstitusi dibuat atas

dasar kesepakatan bersama antara negara dan warga  negara,

agar satu sama lain merasa bertangung jawab serta tidak terjadi

penindasan yang kuat terhadap yang lemah.

Jika konstitusi dipahami sebagai pedoman dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara, maka konstitusi memiliki kaitan yang

cukup erat dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah

negara. A. Hamid S. Attamini berpendapat bahwa konstitusi

Undang-Undang Dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan

pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara

harus dijalankan. Adapun A.G. Pringgodigdo berpendapat bahwa

adanya keempat unsur pembentukan negara belumlah cukup

menjamin terlaksananya fungsi kenegaraan suatu bangsa kalau

belum ada hukum dasar yang mengaturnya. Hukum dasar yang

dimaksud adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD)

dalam kehidupan kenegaraan menjadi sangat penting, karena ia

menjadi acuan dan penentu arah penyelenggaraan negara.

Konstitusi merupakan media bagi terciptanya kehidupan yang

demokratis bagi seluruh warga negara. Dengan kata lain, negara

yang memilih demokrasi sebagai sistem kenegaraannya, maka

konstitusi  merupakan aturan yang dapat menjamin terwujudnya

demokrasi di negara tersebut sehingga melahirkan kekuasaan atau

pemerintahan yang demokratis pula.  Keuasaan yang demokratis

dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi perlu dikawal oleh

masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Agar nilai-nilai

demokrasi yang diperjuangkan tidak diselewengkan, maka

partisipasi warga negara dalam menyuarakan aspirasi perlu

ditetapkan dalam konstitusi untuk berpartisipasi dalam proses-

proses kehidupan bernegara.
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Setiap konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokratis

haruslah memiliki prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri.

Secara umum, konstitusi yang dapat dikatakan demokratis

mengandung prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam kehidupan

bernegara, yaitu:

1. Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan

2. Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas

3. Adanya jaminan penghargaan terhadap hak-hak individu warga

negara dan penduduk negara, sehinga demikian entitas kolektif,

tidak dengan sendirinya menghilangkan hak hak dasar orang

per orang

4. Pembatasan pemerintahan

5. Adanya jaminan terhadap keutuhan negara nasional dan

integritas wilayah

6. Adanya jaminan keterlibatan rakyat dalam proses bernegara

melalui pemilihan umum yang bebas

7. Adanya jaminan berlakunya hukum dan keadilan melalui proses

peradilan yang independen

8. Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi:

a. Pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan trias politica

b. Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan

Dengan demikian, praktik kehidupan kenegaraan mencerminkan

suasana yang demokratis apabila konstitusi dan Undang-Undang

Dasar negara tersebut memuat rumusan tentang pengelolaan

kehidupan bernegara secara demokratis dan pengakuan hak asasi

manusia. Dengan kata lain, konstitusi merupakan piranti yang

sangat penting bagi sebuah negara demokrasi (Ubaidillah dan

Rozak, 2012: 102-103).

Berdasarkan asas ini, maka rakyat ditempatkan sebagai subyek

demokrasi, artinya rakyat sebagai keseluruhan berhak untuk ikut

serta secara aktif ikut menentukan keinginan-keinginannya,
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sekaligus sebagai  pelaksana dari keinginan-keinginan tersebut

dengan berperan serta dalam mengembangkan dan

mengimplementasikan proses demokratisasi di Indonesia. Proses

politik dalam sistem demokrasi yang sedang berjalankan harus

memiliki rujukan dan sebagaimana yang sudah disepakati baik

dalam sistem politik maupun kesepakatan-kesepakatan bersama

dalam menjalankan proses politik.

Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan demokrasi yang sudah

menjadi kesepakatan bahwa sistem politik tersebut secara

konstitusional menjadi rujukan dalam mengimplementasikan

demokrasi. Maka proses politik harus merujuk pada konstitusi.

Sebagai bangsa yang besar dan berperadapan, konstitusi memiliki

kekuatan yang mengikat dan harus dijunjung tinggi dalam tata

pengelolaan negara Indonesia. Sehingga tercipta kedaulatan rakyat

yang berdasarkan konstitusi negara dalam rangka menuju Indonesia

yang demokratis dan sejahtera.

Orde Reformasi ini merupakan konsensus untuk mengadakan

demokratisasi dalam segala bidang kehidupan. Di antara bidang-

bidang kehidupan yang menjadi sorotan utama untuk direformasi

adalah bidang politik, ekonomi, dan hukum. Perubahan yang terjadi

pada Orde Reformasi ini dilakukan secara bertahap (Srijanti, dkk,

2009: 58). Di era Reformasi, Indonesia sebagai negara yang

menggunakan sistem demokrasi, sudah menyelenggarakan pemilu

secara langsung (one man one vote) secara demokratis. dan dengan

tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi. Pemilihan umum sebagai

wujud implementasi proses politik merupakan hajatan demokrasi yang

memberikan hak politik kepada warganya untuk memilih maupun

dipilih. Secara prosedural, demokrasi kita sudah berjalan dengan baik

dan benar. Namun, masih dalam proses (politik) untuk meraih

demokrasi secara substantif.
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D. IMPLEMENTASI “BHINNEKA TUNGGAL IKA” DALAM

PEMBANGUNAN POLITIK NASIONAL DALAM KONTEKS

OTONOMI DAERAH

1. Latar Belakang Bhinneka Tungal Ika

Semula, semboyan resmi Negara Indonesia sangat panjang, yaitu

Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharmma Mangrwa.Semboyan

Bhinneka Tunggal Ika dikenal untuk pertama kalinya pada masa

Majapahit era Wisnuwardhana.Perumusan semboyan Bhinneka

Tunggal Ika ini dilakukan Mpu Tantular dalam kitab Sutasoma.

Perumusan semboyan ini dasarnya merupakan pernyataan kreatif

dalam mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan

keagamaan.Hal itu dilakukan sehubungan usaha bina negara

kerajaan Majapahit saat itu.Semboyan negara Indonesia ini telah

memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan

pada masa kemerdekaan. Bhinneka Tunggal Ika telah

menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan Negara

Kesatuan Republik Indonesia (Pranarka: 1985).

Dalam kitab Sutasoma, definisi Bhinneka Tunggal Ika lebih

ditekankan pada perbedaan dalam hal kepercayaan dan

keanekaragaman agama yang ada di kalangan masyarakat

Majapahit.Namun, sebagai semboyan Negara Kesatuan Republik

Indonesia, konsep Bhineka Tungggal Ika bukan sekadar perbedaan

agama dan kepercayaan menjadi fokus, tapi pengertiannya lebih

luas. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara memiliki

cakupan lebih luas, seperti perbedaan suku, bangsa, budaya (adat

istiadat), beda pulau, dan tentunya agama dan kepercayaan yang

menuju persatuan dan kesatuan Nusantara.

Jika diuraikan kata perkata, Bhinneka berarti Berbeda, Tunggal

berarti Satu, dan Ika berarti Itu.Jadi, dapat disimpulkan bahwa

walaupun berbeda-beda, tapi pada hakekatnya satu. Dengan kata

lain, seluruh perbedaan yang ada di Indonesia menuju tujuan yang

satu atau sama, yaitu bangsa dan negara Indonesia.
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Berbicara mengenai lambang Negara Kesatuan Republik

Indonesia, lambang Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka

Tunggal Ika ditetapkan secara resmi menjadi bagian dari Negara

Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951

pada 17 Oktober 1951 dan diundangkan pada 28 Oktober 1951

sebagai Lambang Negara. Usaha pada masa Majapahit maupun

pada masa pemerintahan Indonesia berlandaskan pada

pandangan yang sama, yaitu pendangan mengenai semangat rasa

persatuan, kesatuan dan kebersamaan sebagai modal dasar untuk

menegakkan negara.

Sementara itu, semboyan “Tan Hana Darma Mangrwa dipakai

sebagai motto lambang Lembaga Pertahanan Nasional

(Lemhanas).Makna dari semboyan itu adalah “Tidak ada kebenaran

yang bermuka dua”.Namun, Lemhanas kemudian mengubah

semboyan tersebut menjadi yang lebih praktis dan ringkas, yaitu

“Bertahan karena benar”.Makna “Tidak ada kebenaran bermuka

dua” sebenarnya memiliki pengertian agar hendaknya manusia

senantiasa berpegangan dan berlandaskan pada kebenaran yang

satu (Pranarka 1985).

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Darma Mangrwa

merupakan ungkapan yang memaknai kebenaran aneka unsur

kepercayaan pada Majapahit.Tidak hanya Siwa dan Buddha,

melainkan juga seajumlah aliran, sekte yang sejak awal telah

dikenal lebih awal sebagian besar anggota masyarakat Majapahit

yang memiliki sifat majemuk.

Sehubungan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, cikal bakal

kerajaan Singasari, yakni pada masa Wisnuwardhana sang

dhinarmeng ring Jajaghu (candi Jago), semboyan tersebut dan

Candi Jago disempurnakan pada masa Kerajaan Majapahit. Karena

itu, kedua simbol tersebut lebih dikenal sebagai hasil peradaban

masa Kerajaan Majapahit.

Dari segi agama dan kepercayaan, masyarakat Majapahit

merupakan masyarakat yang majemuk.Selain adanya beberapa
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aliran agama dan kepercayaan yang berdiri sendiri, muncul juga

gejala sinkretisme yang sangat menonjol antara Siwa dan Budha

serta pemujaan terhadap roh leluhur.Namun, kepercayaan pribumi

tetap bertahan.Bahkan, kepercayaan pribumi memiliki peranan

tertinggi dan terbanyak di kalangan mayoritas masyarakat.

Pada saat itu, masyarakat Majapahit terbagi beberapa

golongan.Pertama, golongan orang-orang Islam yang datang dari

barat dan menetap di Majapahit.Kedua, golongan orang-orang

China yang mayoritas berasal dari Canton, Chang-chou, dan Fukien

yang kemudian bermukim di daerah Majapahit.Namun, banyak dari

mereka masuk Islam dan ikut menyiarkan Islam.Ketiga, golongan

penduduk pribumi.Penduduk pribumi ini jika berjalan tidak

menggunakan alas kaki, rambutnya disanggul di atas

kepala.Penduduk pribumi sepenuhnya percaya pada para roh

leluhur.

2. Bhinneka Tunggal Ika sebagai Pilar Bangsa Indonesia

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh

Mpu Tantular, pujangga agung kerajaan Majapahit yang hidup masa

pemerintahan Raja Hayam Wuruk, di abad ke empatbelas (1350-

1389).Sesanti tersebut terdapat dalam karyanya; kakawin

Sutasoma yang berbunyi “Bhinna ika tunggal ika, tan hana dharma

mangrwa, “yang artinya “Berbeda-beda itu, satu itu, tak ada

pengabdian yang mendua.”Semboyan yang kemudian dijadikan

prinsip dalam kehidupan dalam pemerintahan kerajaan Majapahit

itu untuk mengantisipasi adanya keaneka-ragaman agama yang

dipeluk oleh rakyat Majapahit pada waktu itu.Meskipun mereka

berbeda agama tetapi mereka tetap satu dalam pengabdian.

Pada tahun 1951, sekitar 600 tahun setelah pertama kali semboyan

Bhinneka Tunggal Ika yang diungkap oleh Mpu Tantular, ditetapkan

oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi Negara

Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun

1951. Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa sejak

17 Agustus 1950, Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai
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seboyan yang terdapat dalam Lambang Negara Republik

Indonesia, “Garuda Pancasila.”Kata “bhinna ika,” kemudian

dirangkai menjadi satu kata “bhinneka”. Pada perubahan UUD 1945

yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan sebagai semboyan

resmi yang terdapat dalam Lambang Negara, dan tercantum dalam

pasal 36a UUD 1945 yang menyebutkan: “Lambang Negara ialah

Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”.

Dengan demikian, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan

yang merupakan kesepakatan bangsa, yang ditetapkan dalam

UUD.Dengan demikian, untuk dapat dijadikan acuan secara tepat

dalam hidup berbangsa dan bernegara, makna Bhinneka Tunggal

Ika perlu dipahami secara tepat dan benar untuk selanjutnya

mengimplementasikannya secara tepat dan benar pula.

Bhinneka Tunggal Ika memuat konsep pluralistik dan

multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam susunan

kesatuan.Prinsip pluralistik dan multikulturalistik sebagai dasar

pegakuan adanya kemajemukan bangsa dilihat melalui segi

agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah,

dan ras.Kemajemukan dihormati dan dihargai serta diperlakukan

dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman dalam

kesatuan yang kuat.Kemajemukan bukan dikembangkan dan

arahkan menjadi pemecah bangsa, melainkan sebagai kekuatan

yang dimiliki masing-masing komponen bangsa, untuk selanjutnya

diikat menjadi kekuatan luar biasa untuk dimanfaatkan dalam

menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa.

Suatu masyarakat yang tertutup atau ekslusif sehingga tidak

memungkinkan terjadinya perkembangan tidak mungkin

menghadapi arus globalisasi yang demikian deras dan kuatnya,

serta dalam menghadapi keanekaragaman budaya bangsa.Sifat

terbuka yang terarah merupakan syarat bagi berkembangnya

masyarakat modern. Sehingga keterbukaan dan berdiri sama tinggi

serta duduk sama rendah, memungkinkan terbentuknya

masyarakat yang pluralistik secara ko-eksistensi, saling hormat

menghormati, tidak merasa dirinya yang paling benar dan tidak
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memaksakan kehendak yang menjadi keyakinannya kepada pihak

lain.

Segala peraturan perundang-undangan khususnya peraturan

daerah harus mampu mengakomodasi masyarakat yang pluralistik

dan multikutural, dengan tetap berpegang teguh pada dasar negara

Pancasila dan UUD 1945.Suatu peraturan perundang-undangan,

utamanya peraturan daerah yang memberi peluang terjadinya

perpecahan bangsa, atau yang semata-mata untuk

mengakomodasi kepentingan unsur bangsa harus dihindari. Suatu

contoh persyaratan untuk jabatan daerah harus dari putra daerah,

menggambarkan sempitnya kesadaran nasional yang semata-

mata untuk memenuhi aspirasi kedaerahan, yang akan

mengundang terjadinya perpecahan. Hal ini tidak mencerminkan

penerapan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dengan menerapkan

nilai-nilai tersebut secara konsisten akan terwujud masyarakat

yang damai, aman, tertib, teratur, sehingga kesejahteraan dan

keadilan akan terwujud.

Para pendiri bangsa Indonesia terdahulu tentu memiliki harapan

yang sangat besar dengan menjadikan kalimat “Bhinneka Tunggal

Ika” ini sebagai simbolis Negara Kesatuan Republik

Indonesia.Dengan memahami arti dan makna yang terkandung

didalamnya serta dengan mewujudkan dalam kehidupan sehari-

hari mulai dari diri sendiri, berharap bangsa ini berjalan dengan

selaras dan tumbuh menjadi bangsa yang besar.

Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai landasan ideologi

yang berjiwa persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap

menghargai serta menghormati ke-Bhinneka Tunggal Ika-an

(persatuan dalam perbedaan) untuk setiap aspek kehidupan

nasional guna mencapai tujuan nasional. Artinya, sudah menjadi

hal yang tidak dapat dinafikan bahwa masyarakat Indonesia itu

jamak, plural, dan daerah yang beragam, terdiri dari berbagai

macam suku, bahasa, adat-istiadat dan kebiasaan, agama,

kepercayaan  kekayaan yang terbentang dari Sabang sampai

Merauke. Oleh karena itu nilai-nilai ke-Bhinneka Tunggal Ika-an
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harus diwujudkan dan diaktualisasikan dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Implementasinya

dalam kehidupan nasional adalah, memahami kemajemukan sosial

dan budaya atau multikulturalisme sebagai dasar untuk

membangun kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.

Pemahaman terhadap nilai-nilai ke-Bhinneka Tunggal Ika-an

dimaksud adalah menerapkan atau melaksanakan nilai-nilai Ke-

Bhinneka Tunggal Ika-an dalam kehidupan sehari-hari, baik secara

individu, kelompok masyarakat, dan bahkan secara nasional,

mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta

pertahanan nasional di seluruh lapisan masyarakat yang jumlahnya

besar (sekitar 230 juta jiwa) dan beragam, sehingga tercipta

stabilitas nasional yang kondusif untuk pembangunan masyarakat

sejahtera, adil-makmur dan merata.

Ada beberapa cara untuk menjadikan Bhinneka Tunggal Ika lebih

membumi dalam pribadi masyarakat yang heterogen ini, salah

satunya yaitu dengan identitas sosial mutualdifferentiationmodel,

(Brewer & Gaertner: 2001) yang diterapkan pada diri setiap Individu

dalam bangsa ini. Mutual differentiationmodel adalah suatu model

dimana seseorang atau kelompok tertentu yang mempertahankan

identitas asal (kesukuan atau daerah) namun secara bersamaan

kesemua kelompok tersebut juga memiliki suatu tujuan bersama

yang pada akhirnya mempersatukan mereka semua.

Model ini akan memunculkan identitas ganda yang bersifat hirarkis,

dengan artian seseorang tidak akan melepaskan identitas asalnya

dan memiliki suatu identitas bersama yang lebih tinggi nilainya.

Sebagai contoh seseorang tidak melupakan asalnya sebagai orang

Minang, namun memiliki suatu kesatuan bersama yang lebih

diutamakan yaitu sebagai rakyat Indonesia.Dengan demikian

identitas kesukuan atau daerah lebih rendah nilai dan keutamaannya

daripada identitas nasional, sesuai dengan makna Bhinneka

Tunggal Ika itu sendiri, dimana persatuan adalah harga mati.

Pada masa kepemimpinan Ir. Soekarno, beliau pernah melakukan

usaha mempersatukan seluruh bangsa dengan jargon “Ganyang
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Malaysia”, “Amerika kita seterika”, “Jepang kita panggang”, dan

“Inggris kita linggis” dimana pada kesempatan tersebut beliau

menebar propaganda bahwa setiap warga negara Indonesia

memiliki musuh bersama yaitu Malaysia, Jepang, Amerika dan

Inggris.

Dengan adanya ultimate goal maka persatuan akan semakin kuat

dikarenakan tumbuhnya perasaan senasib sepenanggungan dalam

masyarakat sebangsa dan setanah air. Perasaan, semangat dan

tujuan seperti itulah yang akan membuat masyarakat heterogen

menjadi bersatu, membentuk suatu identitas sosial nasional yang

lebih kuat daripada kepentingan kelompok, golongan dan pribadi.

Dengan mengakui perbedaan dan menghormati perbedaan itu

sendiri ditambah kuatnya mempertahankan ikrar satu nusa, satu

bangsa dan satu bahasa merupakan suatu model identitas sosial

yang sangat baik dalam bangsa ini.Sehingga terjalin kerjasama

antar semua golongan tanpa pernah menyinggung perbedaan

karena memiliki suatu tujuan utama dan kebanggaan bersama atas

persatuan bangsa.

Toleransi dalam konteks kehidupan berbangsa adalah sikap

menghargai satu sama lain, melarang adanya dikriminasi dan

ketidakadilan dari kelompok mayoritas terhadap minoritas, baik

secara suku, budaya dan agama dengan tujuan untuk mewujudkan

cita-cita luhur bersama.

Selain masalah kebangsaan, tantangan kedepan pada masa

mendatang dari bangsa ini adalah menghadapi era globalisasi

ekonomi, kapitalisme yang menggurita, imperialis, orientalis,

penyusupan paham-paham menyimpang dari pihak luar, serta dari

dalam negeri sendiri seperti pengkhianatan, fundamentalis dan

‘barisan sakit hati’ yang bertujuan memperkeruh keadaan, menyulut

konflik dan kesenjangan sehingga terjadi aksi-aksi dengan hasil

keadaan yang menjauhkan kita dari jalur pencapaian cita-cita luhur.
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3. Implementasi Otonomi Daerah dalam Kebhinekaan

Sepanjang era reformasi Indonesia menampilkan banyak kesaksian

peristiwa yang menunjukkan perubahan kehidupan warga, baik

secara individu atau kelompok, dalam berkehidupan

kemasyarakatan, kehidupan berkenegaraan, dan kehidupan

berkebangsaan.  Faktor utama mendorong terjadinya proses

perubahan tersebut adalah  pemahaman nilai-nilai ke-Bhinneka

Tunggal Ika, baik oleh rakyat,  pemimpin atau penguasa.

Sebagai bangsa yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika harus

mengaplikasikan konsep otonomi daerah secara transparan,

damai dan adil. Penyelenggaraan otonomi daerah yang didasarkan

pada prinsip yang luas, nyata, dan bertanggung jawab

mensyaratkan adanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Suatu tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya

transparansi dan pengelolaan pemerintahan daerah, partisipasi

yang aktif dari masyarakat dan akuntabilitas penyelengaraan

pemerintahan daerah. Oleh karena itu untuk menciptakan tata

kelola pemerintahan yang baik, seluruh elemen pemerintahan

daerah harus senantiasa mendorong penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang transparan, partisipasif, dan akuntabel

(Hari Sabarno, 2007: 37).

Di era reformasi, pemerintah menekankan pembangunan dan

stabilitas sistem dan dinamika politik menuju demokratisasi di

segala bidang. Proses politik menjadi landasan dalam upaya

stabilisasi pemerintahan, sekaligus penyelenggaraan pemerintah

daerah dan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian,

kesatuan pandang dalam memahami otonomi daerah harus

mampu dijabarkan setiap pihak yang terlibat dalam bentuk

melaksanakan otonomi untuk kepentingan daerah tanpa

melepaskan ikatan nasionalnya. Dengan demikian, prinsip otonomi

yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat benar-benar

menjawab kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan politik

yang berkelanjutan (Hari Sabarno, 2007: 32)
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Otonomi daerah bukan berarti dimaknai secara bebas tanpa

memegang lagi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Secara historisitas, Indonesia sangat beragam dan berwarna-

warni, maka otonomi daerah tidak dijadikan sebagai ruang yang

menonjolkan perbedaan antara daerah satu dengan lainnya.

Namun otonomi daerah tetap berpegang teguh terhadap Bhinneka

Tunggal Ika, serta antardaerah memiliki ikatan yang kuat meskipun

berbeda-beda sumberdaya alam dan manusianya. Selain itu,

pelaksanaan otonomi daerah juga membangun sistem demokrasi

yang bertumpu pada kepentingan rakyat.

Dalam pelaksanaan selama otonomi daerah diwarnai dengan

berbagai macam peristiwa yang memilukan dan belum maksimal

melaksanakan ajaran Bhinneka Tunggal Ika, yang berprinsip

berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oleh karena itu, konsep

otonomi daerah harus bersandar kepada Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang memiliki persatuan dan kesatuan dalam

membangun daerahnya msing-masing. Sehingga otonomi daerah

tetap berpegang tegus pada Bhinneka Tunggal Ika dan mampu

mengaplikasikan konsep sistem demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat

dan untuk rakyat.

Dalam kaitan demokrasi dan otonomi daerah pada dasarnya

ditemukan pada alur hubungan antara pemerintah pusat,

pemerintah daerah dan masyarakatnya. Adanya hubungan tiga alur

tersebut merupakan problematika yang membutuhkan penanganan

yang memadai dan proporsional di antara ketiganya.

Ketidakmampuan dalam mewujudkan hubungan yang seimbang

tersebut cenderung akan menciptakan kesenjangan dalam

hubugan tiga alur tersebut (Hari Sabarno, 207: 27).

Berbagai konflik yang terjadi pada pelaksanaan otonomi daerah

yaitu pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada) yang

diwarnai dengan beragam peristiwa antara daerah satu dengan

daerah lainnya, menunjukkan bahwa kurang maksimal

implementasi Bhinneka Tunggal Ika. Berkaitan dengan

pemahaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang syarat dengan
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integrasi nasional dalam masyarakat multikultural, nilai-nilai budaya

bangsa sebagai keutuhan, kesatuan, dan persatuan negara bangsa

harus tetap dipelihara sebagai pilar nasionalisme. Jika hal ini tidak

wujud, apakah persatuan dan kesatuan bangsa itu akan lenyap

tanpa bekas, atau akan tetap kokoh dan mampu bertahan dalam

terpaan nilai-nilai global yang menantang kesatuan negara bangsa

(union state) Indonesia. Bagamanakah mengaktualisasikan

pemahaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Hal  inilah yang

menjadi permasalahan  dalam kajian ini agar terwujud dan

terpelihara secara langgeng integrasi sebagai pilar nasionalisme.

Otonomi daerah sebagai komitmen dan kebijakan publik nasional

merupakan langkah strategis yang diharapkan akan mempercepat

pertumbuhan dan pembangunan daerah. Terdapat beberapa faktor

prakondisi yang diharapkan dari pemerintah daerah, antara lain:

pertama, fungsi pemerintah daerah yang sangat esensial adalah

mengatasi segala bentuk kegiatan di daerah. Kedua, pemerintah

harus kreatif. Pembangunan daerah berkaitan dengan inisiatif lokal

dan kreativitas dari para penyelenggara pemerintahan di daerah.

Ketiga, politik lokal yang stabil. Masyarakat dan pemerintah daerah

harus menciptakan suasana politik lokal yang kondusif melalui

transparansi dalam pembuatan kebijakan publik dan akuntabel

pelaksanaannnya. Keempat, pemerintah daerah harus menjamin

kesinambungan berusaha, dan kelima, pemerintah daerah harus

komunikatif dengan LSM/ NGO. (Ubaidillah & Rozak, 2013: 189-

190)

Otonomi daerah juga menjadi wadah pendidikan politik yang

tercermin dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung. Hal

ini sangat bermanfaat untuk kelanjutan pembangunan politik daerah

dan nasional. Selain itu pilkada langsung juga mekanisme

demokratsi dalam rangka untuk memilih seorang pemimpin yang

kredibel. Dan yang terpenting adalah rakyat memiliki hak untuk

memilih secara langsung tipologi pemimpin yang sesuai dan

kontekstual di daerahnya.
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4. Otonomi Daerah dan UUD NRI Tahun 1945

Pada masa proses amandemen UUD 45, topik otonomi daerah

juga menjadi topik bahasan yang mendalam. Ada tanggung jawab

moril untuk mencari jawaban atas rasa tidak adil dan ketidakpuasan

yang dirasakan oleh (sebagian) daerah. Bahkan ada sebagian

anggota MPR yang mewacanakan merubah bentuk negara

kesatuan menjadi negara serikat sebagai jawaban terhadap

persoalan ketimpangan Pusat dan daerah. Paling tidak mereka

mewacanakan aspirasi itu agar tersalur kedalam forum resmi,

walaupun ide itu segera pudar. Secara aklamasi anggota MPR

tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan dan memutuskan

untuk memakai cara pemberian otonomi kepada daerah guna

mempercepat penyelesaian ketimpangan yang terjadi.

Pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000 otonomi daerah menjadi

ketentuan UUD 45. Apabila pada UUD 45 yang lama prinsip

otonomi itu diterima selektif dan hanya tercantum dalam Penjelasan

maka dalam amandemen UUD 45 asas otonomi diterakan dalam

Pasal 18 dan diberikan kepada setiap daerah. Maksud diberikannya

otonomi daerah itu adalah untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat. Sistem otonomi akan mendekatkan dan

karena itu meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap

masyarakat. Potensi masyarakat dan daerah akan lebih dapat

direalisasikan. Daerah akan semakin berpeluang untuk mencari

peluang penanaman modal didaerahnya. Demikian pula peran

masyarakat dalam pembangunan akan lebih nyata dan sesuai

dengan kekhasan daerah masing-masing. Di samping itu,

kekhasan daerah akan berkembang memberikan sumbangan

kepada kekayaan budaya Nusantara

UUD 45 menegaskan bahwa otonomi daerah adalah pendelegasian

sebagian kewenangan negara melalui undang-undang kepada

pemerintahan daerah untuk mengelola daerah bersama dengan

tugas pembantuan dan tugas de-konsentrasi dan selaras dengan

kekhususan dan keragaman daerah. Kewenangan otonomi daerah

tidak berasal dari daerah itu sendiri tetapi merupakan bagian dari
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kedaulatan nasional yang didelegasikan kembali kepada daerah

melalui undang-undang.

Pasal 18 ayat (1) dengan tegas mengatakan bahwa daerah provinsi

adalah bagian integral dari negara kesatuan dan daerah kabupaten

dan kota adalah bagian integral daripada provinsi dan masing-

masing daerah itu mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian susunan

hierarkis Pusat dan Daerah tetap eksis dan bentuk pelaksanaan

asas otonomi di daerah tidak harus seragam (Makalah Jakob

Tobing, Pancasila, UUD 45, Otonomi Daerah dan Kebebasan

Beragama)

Secara mendasar, politik desentralisasi (otonomi daerah) bertujuan

membangun partisipasi masyarakat dan mengundang keterlibatan

publik seluas-luasnya dalam proses perencanaan, implementasi

dan evaluasi pembangunan yang tengah dan akan dijalankan. Oleh

karena itu, seharusnya dalam politik desentralisasi, perlu memberi

ruang yang luas pada struktur pemerintah di level lokal dan pada

masyarakat secara demokratis untuk mengatur pemerintahannya

sendiri sebagai manifestasi dari cita-cita otonimi daerah itu sendiri.

Kendala-kendala yang sering kali muncul dalam konteks politik

desentralisasi antara lain. Pertama, mindset atau mentalitas

memang menjadi kendala yang cukup besar bagi pelaksanaan

politik desentralisasi khususnya ketika kita berkehendak untuk

membangun tata pamerintahan yang baik. Kedua, kepentingan

yang berorientasi politis atas penguasaan aset daerah menjadi

persoalan yang mencuat dalam masa transisi dan masa

pelaksanaan otonomi daerah. Konflik kepentingan berupa

penguasaan aset seringkali menjadi kendala besar dalam otonomi

daerah (Leo Agustino, 2007: 186).

Di dalam negeri yang kaya akan kebhinekaan ini, tentu menjadi

energi positif jika kita mampu mengelola dan melestarikan

keberagaman yang telah ada, namun sebaliknya, kebhinekaan juga

bisa menjadi suatu ancaman terhadap warna keberagaman di
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Indonesia. Sehingga, implementasi “Bhinneka Tunggal Ika” dalam

pembangunan politik nasional dalam konteks otonomi daerah suatu

upaya yang harus ditempuh untuk membangun budaya politik yang

demokratis di tengah keberagaman ini.

E. SIGNIFIKANSI “NKRI” DALAM PEMBANGUNAN POLITIK

NASIONAL DAN DAERAH DALAM KONTEKS KEDAULATAN

NASIONAL

1. Latar Belakang Kembalinya NKRI

Awal tahun 1950 merupakan periode krusial bagi

Indonesia.Pertentangan dan konflik untuk menentukan bentuk

negara Indonesia tengah berlangsung.Satu sisi, secara resmi saat

itu Indonesia negara federal, sebagaimana hasil Konferensi Meja

Bundar (KMB).Akan tetapi, saat bersamaan muncul gerakan

penentang keberadaan negara federal.Gerakan ini eksis bukan saja

dari kalangan elit.Tetapi juga masyarakat bawah.Gerakan tersebut

menghendaki diubahnya bentuk negara federasi menjadi negara

kesatuan.

Dengan diratifikasinya hasil-hasil KMB oleh KNIP yang bersidang

tanggal 6-15 Desember 1949, terbentuklah Republik Indonesia

Serikat (RIS).Negara yang berbentuk federal ini terdiri dari 16

negara bagian yang masing-masing mempunyai luas daerah dan

jumlah penduduk yang berbeda. Negara bagian yang terpenting,

selain Republik Indonesia yang mempunyai daerah terluas dan

penduduk yang terbanyak, ialah Negara Sumatra Timur, Negara

Sumatra Selatan, Negara Pasundan, Dan Negara Indonesia Timur.

Sebagian besar negara bagian yang tergabung dalam RIS

mendukung untuk terbentuknya Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI).

Bagian terpenting dari keputusan KMB adalah terbentuknya Negara

Republik Indonesia Serikat.Memang hasil KMB diterima oleh

pemerintah Republik Indonesia.Namun hanya setengah hati.Hal
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ini terbukti dengan adanya pertentangan dan perbedaan antar

kelompok bangsa.

Dampak dari terbentuknya negara RIS adalah konstitusi yang

digunakan bukan lagi UUD 1945, melainkan konstitusi RIS tahun

1949. Dalam pemerintahan RIS  jabatan presiden dipegang oleh

Ir. Soekarno, dan Drs. Mohammad hatta sebagai perdana menteri.

Berdasarkan pandangan kaum nasionalis pembentukan RIS

merupakan strategi pemerintah kolonial Belanda untuk memecah

belah kekuatan bangsa Indonesia sehingga belanda akan mudah

mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya di Republik

Indonesia. Reaksi rakyat atas terbentuknya RIS terjadinya

demontrasi-demontrasi ynag menghendaki pembubaran RIS dan

penggabungan beberapa negara bagian RIS (Joeniarto: 2001).

Belanda membentuk federal sementara yang akan berfungsi

sampai terbentuknya negara Indonesia Serikat. Dalam hal ini, RI

baru akan diizinkan masuk  dalam NIS jika permasalahan dengan

Belanda sudah dapat teratasi. Selain itu, Belanda berusaha

melenyapkan RI dengan melaksanakan Agresi Militer II.Belanda

berharap jika RI dilenyapkan, Belanda dapat dengan mudah

mengatur negara-negara bonekanya.Akan tetapi, perhitungan

Belanda melesat.Agresi militer belanda II, menyebabkan Indonesia

mendapatkan simpati dari negara Internasional.Akhirnya, Belanda

harus mengakui Kedaulatan Indonesia berdasarkan hasil

Konferensi Meja Bundar.

Pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan penandatanganan

pengakuan kedaulatan.Dengan diakuinya kedaulatan RI oleh

Belanda, Indonesia berubah menjadi Negara Serikat.Akibatnya

terbentuklah Republik Negara Serikat.Meskipun demikian, bangsa

Indonesia bertekad untuk mengubah RIS menjadi Negara Kesatuan

Republik Indonesia.Kurang dari delapan bulan masa berlakunya,

RIS berhasil dikalahkan oleh semangat persatuan bangsa

Indonesia.
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2. Proses Kembalinya ke NKRI

1. Beberapa negara bagian membubarkan diri dan  bergabung

dengan RI, Negara Jawa Timur, Negara Pasundan, Negara

Sumatra Selatan, Negara Kaltim, Kalteng, Dayak, Bangka,

Belitung dan Riau.

2. Negara Padang bergabung dengan Sumatra Barat, Sabang

bergabung dengan Aceh.

3. Tanggal 5 April 1950 RIS hanya terdiri dari : Negara Sumatra

Timur, Negara Indonesia Timur, Republik Indonesia.

4. Ketiga negara ini (Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia

Timur, Negara Sumatra Timur) kemudian bersama RIS sepakat

untuk kembali ke negara kesatuan dan bukan melabur ke dalam

Republik.

5. Pada tanggal 3 April 1950 dilangsungkan konferensi antara RIS-

NIS-NST. Kedua negara bagian tersebut menyerahkan

mendatnya kepada perdana Menteri RIS Moh. Hatta pada

tanggal 12 Mei 1950.

6. Pada 19 Mei 1950 diadakan kesepakatan dan persetujuan yang

masing-masing diwakili oleh : RIS oleh Moh. Hatta, RI oleh dr.

Abdul Halim.

7. Hasil kesepakatan “ NKRI akan dibentuk di Jogjakarta, dan

pembentukan panitia perancang UUD.

8. Pada 15 Agustus 1950, setelah melalui berbagai proses,

dilakukan pengesahan UUS RIS yang bersifat sementara

sehingga dikenal dengan UUD’S 1950. Ini menunjukkan akan

terjadi perubahan. UUD’s ini di sahkan oleh presiden RIS. UUD

RIS terdiri dari campuran UUD 45 dan UUD RIS.

9. Pada 17 Agustus 1950. RIS secara resmi dibubarkan dan

Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan.

Indonesia  mengalami perubahan bentuk negara kesatuan menjadi

negara federal bukan saja disebabkan oleh faktor dalam negeri,

tetapi ada hubungannya dengan kehadiran Belanda. Kuatnya
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keinginan Belanda sebagai negara koloni untuk mempertahankan

pengaruh dan kekuasaannya di Indonesia membuat negara ini

sempat mengalami perubahan bentuk negara (Marsilam, 1994).

3. Mengapa Negara Kesatuan

Terjadinya perubahan dari negara federal menjadi negara kesatuan

tidak dapat disangkal disebabkan dukungan politik dari masyarakat

Indonesia terhadap ide negara federal sesunguhnya sangat

lemah.Ide negara federal muncul dari ambisi politik orang-orang

Belanda yang sepertinya takut negerinya tidak lagi mempunyai

peran di Asia.Oleh karena itulah ketika masalah kemerdekaan

Indonesia sudah tidak dapat ditawar lagi, mereka memperkenalkan

ide mengenai pembentukan negara federal.

Republik Indonesia Serikat yang berbentuk federal itu tidak disenangi

oleh sebagian besar rakyat Indonesia, karena sistem federal

digunakan oleh Belanda sebagai muslimat untuk menghancurkan

RI selain itu bentuk negara serikat tidak sesuai dengan kepribadian

bangsa Indonesia dan tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi

kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945. Disamping

itu, konstitusi federal dianggap hanya menimbulkan perpecahan.Hal

tersebut mendorong keinginan untuk kembali ke negara

kesatuan.Pada dasarnya pembentukan negara-negara bagian

adalah keinginan Belanda, bukan kehendak rakyat karena Belanda

ingin menanamkan pengaruhnya dalam RIS.Rapat-rapat umum

diselenggarakan di berbagai daerah, juga demontrasi-demontrasi

yang membentuk pembubaran RIS.Sebagian dari pemimpin RI

termasuk yang ada dalam parlemen, bertekad untuk secepat

mungkin menghapus sistem federal dan membentuk negara

kesatuan yang berkedaulatan.

Mengapa founding fathers memilih negara kesatuan. Alasannya

lebih bersifat ideologis  ketimbang teknis administratif. Mohammad

Yamin, misalnya, mengangap negara serikat sebagai negara yang

tidak kuat dan mengandung aroma negara kapitalis
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“Negara federalisme akan memberi bahan untuk melepaskan

perasaan provincialisme, yang boleh timbul oleh karena

pembentukan negara serikat itu. Janganlah kita memberi

persemaian kepada benih-benih jelek yang telah ada,. Melainkan

harus kita bunuh dalam gerakan kita. Karena untuk provincialisme

kampungan, insularisme atau rasa kepulauan, tidak ada lagi

tempatnya di negeri kita. Jadi janganlah kita memberi tempat bagi

perasaan yang telah kita lebur itu”.

Pernyataan Yamin memperlihatkan dengan jelas bahwa bentuk

negara federal atau serikat bertolak belakang dengan semangat

nasionalisme atau persatuan Indonesia. Dengan demikian “konsep

negara kesatuan” lebih bermakna ideologis. Makna “negara

kesatuan” disejajarkan dengan gagasan satu bangsa, satu tanah

dan satu tumpah darah: Indonesia. Itu berarti secara sosiologis,

mewujudkan negara kesatuan sama dengan mewujudkan satu

kesatuan sebagai satu bangsa dan satu  negara (As’ad Said Ali,

2012: 110-111).

4. NKRI dan Pembangunan Politik Nasional

Eksistensi Negara Republik Indonesia (NKRI) akan semakin kokoh

seiring dengan terjadinya penguatan karakter bangsa. Karakter

bangsa itu bersumber dari empat pilarkebangsaan yang telah

menjadi landasan pokok dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Empat pilar kebangsaan itu antara lain Undang-Undang

Dasar (UUD) 1945, dasar negara Pancasila, NKRI, dan semboyan

Bhinneka Tunggal Ika. Keempat pilar ini telah menjadi kunci dalam

mengelola keutuhan bangsa Indonesia. Pilar-pilar negara ini juga

yang membuat bangsa kita disegani oleh bangsa-bangsa lain.

Karena pilar-pilar bangsa ini menjadi dasar dalam mengelola negeri

yang terdiri dari tebaran pulau dan kepulauan yang berjumlah

sekitar 17.000 pulau dan sedikitnya 500 suku dan jumlah penduduk

mencapai 237,6 juta jiwa.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah dikonsensuskan

melalui perjuangan para founding fathers bangsa ini tentu selain
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harus dijaga oleh generasi penerus juga melanjutkan cita-cita

pembangunan nasional menjadi Indonesia yang bermartabat.

Kerangka pembangunan nasional tidak hanya tersentralisasi pada

ibu kota negara, namun pembangunan juga sampai ke daerah-

daerah sebagai upaya integrasi nasional. Oleh karena itu, kebijakan

otonomi daerah merupakan ruang yang sangat strategis untuk

mengimplementasikan pembangunan daerah sesuai dengan

potensi-potensi daerah dan kearifan lokal yang semestinya bisa

digali untuk kemaslahatan masyarakat. Kearifan lokal merupakan

suatu tatanan nilai dan menjadi pedoman hidup yang dimiliki

masing-masing kelompok masyarakat. Nilai-nilai tersebut memiliki

karakteristik tersendiri, meskipun terdapat beberapa kesamaan

pola dalam keberagaman tatanan antara kelompok masyarakat

yang satu dengan kelompok msayarakat lainnya (Chalid, 2005)

Pembangunanmenunjukan adanya pertumbuhan, perluasan

ekspansi yang bertalian dengan keadaan yang harus digali dan

dibangun agar dicapai kemajuan dimasa yang akan datang.

Didalam proses pembangunan terdapat perubahan yang terus

menerus diarahkan untuk menuju kemajuan dan perbaikan ke arah

tujuan yang diciptakan. Dengan kata lain, pembangunan merupakan

suatu proses perubahan yang direncanakan dan mencakup semua

aspek kehidupan untuk ,mewujudkan tujuan hidup.

Pembangunan nasional merupakan sebuah upaya untuk

meningkatkan kualitas warga negara Indonesia yang lebih

bermartabat.Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa

dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa

yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, serta memiliki

moral dan etika yang sesuai kepribadian Pancasila.Tujuan

pembangunan nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk

meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia.Dan

pelaksanaannya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah,

tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh rakyat

Indonesia.Maksudnya adalah setiap warga negara Indonesia harus
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ikut serta dan berperan dalam melaksanakan pembangunan sesuai

dengan profesi dan kemampuan masing-masing.

Proses pembangunan terwujud dalam pelaksanaan emansipasi

bangsa, modernisasi kehidupan bangsa dan negara serta

dinamisasi kehidupan masyarakat. Selain itu juga terwujud dengan

melaksanakan demokratisasi kehidupan bangsa dan negara,

integrasi nasional dan humanisasi bangsa dan negara. Kedudukan

Pancasilan sebagai paradigma pembangunan nasional harus

memperhatikan konsep berikut ini.Pertama, Pancasila harus

menjadi kerangka kognitif dalam identifikasi driisebagai bangsa.

Pancasila harus diletakkan sebagai kerangka berpikir yang objektif

rasional dalam membangun kepribadian bangsa. Oleh karena itu,

perlu dikembangkan budaya ilmu pengetahuan dalam memupuk

rasa persatuan dan kesatuan bangsa.Kedua, Pancasila sebagai

landasan pembangunan nasional, perubahan yang terjadi dalam

masyarakat dan bangsa akibat dari pembangunan harus semakin

menempatkan nilai-nilai Pancasila yang dapat dirasakan dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketiga, Pancasila merupakan arah pembangunan nasional, proses

pembangunan nasional tidak terlepas dari kontrol nilai-nilai

Pancasila. Oleh karena itu, kemana arah pembangunan melalui

tahap-tahapnya tidak dapat dilepaskan dari usaha

mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, sehingga

pembangunan adalah pengamalan Pancasila.Keempat, Pancasila

merupakan etos pembangunan nasional, untuk mewujudkan visi

bangsa Indonesia masa depan diciptakan misi pengamalan

Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara. Konsisten antara teori dan kenyataan

dan ucapan dengan tindakan, merupakan paradigma baru dalam

menjadikan Pancasila sebagai etika pembangunan

nasional.Keempat, Pancasila sebagai moral pembangunan,

sebutan ini mengandung maksud agar nilai-nilai luhur Pancasila

(norma-norma Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan
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UUUD 1945) dijadikan tolak ukur dalam mmelaksanakan

pembangunan nasional, baik dalam evaluasinya.

Konsep pembangunan yang dijalankan pemerintah substansinya

bertujuan bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat

sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang

Undang  Dasar 1945. Pada masa pemerintahan Orde Baru,

pembangunan diimplementasikan di bawah payung konsep trilogi

pembangunan, yaitu stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan.

Berdasarkan konsep trilogi, titik tekan pembangunan diarahkan

untuk menjamin berjalannya pengembangan pertumbuhan

ekonomi. Hal ini didasari pada keyakinan bahwa pembangunan

demokrasi di suatu negara selaras dengan kemampuan ekonomi

yang dimiliki masyarakat, dan segala macam bentuk yang

berpotensi restriksi atau penghalang bagi pembangunan ekonomi

adalah hal yang harus dihindari. Dengan demikian berdasarkan

pemikiran tersebut stabilitas politik adalah qonditio sine quanon.

Oleh karena itu pemerintahan  harus berupaya mengarahkan

sumber daya yang ada kepada penciptaan prakondisi bagi

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam prosesnya, pembangunan menimbulkan permasalahan

yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat itu

sendiri. Terdapat konflik yang mengikuti laju pembangunan dan

disparitas sosial, dimana terdapat kelompok kecil masyarakat yang

menikmati hasil pembangunan secara berlimpah, namun di sisi

lain banyak kelompok masyarakat yang tidak dapat  menikmati

kue pembangunan. Hal itu terjadi paling tidak, dapat dijelaskan dari

tiga aspek. Pertama, pendekatan pembangunan yang bersifat top

down dan hirarkis. Kedua, kendala-kendala struktural. Ketiga,

kebijakan pembangunan yang bersifat transisi, yang menyebabkan

sebagian masyarakat tidak atau sulit menikmati kesejahteraan

(Chalid, 2005: 63-64). Pembangunan nasional mencakup bidang

politik. Dalam sistem yang demokratis dan terjadi pemerataan

kesejahteraan akan berpengaruh terhadap loyalitas sebagai Negara

Kesatuan Republik Indonesia.
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Kita tentunya mengetahui rumusan Pembukaan Undang – Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia IV. Dalam

rumusan tersebut dinyatakan bahwa tujuan negara Republik

Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan

umum; mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka

bangsa Indonesia menyelenggarakan proses pembangunan

nasional.

Manusia Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan

sebagai subjek atau pelaku politik bukan sekadar objek politik.

Pancasila bertolak dari kodrat manusia maka pembangunan politik

harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem

politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus

mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat.

Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem

politik Indonesia yang sesuai pancasila sebagai paradigma adalah

sistem politik demokrasi bukan otoriter.

Berdasar hal itu, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas

asas kerakyatan (sila IV Pancasila). Pengembangan selanjutnya

adalah sistem politik didasarkan pada asas-asas moral daripada

sila-sila pada pancasila. Oleh karena itu, secara berturut-turut

sistem politik Indonesia dikembangkan atas moral ketuhanan,

moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan, dan moral

keadilan.

Perilaku politik, baik dari warga negara maupun penyelenggara

negara dikembangkan atas dasar moral tersebut sehingga

menghasilkan perilaku politik yang santun dan bermoral. Pancasila

sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan bahwa

Pancasila bersifat sosial-politik bangsa dalam cita-cita bersama

yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam

Pancasila (empatpilarkebangsaan.web.id).
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Bangsa Indonesia mempunyai Pancasila sebagai Dasar

Kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, nilai dan norma

yang terkandung di dalamnya merupakan keinginan dari bangsa

Indonesia yang harus diamalkan. Pengamalan Pancasila secara

subjektif akan memperkuat pengamalan Pancasila secara objektif.

Pengamalan Pancasila ini harus dilakukan dalam berbagai bidang

kehidupan di negara Indonesia agar Pancasila benar-benar

berperan sebagaimana fungsi dan kedudukannya dan supaya

tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia mudah terwujud.

Oleh karena itu, pembangunan politik  juga menjadi budaya politik

yang demokratis, yaitu sesuai dengan amanah rakyat, dari rakyat,

oleh rakyat dan untuk rakyat. Tujuan dari pembangunan adalah

menciptakan tatanan yang ideal dan sesuai dengan keadilan bagi

seluruh rakyat Indonesia. Seluruh warga negara bisa merasakan

hasil pembangunan tanpa terkecuali, karena pembanguna pada

hakekatnya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap ada, tidak menjadi

kenangan diwaktu yang akan datang

Identitas demikian ditegakkan dalam nation state NKRI yang dijiwai

asas kekeluargaan, asas kebangsaan (Wawasan Nasional: sila

ketiga Pancasila) dan ditegakkan dengan semangat asas wawasan

nusantara. Karenanya, secara normatif integritas NKRI kuat, tegak

tegar menghadapi berbagai tantangan nasional dan global.

Keseluruhan identitas dan integritas kebangsaan dan kenegaraan

Indonesia dijiwai, dilandasi dan dipandu oleh nilai fundamental dasar

negara Pancasila. Karenanya, NKRI dapat dinamakan dengan

predikat sebagai sistem kenegaraan Pancasila. Sistem kenegaraan

ini terjabar secara konstitusional dalam UUD 1945. NKRI sebagai

nation state membuktikan bagaimana potensi dan kualitas dari

integritas wawasan nasional Indonesia raya yang diwarisi, tumbuh,

dan teruji dalam berbagai tantangan nasional dan global.

Landasan kekuasaan dan kedaulatan, berada di tangan rakyat.

Oleh karena itu, perlu menyempurnakan UUD 1945 sejalan dengan
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perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan

reformasi dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan

bangsa sesuai dengan jiwa dan semangat Pembukaan UUD 1945.

Meningkatkan peran MPR, DPR, dan lembaga tinggi negara lainnya

dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang

mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan

yang jelas antara lembah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dalam usaha membangun kehidupan politik, maka beberapa unsur

yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan adalah sebagai

berikut.Pertama, Sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat,

demokratis, dan terbuka.Kedua, kemandirian partai politik dalam

memperjuangkan kepentingan rakyat.Ketiga, pendidikan politik

kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang

demokratis.Keempat, Pemilihan umum yang lebih berkualitas

dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya.

Pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik

Indonesia selaras dengan cita-cita founding fathers atas tercapainya

kemerdekaan Indonesia sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia

yang berdaulat secara mandiri. Dan segenap warga negara ikut

berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan berbangsa dan

bernegara sehingga terlaksana budaya politik yang demokratis dan

memiliki good governance yang sejahtera, adil, dan makmur.
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- Bab 3 -
NILAI-NILAI EMPAT PILAR DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN

A. PENDAHULUAN

Bagi negara Kepulauan yang terdiri dari 34 Provinsi seperti Indonesia,
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang stabil menjadi
tantangan tersendiri. Kata “stabil” masih menjadi hal yang jauh untuk
direalisasikan, tanpa ada pemerataan pembangunan ekonomi.
Kesejahteraan sebuah bangsa dapat dilihat dari kondisi perekonomian
yang merata antar daerah yang ada. Pencapaian sukses ekonomi
bangsa yang ada, juga tidak lepas dari kondisi politik yang aman dan
dijamin oleh Pemerintah. Hal ini yang dipaparkan Oleh Lucian Pye
dalam buku nya Aspects of Political Development, dimana ia
memaparkan sepuluh hal terkait pembangunan politik. Salah satunya
adalah bahwa pembangunan politik sebagai prasyarat politik untuk
pembangunan ekonomi. Ketika pertama kali para ekonom melihat
pada masalah pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan untuk
mentransformasi stagnasi perekonomian menjadi pertumbuhan yang
dinamis, dengan cepat mereka mengatakan bahwa kondisi sosial
dan politik akan memainkan peran penting dalam memfasilitasi
kemajuan income per kapita. Hal inilah yang berkaitan dengan
pembangunan politik, dimana kebijakan Negara tentunya akan menjadi
potret dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.1
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Dengan demikian, ekonomi dan politik menjadi dua hal yang saling
berhubungan, yang memegang peranan penting dalam sebuah
pertumbuhan dan pembangunan perekonomian di sebuah Negara,
termasuk Indonesia. Stabilitas dibutuhkan dan bahkan dibenarkan
untuk pembangunan ekonomi, atas dasar mengurangi ketidakpastian.
Stabilitas sosial dan politik inilah yang harus dilaksanakan oleh
Pemerintah, baik Pusat dan Daerah guna membangun perekonomian
yang berpihak pada rakyat, ekonomi yang mandiri dan berkeadilan
sesuai nafas empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang
ada di Indonesia, yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal
Ika dan NKRI. Tanpa  berpedoman pada pilar bangsa, maka
pembangunan ekonomi Indonesia tidak akan merujuk pada kebutuhan
masyarakat Indonesia. Ekonomi yang mandiri dan berkeadilan juga
diyakini akan meningkatkan industri nasional Indonesia. Pertumbuhan
dan peningkatan industri Indonesia ini yang ditekankan oleh Sri Mulyani
dalam pertemuan Menteri-Menteri Keuangan APEC di Badung, Bali
pada 20 September 2013 lalu. Ia berpendapat bahwa jika Indonesia
ingin meningkatkan daya saing sehingga perlu diversifikasi eksport,
berarti kemampuan kita memperluas industri menjadi sangat
penting.2  Untuk bisa maju, berkembang dan bangkit bersama Asia,
menurut ekonom yang ada Indonesia harus memberikan prioritas pada
peningkatan kualitas SDM dan modernisasi ekonominya agar berdaya
saing tinggi, menggarap ekonomi domestik menjadi berdikari, dan
mengurangi ketimpangan.3

Bicara tentang perluasan industri, menjadi menarik untuk mengamati
kondisi perekonomian Pulau Jawa dan Non Jawa. Pemerataan
pembangunan ekonomi memang belum bisa dirasakan oleh segenap
rakyat Indonesia. Pada segi infrastruktur, masih ada perbedaan yang
mencolok antara Pulau Jawa dan Non Jawa. Pembangunan
infrastruktur di Indonesia lebih didasarkan pada orientasi output berupa
pertumbuhan ekonomi dibandingkan pemerataan pulau Jawa dan luar
Jawa. Panjang jalan di Indonesia hampir mencapai sepertiganya
berada di Pulau Jawa, kapasitas listrik nasional yang 80% berada di
sistem Jawa dan Bali. Begitupun dengan sambungan telfon dan air
bersih yang lebih setengahnya ada di Jawa Bali. Secara umum, dapat
dikatakan bahwa dari segi infrastruktur, Indonesia menjadi Negara
yang  kurang menarik untuk investasi.4
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Perluasan industri untuk skala Indonesia adalah kesempatan plus
tantangan bagi Pemerintah dan segenap rakyat Indonesia. Dengan
Sumber Daya Alam yang mumpuni, seharusnya Indonesia bisa
melakukan eksport yang lebih beragam, baik dari sektor makanan
dan buah-buahan, bahan pakaian, bahan mentah yang sudah diolah
seperti sawit dan industri lainnya. Menjadi tantangan, karena mengolah
kekayaan Indonesia yang ada di 34 Provinsi bukanlah hal yang mudah,
terlebih dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah yang ada. Untuk itu,
kita perlu merujuk kembali pada empat pilar bangsa dalam
membangun ekonomi yang mandiri dan berkeadilan, yang pada
akhirnya dapat mensejahterakan rakyat Indonesia secara merata,
bukan hanya di pulau  Jawa, melainkan seluruh pulau di Indonesia.
Dalam tulisan ini, kita akan melihat semangat dan visi tiap pilar bangsa
yang ada, dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang mandiri
dan adil bagi segenap rakyat Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Manifestasi Sila Kelima Pancasila dalam Pembangunan
Ekonomi yang Mandiri dan Berkeadilan

Dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat terdapat
rumusan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Rumusan
Pancasila itulah dalam hukum positif Indonesia secara yuridis-
konstitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh Lembaga
Negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga Negara, tanpa
kecuali. Dalam perkembangannya, semangat Pancasila sebagai
ideologi dan dasar Negara sering diuji dalam impelementasinya di
kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam kehidupan
ekonomi bangsa. Perilaku ekonomi yang berlangsung dengan
praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta kurang nya
keberpihakan kepada kelompok usaha kecil dan menengah,
sehingga telah menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan,
utang besar yang harus dipikul oleh Negara, pengangguran dan
kemiskinan yang semakin meningkat, serta kesenjangan sosial
ekonomi yang semakin melebar.5

Sila kelima Pancasila berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh
Rakyat Indonesia”. Semangat untuk menghadirkan keadilan bagi
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seluruh rakyat Indonesia tertuang dalam sila kelima ini. Kata
keadilan sosial dapat dimaknai mencakup seluruh aspek, baik
sosial politik, sosial ekonomi, sosial kebudayaan, sosial agama
dan lainnya. Manifestasi aspek keadilan sosial ekonomi bagi
seluruh rakyat Indonesia, berarti tidak ada perbedaan perlakuan
antara pulau Jawa dan Non Jawa. Semua warga Negara sama
kedudukannya dalam mengakses kehidupan ekonomi. Pun,
masyarakat Indonesia yang hidup di 34 Provinsi di Indonesia.
Dalam hal ini, perlu kita telaah mengapa kondisi pembangunan
ekonomi antara pulau Jawa dan Jawa berbeda. Bukankah
semangat untuk menciptakan ekonomi yang mandiri dan
berkeadilan tidak bisa hadir dari perlakuan yang berbeda.

Sejumlah faktor dapat dilihat dalam menelaah kondisi
pembangunan ekonomi yang tidak sama antara Jawa dan Non
Jawa, diantaranya:

a. Pulau Jawa yang sangat padat penduduknya menekankan pada
aktifitas manufaktur dan berperan menjadi “net-importer”,
sementara luar Jawa menjadi andalan utama untuk kepentingan
eksport. Struktur ekonomi yang diwariskan oleh pemerintahan
kolonial Belanda ini lebih menguntungkan Jawa disbanding luar.
Kekecewaan luar Jawa dibidang ekonomi diperparah oleh
kondisi politik yang dimonopoli oleh Jawa yang menipiskan
harapan luar Jawa untuk memperngaruhi proses politik
nasional.6 Corak ini dapat dilihat pada saat banyak terjadinya
pemberontakan di luar pulau Jawa ketika masa Orde Lama.

b. Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu
merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya
ketimpangan pembangunan daerah. Ekonomi daerah dengan
konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi cenderung tumbuh pesat,
dibandingkan tingkat ekonomi daerah yang rendah, maka tingkat
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi akan rendah pula.
Selain terpusatnya aktifitas ekonomi di pulau Jawa, apa yang
disebut dengan tetesan ke bawah atau trickle down effect tidak
terjadi di lapangan.  Kejadian tersebut adalah dampak dari
mekanisme produksi dalam negeri yang banyak mengimport
dari luar dan bukannya dari hasil suplai produk daerah. Pada
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akhirnya, eksport yang banyak dilakukan oleh luar Jawa, tidak
banyak mendapatkan keuntungan dari eksport tersebut. Hasil
eksport banyak dinikmati oleh pulau Jawa. Jika ini dibiarkan,
maka daerah luar Jawa akan semakin miskin karena daerah
akan kekurangan orang yang terampil dan SDA yang dapat diolah
sendiri.

c. Tidak semua daerah mempunyai struktur perekonomian yang
sama. Di pulau luar Jawa, industry pertambangan, batu bara
mayoritas lebih mendominasi dibandingkan sektor pertanian.
Pola ini harus dilihat oleh Pemerintah sebagai sebuah
keanekaragaman potensi tiap wilayah di Indonesia. Cara
menyikapi dari SDA yang ada pun harus berbeda. Jika tidak,
maka pendapatan masyarakat akan rendah di tiap daerah karena
tidak melihat pada struktur perekonomian rakyat. Ekonomi
mandiri perlu diperhatikan oleh pemerintah, dengan melihat
potensi perekonomian rakyat di tiap daerah.

d. Di luar Jawa, masih ditemukan pasar lokal yang kecil,
infrastruktur yang terbatas serta kurang SDM. Kondisi di Papua,
SDM ada dan banyak yang bekerja di PT Freeport, namun hasil
olahan mereka hanya menguntungkan pihak asing yang juga
menjadi pemilik modal. Perlu ada kebijakan jelas dalam
pembagian saham dan pengupahan para buruh yang ada.

e. Kebijakan dan birokrasi terpusat di wilayah Jawa, terutama
sebelum Otonomi Daerah. SDM banyak terdapat di pulau Jawa,
begitupula dengan infrastruktur yang memadai. Hal ini
menyebabkan hadirnya biaya mahal dalam pengiriman hasil
industry olahan karena infrastruktur yang ada tidak mendukung
percepatan pengiriman hasil produksi. Tingkat supply dan
demand menjadi terganggu karena infrastruktur yang ada. Hal
ini menyebabkan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat
setempat.7

Sejumlah penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan
ekonomi antara pulau Jawa dan non Jawa tentu tidak sesuai
dengan semangat Pancasila. Founding fathers Indonesia dan
segenap rakyat Indonesia berpedoman terhadap Pancasila
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sebagai ideologi bangsa. Karenanya, sila kelima dalam Pancasila
mempunyai semangat menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia, dengan tidak memandang Jawa atau non Jawa.
Penjabaran dari sila kelima ini bermaksud mengedepankan prinsip
keadilan yang berjiwa gotong royong (mengembangkan partisipasi
dan emansipasi dibidang ekonomi dengan semangat kekeluargaan.
Bukan visi sejahtera yang berbasis individualisme-kapitalisme dan
tidak mengekang kebebasan individu. Dengan kata lain, tiap warga
Negara dapat bereksplorasi menghadirkan ekonomi yang mandiri,
baik berdasarkan skill dan tanah atau usaha yang ia punyai.
Namun, semangat sila kelima Pancasila ini telah sangat baik
mengatur bahwa bukan saja pembangunan ekonomi yang mandiri,
tapi juga berkeadilan. Bukan saja mengakomodasi kepentingan
dan hak tiap warga Negara, tetapi juga bersikap saling menghormati
antara satu sama lain, baik dalam skup individu maupun wilayah
yang ada di Indonesia. Sehingga tidak berorientasi pada
keuntungan semata, namun semangat gotong royong yang
menjadi ciri khas Indonesia. Berkeadilan berarti tidak memihak
pada siapapun.

Pembangunan ekonomi nasional yang mandiri dan berkeadilan
harus mencapai seluruh wilayah Indonesia. Dengan sejumlah
faktor penyebab ketimpangan ekonomi daerah seperti yang sudah
dijelaskan di atas, maka perlu ada koordinasi antara Pemerintah
Pusat dan Daerah. Manifestasi sila kelima Pancasila dalam
pembangunan ekonomi nasional juga dapat dilihat pada
pembangunan program ekonomi kerakyatan di tiap wilayah di
Indonesia, baik di pulau Jawa dan non Jawa. Kementerian Koperasi
dan UKM telah berusaha untuk merealisasikan semangat sila
kelima Pancasila dengan mempunyai program Koperasi dan UKM.
Pendirian Koperasi sejalan dengan semangat Bung Hatta yang
melihat struktur kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang
berjiwa gotong royong. Koperasi bisa menggerakkan ekonomi
hingga tumbuh secara adil dan merata. Koperasi juga tidak merujuk
pada kehidupan ekonomi yang berorientasi pada kehidupan
kapitalisme-individualisme.

Data yang diberikan oleh Menteri Koperasi dan UKM, Syarief Hasan
terkait jumlah koperasi di Indonesia, menunjukkan perkembangan
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yang signifikan. Ada peningkatan sebesar 3,35% dari 194.295 unit
Koperasi pada akhir tahun 2012 menjadi 200.808 unit koperasi.
Jumlah anggota meningkat 2,40% dari 33.869.439 orang menjadi
34.685145 orang. Pada 2009 jumlah koperasi Indonesia masih
tercatat sebanyak 170.411 dan pertumbuhannya sampai Juni 2013
sudah berhasil melampaui target 2014. Undang-undang No.17/
2012 tentang Perkoperasian juga telah dibentuk dan diharapkan
membantu kemudahan berkreatif itas untuk mendorong
pertumbuhan koperasi bagi rakyat Indonesia.8 Meski demikian, kita
juga harus mempertanyakan bagaimana efektifitas keberadaan
Koperasi di tiap wilayah di Indonesia, serta koordinasi antar wilayah
dalam pembentukan Koperasi. Sudahkah keberadaan Koperasi
membantu geliat ekonomi rakyat sehingga menghasillan ekonomi
mandiri di tiap wilayah di Indonesia.

Kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UMKM diarahkan untuk
mendukung upaya peningkatan efektifitas penanggulangan
kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, peningkatan eksport
dan daya saing, serta revitalisasi pertanian dan pedesaan yang
menjadi prioritas pembangunan nasional. Koperasi harus dipahami
sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan dan
insentif yang unik dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Melalui
Koperasi pula, sektor ekonomi kerakyatan yang mandiri diharapkan
meningkat di semua wilayah di Indonesia. Hal ini tentu saja akan
berdampak pada kesiapan dan kemandirian ekonomi nasional
Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Namun,
terdapat tantangan di lapangan dengan kurang memasyarakat nya
informasi tentang berpratik koperasi yang paling benar.9

Kementerian Koperasi dan UKM mengurai beberapa hal yang bisa
dilakukan dalam mengelola koperasi baru, diantaranya: (1)
pemahaman perangkat hukum dan peraturan (2) menyusun aturan
main organisasi (3) sosialisasi anggaran dasar kepada anggota
dan karyawan koperasi (4) melengkapi sarana dan prasarana
koperasi (5) memfungsikan perangkat organisasi koperasi (6)
mengelola dan mengorganisasikan sumber daya yang dimiliki
koperasi (7) menggerakkan dan menjalankan organisasi dan usaha
koperasi (8) mengendalikan organisasi dan usaha koperasi.10
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Sistem ekonomi liberal yang dianut oleh pemerintah Indonesia saat
ini dengan memberikan porsi berlebih terhadap peran swasta atau
pemilik modal asing, berpengaruh terhadap konsep pembangunan
ekonomi yang mandiri dan berkeadilan. Laju industrialisasi yang
berpusat di pulau Jawa, selain warisan pemerintah kolonial, juga
karena faktor infrastruktur yang baik dan diinginkan oleh pemilik
modal adalah keadaan yang ada di pulau Jawa. Hal ini tentu
merugikan pulau luar Jawa yang kaya akan SDM, namun tidak
mempunyai infrastruktur yang baik. Pengiriman hasil olahan industri
ke pulau Jawa menghadapi beberapa masalah dilapangan. Selain
harus membayar mahal atas ongkos produksi, kualitas barang
juga dapat tidak terjamin. Ini yang akan dikeluhkan oleh pihak pemilik
modal dan merugikan Indonesia secara perekonomian nasional
dan internasional.

Strategi yang berdasar pada falsafah liberalisme-kapitalisme
sangat bertentangan dengan semangat Pancasila dan UUD NRI
Tahun 1945 yang berasaskan kekeluargaan, keadilan sosial dan
kerakyatan. Strategi pembangunan harus lebih memihak terhadap
rakyat. Rakyat Indonesia banyak hidup di alam pedesaan, dan
mereka menerima sedikit dari olahan yang ada. Rakyat perkotaan
lebih banyak menikmati hasil olahan yang sudah dibuat di
pedesaan. Ini yang berlaku atas wilayah Jawa dan luar Jawa juga.
Rakyatlah yang harus dijadikan motor dan pendukung
pembangunan.11 Bicara tentang ekonomi kerakyatan sesuai nafas
sila kelima Pancasila, kata kerakyatan menjadi ideology yang
tumbuh dari segenap pejuang kemerdekaan Indonesia. Tanpa
memahami nafas kerakyatan, maka ideologi pembangunan
Indonesia tumbuh menjadi pembangunan ekonomi semata, tanpa
melihat corak keragaman dan kekayaan alam Indonesia.12

Emil Salim dalam tulisannya tentang Sistem Ekonomi Pancasila
menuliskan bahwa pembangunan ekonomi tidak cukup
meningkatkan Produk Domestik Bruto saja, tetapi harus juga
mengindahkan cara pembangunan dilaksanakan. Dalam kaitannya
dengan ini, Emil menyatakan bahwa pemerataan hasil
pembangunan tidak saja penting sebagai salah satu sasaran, tetapi
juga penting bahwa cara pelaksanaan pembangunan mengandung
unsur pemerataan. Pelaksanaan pembangunan terkait dengan



Revitalisasi Nilai-Nilai Empat Pilar untuk Pembangunan Karakter Bangsa 99

suatu system ekonomi yang relevan dengan ideology yang dianut
oleh sebuah Negara.13 Dalam hal ini, system ekonomi Pancasila
seharusnya diusung sebagai ideology bangsa Indonesia.

Kondisi pembangunan ekonomi antara pulau Jawa dan luar Jawa
yang tidak merata, tidak bisa dipisahkan dari sejarah system
ekonomi Indonesia di masa lalu. Pada masa sebelum perang dunia
II, Indonesia mengalami system ekonomi liberal. Seluruh kegiatan
ekonomi berada di tangan swasta, seperti perkebunan,
peternakan, pertanian, dan lain-lain kegiatan produksi, juga
perusahaan listrik, perbankan, kereta api dan lainnya. System ini
sama dengan system yang dianut oleh Belanda. Namun pada
masyarakat Indonesia, system ini tidak menjadikan masyarakat
Indonesia memetik manfaat dan keuntungan yang ada. Pelaku
ekonomi yang ada, adalah orang Eropa dan asing, yang tidak
memberikan keuntungan bagi pribumi Indonesia. Gagasan system
ekonomi Pancasila sudah diperjuangkan sejak awal oleh pejuang
dan kalangan terdidik orang Indonesia yang saat itu mempunyai
kesempatan menimba ilmu di luar negeri.14

Perbedaan pembangunan ekonomi antara pulau Jawa dan luar
Jawa menyebabkan masalah ketimpangan ekonomi wilayah
menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Peran dan partisipasi
pemerintah daerah perlu dioptimalkan kembali. Strategi
pembangunan ekonomi Indonesia telah berhasil membawa sektor
pertanian menuju sektor industry manufaktur. Namun ternyata
penanganan yang belum maksimal antara daerah yang memiliki
SDA berlimpah dengan daerah yang kekeringan SDA, membuat
ketimpangan antar wilayah makin melebar. Indeks ketimpangan
pembangunan antar wilayah dapat dilihat dari perbedaan tingkat
kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antar wilayah. Data
BPS September 2012 menunjukkan bahwa persentase kemiskinan
di DKI Jakarta dan Bali menempati angka 3.70 untuk DKI Jakarta
dan 3.95 untuk Bali. Sedangkan persentase kemiskinan terbesar
ada di wilayah Papua dengan 30.66 dan 27.04 untuk Papua Barat.15

Sedangkan data BPS tahun 2007 menuliskan kondisi ekonomi
Provinsi Indonesia. Dominasi Provinsi Jawa dan Bali sebagai pusat
perekonomian menguasai sekitar 60,20% dari seluruh Produk
Domestik Regional Bruto, sedangkan Provinsi di Sumatera
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menempati 22,98%, Provinsi Kalimantan menguasai 9,13%,
Sulawesi menguasai 4,09%, Provinsi Nusa Tenggara, Maluku dan
Papua hanya menguasai 3,61%.16 Hal ini menyebabkan
ketimpangan perekonomian antar wilayah di Indonesia terjadi.

Pembangunan ekonomi yang mandiri dan berkeadilan tidak bisa
melupakan masyarakat (SDM) sebagai pemain utama. Bukan
hanya para pemilik modal asing, pemilik modal di daerah dan
penguasa yang berperan dan bermain dalam pembangunan
ekonomi, seperti yang diurai oleh Sosiolog AS, Peter Evans. Ia
menyatakan bahwa mulanya modal asing hanya ingin menguras
bahan mentah Negara pinggiran (red-negara berkembang), dan
menjual barang industry mereka. Namun, seiring perkembangan
teknologi, maka proses produksi bisa dipisah-pisah. Produksi
barang modal dipusat (Negara maju), sedangkan produksi barang
konsumsi di Negara pinggiran. Inilah yang disebut oleh Evans
dengan istilah Dependent Development dan menghasilkan konsep
aliansi triple. Bahwa terjadi kerjasama antara modal asing,
pemerintah di Negara pinggiran dan borjuis lokal (hanya agar
Pemerintah dibilang nasionalis dan tidak pro terhadap modal
asing).17 Kondisi ini yang akhirnya melupakan rakyat sebagai
pemain penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Pola
aliansi triple pada akhirnya menghadirkan perbedaan perlakuan
pembangunan ekonomi antara pulau Jawa dan luar Jawa.

Keberpihakan atas pola pembangunan ekonoi ini tidak sejalan
dengan semangat Sila kelima dari Pancasila. Sila kelima ingin
menegaskan bahwa seyogyanya tidak akan ada kemiskinan dalam
Indonesia Merdeka. Bangsa Indonesia bukan hanya memiliki
demokrasi politik, tapi juga memiliki demokrasi ekonomi. Secara
khusus, keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila ini
menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi, yang
disebut oleh Soekarno sociale rechtvaardigheid. Yaitu bahwa
persamaan, emansipasi dan partisipasi yang dikehendaki bangsa
ini bukan hanya dibidang politik, melainkan juga dibidang
perekonomian. Prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial menurut
sila kelima Pancasila tidaklah sama dengan prinsip komunisme
(menekankan kolektivisme) dan liberalisme (menekankan
individualisme). Sila kelima bertolak dari pengertian bahwa antara
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pribadi dan masyarakat satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
Tidak boleh terjadi praktik perekonomian yang hanya
mementingkan kolektivisme dan individualisme. Hak milik pribadi
dibolehkan namun memiliki fungsi sosial dan kekayaan bersama
seperti air, bumi serta kekayaan alam lain yang ada di dalamnya,
dipergunakan untuk kesejahteraan bersama.18

Prinsip bahwa Negara harus menjamin keadilan sosial antara lain
diatur dalam pasal-pasal tentang kesejahteraan sosial yang
mencakup penguasaan sumber daya alam untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat dan system perekonomian. Keadilan sosial
berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang
kehidupan, baik material maupun spiritual bagi seluruh rakyat
Indonesia. Baik yang berdiam di wilayah RI maupun yang berada
di  luar negeri. Perlakuan adil dalam bidang sosial, politik, ekonomi,
keamanan dan kebudayaan harus didapatkan oleh tiap warga
Negara. Dalam hal ini, potret ekonomi pulau Jawa dan luar Jawa
belum mendapatkan implementasi dari sila kelima Pancasila.
Potret infrastruktur yang berbeda, tingkat kesejahteraan yang
berbeda, akses pendidikan dan lapangan kerja yang ada antara
pulau Jawa dan luar Jawa, menyalahi semangat dari penerapan
nilai-nilai Pancasila. Kesungguhan Negara dalam melindungi
rakyatnya disegala bidang selain ekonomi pun menjadi potret
implementasi dari sila kelima Pancasila di bumi Indonesia.

Ekonomi liberal yang memberikan kemudahan bagi para individu
atau pemilik modal asing dan borjuis lokal dalam mengeruk sumber
daya alam Indonesia, harus diganti dengan system ekonomi
Pancasila. Ekonomi Pancasila diperjuangkan untuk mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan berdasar pada
nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan melalui penerapan nasionalisme
dan demokrasi ekonomi. Gerakan koperasi adalah wujud nyata
dari aktifitas perekonomian rakyat yang pengelolaannya benar-
benar dijalankan oleh rakyat. Dalam system ekonomi Pancasila
berlaku demokrasi ekonomi yang tidak menghendaki “otokrasi
ekonomi”, sumber ekonomi yang hanya dikuasai oleh segelintir
elite.
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Merujuk pada pandangan Agun Gunandjar, bahwa nilai demokrasi
dalam koperasi tidak bisa diidentikkan dengan demokrasi politik.
Karena begitu diidentikkan dengan demokrasi politik dalam
implementasi praktik koperasi, akan hadir sejumlah dilema, yaitu:

Pertama, pada muatan filosofinya. Demokrasi, identik dengan
pengarusutamaan hak-hak kebebasan individual sedangkan prinsip
koperasi adalah pengejawantahan pada nilai-nilai kolektivisme,
yang tentu saja meminggirkan nilai-nilai individual dan kebebasan
untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, demokrasi politik akan
berimplikasi pada desentralisasi kekuasaan. Kekuasaan tidak lagi
terpusat pada satu sumber kekuasaan tetapi ia harus menyebar.
Padahal idealnya pengelolaan koperasi dilakukan secara
sentralisasi, agar menumbuhkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan
transparansi yang menjadi ciri pokok dari usaha yang professional.
Namun, posisi keduanya bukanlah pada posisi yang “berhadapan”
karena pada tataran ideal, keduanya saling mengisi.19

Asas kekeluargaan yang ada dalam Koperasi, harus dimaknai
secara luas. Kekeluargaan yang dimaksud bukanlah bahwa
koperasi dikelola oleh keluarga dan pada akhirnya menimbulkan
praktik KKN. Sebaliknya, asas kekeluargaan adalah bagian dari
semangat koperasi yang mengedepankan kesejahteraan bersama,
tidak individualistik. Akhirnya, konsep ekonomi yang mandiri dan
berkeadilan akan tercapai. Mengamati perkembangan koperasi di
pulau Jawa dan luar Jawa, data dari Kementerian Koperasi dan
UKM mencatat terdapat 16 Provinsi yang mendaftar untuk
mendapatkan Program Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)
yang dikembangkan Kementerian Koperasi dan UKM pada periode
2014. Provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Bangka
Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,
Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi
Utara, NTB dan Maluku Utara.20 Syarat untuk mengikuti program
ini adalah bahwa Pemerintah setempat mempunyai lahan yang
tidak dalam masalah persengketaan dan sejenisnya. Dengan
demikian, kemajuan koperasi sebagai ekonomi yang dijalankan
bersama oleh masyarakat di tiap Provinsi, erat dengan political
will  pemerintah/pejabat setempat.
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Provinsi yang paling merespon pendirian PLUT KUMKM
sebagaimana dilansir situs Kementerian Koperasi dan UKM adalah
Jawa Tengah. Ada lima Kabupaten yang mengajukan diri menjadi
peserta program PLUT 2014. Diantaranya adalah Cilacap,
Banjarnegara, Pemalang, Kendal dan Blora. Sedangkan Kabupaten
terbanyak kedua berasal dari Provinsi Jawa Barat, yakni sebanyak
empat daerah, Sabang, Sumedang, Kuningan dan Tasikmalaya.
Keempat daerah ini mempunyai KUMKM berpotensi dinaikkan
kelasnya. Industry juga banyak yang dihasilkan dari Jawa Barat.
Provinsi Aceh mencalonkan dua kabupaten, Lhokseumawe dan
Banda Aceh. Jumlah ini sama dengan yang diajukan Riau, Jawa
Timur dan Sulawesi Selatan.21 Merujuk pada gambaran data dan
informasi yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM,
bisa dilihat bahwa antusiasme Provinsi/Daerah untuk membentuk
usaha terpadu mayoritas datang dari daerah yang berada di Pulau
Jawa. Sektor industri yang berjalan juga banyak terpusat di pulau
Jawa. Hal ini menjadi tantangan bagi suprastruktur dan infrastruktur
Pemerintah untuk turut serta meratakan sebaran usaha terpadu
di Pulau Jawa dan luar Jawa.

Sejumlah tantangan dan masalah ekonomi bangsa yang terjadi di
Indonesia, antara Pulau Jawa dan luar Jawa, harus disikapi dengan
kembali mengingat pada semangat Pancasila sila kelima.
Semangat tersebut harus diimplementasikan dalam kebijakan
Pemerintah yang ada, baik Pusat dan Daerah. Beberapa hal perlu
dilakukan guna mewujudkan Pancasila dalam pembangunan
ekonomi mandiri dan berkeadilan:

1. Akomodatif atas SDA di tiap wilayah dan memberikan edukasi
pada SDM yang tersedia guna membangun sektor industri yang
baik dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia tanpa kecuali.

2. Melakukan penyebaran penduduk yang merata dengan
manajemen transmigrasi yang baik guna menciptakan SDM
yang handal dan pengelolaan SDA dengan baik.

3. Pemerintah Pusat dan Daerah memberi modal yang baik untuk
warga dalam menciptakan dunia usaha. Perlu juga mekanisme
kerjasama yang saling menguntungkan antara Pemerintah,
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warga dan pihak bank dalam pemberian modal awal bagi rakyat
untuk bekerja dan berusaha.

2. Perwujudan Pasal 33 UUD NRI 1945 Sebagai Fondasi
Konstitusional Pembangunan Ekonomi Nasional

UUD secara umum dapat dikatakan sebagai suatu perangkat
peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari
berbagai alat kenegaraan. UUD juga menentukan batas-batas
berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-
hubungan diantara mereka.

Sarjana hukum E.C.S Wade dalam buku Constitutional Law
memaparkan bahwa UUD adalah:

“Naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari
badan-badan pemerintahan suatu Negara dan menentukan
pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.”

Definisi UUD dari sudut pandang filsafat diberikan pula oleh seorang
ahli bernama Richard S.Kay:

“Maksud diadakannya UUD adalah untuk meletakkan aturan-
aturan yang pasti yang mempengaruhi prilaku manusia dan
dengan demikian menjaga agar pemerintah tetap berjalan
baik.”22

 Jadi, melalui Undang-Undang Dasar lah kita dapat mengetahui
konstitusi/hukum sebuah Negara, termasuk hak dan kewajiban
sebuah Negara serta tanggung jawab Pemerintah terhadap warga
Negara nya. Dalam UUD kita, seluruh aspek kehidupan warga
Negara, baik sosial, politik, ekonomi, budaya dan lainnya diatur
secara baik. Hal yang penting dalam mengimplementasikan apa
yang termaktub dalam UUD adalah semangat dan kemauan politik
para penyelenggara Negara.

Pada UUD NRI 1945, terdapat Bab yang membahas tentang
Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial. Sebelum diubah, judul
bab ini adalah Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari dua pasal,
yaitu pasal 33 dengan tiga ayat dan pasal 34 tanpa ayat. Setelah



Revitalisasi Nilai-Nilai Empat Pilar untuk Pembangunan Karakter Bangsa 105

diubah, bab ini menjadi bab Perekonomian dan Kesejahteraan
Sosial, terdiri dari dua pasal, yaitu pasal 33 dengan lima ayat dan
pasal 34 dengan empat ayat. Naskah yang tertulis dalam pasal 33
adalah sebagai berikut:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas
asas kekeluargaan.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam
nya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan
dan kesatuan ekonomi nasional.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur
dalam undang-undang.23

Merujuk pada semangat pasal 33 UUD NRI 1945, maka
pembangunan ekonomi nasional di Indonesia sebetulnya telah
mempunyai fondasi konstitusional yang kuat. Ini yang seharusnya
diwujudkan dalam kehidupan perekonomian bangsa. Jika melihat
pada pasal 33 ayat 1-4, maka pembangunan ekonomi nasional di
pulau Jawa dan luar Jawa seharusnya berorientasi pada
pembangunan sumber daya manusia, bukan pada provit oriented
yang tertuju pada pemilik modal/pengusaha dan pemerintah, baik
daerah maupun pusat. Negara, yang diwakili oleh Pemerintah,
menjadi pihak yang bertanggung jawab penuh atas distribusi
kemakmuran rakyat nya.

Terdapat sejumlah kawasan industri beserta perusahaan industri
yang ada di seluruh Provinsi di Indonesia, diantaranya:24

1. Di Provinsi Aceh, gas alam cair atau Liquefied Natural Gas
(LNG) yang diolah di kilang PT Arun Natural Gas Liquefaction
(NGL). Co, yang berasal dari Instalasi PT Exxon Mobil Oil
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Indonesia (EMOI) di zona industri Lhokseumawe. Keberadaan
PT tersebut telah menyulap wilayah Lhokseumawe menjadi
kawasan industry petrokimia modern.

2. Di Bali, KADIN menyatakan investasi industri di Bali masih
belum bergeser dari Selatan pulau Bali karena ekspansi ke
wilayah Tengah, Timur dan Barat masih terkendala infrastruktur.
Perkembangan kawasan industry di Bali yang hingga saat ini
masih digerakkan sektor pariwisata belum akan bergeser dari
Kabupaten Badung.

3. Provinsi Banten, terdapat 18 (delapan belas) kawasan industri
yang berkembang pesat di provinsi ini, yaitu Balaraja Industrial
Park, CCM Balaraja Industrial Estate, Graha Balaraja Sentra
Produksi & Distribusi, Jababeka Industrial Estate-Cilegon,
Kawasan Industri & Pergudangan Cikupamas, Kawasan Industri
Terpadu MGM, Krakatau Industrial Estate Cilegon, Langgeng
Sahabat Industri Estate, Millenium Industrial Estate, Modern
Cikande Industrial Estate , Nikomas Gemilang Industrial Estate,
Pancatama Industrial Estate, Pasar Kemis Industrial Park,
Petrochemical Industri Estate Pancapuri, Samanda Perdana
Industrial Estate, Saur Industrial Estate, Taman Tekno Bumi
Serpong Damai Park, West Tangerang Industrial Estate Cikupa.
Kesemuanya didukung dengan fasilitas listrik dan
telekomunikasi yang memadai.

4. Provinsi Bengkulu memiliki dua kawasan industri, yaitu Kawasan
Industri Salau dan Sekunyit yang keduanya terletak di Kabupaten
Bengkulu Selatan yang didukung juga oleh fasilitas listrik dan
telekomunikasi.

5. Provinsi Gorontalo berbatasan langsung dengan dua provinsi
lain, diantaranya Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat
dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Hal ini menjadikan
Gorontalo sebagai lokasi kawasan industri yang cukup
menjanjikan. Jumlah Perusahaan Industri di Provinsi Gorontalo
pada tahun 2010 tercatat sebanyak 30 perusahaan dengan
jumlah tenaga kerja sebanyak 9.093 orang. Total nilai output
mencapai 405,268 milyar Rupiah, sedangkan biaya input 93,065
milyar Rupiah, sehingga nilai tambah yang diperoleh dari industri
adalah 312,203 milyar Rupiah.
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6. Jakarta memiliki beberapa kawasan Industri, antara lain:
Cilandak Commercial Estate – Bhumyamca Sekawan, PT.
Kawasan Berikat Nusantara (Persero), Cakung Remaja
Development, Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Persero).

7. Kawasan Agro Industri Jambi adalah salah satu bukti dari upaya
pemerintah daerah Provinsi Jambi dalam mendorong
percepatan pembangunan daerah Jambi dan mendorong
pembangunan nasional. Agroindustri adalah Industri yang
memberi nilai tambah pada produk pertanian dalam arti luas,
termasuk hasil laut, hasil hutan, peternakan, dan perikanan.
Sejumlah data perekonomian tahun 2007, menyebutkan bahwa
pertumbuhan ekonomi provinsi Jambi sebesar 6,6 persen,
terutama didukung oleh perkembangan industri hilir yang
dominan.

8. Permintaan areal pabrik disejumlah kawasan industri di Jawa
Barat meningkat tajam. Hal itu menyusul semakin banyaknya
investor asing yang masuk dan menanamkan investasinya ke
Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bekasi. Perekonomian
Provinsi Jawa Barat yang stabil berdampak positif bagi dunia
usaha. Kestabilan ekonomi membuat para pelaku industri
memiliki kesempatan untuk meningkatkan usahanya di provinsi
yang cukup potensial ini.

9. Jawa tengah merupakan daerah yang cocok sebagai kawasan
industri khususnya karena berada diantara Barat dan Timur
pulau jawa. Berdasarkan kabar yang tersiar, pemerintah
setempat berkerjasama dengan Korea Selatan akan
membangun kawasan industri baru di Boyolali, Jawa Tengah.

10. Jawa Timur, dalam bidang pertanian merupakan lokasi
strategis untuk budidaya tanaman padi, jagung, ubi kayu dan
lain-lain. Jatim mempunyai potensi prospektif untuk
dikembangkan sebagai daerah sentra produksi padi. Di bidang
pertambangan dan energi, Jawa Timur memiliki potensi bahan
galian mineral (golongan A + B + C) Luas lahan 10.992,86 Ha
dengan total produksi 29.458.718 ton. Provinsi ini dipandang
strategis untuk sejumlah industry yang ada.
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11. Provinsi Kalimantan Barat adalah daerah yang cocok bagi
kawasan industry. Posisinya yang berbatasan langsung
dengan negara asing, yaitu dengan Negara Bagian Serawak,
Malaysia Timur dinilai cukup menunjang perkembangan
kawasan industri yang ada. Provinsi Kalimantan Barat
merupakan satu-satunya propinsi di Indonesia yang secara
resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan
keluar dari negara asing. PDRB Kalbar atas dasar harga
berlaku tahun 2010 mencapai Rp.60,48 trilyun dengan
kontribusi terbesar diberikan oleh sektor pertanian (25,00%),
sektor perdagangan, hotel dan restoran (22,87%), dan sektor
industri pengolahan (18,29%).

12. Perkembangan industri di Provinsi Kalimantan Selatan hingga
akhir tahun 2006 mencapai 39.455 unit usaha atau naik
sebanyak 6,00% dari 37.222 unit usaha pada tahun 2005
dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 93.771 orang atau
naik sebanyak 8,00% dari 86.825 orang pada tahun 2005, nilai
investasi mencapai sebesar Rp. 143,383 milyar. Nilai produksi
mencapai Rp. 590,157 milyar dengan nilai bahan baku
mencpai Rp. 331,093 milyar dan nilai tambah mencapai Rp.
259,082 milyar atau naik sebesar 6,21% dari nilai tambah
sebesar Rp. 243,938 milyar pada tahun 2005.

13. Kalimantan Tengah masih tertinggal pembangunan fisiknya
dibandingkan berberapa daerah di Indonesia. Dari sisi
sumberdaya energi, diketahui bahwa salah satu deposit
batubara terbesar terdapat di Kalteng, persoalan eksploitasinya
adalah berdasarkan pengalaman pengusaha batubara yang
aktif saat ini misalnya di Kabupaten Murung Raya, adalah
sulitnya infrastruktur pendukung yang amat minim atau hampir
nol, untuk membangun kegiatan industri. Jalan darat dengan
tekanan gandar yang rendah belum mampu mendukung
industri berat.

14. Kalimantan Timur bersama Provinsi Riau dan Sumatera Utara
berdasarkan Inpres Nomor I tahun 2010 sebagai Cluster
Industri berbasis Pertanian, Oleochemical di Kawasan Maloy
Kutai Timur dan bersama Provinsi Jawa Timur sebagai Cluster
Industri berbasis migas dan kondensat di Kota Bontang.
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Disamping itu, di Kota Balikpapan telah dikembangkan
Kawasan Industri Kariangau. Ketiga kawasan industri tersebut
diharapkan dapat dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK).

15. Untuk pertumbuhan produksi industri Manufaktur besar dan
sedang Triwulan II tahun 2012 di provinsi Kepulauan Bangka
Belitung naik sebesar 2,21% terhadap triwulan I/2012. Provinsi
kepulauan Bangka Belitung dinilai cukup strategis sebagai
kawasan industri, terbukti dengan banyaknya kawasan industri
yang tumbuh dan berkembang di provinsi ini.

16. Kepulauan Riau memiliki letak geografis yang sangat strategis
karena berada pada pintu masuk Selat Malaka dari sebelah
Timur juga berbatasan dengan pusat bisnis dan keuangan di
Asia Pasifik yakni Singapura. Disamping itu Provinsi ini juga
berbatasan langsung dengan Malaysia. Dalam
memberdayakan berbagai potensi yang ada, Provinsi
Kepulauan Riau berusaha untuk tetap menciptakan iklim
investasi yang kondusif melalui penerapan good governance
dan clean government dengan memberikan kemudahan
berinvestasi sehingga dapat menarik lebih banyak investor baik
domestik maupun asing untuk menanamkan modalnya. Saat
ini Kepri menjadi salah satu daerah tujuan investor utama
Singapura.

17. Provinsi Lampung mempunyai kemudahan proses perizinan
serta kepastian hukum dalam berinvestasi, sehingga
menciptakan situasi kamtibmas yang mantap dan kondusif.
Sebagai penunjang perekonomian, provinsi Lampung memiliki
Perkebunan Tebu & Pabrik Gula PT Gunung Madu Plantations.
Keberadaan PT. GMP menyerap tenaga kerja sekitar 1.800
orang sebagai karyawan tetap, ditambah sekitar 10.000 orang
sebagai tenaga kerja musiman pada saat musim giling.

18. Maluku, kondisi geografis nya lah yang menjadi salah satu
alasan kuat untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan
lumbung ikan nasional di Maluku agar dapat segera
mendongkrak peningkatan ekonomi daerah maupun ekonomi
nasional. Maluku memiliki potensi produksi ikan tangkap
sebesar 1,63 juta ton per tahun, karena itu sejak digelarnya
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Sail Banda 2010, Pemerintah telah menetapkan Maluku
sebagai lumbung ikan nasional.

19. Maluku Utara mempunyai iklim investasi dan keamanan yang
semakin membaik serta dapat memicu peningkatan jumlah
industri yang ada. Kondisi demikian merupakan peluang bagi
peningkatan pendapatan daerah, hal ini terbukti dengan adanya
perusahaan asal Prancis, PT. Weda Bay Nickel yang bekerja
sama dengan PT. Antam akan berinvestasi sebesar enam
miliar dolar AS yang dibagi dalam dua tahap untuk membangun
industri nikel di Halmahera, Provinsi Maluku Utara.

20. Secara sektoral, ekonomi NTB tahun 2009 dibanding tahun
2008 mengalami perkembangan pada sektor pertambangan,
industri, listrik dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel &
restoran, lembaga keuangan, dan sektor jasa, sedangkan
sektor pertanian dan pengangkutan tumbuh cukup. Hal ini
mengindikasikan kemungkinan untuk meningkatkan kegiatan
industri masih besar seperti untuk tekstil, minyak kelapa, dan
sebagainya.

21. Nusa Tenggara Timur memiliki 2 (dua) kawasan industri yaitu
kawasan industri Boanawa di Kabupaten Ende dan kawasan
industri Bolok di Kabupaten Kupang. Dukungan prasarana jalan
darat di provinsi ini sepanjang 17.116,45 km yang terdiri dari
jalan negara sepanjang 1.309,78 m, jalan provinsi sepanjang
2.939,86 km, dan sisanya berupa jalan kabupaten sepanjang
12.866,81 km.

22. Secara umum perkembangan industri kecil di Provinsi Papua
pada tahun 2005-2006 terlihat adanya peningkatan. Jumlah
industri kecil tercatat sebanyak 3.251 unit usaha, yang terdiri
dari industri kimia dan agro, sandang kulit dan aneka, logam
mesin dan elektronika. jika dibandingkan dengan tahun 2005
yang mencapai 3.080 unit usaha meningkat sebanyak 171 unit
usaha atau 5,55%. Perkembangan industri kecil per
Kabupaten/Kota tahun 2006 menurut unit usaha, terbesar
terdapat di Kota Jayapura dengan 543 unit usaha, sedangkan
jumlah angka unit usaha yang terendah terdapat di Kabupaten
Pania,Pangunungan Bintang, Punjak Jaya dan Waropen
dengan masing -masing 6,8 dan 9 unit usaha.
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23. Provinsi Papua Barat. Untuk menunjang kegiatan
perekonomian, di provinsi ini tersedia sebuah kawasan industri
yaitu Kawasan Industri Arar. Dan untuk mendukung kelancaran
mobilitas industri, provinsi Papua Barat memiliki pelabuhan
guna memperlancar transportasi laut. Untuk transportasi udara
provinsi ini mempunyai sejumlah bandara. Di Provinsi ini juga
terdapat tiga jalan, Yaitu jalan Negara, jalan Provinsi dan jalan
Kabupaten/Kota.

24. Jenis industri kayu di Provinsi Riau tumbuh melebihi nasional,
yaitu sebesar 1,12%. Barang-barang dari kayu (tidak termasuk
furnitur), dan barang-barang anyaman juga merupakan industri
yang berorientasi ekspor. Pada triwulan II tahun 2011, secara
nasional, jenis industri ini turun sebesar 3,93%. Sedangkan
Pertumbuhan produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang
Triwulan II 2011 tumbuh sebesar 3,88 % (q-to-q) terhadap
Triwulan I 2011. Pertumbuhan ini dipengaruhi industri makanan
dan minuman yang tumbuh 8,21 % dan industri kayu, barang-
barang dari kayu (tidak termasuk furnitur), dan barang-barang
anyaman yang tumbuh 1,12 %.

25. Provinsi Sulawesi Barat memliki sumber daya alam (SDA) baik
didarat maupun dilaut seperti pertanian, perkebunan,
kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan pertambangan
dan pariwisata.Wilayah Povinsi Sulawesi Barat yang
berhadapan langsung dengan Selat Makassar, merupakan
salah satu jalur lalu lintas pelayaran Nasional dan Internasional
memberikan nilai tambah yang sangat menguntungkan bagi
pembangunan sosial ekonomi kedepan. Provinsi Sulawesi
Barat pada Tahun 2010 di Semester I mencapai pertumbuhan
ekonomi tertinggi Nasional bahkan dunia. Pada saat itu
pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat mencapai 15,09 %, jauh
diatas pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional yang berada
pada angka 1 digit yaitu 5,95 %.

26. Perekonomian Sulawesi Selatan (Sulsel) yang diukur
berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2012
mencapai Rp. 36.075,5 milyar, sedangkan PDRB atas dasar
harga konstan 2000 mencapai Rp. 13.924,5 milyar.
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Pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan I-2012
dibandingkan triwulan IV-2011, yang diukur dari kenaikan
PDRB meningkat sebesar 1,18 persen (q-to-q). Pertumbuhan
ini didukung oleh sektor Pertanian dan sektor Industri
Pengolahan yang tumbuh di atas 5 persen.

27. Provinsi Sulawesi Tengah terdapat potensi bahan galian dan
mineral yang cukup berlimpah. Potensi Minyak Bumi antara
lain terdapat di Kabupaten Morowali, Donggala, Banggai dan
Parigi Moutong. Untuk mengembangkan kawasan industri yang
ada, pihak provinsi Sulawesi tengah telah mengonsep
pengembangan kawasan industri yang ada, yakni Kawasan
industri Palu, yang telah memiliki pusat pelatihan untuk
mengantisipasi kekurangan tenaga kerja.

28. Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki banyak potensi
diberbagai bidang, mulai dari sektor pertanian dan perkebunan,
sektor kelautan dan perikanan, sektor pertambangan, dan
sektor pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, diantara
semuanya, sektor pertanian adalah yang paling mendominasi.
Kelancaran rutinitas industri di provinsi Sulawesi Tenggara
didukung dengan tersedianya 5 pelabuhan udara dan
pelabuhan laut yang memadai.

29. Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi sumber daya alam
yang besar dan bervariasi meliputi berbagai sektor seperti
pertanian, pariwisata, pertambangan, perindustrian dan lain-
lain. Memasuki tahun 2012, kinerja perekonomian Sulawesi
Utara mengalami pertumbuhan sebesar 7,46% (yoy),
meningkat dibandingkan pertumbuhan pada yang sama tahun
sebelumnya 6,99% (yoy). Berdasarkan hasil pemantauan pada
indikator pertumbuhan, sektor Bangunan menjadi salah satu
penyumbang terbesar, hal ini ditandai dengan mulai berjalannya
realisasi proyek fisik pemerintah dan beberapa proyek swasta
khususnya di bidang properti.

30. Sumatera Barat mempunyai peluang untuk menarik investasi
karena memiliki beberapa potensi sumberdaya alam yang
belum optimal pemanfaatannya dan masih dapat
dikembangkan dalam bentuk usaha yang prospektif dan
diminati oleh pasar baik dalam maupun luar negeri.
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Pembangunan ekonomi yang tangguh memerlukan
perkembangan ekonomi yang cepat, untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi diperlukan peningkatan ekspor dan
peningkatan investasi secara berkelanjutan.

31. Sumatera Selatan terdapat berbagai macam industri kecil
kerajinan, antara lain: tenun songket, kasur lihab, rotan dan
enceng gondok, ukiran kayu khas Palembang, laker/guci dari
kayu, serta makanan dan minuman seperti empek-empek,
kerupuk, kemplang Palembang dan juice mengkudu.
Sementara jumlah perusahaan yang telah diterbitkan Surat
Persetujuan Penanaman Modal pada periode 2000-2004
mencapai 33 perusahaan, terdiri dari 18 perusahaan
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 15 perusahaan
Penanaman Modal Asing (PMA). Adapun peluang investasi yang
ditawarkan dalam bidang perdagangan adalah pengembangan
usaha dan pengadaan mesin-mesin pengering rotan,
pengering kayu, pembelah rotan, dan bak perendam rotan.

32. Lima industri potensial yang dikembangkan di Sumatera Utara
(Sumut) adalah kelapa sawit, karet, industri logam, olahan kopi
dan teh, hasil laut dan industri permesinan. Pertumbuhan
produksi industri manufaktur besar dan sedang Provinsi
Sumatera Utara pada triwulan I tahun 2012 naik sebesar 14,54
persen jika dibandingkan periode yang sama tahun 2011 (y-
on-y) dan demikian juga dengan angka Nasional naik yang
sebesar 4,88 persen pada periode yang sama.

33. Daerah Istemewa Yogyakarta merupakan daerah yang cukup
menjanjikan sebagai lahan pengembangan kawasan industri.
Hal ini terbukti dengan adanya delapan puluh ribuan industri
yang tumbuh dan berkembang di provinsi Daerah Istemewa
Yogyakarta. Pertumbuhan industri kreatif di DIY masih berkisar
0,18 persen dari 78.455 unit usaha industri kreatif.

Sejumlah data di atas memperlihatkan bahwa potensi wilayah
Indonesia dalam menerapkan industrialisasi sangatlah baik.
Namun, potensi tersebut harus diikuti oleh tingkat kemakmuran
rakyat nya. Ekonomi yang mandiri dan berkeadilan harus menjadi
tujuan utama bagi industrialisasi yang berkembang di Indonesia.
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Untuk melihat dampak industrialisasi terhadap masyarakat
berdasarkan aspek ekonomi mandiri dan berkeadilan, kita dapat
melihat dua Provinsi yang ada, antara wilayah Jawa dan luar Jawa.
Dalam hal ini kita akan mengamati Provinsi Jawa Timur dan
Kalimantan Barat serta Kalimantan Timur. Sebagai wilayah yang
potensil dan prospektif untuk sentra produksi padi serta tambang
dan energi, Jawa Timur diketahui memiliki potensi galian mineral.
Wilayah ini juga unggul dalam sektor industri manufaktur seperti
industri pengolahan, perikanan dan peternakan. Nilai eksport Jawa
Timur pada tahun 2007 adalah dengan Negara tujuan Malaysia,
disusul dengan Thailand, Singapura dan Philiphina. Industrialisasi
bertujuan menjadikan sektor industri yang mantap, kuat dan stabil
melalui usaha terpadu yang melibatkan seluruh rakyat dengan
berlandaskan azas demokrasi ekonomi, pemerataan dan
kesempatan berusaha, meningkatkan eksport dan tetap
memelihara kelestarian lingkungan hidup.

PT Sampoerna adalah salah satu perusahaan yang didirikan di
Indonesia pada tanggal 19 Oktober 1963. Perusahaan ini memiliki
pabrik yang berlokasi di Surabaya, Pandaan, Malang dan Karawang
juga kantor perwakilan korporasi di Jakarta. Pada Maret 2005,
perusahaan ini kemudian di akuisisi oleh Philip Morris yang
merupakan seorang produsen rokok asal Amerika Serikat dengan
keahlian pada produk rokok putih seperti Marlboro, Virginia Slims
dan Benson&Hedges. Tidak tanggung-tanggung, ia memiliki 40
persen saham di Sampoerna. Tujuan utama perusahaan ini adalah
menjadi perusahaan sosial yang bertanggung jawab. Dari data
yang ditemukan, terdapat empat pilar program tanggung jawab
sosial PT Sampoerna.

Pertama, penanggulangan bencana. PT Sampoerna membentuk
Tim Sampoerna Rescue (SAR) serta bantuan air bersih untuk
masyarakat yang terkena bencana. Kedua, pendidikan. Perusahaan
ini fokus dalam memberikan akses lebih besar terhadap materi
pendidikan melalui Pusat Pembelajaran Masyarakat dan Mobil
Pustaka di daerah sekitar pabrik di Jawa Timur dan Jawa Barat.
Sampoerna juga mengoperasikan perpustakaan karyawan di
pabrik Surabaya Jawa Timur. Beasiswa bagi pelajar dan
mahasiswa di berbagai sekolah dan perguruan tinggi baik negeri
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maupun swasta. Juga mendirikan sekolah bisnis, yaitu Sampoerna
School of Bussiness serta Sampoerna Foundation sebagai
yayasan nirlaba. Ketiga, dari sektor pemberdayaan ekonomi
masyarakat. Di tahun 2006, Pusat Pelatihan Kewirausahaan
Sampoerna (PPK Sampoerna) mulai beroperasi di dekat pabrik
yang berada di Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur. PPK Sampoerna
ini menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan untuk
mendorong pengembangan usaha kecil di masyarakat yang tinggal
di sekitar pabrik Sampoerna dan di sejumlah daerah lain di Jawa
Timur dan Lombok. Selain itu untuk pemberdayaan ekonomi
masyarakat, Sampoerna juga membangun usaha mikro dan kecil.
Keempat, keberlangsungan lingkungan. Melalui kerja sama dengan
beberapa organisasi lingkungan, Sampoerna mendukung Program
Pelestarian Mangrove di Surabaya dan penanaman kembali hutan
di Pasuruan dan Lombok untuk mewujudkan lingkungan yang
berkelanjutan.25

Hadirnya pihak asing yang menaruh saham di PT Sampoerna ini
tidak lepas dari pertimbangannya dalam melihat infrastruktur di
Jawa Timur yang memadai. Secara umum, sejumlah investor
asing mulai melirik dan pergi ke Vietnam karena memiliki
mekanisme pengupahan pekerja yang rendah dengan kondisi
infrastruktur di atas Indonesia. Secara infrastruktur, kondisi
Indonesia masih di bawah Vietnam, Thailand dan Filiphhina.
Dampak keberadaan PT Sampoerna terhadap kemandirian
ekonomi masyarakat sekitar di Surabaya Jawa Timur, juga dapat
dilihat dari berapa banyak perusahaan bisa menyerap tenaga kerja/
membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Kegiatan usaha
Sampoerna memberikan lapangan kerja secara keseluruhan bagi
89.500 orang terhitung akhir 2012. Angka tersebut meliputi sekitar
61.000 orang yang merupakan pekerja dari 38 unit MPS yang
berlokasi di 27 kabupaten di Pulau Jawa.26 Meski demikian, kita
harus lihat dan kritis terhadap pemberian upah yang relatif minim
di pulau Jawa pada para buruh pabrik nya. Sehingga bukan hanya
point ekonomi mandiri, namun juga berkeadilan harus dipenuhi
oleh tiap perusahaan yang ada.

Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih kita
kenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) memang
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merupakan umpan balik dari perusahaan sebagai bentuk tanggung
jawab ke masyarakat. Penekanannya bukan pada berapa banyak
uang yang sudah diberikan dalam program CSR, namun manfaat
nya pada masyarakat dan lingkungan. Perusahaan juga jangan
menekankan program CSR pada sebuah kewajiban, karena nanti
orientasinya bukan hasil. Namun harus memakai logika terbalik,
bahwa orientasinya adalah manfaat, sebagai output bagi
lingkungan. Dana CSR perlu dimasukkan dalam modal
perusahaan, sehingga perusahaan bisa menyiapkan dana CSR
sejak awal. UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah
dibuat untuk mengatur sebuah perusahaan, meski masih ditemui
kekurangan dalam point-point yang ada di UU tersebut. Memang
belum ada sanksi sosial atau hukum bagi perusahaan yang belum
jalankan CSR. Jika PP belum turun, maka bisa saja memasukkan
konten mengenai CSR dalam batang tubuh APBD sebelum
dituntaskannya PP sebagai turunan UU.27 Ada beberapa peraturan
yang mewajibkan perusahaan untuk menjalankan program CSR
selain UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu
UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 22 Tahun
2001 Minyak dan Gas Bumi, Keputusan Menteri BUMN Tentang
Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), dan lainnya. Ada
juga acuan (guidance) ISO 26000 sebagai referensinya. Namun
semua perundangan ini harus diperkuat melalui PP di tiap wilayah
di Indonesia.

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 secara jelas telah memberikan
fondasi awal bagi pembangunan ekonomi bangsa yang
berorientasi pada kemandirian, kesejahteraan dan keadilan sosial.
Merujuk pada pasal ini, maka kita bisa lihat bahwa dalam UU No.40
tahun 2007 tentang PT, pengaturan tentang Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan termaktub dalam Bab V pasal 74, tertulis bahwa:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/
atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan
tanggung jawab sosial dan lingkungan.

2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan
dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang
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pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan
dan kewajaran.

3. Perseroan yang tidak mlaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan
lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. 28

Merujuk pada bunyi pasal 74 tersebut, aturan yang jelas dan ketat
dalam mengatur PT belum bisa dilihat dalam UU tersebut. Sanksi
sosial dan hukum atas mekanisme bentuk tanggung jawab sosial
sebuah perusahaan juga hanya dikatakan akan diatur oleh PP.
Sedangkan, nafas keberpihakan sebuah PP terhadap kehidupan
masyarakat, bermula dari sebuah UU yang berkualitas dan berpihak
pada masyarakat, dalam hal ini adalah demokratisasi ekonomi
yang berasaskan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh
masyarakat Indonesia. Terlihat pula orientasi biaya dalam
pelaksanaan CSR pada UU ini. Saat ini, UU tersebut sedang direvisi
di badan legislatif. Meski demikian, baik ada aturan maupun tidak,
dunia usaha harus berpihak pada tindakan etis dan berkotribusi
positif. Marzuki Alie menyatakan bahwa CSR boleh bersifat
sukarela, tapi pelaksanaannya tidak boleh sukarela. Menurutnya,
diatur wajib oleh sebuah peraturan saja banyak perusahaan yang
tidak melakukan tanggung jawab sosial nya pada masyarakat,
terlebih jika tidak diatur dan bersifat sukarela. Pemerintah juga perlu
memikirkan keberlanjutan hidup para pekerja pabrik yang ada. Tidak
selamanya mereka menjadi buruh, dengan demikian perlu ada
program pemberdayaan ekonomi mandiri dari pemerintah
setempat, baik bagi orang yang sudah bekerja, maupun belum
bekerja.

Perlu bagi kita untuk melihat kondisi pembangunan ekonomi di
wilayah luar Jawa. Dalam hal ini, kita akan melihat kondisi
perekonomian rakyat di Kalimantan Barat. Salah satu perusahaan
yang terdapat di Kalbar adalah Grup Sinar Mas.  Grup Sinar Mas
adalah perusahaan minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia dan
mengaku sebagai perusahaan dengan ‘perluasan kebun yang
agresif’. Mereka telah menanami lebih dari sepertiga kawasan
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perkebunannya sepanjangan dua tahun terakhir, serta berencana
melakukan perluasan di Kalimantan dan di hutan-hutan alam
Papua, yang dirancang untuk pengembangan hingga 2,8 juta
hektar.29 Sinar Mas juga sangat berperan pada industri bubur kertas
(pulp and paper) melalui anak perusahaannya. Asia Pulp and Paper
(APP) memiliki wilayah perkebunan yang luas di atas lahan gambut.
Pada tahun 2007 ditemukan mereka membeli kayu illegal yang
berasal dari kawasan gambut di Riau. Kedalaman gambut di
daerah ini lebih dari 4 meter, yang menurut UU Indonesia illegal
untuk dikembangkan, dibuka atau dikeringkan.

Tujuh perkebunan kelapa sawit milik grup sinar mas, yang sebagian
besar belum dikembangkan, terletak berbatasan dengan Taman
Nasional Danau Sentarum di Kalimantan Barat. Kawasan Taman
Nasional seluas 132,000 hektar ini merupakan situs lahan basah
internasional di bawah Konvensi Ramsar. Beberapa konsesi kebun
kelapa sawit ini langsung berbatasan dengan Taman Nasional ini.
Green Peace melakukan investigasi pembukaan hutan baru di
dalam kawasan konsesi Sinar Mas pada bulan Oktober 2008.
Berdasarkan hasil investigasinya, Kepala Taman Nasional Danau
Sentarum, Soewigno menyatakan kekhawatirannya terhadap
pengembangan perkebunan kelapa sawit Sinar Mas dan operator
lainnya. Menurutnya pembukaan dan penanaman akan merusak
flora, fauna, dan habitat lain di wilayah danau serta akan berdampak
buruk pada penghidupan para nelayan di sekitarnya. Sama seperti
anggota masyarakat sekitar, Soewigno, juga mengkhawatirkan
dampak perkebunan terhadap perikanan dan, termasuk
tecemarnya sumber-sumber air dari hasil penebangan pada saat
dihanyutkan ke hilir. Perikanan adalah industri kunci di Danau
Sentarum, yang memasok kebutuhan protein ke sebagian besar
propinsi Kalimantan Barat dan menghidupi masyarakat di sekitar
Taman Nasional.30

Berbeda dengan investigasi yang dilakukan oleh Green Peace,
hasil penelitian sosial dari Fakultas Pertanian Universitas
Tanjungpura dan Universitas Palangkaraya menuliskan bahwa dari
aspek masyarakat lokal, ada hal positif yang bisa dilihat. Penduduk
lokal saat ini semakin berkurang ketergantungannya pada kegiatan
meramu di hutan untuk dapat memenuhi kebutuhan utama mereka
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karena sebagian besar kebutuhan hidup mereka dapat dibeli di
pasar setempat dengan harga yang terjangkau. Pembangunan
perkebunan sawit di daerah kajian telah memberikan sumber
penghasilan yang penting untuk masyarakat lokal, terutama sejak
sumber penghasilan yang sebelumnya diperoleh dari kegiatan
perkayuan tidak lagi dapat diandalkan untuk menunjang ekonomi
lokal. Sebagian besar laki-laki dan perempuan dari pemukiman di
sekitar perusahaan yang memiliki kemampuan bekerja, bekerja
sebagai buruh dan kontraktor dalam berbagai kegiatan yang
diciptakan oleh perusahaan seperti bongkar muat, pembukaan
lahan, penanaman, penyemprotan, dan pemanenan. Masyarakat
lokal telah dapat memetik keuntungan dari efek ganda yang lahir
dari beroperasinya perusahaan perkebunan.31

Hal penting yang perlu kita lihat adalah bagaimana Peraturan
Daerah (Perda) setempat memberi disiplin yang ketat dalam hal
pengawasan, sehingga praktik ekonomi yang ada tetap berada
pada koridor demokrasi ekonomi yang sejalan dengan semangat
konstitusi dalam UUD NRI 1945. Terdapat Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 tahun 2012 tentang
Sinkronisasi Penggunaan Lahan Untuk Kegiatan Usaha
Pertambangan Dengan Kegiatan Usaha Sektor Lain. Pada pasal
2 ayat 1 UU ini, ditulis bahwa Asas Perda tersebut adalah:

a. Manfaat;

b. Keadilan;

c. Keseimbangan;

d. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;

e. Partisipatif;

f. Transparansi;

g. Akuntabilitas;

h. Berkelanjutan;

i. Berwawasan lingkungan.32

Dengan demikian, ada perhatian pada partisipasi masyarakat dan
keberpihakan pada kepentingan rakyat jika merujuk pada pasal
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tersebut. Pada Bab VIII tentang Hak dan Kewajiban, dalam pasal
19 tertulis bahwa:

“Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan potensi SDA
mempunyai hak untuk melakukan kegiatan usahanya pada
lokasi lahan yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang
sepanjang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah
ini.” Sedangkan pada pasal 20, ayat (1) tertulis “Setiap
pemegang izin usaha pemanfaatan potensi SDA Wajib mentaati
prioritas penggunaan lahan yang telah ditetapkan oleh Gubernur
dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.”
Pada ayat (2) tertulis “Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan
potensi SDA yang telah mendapatkan penetapan prioritas
penggunaan lahan wajib melaporkan perkembangan kegiatan
usahanya sebagaimana diatur dalam izin usahanya kepada
Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan
kewenangannya.”

Melihat pada isi dua pasal tersebut, maka terlihat bahwa peran
Pemerintah Daerah sangat besar dalam hal perizinan penggunaan
lahan. Jangan sampai wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah
Daerah melupakan asas keadilan sosial bagi seluruh masyarakat
Indonesia dan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian ,serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
(Pasal 33 ayat 4 UUD NRI 1945). Pemerintah Daerah perlu
memastikan bahwa perusahaan industry yang berada di Provinsi
Kalimantan Barat dan lainnya menjalankan tanggung jawab
sosialnya, bukan semata menjalankan keharusan, namun lebih
jauh dari itu, berkontribusi bersama Pemerintah dalam menciptakan
masyarakat yang sejahtera secara sosial ekonomi.

3. Implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam Pembangunan
Ekonomi  Nasional dalam Konteks Otonomi Daerah

Dalam sejarah Bhinneka Tunggal Ika, bunyi lengkap dari ungkapan
ini bisa ditemukan dalam Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Mpu
Tantular pada abad XIV di masa Kerajaan Majapahit. Dalam kitab
tersebut Mpu Tantular menulis “ Bahwa agama Buddha dan Siwa
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(Hindu) merupakan zat yang berbeda, tetapi nilai-nilai kebenaran
Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belah, tetapi
satu jua, artinya tak ada dharma yang mendua. Nama Mpu Tantular
sendiri terdiri dari tan (tidak) dan adalah seorang Mpu
(cendekiawan, pemikir), yang berpendirian teguh, tidak mudah
terpengaruh oleh siapapun (Suhandi Sigit, 2011).33 Ungkapan
dalam bahasa Jawa Kuno tersebut, secara harfiah mengandung
arti bhineka (beragam), tunggal (satu), ika (itu) yaitu beragam satu
itu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi pembicaraan terbatas
antara Muhammad Yamin, Bung Karno, I Gusti Bagus Sugriwa
dalam sidang-sidang BPUPKI sekitar dua setengah bulan sebelum
Proklamasi. Dan ketika merancang Lambang Negara Republik
Indonesia dalam bentuk Garuda Pancasila, semboyan Bhinneka
Tunggal Ika dimasukkan ke dalam nya. Tulisan Mpu Tantular
tersebut oleh para pendiri bangsa diberikan penafsiran baru karena
dinilai relevan dengan keperluan strategis bangunan Indonesia
merdeka yang terdiri dari beragam agama, kepercayaan, ideology
politik, etnis, bahasa, dan budaya. Dalam proses perumusan
konstitusi Indonesia, jasa Muhammad Yamin harus dicatat sebagai
tokoh yang pertama kali mengusulkan kepada Bung karno agar
Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan sesanti Negara.

Indonesia telah memiliki falsafah “Bhinneka Tunggal Ika”
(multikulturalisme) jauh melebihi pemikiran bangsa-bangsa lain di
awal berdirinya sebuah Negara. Semakin banyak suatu bangsa
menerima warisan kemajemukan, maka semakin toleran bangsa
tersebut terhadap kehadiran “yang lain”. Keberagaman Indonesia
baik dalam hal budaya, agama, keyakinan dan etnis adalah sebuah
anugerah sekaligus tantangan bagi Indonesia. Hal ini bisa mengarah
pada disintegrasi bangsa jika pemerintah dan segenap masyarakat
tidak bisa menyikapi nya dengan baik. Pencantuman kalimat
Bhinneka Tunggal Ika pada lambang Negara Garuda Pancasila
yang ditulis dengan huruf latin pada pita putih yang dicengkeram
burung Garuda, berasal dari bahasa Jawa Kuno yang berarti
“berbeda-beda tetapi tetap satu jua”.

Dalam tataran pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia yang
merujuk pada semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia (sesuai sila kelima dari Pancasila) dan pasal 33 UUD
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NRI 1945, maka nafas demokrasi ekonomi adalah bagi seluruh
lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi/pembedaan. Sejak
bergulirnya reformasi, implementasi desentralisasi kekuasaan
diterapkan di Indonesia. Lahirnya UU No 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dibuat sebagai langkah perubahan dari pola
kekuasaan Orde Baru yang sentralistik. Peraturan ini dibuat atas
pertimbangan bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah
dipandang perlu untuk lebih menekankan prinsip-prinsip demokrasi,
peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta
memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Bahwa
dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun
di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu
menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan
kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada
daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan,
pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta
perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-
prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan, dan
keadilan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah, yang
dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia.34

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pembangunan ekonomi
nasional dalam konteks Otonomi Daerah (Otda) pun menjadi hal
penting yang perlu diperhatikan tingkat keadilan dan
kemandiriannya. Setelah wewenang dan tanggung jawab
Pemerintah Daerah diundang-undangkan pada tahun 1999,
ternyata praktik Otonomi Darah banyak sekali menemukan
hambatan dan tantangan. Terdapat penyalahgunaan wewenang
dan kekuasaan atas desentralisasi kekuasaan dari Pusat ke
Daerah. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.35 Belum lama UU
Otonomi Daerah diundangkan, peraturan tersebut direvisi dan
menjadi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Alasan yang berkembang adalah bahwa UU tahun 1999 sudah
tidak relevan lagi dengan konteks tuntutan perkembangan system
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pemerintahan dalam NKRI, dan politik serta ketatanegaraan. Satu
hal yang jelas terlihat saat ini, bahwa impelementasi Otda banyak
menghadirkan permasalahan dalam hal akuntabilitas lokal.
Semangat awal yang ingin menciptakan pemerintahan yang baik
ditingkat lokal, berubah menjadi ajang perebutan kekuasaan
ditingkat lokal oleh segelintir elit.

Ryaas Rasyid dalam tulisannya berjudul Otonomi Daerah: Latar
Belakang dan Masa Depannya menuliskan bahwa Otda juga
berarti kesempatan membangun struktur pemerintah yang sesuai
dengan kebutuhan daerah, membangun system dan pola karier
politik dan administrasi yang kompetitif, serta mengembangkan
system manajemen pemerintahan yang efektif. Pada bidang
ekonomi, Otda di satu pihak harus menjamin lancar nya
pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan dilain pihak
terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan
kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan
potensi ekonomi di daerahnya. Otda akan memudahkan
pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penawaran investasi,
perijinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang
menunjang perputaran ekonomi di daerah masing-masing. Dengan
itu, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan naik dari waktu
ke waktu.36

Revisi UU Pemerintahan Daerah menjadi UU No.32 Tahun 2004,
tidak berarti membenahi permasalahan akuntabilitas lokal dan
membawa pada perubahan mendasar yang lebih baik terkait
konsep desentralisasi kekuasaan. Pada praktiknya hingga saat
ini, Otda melahirkan tumbuhnya politik identitas dan bosisme,
menggeser  praktik korupsi ke daerah, penyelenggaraan Pilkada
secara langsung yang bisa dibilang jauh dari konsep demokratisasi
di daerah karena menghadirkan politik uang dan politik kartel,
wewenang besar pejabat daerah dalam pengelolaan sumber daya
alam daerah cenderung menghasilkan perkawinan antara pemodal
lokal atau asing dengan pemerintah daerah hingga akhirnya terjadi
eksploitasi alam seperti pembalakan hutan dan illegal logging di
wilayah Kalimantan hingga terkesampingkannya posisi Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat di daerah oleh Bupati/Walikota.
Meski demikian, Otonomi daerah sebagai amanat UU nomor 22
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tahun 1999  yang kemudian diganti dengan UU 32 tahun 2004
 merupakan momentum yang tepat untuk menciptakan peraturan
perundang-undangan yang lebih sesuai dengan semangat
penghormatan terhadap keberagaman dan konteks lokal. Hal ini
menjadi sangat visibel karena sesuai dengan TAP nomor III/MPR/
2000 dan UU nomor 10 tahun 2004,  Perda (Peraturan Daerah)
diakui sebagai bagian dari hukum positif dan mempunyai tata
urutan “resmi” dalam peraturan perundang-undangan di
Indonesia.37

Seperti yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid bahwa dalam bidang
ekonomi, maka Otda diharapkan dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini diharapkan tidak ada
pembedaan antar etnis, wilayah serta agama dalam pencapaian
ekonomi yang mandiri dan berkeadilan. Arif Susanto dkk dalam
tulisannya tentang “Dampak Otonomi Daerah terhadap
Kesejahteraan dan Demokrasi” di Jurnal Bhinneka Tunggal Ika
melihat dua wilayah yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB) dan
Kalimantan Tengah sebagai acuan untuk melihat gambaran mikro
dinamika sosial pasca-penerapan otonomi daerah. Dalam Indeks
Demokrasi dan Indeks Pembangunan Manusia, dua wilayah ini
relatif berlainan. Pada Indeks Demokrasi, Kalteng berada pada
posisi pertama dengan 77,63 sedangkan NTB pada 58,12.
Sedangkan dalam Indeks Pembangunan Manusia 2010 Kalteng
berada pada posisi 7 dan NTB pada posisi 32.

Secara umum, berdasarkan data statistik telah terjadi peningkatan
kesejahteraan ekonomi di NTB dan Kalteng. Angka kemiskinan di
NTB berkurang dari 24,99 persen di 2008 menjadi 22,78 persen di
2009 dan 21,55 persen di 2010. Di Kalteng, laju pertumbuhan
PDRB sejak 2006 hingga 2010 meningkat dari 5,84 di 2006
menjadi 6,06 di 2007 dan 6,17 di 2008 serta turun menjadi 5,51 di
2009 dan meningkat kembali di 2010 menjadi 6,47.38 Meski
demikian, ternyata IPM yang tinggi di Kalteng tidak berarti
mencerminkan kesejahteraan masyarakat Kalteng pada
umumnya. Pembantu Dekan I Fisipol Universitas Palangkaraya,
Sidik Rahman Usop menyatakan bahwa mereka yang dibagian
hulu tidak terwakili oleh indeks manusia. Ada keterbatasan
insfrastruktur antara desa dan kecamatan yang belum terhubung.
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Yang lebih dulu menerima dampak pembangunan seperti banjir,
erosi adalah yang di hulu, karena banyak perusahaan yang
berdomisili di hulu. Harusnya masyarakat menerima manfaat dari
pembangunan tersebut, namun menurutnya malah menimbulkan
konflik-konflik.39 Di sinilah sebenarnya peranan pemerintah daerah
dalam bingkai Otonomi Daerah mengambil peranan. Penguatan
potensi daerah seharusnya berbanding lurus dengan tingkat
kesejahteraan masyarakat setempat.

Ada tiga bentuk desentralisasi yang perlu diketahui, yaitu
dekonsentrasi, devokusi dan delegasi.40 Dekonsentrasi berupaya
untuk menggeser tanggung jawab pemerintahan dari berbagai
kementerian kepada pemerintah daerah melalui dinas
pemerintahan serta pelimpahan sebagian kewenangan
pengambilan keputusan kepada staf setempat. Sedangkan devolusi
diarahkan untuk memperkuat pemerintah daerah melalui jaminan
kewenangan, tanggung jawab dan sumber daya agar mereka
dapat menyediakan layanan dan insfrastruktur, melindungi
kesehatan dan keselamatan publik, serta merumuskan dan
menjalankan kebijakan-kebijakan lokal. Melalui delegasi, pemerintah
nasional menggeser kewenangan manajemen atas fungsi-fungsi
tertentu kepada berbagai organisasi semi otonom dan badan usaha
Negara, badan perencanaan dan pembangunan daerah, serta
otoritas publik lainnya.

Konsep desentralisasi pemerintahan, pada praktiknya dapat
dikelompokkan melalui empat bentuk:

1. Desentralisasi administratif; meliputi dekonsentrasi struktur
birokrasi pemerintah pusat, delegasi kewenangan dan tanggung
jawab pemerintah pusat kepada badan-badan semi otonom,
dan kerjasama desentralisasi badan-badan pemerintah yang
menjalankan fungsi serupa.

2. Desentralisasi politik; meliputi organisasi dan prosedur untuk
meningkatkan partisipasi warga dalam memilih wakil-wakil
politik dan menyusun kebijakan publik, perubahan struktur
pemerintahan melalui devolusi kekuasaan dan kewenangan
kepada unit-unit lokal pemerintahan, serta lembaga dan



Revitalisasi Nilai-Nilai Empat Pilar untuk Pembangunan Karakter Bangsa126

prosedur yang memungkinkan kebebasan organisasi-organisasi
civil society dalam penyusunan kebijakan publik.

3. Desentralisasi fiskal; meliputi sarana dan mekanisme bagi
kerjasama fiskal di antara seluruh level pemerintahan, juga bagi
otonomi fiskal pemerintahan daerah.

4. Desentralisasi ekonomi, meliputi deregulasi, privatisasi badan
usaha Negara, dan kerjasama publik-privat.41

Melalui empat bentuk tersebut, pemerintah daerah dapat
melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan
semangat desentralisasi kekuasaan. Adalah penting untuk melihat
point partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan ekonomi
pada konteks otonomi daerah.

Partisipasi politik sebagai definisi umum adalah:

“Kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta
secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih
pimpinan Negara, dan secara langsung atau tidak langsung,
mempengaruhi kebijakan pemerintah”.

Norman H Nie dan Sidney Verba dalam Handbook of Political
Science menyatakan bahwa partisipasi politik adalah: “Kegiatan
pribadi warga Negara yang legal yang sedikit banyak bertujuan
untuk mempengaruhi selekse pejabat-pejabat Negara dan/atau
tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.”42

Pada kasus kesejahteraan yang ada di Kalteng dan NTB, partisipasi
politik yang ada dari masyarakat sangat lah minim. Hal ini terlihat
dari sejumlah pernyataan para tokoh dan Direktur Eksekutif Walhi
di NTB. Ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas
Palangkaraya melihat adanya ketimpangan distribusi anggaran.
Menurutnya, APBD lebih banyak terserap untuk pembangunan kota
dibanding desa. Padahal, pembangunan yang terkonsentrasi di
perkotaan akan mempunyai dampak pada tingginya tingkat
urbanisasi. Masyarakat desa kesulitan melakukan aktifitas
ekonomi jika anggaran daerah banyak terserap di perkotaan.
Selanjutnya, ketua Dewan Adat Dayak juga menyatakan bahwa
pertumbuhan Palangkaraya jangan hanya dilihat dari adanya hotel
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berbintang yang dibangun di sana. Bagi masyarakat akar rumput,
keadaan ekonomi demikian sulit karena berhadapan dengan harga
yang tidak pernah turun, barang terbatas dan lapangan kerja yang
tidak ada. Baik di NTB maupun Kalimantan, sektor pertambangan
menjadi kontributor penting dalam penerimaan pendapatan daerah.
Pemerintah lebih memperhitungkan pendapatan daerah dari sektor
tersebut dibanding dampak buruh bagi lingkungan hidup dan
perhatian pada masyarakat, seperti yang sudah dibahas pada Bab
sebelumnya (Bab UUD NRI 1945).

Izin pertambangan dan perkebunan cenderung meningkat ketika
akan menghadapi musim pemilihan Kepala Daerah. Direktur Walhi
berpendapat bahwa sebaiknya ketika Kepala Daerah  hendak
memberikan izin, pada tahap akhir ia harus bertanya kepada
masyarakat di mana wilayahnya akan menjadi daerah
penambangan. Keputusan masyarakat adalah penentu proses
perizinan yang akan dikeluarkan. Saat ini, otoritas perizinan lebih
ditentukan oleh Bupati daripada masyarakat.43 Inilah yang
dimaksud dengan pentingnya partisipasi politik masyarakat. Terlebih
semangat otonomi daerah sebenarnya adalah mendekatkan
komunikasi pemerintah daerah dengan masyarakat setempat, agar
kebutuhan masyarakat terakomodir dan kebijakan yang berlaku
adalah kebijakan yang menjawab kepentingan masyarakat di
daerah tersebut tanpa memandang perbedaan dan strata sosial.
Sehingga pembangunan ekonomi yang mandiri dan berkeadilan
dapat terbangun.

Pola partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan ekonomi
yang mandiri dan berkeadilan juga dapat dilihat pada mekanisme
Otonomi Khusus di bumi Papua. Sumber konflik Papua selama
ini sebagaimana yang ditemukan oleh tim Papua LIPI mencakup
empat isu strategis, yaitu sejarah integrasi Papua ke wilayah NKRI
dan identitas politik orang Papua; kekerasan politik dan pelanggaran
HAM; gagalnya pembangunan di Papua; dan inkonsistensi
Pemerintah dalam implementasi Otsus serta marjinalisasi orang
Papua.44 Lebih dari itu, peneliti LIPI juga menemukan bahwa
disparitas ekonomi dan pembangunan antara Papua dengan
daerah-daerah lain di Indonesia tidak terlepas dari adanya conflict
of interest para pendatang di tanah Papua. Terdapat diskriminasi
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kebijakan pusat ke daerah dan eksploitasi budaya serta SDA Papua.
Otsus tidak menjamin terciptanya kesejahteraan dan
pembangunan ekonomi untuk rakyat Papua. Sebelum Otsus,
pertumbuhan ekonomi Papua tahun 1996,1996,1997,1998
mencapai 20.18%, 13,87%, 7,42%, 12,72%. Sesudah
implementasi Otsus, pada tahun 2002, 2003, 2004 hanya
mencapai 8,7%, 2,96% dan 0,53% berdasarkan BPS Papua.45

Perlunya keterlibatan aktif orang Papua asli juga menjadi hal yang
sangat dibutuhkan dalam konteks Otsus Papua sebagai gerbang
menuju kejayaan pembangunan ekonomi Papua. Konsep mandiri
dan berkeadilan, berarti tidak mendiskriminasikan masyarakat
tertentu, semuanya adalah dalam bingkai NKRI. Rekognisi Papua
merupakan fenomena politik dalam pengertian luas yang tidak
terbatas hanya pada pembuatan dan pelaksanaan kebijakan
Negara atau swasta yang pro-Papua tetapi juga partisipasi orang
asli Papua secara substansial di dalam pembangunan. Orang asli
Papua harus diperlakukan sebagai subyek yang sederajat
bagaimanapun keterbatasan agency mereka di dalam Indonesia.46

Pada penelitian tim Papua LIPI ini pula terdapat dokumentasi foto
tentang kondisi pedagang di distrik Demta, kabupaten Jayapura,
Papua dalam bingkai peningkatan kualitas ekonomi yang jauh dari
semangat Otonomi Khusus. Belum lagi kondisi infrastruktur di
tanah Papua yang jauh berbeda dengan pulau Jawa. Kondisi
infrastruktur yang belum baik diperparah dengan ekploitasi SDA
bumi Papua yang tidak memberikan dampak sejahtera secara
ekonomi pada rakyatnya. Di sinilah peran penting masyarakat
Papua dan asli Papua dalam implementasi pembangunan sosial,
politik dan ekonomi wilayah mereka.

Agus Pramusinto dari CSIS menyatakan bahwa meski hubungan
pemerintah-pusat berubah secara progresif, desentralisasi
kewenangan tidak serta merta membuat pemerintah daerah
menjadi mandiri. Hal ini dikarenakan, Pertama, pemberian otonomi
tidak diikuti kemandirian daerah untuk membiayai kegiatannya.
Sebaliknya, ketergantungan pada pusat semakin tinggi. Kedua,
proporsi anggaran untuk kepentingan birokrasi cenderung semakin
besar, sebaliknya semakin sedikit proporsi anggaran yang dinikmati
masyarakat. Ketiga, pemerintah pusat cenderung melihat aspek
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negative pelaksanaan otonomi daerah (dari segi penggunaan
kewenangan untuk meningkatkan pajak dan retribusi daerah)
sebagai alasan untuk merevisi undang-undang.47 Sedangkan Siti
Zuhroh, peneliti LIPI juga menyatakan beberapa identifikasinya
terkait permasalahan penting dalam merealisasikan Otda;

a. Pemerintah pusat dinilai tidak konsisten dalam melaksanakan
kebijakan otonomi daerah pada tataran kebijakan, wacarana,
dan implementasi.

b. Persepsi sepihak daerah atas kewenangannya yang seringkali
lebih mementingkan kepentingan daerahnya sendiri tanpa
mempertimbangkan secara sungguh-sungguh manfaatnya
dalam konteks lebih luas.

c. Pengelolaan hubungan kewenangan daerah dan antar daerah
cukup rumit sehingga memunculkan konflik atau benturan
kepentingan antar-daerah.

d. Kuatnya tarik menarik kewenangan atas nama sumberdaya
alam, sumberdaya ekonomi, dan sumberdaya manusia,
terutama disebabkan oleh ketidakjelasan kewenangan
pemerintah pusat dan daerah.

e. Banyaknya tabrakan wewenang antar dinas, lembaga
pemerintah, perundang-undangan, dan peraturan  daerah.

f. Kuatnya dominasi kalangan pengusaha yang mencari
keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan
kemanfaatan umum maupun kesehatan lingkungan.

g. Obsesi penguasaan sumber-sumber daya ekonomi dan
sumber-sumber daya alam di antara pemerintah pusat, provinsi,
dan kabupaten/kota.

h. Tiadanya persambungan antara berbagai kepentingan
masyarakat luas dan dominasi berbagai kepentingan sempit
pejabat di tiap jenjang pemerintahan.48

Ketidakberpihakan pada masyarakat jelas menyalahi semangat
implementasi Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar berbangsa dan
bernegara. Kesadaran terhadap cita-cita bangsa sudah difikirkan
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secara matang dan mendalam oleh para pendiri bangsa. Dalam
UUD NRI Tahun 1945 sebelum diubah, pengakuan atas
keberagaman dicantumkan pada pasal 18 yang menyatakan bahwa
pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan
bentuk susunan pemerintahannya diterapkan undang-undang,
dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan
dalam sidang pemerintahan Negara, dan hak-hak asal usul dalam
daerah-daerah yang bersifat istimewa. Penjelasan pasal 18
menyatakan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih
kurang 250 Zelfbesturende landschappen dan
volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di
Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya.
Daerah-daerah itu mempunyai sususan asli, dan oleh karenanya
dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara
Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah
istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai
daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah
tersebut.49 Jika merujuk pada paparan semangat UUD ini, maka
sejatinya implementasi Otda saat ini harus menjunjung tinggi
kepentingan rakyat di daerah di segenap wilayah Indonesia tanpa
diskriminasi. Keadaan ekonomi sosial yang masih belum
berkeadilan dan mandiri harusnya bisa diatasi oleh pemberlakuan
otonomi daerah.

Dalam proses pemulihan ekonomi nasional, pelaksanaan program
desentralisasi yang tergesa-gesa tanpa kesiapan memadai
sebaliknya malah akan mengganggu pemulihan ekonomi yang
pada gilirannya akan merugikan pembangunan ekonomi daerah
sendiri. Oleh karena itu, proses desentralisasi tidak perlu
diakselerasi. Yang perlu diakselerasi adalah pengembangan
kelembagaan dan kemampuan, termasuk untuk pengembangan
kebijakan, pada tingkat daerah, khususnya daerah Tingkat II. Hal
ini merupakan kerja nasional yang harus mendapat prioritas pertama
dan dilaksanakan terutama di daerah. Inilah inti dari pemberdayaan
ekonomi daerah yang merupakan kunci bagi pembangunan
ekonomi daerah yang kompetitif dan efisien. Pembangunan
ekonomi yang ef isien membutuhkan secara seimbang
perencanaan yang lebih teliti mengenai penggunaan sumber daya
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publik dan sektor swasta: petani, pengusaha kecil, koperasi,
pengusaha besar, organisasi sosial harus mempunyai peran
dalam proses perencanaan. Kurang lancarnya perdagangan antar
daerah juga menyebabkan ketimpangan ekonomi regional di
Indonesia. Pada umumnya ketidaklancaran tersebut disebabkan
karena keterbatasan transportasi dan komunikasi, yang pada
tataran selanjutnya akan menyebabkan tingkat pertumbuhan
ekonomi yang rendah.50

Dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada
pasal 10 ayat 2, tertulis bahwa:

“Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi
kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Pengecualian urusan pemerintahan yang tidak menjadi urusan
pemerintah daerah adalah; politik luar negeri, pertahanan,
keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Pada
pasal 10 ayat 2 ada delegasi kekuasaan secara penuh pada
pemerintah daerah untuk menjalani urusan pemerintahannya di
daerah. Hal ini menjadikan corak otonomi daerah mengarah pada
kekuasaan tunggal pejabat/elit di daerah tanpa peduli pada suara/
partisipasi politik masyarakat. Dan hal tersebut dilanggengkan
dalam UU ini dengan tidak menyertakan kata “berdasarkan asas
otonomi dan partisipasi masyarakat di daerah”. Akhirnya, kita
melihat fenomena otonomi daerah yang berwajah ramah terhadap
pemerintah daerah, namun tidak terhadap pembangunan sosial,
ekonomi dan politik masyarakat.

Eksploitasi SDA dijalankan atas “restu” pejabat di daerah, namun
tidak meminta izin pada masyarakat setempat. Wajar, jika kemudian
bukan kemakmuran yang diraih masyakarat lewat otda dan otsus,
melainkan kemiskinan yang bertambah, infrastruktur yang jelek
karena terdapat anggaran yang dikorupsi serta kehadiran Perda
yang diskriminatif di daerah. Tidak hanya itu, wewenang Bupati/
Walikota juga seringkali melampaui kewenangan seorang Gubernur.
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Relasi Daerah-Pusat juga jarang melalui Gubernur, namun
langsung Daerah ke Pusat. Hal ini seperti yang juga terjadi dalam
mekanisme CSR, di mana relasi daerah dengan Provinsi tidak
ada. Komunikasi yang terjalin adalah langsung antara pihak
perusahaan dengan daerah. Padahal, dalam pasal 38 ayat 1 UU
No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa:

“Gubernur memiliki tugas dan wewenang menjadi Pembina,
pengawas dan koordinasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan di daerah kabupaten/kota”.

Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional yang mandiri dan
berkeadilan sesuai semangat Bhinneka Tunggal Ika, hadir pula
masalah politik identitas dan Perda berbasis agama dan
diskriminatif, baik di pulau Jawa maupun luar Jawa. Merujuk pada
semangat Bhinneka Tunggal Ika, hal ini seharusnya tidak boleh
sampai terjadi. Perda Syari’ah atau Perda Injil adalah hal yang terjadi
pasca penerapan otonomi daerah. Perda Syari’ah terjadi di
Padang, Perda Injil di Papua dan Perda anti prostitusi di Tangerang.
Kecenderungan ini akan mengancam keragaman dalam satu
komunitas politik. Sebuah peraturan seharusnya merujuk pada
publik umum, tidak pada masyarakat tertentu. Hal ini adalah salah
satu dampak dari keleluasaan yang diberikan pada pemerintahan
daerah pada pasal 10 ayat 2 di atas. Fenomena ini memerlukan
kontrol yang kuat dari masyarakat setempat, dibantu dengan
sejumlah LSM yang ada. Meski demikian, semangat otonomi
daerah di awal, tentu bermula dari hal positif, yaitu menerapkan
desentralisasi kekuasaan. Kekuasaan tidak berpusat di tangan
seseorang atau sejumlah orang. Hal positif lain juga bisa kita lihat
dari mekanisme otonomi daerah, bahwa ada perluasan lapangan
kerja dan kedekatan pemerintah di daerah dengan masyarakat.
Namun, tanpa partisipasi intensif dari masyarakat setempat dan
koordinasi yang baik antara Gubernur dengan Bupati/Walikota serta
Pemerintah Pusat, mekanisme otonomi daerah  bisa mencederai
keberagaman dan kesatuan Indonesia.

Masalah APBD yang lebih banyak terserap untuk pembangunan
kota dibanding desa di Kalimantan Tengah, adalah salah satu potret
bahwa kemandirian dan keadilan ekonomi di sebuah daerah belum
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tercapai dalam konteks otonomi daerah. Kesejahteraan dan
kemajuan daerah tidak bisa dinilai hanya dari banyaknya
pembangunan gedung dan sejumlah fasilitas warga lainnya,
namun perlu memperhatikan tingkat keadilan kesejahteraan desa
dan kota juga.  Pemerintah daerah perlu memahami bahwa
mekanisme otda bukan jalan bagi mereka untuk menguasai daerah
yang ada, melainkan sebuah tanggung jawab untuk lebih
mensejahterakan daerah-daerah yang ada di bumi Indonesia yang
luas ini, agar jurang kemiskinan tidak semakin melebar. Bangsa
Indonesia memiliki lebih dari 1.128 suku bangsa. Tiap suku memiliki
kebiasaan hidup yang berbeda-beda. Demi persatuan dan
kesatuan, keanekaragaman ini merupakan satu kekuatan yang
tanggung dan keunggulan kita dari Negara lainnya. Karenanya,
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus terus tertanam dalam
pembangunan di Indonesia, baik sosial, ekonomi dan politik. Tidak
ada diskriminasi dan keberpihakan pada etnis atau agama tertentu,
terlebih melalui mekanisme otda yang sejatinya adalah untuk
mewujudkan demokratisasi di bumi Indonesia.

4. NKRI dalam Pembangunan Ekonomi Nasional dalam Konteks
Kedaulatan Nasional

Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat
panjang, dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan
“manusia Jawa”. Secara geologi, wilayah Nusantara merupakan
pertemuan antara tiga lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia,
Lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Pada abad ke-4
hingga abad ke-7, di wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak
Hindu-Budha yaitu kerajaan Tarumanegara yang dilanjutkan dengan
kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada masa abad ke-7 hingga
abad ke-14, kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di
Sumatera yang beribukota di Palembang. Sriwijaya menguasai
daerah sejauh Jawa Barat dan Semenanjung Melayu pada puncak
kejayaannya. Indonesia berasal dari bahasa latin indus dan nesos
yang berarti India dan pulau-pulau. Indonesia merupakan sebutan
yang diberikan untuk pulau-pulau yang ada di Samudera India dan
itulah yang dimaksud sebagai satuan pulau yang kemudian di sebut
dengan Indonesia (Setidjo, Pandji, 2009).51 Sejak tahun 1900 nama
Indonesia menjadi lebih umum dikalangan akademik di luar
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Belanda, dan golongan nasionalis Indonesia menggunakan nama
Indonesia untuk ekspresi politiknya. Kerajaan Sriwijaya, Majapahit,
dan Mataram menunjukkan kejayaan yang dimiliki wilayah
Nusantara dan pada waktu itu sejarah mencatat bahwa wilayah
nusantara berhasil dipersatukan dan mengalami kemakmuran yang
dirasakan seluruh rakyat. Kerajaan Majapahit merupakan cikal
bakal Indonesia. Gajah Mada ( Mahapatih Majapahit) berhasil
menyatukan Nusantara dan terkenal lewat “Sumpah Palapa” nya.

Sumpah Palapa ini mengilhami para founding fathers kita untuk
menggali kembali, menggunakan dan memelihara nusantara dalam
nafas Bhinneka Tunggal Ika. Sumpah Palapa yang dikemukakan
Gajah Mada yang kemudian setelah Majapahit berhasil menyatukan
daerah-daerah di luar Jawa menjadi Nusantara, lalu menjadi visi
globalisasi Majapahit, yaitu meski pusat kerajaan berada di Pulau
Jawa, namun ia mempunyai tekad untuk menyatukan seluruh
wilayah nusantara dalam satu kesatuan, satu kehendak  dan satu
jiwa.52 Pada konteks inilah Negara Kesatuan Republik Indonesia
harus kita jaga. Meski pada akhirnya sejarah mencatat bahwa
kejayaan kerajaan Majapahit yang berumur 2 abad harus berakhir
pasca Patih Gajah Mada meninggal, namun semangat penyatuan
nusantara menjadi semangat yang tak terbantahkan bagi
kebersatuan Indonesia. Ada satu hal yang bisa kita petik dari
runtuhnya kejayaan kerajaan Majapahit, bahwa pada masa itu
kerajaan-kerajaan yang awalnya berada dalam kekuasaan
Majapahit mulai melepaskan diri satu persatu dan menjadi kerajaan-
kerajaan kecil tersendiri. Saat itu, kewaspadaan nasional yang
dimiliki Majapahit sebagai Negara bangsa dalam konteks berbangsa
dan bernegara sangat lemah, sehingga konflik yang terjadi dan
menyulut perpecahan tidak mempengaruhi ketahanan nasional dan
akhirnya menuai kehancuran.

Kewaspadaan nasional harus kita garis bawahi saat ini dalam
bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Banyak
tantangan dan cobaan yang datang dari internal maupun eksternal
(dari pihak asing) dalam menguji NKRI. Segala aspek, mulai aspek
sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama diserang oleh pihak-
pihak yang tidak senang akan kebersatuan wilayah yang ada di
Indonesia. Negara Indonesia adalah Negara kepulauan yang besar
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dan kaya akan SDA. Kita mempunyai keanekaragaman budaya,
etnis, ras, agama, keyakinan dan sebagainya yang tidak dimiliki
oleh Negara-negara di dunia. Inilah yang menjadi daya tarik tersendiri
bagi pihak luar. Jika masa sebelum penjajahan, kehancuran
Majapahit ditandai dengan masuknya bangsa-bangsa Eropa ke
wilayah nusantara pada sekitar tahun 1521, kemudian Spanyol,
Portugis dan Belanda lalu Jepang, saat ini kita menghadapi
tantangan serupa, yaitu masuknya kepentingan asing untuk
menguasai kekayaan Indonesia, baik kekayaan alam, budaya,
ekonomi dan lainnya. Karenanya, kedaulatan nasional harus tetap
dijaga di tiap aspek, terutama aspek ekonomi sebagai jaminan
kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Salah satu cara dalam membangun ekonomi nasional yang
berdaulat baik di Pulau Jawa dan luar Jawa, adalah berpihak pada
ekonomi kerakyatan. Apa yang dimaksud dengan ekonomi
kerakyatan. Sarbini Sumawinata dalam bukunya Politik Ekonomi
Kerakyatan menuliskan bahwa pada dasarnya dalam masyarakat
berlaku kerakyatan jika ada partisipasi penuh dan aktif dari rakyat
oleh rakyat di dalam aktifitas penting dari kehidupan masyarakat.
Keadilan dan pemerataan ada di mana-mana, serta adanya sikap
memihak pada yang lemah dan miskin, membawa serta
memperkuat rasa sejahtera kepada rakyat. Selain itu, ia
berpendapat bahwa rasa sejahtera yang timbul akibat adanya
kebebasan dari ketakutan, bebas dari tekanan-tekanan, bebas dari
kemiskinan dan berbagai macam kekuatan akan jauh lebih terasa
jika di masyarakat ada kecukupan barang, jasa, dan kesempatan.
Kesejahteraan secara adil hanya ada jika dapat disajikan barang
dan jasa untuk kehidupan sehari-hari. Dengan itu, kesejahteraan
memerlukan keberhasilan dalam pengelolaan ekonomi diiringi
dengan pemerataan yang adil supaya terjadi kerakyatan yang
sesungguhnya.53 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
inilah yang menjadi nafas dari sila kelima Pancasila.

Jadi, ekonomi kerakyatan yang dimaksud oleh Sarbini Sumawinata
adalah gagasan tentang cara, sifat dan tujuan pembangunan
dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat yang pada umumnya
bermukim di pedesaan.54 Untuk itu, pembangunan ekonomi
nasional yang ideal adalah yang tertuju pada rakyat di seluruh
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Indonesia, khususnya daerah pedesaan. Kenapa pedesaan,
menurut Sarbini rakyat terbanyak di Indonesia hidup di daerah
pedesaan. Jadi, strategi pembangunan yang yang bersifat
kerakyatan haruslah strategi yang memusatkan perhatian pada
pembangunan daerah pedesaan. Rakyat yang harus dijadikan
motor pembangunan. Dalam arti bahwa partisipasi politik mereka
sangat diharapkan dalam melakukan pembangunan ekonomi
nasional. Sesungguhnya nafas dan semangat otonomi daerah
harus sejalan dengan konteks pembangunan yang berorientasi
pada rakyat. Pendelegasian kekuasaan dari pusat ke daerah
dimaksud bahwa pemerintah daerah lah yang lebih mengerti apa
yang dibutuhkan oleh masyarakat steempat. Perhatian pemerintah
pusat tidak mungkin menjangkau seluruh wilayah NKRI. Namun,
dewasa ini yang terjadi atas implementasi otda adalah kekuasaan
yang besar yang dipegang oleh pemerintah daerah atas daerahnya.
Pada titik inilah manfaat dari keikutsertaan masyarakat dalam
mekanisme otonomi daerah adalah penting bagi sektor
pengawasan.

Kondisi pembangunan ekonomi nasional dalam konteks
kedaulatan nasional dapat kita lihat di sejumlah wilayah, seperti
provinsi Sulawesi Utara dan Kota Bitung. Berdasarkan data dari
Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kerjasama Regional
(BKPMKR) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2005, potensi yang layak
dikembangkan di Sulawesi Utara adalah dari perkebunan,
perikanan, industry, dan pariwisata. Subsektor perkebunan pada
saat itu masih termasuk cengkeh, pala, kelapa dalam, dan kakao.
Dari subsektor perikanan masih mengandalkan perikanan tangkap
pada jenis ikan tuna dan cakalang. Sektor industry beragam, namun
utamanya industri pengolahan hasil perkebunana dan perikanan
seperti industry minyak kelapa, minyak atsiri, pengalengan ikan,
dan tepung ikan. Perekonomian Sulawesi Utara pada era Pilkada
langsung (2005/6-2011) tidak mengalami perubahan yang drastis
karena masih mengandalkan sumber daya alam di sektor primer
(pertanian dan pertambangan) dan sektor jasa pariwisata.
Penentuan sektor ekonomi yang relatif tidak banyak mengalami
perubahan, tentu tidak berarti menggambarkan stagnasi
perekonomian di Sulawesi Utara. Berdasarkan data BPS Provinsi
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Sulawesi Utara, produksi kelapa mengalami peningkatan dari
sebesar 260.552 ton menjadi 280.888 ton pada tahun 2001 ke
2010. Begitu juga dengan produksi pala dari 7.110 ton menjadi
10.556 ton dari tahun 2001 ke 2010.55

Sedangkan kondisi perekonomian di kota Bitung pada tahun 2010
fokus pada sejumlah basis, yaitu sektor industry pengolahan, sektor
listrik, sektor angkutan dan komunikasi, sektor perbankan, lembaga
keuangan dan jasa perusahaan. Sektor-sektor di atas tersebut
adalah sektor andalan, karena mampu mensuplai ke darah lain.
Dengan demikian, ada sedikit pergeseran dari sektor primer ke
arah sekunder dan tersier. Berdasarkan data BPS yang ada, terjadi
lonjakan yang tinggi pada komoditi pala, dari 105,75 ton pada tahun
2001 kemudian mencapai titik terendah pada tahun 2006 dengan
produksi 2,98 ton lalu tiba-tiba melonjak menjadi 2.453 ton pada
2011. Jika data tersebut valid, maka dituliskan dalam buku hasil
telaah DPD ini bahwa alasan yang paling memungkinkan adalah
karena terjad masa panen pada komoditi pala yang telah
dibudidayakan pada tahun sebelumnya sebagai dampak dari
kebijakan pemerintah daerah untuk menggalakkan komditi
perkebunan pala pada tahun sebelumnya.56 Kondisi perekonomian
di dua daerah ini patut kita apresiasi. Bahwa keduanya
menggerakkan sektor perekonomian yang dikelola berdasarkan
SDA yang dimiliki nya. Memang, seharusnya pengelolaan SDA yang
ada di daerah, memberikan manfaat kembali bagi kehidupan/
kesejahteraan masyarakat setempat secara ekonomi. Kondisi
demografis antar provinsi berbeda satu dengan lainnya, ada yang
disominasi oleh sektor pertanian, ada yang didominiasi oleh sektor
pariwisata, dan lain sebagainya. Perbedaan kondisi demografis
ini biasanya menyebabkan pembangunan ekonomi tiap daerah
berbeda-beda. Namun satu hal yang penting, bahwa pembangunan
ekonomi nasional di wilayah kesatuan Republik Indonesia, harus
senantiasa melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Kondisi pembangunan ekonomi nasional juga dapat kita lihat di
wilayah Papua sebagai daerah yang terkena imbas langsung dari
keberadaan PT Freeport. PT.Freeport Indonesia (PTFI) adalah
sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas saham nya
dimiliki Freeport McMoran Copper&Gold Inc. PTFI merupakan
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penghasil terbesar konsentrat tembaga dari biji mineral yang juga
mengandung emas dalam jumlah yang berarti. Awal mula PT
Freeport Indonesia berdiri adalah ketika seorang manajer eksplorasi
Freeport Minerals Company, Forbes Wilson melakukan ekspedisi
pada tahun 1960 ke Papua setelah membaca sebuah laporan
tentang ditemukannya gunung bijih, sebuah cadangan mineral oleh
geolog Belanda, Jean Jacques Dozy pada tahun 1936. Kontrak
pertama dengan pemerintah Indonesia adalah pada bulan April
1967. Di akhir tahun 1991, Kontrak Karya (KK) kedua
ditandatangani dan PTFI diberikan hak oleh Pemerintah Indonesia
untuk meneruskan operasinya selama 30 tahun. Manfaat tidak
langsung yang diberikan oleh PTFI adalah dalam bentuk upah, gaji
dan tunjangan, reinvestasi dalam negeri, pembelian barang dan
jasa, serta pembangunan daerah dan donasi. Dalam tahun 2005,
PTFI telah menghasilkan dan menjual konsentrat yang
mengandung 1,7 miliar pon tembaga dan 3,4 juta ons emas.57

Meski memberikan manfaat tidak langsung, hal penting yang harus
kita analisa adalah bagaimana PTFI memberikan kesejahteraan
pada masyarakat dilingkungan setempat. Berdasarkan data BPS
Papua:

1. Jumlah penduduk miskin di Papua pada bulan Maret 2013
mencapai 1,017 juta orang (31,13 persen) bertambah 41 ribu
orang dibanding dengan penduduk miskin pada September 2012
yang berjumlah 976,37 ribu orang (30,66 persen).

2. Penambahan jumlah penduduk miskin terjadi di daerah
perdesaan maupun di perkotaan. Selama periode September
2012 - Maret 2013, jumlah penduduk miskin di perdesaan
bertambah sebesar 37,2 ribu orang (0,53 persen) dan di
perkotaan bertambah sebesar 3,8 ribu orang (0,3 persen).
Dilihat menurut tipe daerahnya, penduduk miskin terkonsentrasi
di daerah perdesaan. Pada Maret 2013 terdapat sebanyak
965,46 ribu orang (39,92 persen) penduduk miskin hidup di
perdesaan sedangkan di perkotaan hanya sebesar 51,90 ribu
orang (6,11 persen).

3. Garis Kemiskinan (GK) daerah perkotaan pada Maret 2013
sebesar Rp. 362.401,- lebih tinggi dari GK perdesaan yang
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hanya sebesar Rp. 298.395. Hal ini berarti, biaya untuk
memenuhi kebutuhan hidup minimal yang layak (basic needs)
untuk makanan dan bukan makanan lebih besar di perkotaan
daripada di perdesaan.58

Data yang diambil dari BPS Papua tersebut menunjukkan bahwa
kemiskinan di bumi Papua masih terjadi dan meningkat di tahun
2013. Kehadiran PT Freeport di tanah Papua tak lantas berkotribusi
pada pembangunan ekonomi nasional di Papua. Sejumlah faktor
lain perlu kita lihat, seperti dispilin pada peraturan daerah yang
ada, keberpihakan pemerintah daerah pada masyarakat dan
program CSR PT Freeport yang apakah sudah sesuai dengan
kebutuhan masyarakat setempat atau belum. Bupati Mimika
Klemen Tinal pada tahun 2010 menyatakan bahwa tidak ada satu
sen pun uang yang berasal dari PT Freeport yang diberikan kepada
pemerintah daerah. Jika pun ada, itu adalah royalti yang memang
harus diberikan sesuai ketentuan UU. Ia berpendapat bahwa Timika
bagai “tikus mati di dalam lumbung padi”. Terkait dana royalty,
menurutnya selama ini ada pembagian proporsi sesuai ketentuan
UU. Sebanyak 20 persen untuk pemerintah pusat, 16 persen bagi
pemerintah provinsi, 32 persen bagi daerah kabupaten dan kota
lainnya di provinsi Papua, 32 persen lainnya adalah untuk
kabupaten Mimika sebagai daerah penghasil.59

Pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Timika harus
berdasarkan koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah-
Pusat dan Pemilik modal. Sementara dampak operasionalisasi
Freeport terhadap lingkungan di Papua juga perlu menjadi perhatian
bersama. Tiap harinya operasi penambangan Freeport membuang
230.000 ton limbah batu ke sungai Aghwagon dan sungai-sungai
disekitarnya. Pengeringan batuan asam-atau pembuangan air yang
mengandung asam-sebanyak 360.000-510.000 ton per hari telah
merusak dua lembah yang meliputi 4 mil (6,5) km) hingga
kedalaman 300 meter. Papua tetap menjadi provinsi termiskin di
Indonesia, dengan tingkat resiko penyakit dan kematian tertinggi
serta kekerasan oleh tentara yang terbanyak di seluruh wilayah
Indonesia, telah menyebabkan 100.000 kematian rakyat sejak
Freeport dioperasikan.60
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Bicara tentang pemberdayaan ekonomi kerakyatan, masih tentang
Papua, bahwa sejak  Gubernur Barnabas Suebu menjadi gubernur,
Pemerintah Provinsi menekankan pada pembangunan berbasis
kampung (RESPEK). Program RESPEK menekankan pada tiga
isu penting dalam pembangunan, yaitu keberpihakan,
pemberdayaan dan kemandirian. Pertama, keberpihakan
dikarenakan orang asli Papua tidak bersaing secara terbuka dengan
orang non Papua atau pendatang, karena kualitas SDM orang asli
Papua yang masih rendah. Keberpihakan ini ditandai dengan
pemberian black granti senilai 100 juta ke tiap kampung.
Penggunaan uang itu harus sesuai syarat, ada perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan sebagai pertanggungjawaban
penggunaan dana. Program ini memang mempunyai orientasi
untuk memberdayakan masyarakat Papua yang tinggal di
kampung, namun pelaksanaannya belum mennyentuh aspek
pemberdayaan yang menjadi tujuan utama program itu. Program
ini juga pada kenyataannya bersifat Top Down dalam rangka
pemberdayaan masyarakat.

Selain dari Pemerintah Provinsi, dana RESPEK ada juga dari
Pemerintah Kabupaten dan (100 juta) dan dari Freeport (100 juta)61,
yang bisa jadi merupakan bentuk CSR mereka. Terhitung sejak
dana cair, belum ada pendampingan pada masyarakat dan baru
akan dilakukan pada 2008. Masyarakat dalam hal ini juga
mengalami kebingungan akan penggunaan dana yang ada.
Sehingga, dari enam pokok program ini, yaitu gizi dan makanan,
kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur dan pemerintahan
kampung, hal yang pertama dilakukan oleh masyarakat adalah
membangun infrastruktur karena dianggap paling mudah.
Pemberdayaan masyarakat pun akhirnya belum tercapai.62

Secara nasional, persentase penduduk miskin di Indonesia
sebesar 11,37 persen, dan mengalami penurunan sebesar 0,29
persen pada periode September 2012 - Maret 2013. Meskipun
secara nasional persentasenya menurun, namun jika di pilah per
provinsi, terdapat 8 provinsi yang persentase penduduk miskinnya
meningkat. Provinsi dengan peningkatan persentase penduduk
miskin dari terbesar ke terkecil berturut-turut adalah Bengkulu (0,83
persen), Sumatera Selatan (0,76 persen), Papua (0,47 persen),
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Gorontalo (0,29 persen), Kalimantan Barat (0,27 persen), Sulawesi
Utara ( 0,25 persen), Sumatera Barat (0,14 persen), dan Banten
(0,03 persen).63 Jika mengamati kondisi perekonomian daerah
Banten, pada tahun 2010 terus membaik. Hal ini didukung oleh
meningkatnya permintaan domestik dan nasional serta mulai
pulihnya kondisi ekonomi global. Secara riil, ekonomi Banten
tumbuh positif dari 4,69% pada tahun 2009 menjadi 5,94% pada
tahun 2010. Akan tetapi, tingkat pertumbuhan tersebut masih lebih
lambat dibanding nasionalyang tumbuh mencapai 6,10%.64 Secara
nominal, level ekonomi Banten tahun 2010 bertambah Rp15,93
triliun hingga menjadi Rp148,98 Triliun. Hanya saja, share ekonomi
Banten terhadap ekonomi Nasional justru mengalami penurunan
dari 2,37% tahun2009 menjadi 2.32 % tahun berikutnya.

Dilihat menurut kabupaten dan kota, ekonomi Banten secara
nominal  ditopang oleh Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan
Kota Cilegon dengan kontribusi sebesar 35,60%, 21,75% dan
13,94%. Hal ini dapat dipahami, karena ekonomi  Banten
didominasi terutama oleh sektor industri pengolahan yang
terkonsentrasi  pada ketiga daerah tersebut. Meskipun demikian,
pertumbuhan ekonomi tertinggi dipegang oleh KotaTangerang
Selatan yaitu dengan tingkat pertumbuhan mencapai 8,70%.
Sedangkan, Kota Tangerang (5,74%), Kabupaten Tangerang
(4,40%) dan Kota Cilegon 4,83%. Hanya saja, andil terbesar bagi
pertumbuhan ekonomi Banten tetaplah dipegang oleh Kota
Tangerang (1,31%), Kabupaten Tangerang (2,08%) dan Kota
Cilegon (0,87%) dari total pertumbuhan ekonomi Banten yang
sebesar 5,94%.65

Diantara kondisi pembangunan ekonomi nasional daerah-daerah
di Indonesia, ada pula program pemerintah yang menekankan
pada kemandirian masyarakatnya, seperti yang terjadi di wilayah
NTT. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT
mengadakan proyek padat karya perluasan lahan pertanian. Proyek
ini cukup sukses menggusur kebiasaan masyarakat melakukan
penambangan mangan liar yang merusak lingkungan di daerah
tersebut. Petani wajib membuka lahan baru seluas 25 are dengan
imbalan beras untuk rakyat miskin 15 kilogram dan bantuan
langsung sementara masyarakat senilai Rp.100.000 per bulan per
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kepala keluarga. Meski bantuan tidak banyak, namun masyarakat
diajarkan membangun kemandirian. Perluasan lahan pertanian
merupakan cara paling efektif menigkatkan kesejahteraan
masyarakat. Penambangan mangan hanya menguntungkan
pengusaha, sedangkan masyarakat tetap miskin dan lingkungan
rusak. Proyek ini telah berhasil mengangkat kesejahteraan
masyarakat setempat. Pada 2012-2013 tidak ada lagi kasus rawan
pangan dan gizi buruk yang menimpa anak balita. Di ladang,
terdapat padi, jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur,
pisang, mangga, nangka, jeruk dan bumbu dapur. Semua bisa
dikonsumsi atau dijual untuk mendapatkan uang. Produksi
pertanian di daerah ini pun terus meningkat.66

Pembangunan ekonomi nasional di Indonesia yang tidak seimbang
antar wilayah/daerah, di mana ada daerah yang maju secara
ekonomi dan tertinggal secara ekonomi, dapat berdampak pada
kedaulatan nasional. Rasa iri terhadap pembangunan ekonomi
wilayah lain bisa saja terjadi akibat prilaku pemerintah pusat dan
daerah yang tidak memperhatikan keseimbangan ekonomi
nasional, kondisi infrastruktur serta peran aktif masyarakat sebagai
warga negara Indonesia yang harus diutamakan dalam proses
pembangunan ekonomi nasional. Jika dibiarkan, hal ini akan
menciptakan disintegrasi bangsa ke depan, seperti masalah yang
terjadi pada Papua/Papua Barat dan Aceh sebelum terbentuknya
MOU Helsinki. Ketidakmerataan pembangunan ekonomi nasional
tentu tidak sejalan dengan semangat pembentukan kesatuan
Republik Indonesia dalam bingkai NKRI. Kedaulatan rakyat adalah
hal utama dalam membentuk tiang demokrasi dan kedaulatan
nasional adalah bentuk dari kokohnya tiang demokrasi Indonesia.
Dalam perubahan kedua UUD NRI tahun 1945, terdapat
penambahan satu BAB yaitu BAB IXA yang berisi satu buah pasal,
berbunyi:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara
kepulauan yang bercirikan nusantara dengan wilayah yang
batas-batas dan hak-hak nya ditetapkan dengan undang-
undang”.
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Jika bercirikan nusantara dan hak nya ditetapkan oleh UU, maka
adalah hak bagi tiap warga Negara untuk hidup sejahtera,
mendapatkan lapangan kerja yang baik, mendapatkan pendidikan
berkualitas, upah yang layak dan berpartisipasi dalam proses
kehidupan bangsa. Tidak ada diskriminasi antara satu warga
Negara dengan lainnya, antar satu daerah dengan lainnya. NKRI
merupakan bentuk Negara yang dipilih sebagai komitmen bersama,
NKRI adalah pilihan yang tepat untuk mewadahi kemajemukan
bangsa. Komitmen kebangsaan akan keutuhan NKRI menjadi
suatu “keniscayaan” yang harus dipahami oleh seluruh komponen
bangsa. Dalam pasal 37 ayat (5) secara tegas menyatakan bahwa
khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
tidak dapat dilakukan perubahan karena merupakan landasan
hukum yang kuat bahwa NKRI tidak dapat diganggu gugat.67

NKRI itu adalah Negara yang memiliki satu kesatuan teritori (sesuai
dengan UNCLOS, United Nations Conference on the Law of the
Sea 1982) dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai
Pulau Rote, satu kesatuan bangsa yang disebut bangsa Indonesia
(Sumpah Pemuda 1928), satu kesatuan kepemilikan sumber
kekayaan alam yang diperuntukannya sebesar-besarnya untuk
kesejahteraan rakyat, satu kesatuan ideology Negara yaitu ideology
Pancasila, satu kesatuan politik nasional yang harus selalu
berpihak pada kepentingan nasional, satu kesatuan perekonomian
nasional yang harus selalu berpihak pada upaya mensejahterakan
rakyat Indonesia, satu kesatuan bidaya nasional yang memiliki jati
diri Indonesia sebagai karakter nasional dan system pertahanan
keamanan nasional yang khas menurut karakteristik Indonesia,
itulah makna yang dalam dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Soepandji, Susilo Budi, 2011).68

Tentu, kesatuan Republik Indonesia tidak datang dengan
sendirinya. Semua komponen bangsa harus bisa menjaga dan
merawatnya dari gangguan dalam dan luar negeri. Dan dalam
sisstem ekonomi berkeadilan, pemerintah mengambil aliah
beberapa sektor yang berkaitan dengan kebutuhan atau
kepentingan rakyat banyak. Untuk sektor lain dapat dikelola oleh
swasta sesuai kemampuan masing-masing dan untuk kepentingan
bisnis. Pada hal inilah, pemerintah daerah mempunyai tugas dan
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wewenang yang cukup besar guna mengelola potensi daerah
dalam mekanisme Otda/Otsus. Kecenderungan untuk berkuasa
dan menguasai sektor yang menjadi kebutuhan rakyat banyak oleh
pemerintah daerah tanpa melibatkan partisipasi masyarakat, dapat
berdampak pada tingkat kesejahteraan rakyat. Karenanya, perlu
terbangun masyarakat yang kritis dan melek politik. Pemberdayaan
ekonomi kerakyatan menjadi sangat relevan untuk diperhatikan
dalam konteks menjaga Negara kesatuan.

C. PENUTUP

Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI sebagai
empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah seharusnya
terpatri  dalam hati dan fikiran seluruh masyarakat Indonesia. Pilar
tersebut bukan hanya untuk dihafal dan disosialisasikan dalam
kehidupan sosial, politik, ekonomi, agama dan kebudayaan. Melainkan,
untuk dihayati, diresapi makna nya, dan diimplementasikan dalam
kehidupan sehari-hari. Arus globalisasi yang mencengkeram dunia
dan menjadikan seluruh aspek kehidupan menjadi borderless/tanpa
batas, mempunyai dampak yang begitu besar terhadap kehidupan
masyarakat Indonesia, khususnya penerus perjuangan bangsa.
Generasi kini dan akan datang, hampir dapat dipastikan tidak
mengenal ‘jati diri” Indonesia lagi. Sebuah Negara kepulauan yang
memproklamirkan diri untuk bersatu sebagai wilayah Nusantara di
bawah bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa besar
yang terdiri dari beragam etnis, suku, agama, budaya, kepercayaan
yang bertekad untuk tetap bersatu, meski berbeda dibawah kata
Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa yang mempunyai sebuah konstitusi
yang merangkum dengan baik kehidupan berbangsa dan bernegara,
serta mengakui hak juga kewajiban warga Negara dalam tiap aspek
kehidupan, yang kita kenal dengan UUD NRI 1945. Bangsa agung
yang memiliki sebuah ideologi sangat baik, yang telah difikirkan dengan
matang oleh para pendiri bangsa untuk segenap rakyat Indonesia,
bernama Pancasila. Keempat pilar ini, harus terus kita pahami, resapi,
hayati dan disosialisasikan serta diimplementasikan jika ingin tetap
bersatu dalam NKRI di tengah kehadiran globalisasi.

Pada tataran kehidupan ekonomi, keempat pilar tersebut telah
mengatur dengan baik agar sistem perekonomian yang berjalan
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adalah perekonomian nasional yang berpihak pada kebutuhan dan
kepentingan rakyat Indonesia. Sila kelima dari Pancasila yang berbunyi
“Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, Pasal 33 UUD NRI,
Konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks Otda serta konsep NKRI
sebagai bentuk kedaulatan nasional, telah memberikan nafas dan
semangat untuk membangun system ekonomi Pancasila. Sebagai
Negara kesatuan, kita telah mempunyai konsep perekonomian kita
sendiri, bukan ekonomi liberal, kapitalis dan lainnya, melainkan
ekonomi kerakyatan, ekonomi yang berpihak pada kepentingan rakyat,
khususnya masyarakat pedesaan sebagai ujung tombak kemajuan
bangsa. Dengan demikian, keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia akan terbentuk seiring tidak adanya pembedaan/diskriminasi
perlakuan pembangunan nasional antara Pulau Jawa dan luar Jawa,
antara desa dan kota.

Konsep Bhinneka Tunggal Ika yang mengedepankan persatuan dalam
perbedaan, harus dihayati dalam tataran implementasi Otonomi
Daerah. Jangan sampai pemberlakuan Otda/Otsus melahirkan pro
terhadap politik etnis, politisasi identitas, politisasi agama, juga
keberpihakan terhadap pejabat daerah dan pemilik modal. Nafas
Bhinneka Tunggal Ika dalam membangun ekonomi nasional dalam
bingkai Otda adalah membangun kehidupan sejahtera dan adil bagi
seluruh masyarakat yang ada di daerah tersebut, dengan
mengeksplorasi SDA yang ada. Partisipasi masyarakat menjadi point
krusial dalam implementasi Otda guna membangun ekonomi
nasional.

Fondasi konstitusi pembangunan ekonomi nasional yang ada dalam
pasal 33 UUD NRI 1945, sangat penting sebagai ruh awal seluruh
peraturan yang ada di bumi Indonesia. Fondasi konstitusi ini
diharapkan dapat menjadi garda terdepan untuk pemerintah pusat
dan daerah membuat aturan yang berpihak terhadap kebutuhan
ekonomi rakyat Indonesia. diharapkan juga pemerintah tidak akan
mencederai rakyat dengan membuat aturan-aturan yang merugikan
masyarakat dan menguntungkan para pemilik modal. Bahkan, dengan
adanya pasal 33 UUD NRI, masyarakat diharapkan dapat mengawal/
mengawasi tingkah laku pemerintah sebagai implementator kebijakan
di lapangan. Masyarakat perlu memahami bahwa seluruh aturan yang
ada di Indonesia, harus lah berupa aturan yang berpihak pada
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pembangunan ekonomi nasional Indonesia, pulau Jawa dan luar Jawa
tanpa terkecuali.

Akhirnya, sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah
sepatut nya keadilan, kesejahteraan, kemandirian ekonomi, dirasakan
oleh segenap rakyat Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke.
Pembedaan perlakuan dalam rangka pembangunan ekonomi
nasional, jelas akan berdampak pada kedaulatan nasional.
Disintegrasi bangsa dapat pecah dan terjadi kapanpun masyarakat
merasa dibeda-bedakan dalam berbagai aspek, khususnya
pembangunan ekonomi. Untuk itu, saatnya Pemerintah dan bangsa
Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Tidak ada “untung
sendiri” dalam sebuah nilai keadilan sebagaimana semangat sila
kelima dari Pancasila. Sikap peduli dan tenggang rasa harus ada
serta dimiliki oleh Pemerintah maupun warga Indonesia terhadap
sesamanya demi menjaga kedaulatan bangsa Indonesia.
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- Bab 4 -
MANIFESTASI SILA PERTAMA DAN KEDUA PANCASILA DALAM

PEBANGUNAN KEHIDUPAN SOSIAL KEAGAMAAN YANG
TOLERAN DAN HARMONIS

Indonesia merupakan negara kesatuan yang mempunyai tingkat
kemajemukan tak terbantahkan. Secara horizontal heterogenitas

tersebut bisa terpotret dari banyaknya suku, bangsa, bahasa, ras, agama
dan pada gilirannya, budaya politik. Sementara dalam dimensi vertikal
masyarakat Indonesia terbagi ke dalam polarisasi berdasarkan stratifikasi
sosial, yaitu polarisasi kekuatan politik dan kekuatan ekonomi.
Kemajemukan vertikal dan horizontal ini cukup menjadi bukti nyata
kemajemukan bangsa Indonesia.1

Selain heterogen, Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan
mayoritas penduduk beragama Islam  terbesar di dunia. Meski Islam
tidak disebutkan secara formal dalam konstitusi negara, namun Islam
tetap menjadi sesuatu yang penting dalam sejarah Indonesia di mana
hampir lebih dari 80% penduduknya memeluk dan beragama Islam.
Syafi’i Ma’arif melukiskan Islam Indonesia sebagai suatu agama yang
hidup dan vital yang sedang terlibat dalam proses transformasi dari posisi
kuantitas menuju posisi kualitas.2 Oleh karena itu, tidakdapat dipungkiri
bahwa Islam sebagai sistem kepercayaan dengan seperangkat pranata
sosialnya telah  mewarnai realitas sosial politik di Indonesia sejak
berabad-abad yang turut membentuk identitas keindonesiaan moderen.3
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Meski begitu, bukan berarti perasaan mayoritas ini kemudian menjadi
legitimasi untuk menjadikan Islam sebagai hukum publik (negara). Karena
dalam praktiknya, masih ada sebagian kelompok yang mencoba untuk
membangkitkan kembali sentimen Islam dalam konteks bernegara.
Mereka mengemukakan bahwa Islam merupkan pewaris sah dan paling
kontributif bagi berdirinya negara kesatuan republik Indonesia. Inilah
realitas politik yang turut menjelaskan mengapa Islam sebagai sebuah
kekuatan sosial politik kerap berusaha mengembalikan Islam dalam
konstitusi negara, meski sebenarnya perdebatan tersebut sudah usai
dengan bersepakat bahwaPancasila merupakan asas negara bangsa
sebagai kompromi dari begitu banyak varian ideologi dan kepentingangan
di Indonesia.

Belakangan ini, kehidupan berbangsa kita kembali diusik dan diuji dengan
adanya berbagai kasus-kasus yang rentan mengancam kekokohan
pondasi NKRI. Setelah sekian lama negeri ini diguncang oleh kenyataan
bom yang menelan banyak korban jiwa, kali ini nyawa “Burung Garuda
Pancasila” terancam tercerabut oleh berbagai ideologi yang dapat
memporak-porandakan sendi kehidupan bangsa dan negara. Sungguh
ironis, di negara yang mempunyai 4 pilar penyangga kehidupan
bernegara yaitu; Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal
Ika, dan NKRI ini, falsafah dasarnya yang menjiwai seluruh nafas
kehidupan justeru dirongrong dari dalam. Pancasila sebagai falsafah
hidup dan kehidupan berbangsa yang mengakomodasi kemajemukan
telah diakui oleh para founding fathers dan generasi penerusnya sebagai
satu-satunya asas yang paling cocok untuk menopang nilai-nilai
kebhinekaan di negara kesatuan republik Indonesia yang mengakui UUD
NRI Tahun 1945 sebagai dasar hukum tertingginya.4

Maraknya aksi terorisme, tindakan separatisme, dan gerakan radikalisme
lainnya yang mengusung semangat ideologi tertentu seperti hasrat ingin
mengembalikan pemberlakuan syariat Islam sebagai dasar negara
maupun gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI cukup
menghawatirkan. Tentu saja,gerakan semacam ini dapat mengancam
eksistensi negara kesatuan republik Indonesia. Betapa tidak, negara yang
dibangun di atas ragam suku, agama, bahasa, dan budaya ini semakin
hari semakin goyah oleh nilai-nilai primordialisme sempit, bahkan aksi
kekerasan yang seringkali mengatasnamakan agama cukup
bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan bertabrakan dengan norma
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agama manapapun. Padahal, tetes darah yang mewarnai negara ini
merupakan darah dari seluruh anak bangsa, bukan hanya tetes darah
satu kelompok.

Masih segar dalam ingatan kita, salah satu isu lama yang kembali
menyeruak ke permukaan di mana ada sekelompok organisasi yang
ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara terutama oleh gerakan
Negara Islam Indonesia (NII).5 Kontroversi eksistensi NII, baik sebagai
gerakan ideologi-politik bawah tanah maupun sebagai gagasan,
menunjukkan bahwa Negara Islam masih menjadi mimpi sebagian dari
masyarakat Islam Indonesia. Cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai
Negara Islam hingga kini belum juga padam. Sebab hal yang sama
diusung juga oleh organisasi-organisasi seperti Hizbut Tahrir Indonesia
(HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Anshorut Tauhid
pimpinan Abu Bakar Ba’asyir, dan sejumlah organisasi lainnya.

Padahal, banyak pihak menyangsikan substansi dan relevansi gagasan
Negara Islam bagi Indonesia karena ketidakmungkinan konsep tersebut
diwujudkan dalam suatu konstitusi. Terlebih, jika Negara Islam
mengejawantahkan dirinya dalam suatu gerakan di negeri ini, maka
tindakan semacam itu senyatanya makar, mengancam kedaulatan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan perkataan lain, cita-cita
Negara Islam itu masih merupakan sebuah ilusi yang utopis.6

Investasi agama dalam merebut kemerdekaan bangsa serta
intensitasnya dalam mewarnai perdebatan-perdebatan terbentuknya
ideologi negara telah membawa kita pada satu perdebatan lama
seputarrelasi Agama dan Negara. Ada tiga aliran yang merespon tentang
perdebatan ini.Pertama, aliran yang berpandangan bahwa agama
merupakan nilai sempurna yang mencakup seluruh aspek kehidupan
manusia. Dalam contohnya yang paling ekstrim, kecenderungan
semacam ini membuat penganutnya untuk menjadikan agama sebagai
dasar negara. Pandangan seperti ini lazim terjadi di kalangan umat Islam.7

Aliran kedua beranggapan bahwa agama tidak memiliki hubungan dengan
negara karena agama tidak mengatur aspek kehidupan berpolitik dan
tata pemerintahan. Menurut aliran ini, agama merupakan urusan privat
sementara politik (negara) terpisah dari urusan agama dan menjadi
urusan publik. Aliran ini biasanya diadopsi oleh kalangan



Revitalisasi Nilai-Nilai Empat Pilar untuk Pembangunan Karakter Bangsa156

kristiani.Sedangkan aliran ketiga merupakan kelompok yang mencoba
mendamaikan kedua pandangan di atas. Aliran ketiga ini menolak
anggapan agama merupakan sistem nilai yang serba lengkap dan
mengatur hubungan politik kenegaraan. Juga menolak persepsi agama
sama sekali tidak mengatur hubungan politik kenegeraan. Menurut aliran
ini, agama memang tidak menyediakan sistem ketatanegaraan, akan
tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan politik
bernegara. Apalagi sila pertama Pancasila meneyebutkan Ketuhanan
yang Maha Esa sebagai landasan beragama di republik ini.

Disamping sentimen keagamaan, gerakan-gerakan lainnya berbasis
sintimen primodialisme lokal yang ingin memisahkan diri dari kesatuan
republik Indonesia juga kerap muncul ke permukaan. Sebut saja misalnya
seperti kasus Organisasi Papua Merdeka seringkali melakukan manuver
untuk melepaskan diri dari kesatuan republik Indonesia. Gerakan ini
menuding pemerintah pusat tidak pernah memperhatikan nasib dan
masa depan mereka hingga akhirnya gerakan ini berujung pada tindakan
provokatif untuk menjadi Papua merdeka. Gerakan serupa seperi
Gerakan Aceh Merdeka yang ingin lepas dari Indonesia. Padahal, pulau-
pulau yang berada di seluruh penjuru Indonesia sudah menyatakan dirinya
menjadi bagian dari NKRI.

Pada sisi lain, Pancasila, sebagai sebuah ideologi negara, secara
aklamasi sudah diterima semua golongan, baik yang mayoritas maupun
minoritas di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Pancasila mempunyai
kemampuan untuk mempersatukan masyarakat plural yang memiliki
potensi konflik dan perpecahan. Bahkan bagi sebagian umat Islam,
Pancasila diyakini sebagai sebuah ideologi Islam atau doktrin kenegaraan
Islam versi Indonesia. Jika pandangan ini disetujui, maka kontroversi
yang menghadapkan Pancasila dengan cita-cita Negara Islam
sebenarnya telah selesai. Artinya, gerakan Islam tidak perlu lagi
memperjuangkan berdirinya Negara Islam sebagai alternatif Negara
Pancasila, baik dalam bentuk gerakan sosial-politik maupun wacana.
Tantangannya adalah, Pancasila (sebagai sebuah ideologi) yang gagasan
intinya adalah paham kebangsaan (nasionalisme) dan kedaulatan rakyat
(demokrasi), kerap dituding sebagai ideologi “kafir” yang menyekutukan
prinsip kedaulatan Tuhan dengan kedaulatan rakyat.
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Pada konteks inilah, dalam rangka merawat ingatan publik tentang
keutuhan NKRI, maka sangat relevan jika kita mengangkat sekaligus
mendiskusikan kembali gagasan tentang manifestasi nilai-nilai luhur
bangsa seperti yang termaktub dalam Pancasila. Dengan cara demikian,
konsep tersebut akan dipertemukan pada pilar-pilar ideologi Negara
Indonesia yang sudah final seperi UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Adanya gerakan dengan
tujuan menjadikan Islam sebagai dasar negara termasuk juga gerakan
separatis harus segera ditanggulangi dan dicarikan solusinya.

Douglas E. Ramagedalam bukunya Politics in Indonesia: Democracy,
Islam and the Ideology of Tolerance (1995), menyebutkan bahwa
Pancasila merupakan idiologi pengayom bagi berbagai idiologi dan
agama di Indonesia. Pancasila kemudian dimaknai sebagai titik tengah
(kompromi) antara kekuatan sekuler dan Islam. Lebih lengkapnya, dengan
mengutip ucapan Sukarno, presiden pertama Republik Indonesia,
Douglas Ramage lebih jauh menjelaskan, “if the new state was based
on “believe in God” then it would be neither an Islamic, nor secular state
but a religious state.” Karenanya, Islam memiliki posisi yang sangat
penting dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Walaupun tidak
termanifestasikan dalam bentuk negara Islam, aspirasi umat Islam selalu
terakomodasi dalam negara Republik Indonesia ini.

Inilah kenyataan sejarah tentang negara kita, negara yang berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa (religious state) dengan memberikan
kebebasan kepada semua agama untuk menjalankan kewajiban
agamanya masing-masing karena semua itu telah tercermin dalam
Pancasila terutama Sila Pertama. Pancasila adalah sebuah dasar negara
yang telah dirumuskan oleh founding fathers yang melibatkan semua
tokoh pada waktu itu. Usaha untuk mempertentangkan Pancasila dengan
ideologi agama tertentu sangatlah tidak relevan.

Sila pertama Pancasila Ketuhanan yang Maha Esa mencerminkan
komitmen elit bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan
publik-politik yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan budi pekerti yang
luhur. Menurut Yudi Latif, dalam mengamalkan komitmen etis ketuhanan
ini, Pancasila harus didudukkan secara proporsional, bahwa ia bukanlah
agama (sesungguhnya) yang dapat mengatur sistem keyakinan dan
sistem peribadatan, dan identitas keagamaan dalam ranah privat maupun
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ruang publik. Ketuhanan dalam konteks Pancasila menyerupai konsepsi
agama sipil (civil religion) yang bisa melibatkan nilai-nilai moral universal
agama-agama, namun juga dapat dibedakan secara jelas dari agama.
Pretensinya adalah bagaimana menjadikan nilai-nilai moral Ketuhanan
sebagai landasan pengolahan kehidupan publik-politik dalam konteks
masyarakat multikultural dan multiagama, tanpa menjadikan salah satu
agama mendikte negara.8

Lebih lanjut Yudi Latif mengatakan, Ketuhanan dalam kerangka Pancasila
merupakan usaha pencarian titik temu dalam semangat gotong royong
untuk menyediakan landasan moral yang kuat bagi kehidupan politik
berdasaarkan moralitas ketuhanan. Dalam rangka pencarian titik temu
ini Indonesia bukanlah negara sekuler yang ekstrim yang berpotensi
menempatkan agama pada ruang-ruang sempit kehidupan privat karena
sila pertama Pancasila jelas-jelas menghendaki agar nilai-nilai ketuhanan
mendasari kehidupan publik-politik. Negara juga diharapkan dapat
melindungi dan mendukung pengembangan kehidupan beragama
sebagai wahana untuk meyuburkan nilai-nilai etis dalam kehidupan
bernegara.9

Meminjam istilah yang digunakan Hamka, Nurcholis Madjid dengan nada
yang lebih ekstrim mengatakan bahwa Pancasila diibaratkan sebagai
sebuah bilangan angka 10.000 (sepuluh ribu), di mana angka 1 (satu)
merupakan perumpamaan sila pertama, dan empat nol dibelakangnya
merupakan perumpamaan empat sila berikutnya. Dan betapapun
panjangnya deretan nol tersebut, nilainya tetap nol juga. Dengan
pandangan ini Nurcholis Madjid menegaskan bahwa sirnanya prinsip-
prinsip ketuhanan dalam kehidupan politik bernegara berarti akan
melahirkan sekularisme yang ekstrim. Dengan menggunkan logika para
modernis konservatif, Nurcholis Madjid  menjelaskan bahwa ateisme
akan menjurus pada imperialisme, yang dipertimbangkan sebagai sistem
pemerintahan tiran dan otoriter, mencoba menolak kemutlakan atau
keberadaan Tuhan, dan pada saat yang bersamaan juga menolak nilai-
nilai yang absolut.  Oleh karena itu, perlu pemahaman yang benar
terhadap agama sebagai landasan etik dalam bernegara.10

Dalam konteks inilah kemudian, dengan menjadikan agama sebagai
landasan etis, maka dalam praktik kehidupan sosial  bernegara harus
menghormati kebebasan beragama serta berusaha melayani hajat dan
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kepentingan keagamaan segenap warga negara. Menurut Djohan Effendi,
kebebasan beragama merupakan prinsip mutlak yang tidak bisa ditawar
karena merupakan pemberian Tuhan yang azali. Orang tidak bisa
beragama dalam kondisi terkenan dan tanpa ketulusan hati, karena itu
setiap paksaan dalam agama hanya akan melahirkan kemunafikan.
Selain itu, negara harus berusaha melayani hajat dan kepentingan
keagamaan setiap warga negara. Mujiburrahman dalam tulisannya
mengatakan bahwa pemikrian Djohan Effendy kemungkinan besar adalah
bentuk penafsiran orisinil Djohan terhadap Pancsila, dimana menurutnya
Pancasilatidak sekuler karena harus melayani kepentingan keagamaan
rakyatnya.11

Dengan kata lain dapat dikatakan bawha Pancasila merupakan rumusan
ideologi negara sebagai hasil kompromi dari seluruh lapisan kepentingan
bangsa Indonesia yang diwakili kelompok Islam dan kelompok Nasionalis.
Ketuhanan yang Maha Esa yang termaktub dalam sila pertama
merupakan titik kompromi kepentingan politik bangsa. Dengan rumusan
ini, maka Indonesia tidak bisa dikatakan sebagai negara sekular yang
melepaskan agama dari kehidupan publik, tetapi juga Indonesia bukan
negara agama, namun dalam batas tertentu bersifat religius dimana
agama menjadi sesuatu yang inhern dalam kehidupan bernegara.

Sebagai konsekwensi dari pengakuan terhadap Ketuhanan yang Maha
Esa, sejatinya setiap umat manusia melaksanakan harmoni di muka
bumi terutama dengan memupuk persaudaraan dan persahabatan antar
sesama golongan guna membangun Indonesia yang beradab.Karena
pada esensinya setiap individu adalah bagian penting dari orang lain.
Sikap harmoni dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan inilah menjadi
esensi dari sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan
beradab. Prinsip kedua Pancasila ini mencerminkan adanya keharusan
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal.

Oleh karena itu, sejak awal kemerdekaan Indonesia dipandang sebagai
revolusi kemanusiaan yang melepaskan keterjajahan Indonesia dari
bangsa imperialis. Maka tidak mengherankan jika semangat humanisme
dan egalitarianisme itu berbarengan dengan semangat nasionalisme
yang membuncah untuk mengusir penjajah dari bumi pertiwi yang
bersandar pada perbedaan derajat dan asas superior. Maka dalam
pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang digelorakan adalah, bahwa
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sesunggunya kemerdekaan adalah hak segala bangsa oleh sebab itu,
maka penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai
dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semangat nasionalisme
Indonesia ditujukan untuk memperjuangkan dan mengangkat derajat
kemanusiaan. Dalam sila kedua tersirat dengan jelas bahwa spirit yang
dibangun adalah cita-cita kemerdekaan menjadi jiwa kemanusiaan yang
terbebas dari penindasan. Demi tegaknya persamaan kemanusiaan
dalam pergaulan nasional dan antarbangsa, kata kemanusiaan dalam
sila kedua dilekati dengan kata yang mulia yaitu adil sekaligus beradab.
Relasi kemanusiaan yang dibangun antarbangsa adalah dengan prinsip
kesederajatan sebagai makhluk tuhan yang menjunjung tinggi nilai-nilai
keadaban secapai capaian terpuji dari sebuah peradaban manusia.12

Prinsip persaudaraan kemanusiaan dalam sila kedua memberikan
penekanan pada keseimbangan antara hak individu dan hak sosial.
Prinsip ini dijadikan landasan untuk membangun bangsa Indonesia yang
majemuk. Tidak ada alasan bagi suatu kelompok tertentu untuk menindas
kelompok lain, karena semua manusia pada hakikatnya adalah sama.
Dalam konteks inilah dapat dilihat betapa postur NKRI dibangun di atas
pondasi harmonisasi kehidupan yang terdiri dara bangsa yang mejemuk
demi membangun kehidupan yang beradab.

Visi kemanusiaan yang adil beradab harus menjadi panduan (guide
principle) bagi proses pengadaban (civilizing process) yang meliputi
kehidupan bermasyarakat, beragama, dan bernegara dalam pergaulan
antar bangsa. Kalimat kemanusiaan yang adil beradab mesti diucapkan
dalam satu tarikan nafas kehidupan untuk menciptakan suasana
kehidupan yang harmonis. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
tidak lain adalah kelanjutan spirit dengan disertai perbuatan dalam praktik
kehidupan ketuhananyang maha esa karena keduanya memiliki
keterkaitan cukup erat yang tak bisa dipisahkan.13

Kalimat Ketuhana yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil Beradab
pada sila pertama dan kedua Pancasila mengandung dimensi cukup
banyak. Dimensi pertama adalah dimensi religius, dimana selain
kewajiban bertuhan, semua agama di Indonesia dapat besatu
membangun negara bangsa ini dengan bersama-sama
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memperjuangkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Padangangan ini menegaskan bahwa dua diantara sila Pancasila, yaitu
sila kedua tentang kemanusiaan dan sila kelima tentang keadilan,
merupakan agenda prioritas dari bangsa ini.

Meski begitu, dalam konteks masyarakat modern sikap-sikap arogan,
superior, rasilistik dan pengkotak-kotakan manusia berdasarkan dugaan
keunggulan ras, bangsa, keturunan bahkan agama masih seringkali
terjadi. Rekam jejak sejarah mebuktikan bahwa tragedi kemanusan atas
nama ras bisa dilihat dalam kasus pembantaian umat manusia oleh
Adolf Hitler atas klaim keunggulan ras Arya. Dalam catatan sejarah,
tragedi kemanusiaan ini menelan korban yang tidak sedikit mencapai 6
juta orang Yahudi yang diinjak hak-hak asasinya di kamp-kamp
konsentrasi bawah tanah. Begitu juga dengan Suku Indian di Amerika
Serikat. Sebagai pemilik sah tanah harapan, mereka justeru menderita
hidup dalam ketertindasan yang bertebaran di lembah dan padang-
padang gersang karena klaim bangsa kulit putih. Mereka tidak diberikan
kesempatan untuk merasakan nikmatnya kemakmuran dan
kesejahteraan ekonomi Amerika. Begitupun dengan konflik politik yang
tak berkesudahan antara Palestina dan Israel disebabkan perasaan
superior atas kelompok lainnya.

Tak tekecuali di Indonesia, sejumlah tragedi kemanusiaan yang terjadi
diakibatkan oleh perasaan sikap superior dan rasialistik atas kelompok
lain. Konflik antara etnis Madura dan Dayak di Kalimantan, konflik agama
di Ambon, Maluku dan Poso, kerusuhan anti etnis China di Jakarta, Solo,
dan Medan (1998) serta diskriminasi terhadap penganut agama minoritas
tertentu menjadi bukti betapa perasaan superior masih menjadi pemicu
terjadinya tragedi kemansiaan.Padahal dalam dekralasi HAM
internasional semua manusia dilindungi kebebasannya. Dalam konteks
negara modern, tantangan utama multi agama, etnis, dan kultur
(multikulturalisme) adalah kesulitan untuk mengakomodasi seluruh
perbedaan tersebut dalam konteks kesatuan secara stabil dan normal.
Di negara yang memiliki ragam kultur, agama, dan etnis masalah
utamanya bisa dipastikan soal pemgakomodasian tersebut.14

Dalam konteks inilah kemudian menjadi penting untuk menginternalisasi
niali-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan kedua Pancasila. Yaitu,
sebuah semangat untuk menghapus cara pandang dan sikap rasialisitik
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serta memandang rendah kelompok lainnya yang didasarkan suku,
agama, ras dan keturunan mestinya harus mulai dihapuskan.

Dalam bukunya, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Nurcholis
Madjid mengatakan bahwa ajaran etis sosial yang utama dalam ajaran
agama (Islam) adalah faham egaliter, yaitu penempatan posisi manusia
pada posisi yang setara, sama, dan memiliki harkat dan martabat yang
sama. Oleh karena itu segala tindakan dan perbuatan yang menginjak-
nginjak harkat martabat manusia harus dimusnahkan dari muka bumi.15

Baginya, agama memberikan legitimasi moral etis untuk membangun
masyarakat yang egaliter.

Munculnya gerakan radikalisme agama seperti yang dilakukan kelompok
fundamentalisme Islam serta merebaknya tuntutan untuk memerintah
sendiri di berbagai daerah setelah tumbangnya rezim Soeharto, dengan
jelas mengungkap kenyataan bahwa problem Indonesia buka sekedar
polietnisitas, melainkan multinasionalitas yang mengancam keutuhan
NKRI dari berbadai sudut. Jika tidak diakomodasi dengan baik benih benih
konflik dan gerakan radikan akan mengancam kesatuan dan keutuhan
bangsa Indonesia. Karena siklus-siklus kekerasan kolektif yang megarah
pada disintegrasi mengisyaratkan perlunya mengambil langkah yang
tepat dalam menangani gejolak negara multikultural ini.

Untuk itulah, salah satu solusinya adalah membumikan atau
mengaktualisasikan kembali terhadap nilai-nilai Pancasila. Sebagai
bangsa yang berketuhanan, mestinya segala tindakan harus didasarkan
pada etika dan keadaban demi menjunjung tinggi semangat humanisme
universal yang sudah dijamin oleh Undang-Undang. Seperti yang jamak
difahami, agama telah memberikan landasan moral dan etis bagi seluruh
penganutnya dalam melakukan interaksi sosial. Menjadi manusia
seutuhnya bukan semata menjadi baik secara personal melainkan
mampu memberikan harapan kepada masyarakat lainnya untuk
membangun Indonesia yang damai dan bermantabat demi tegaknya
keadilan sosial.

Apalagi di zaman modern dengan tingkat demokrasi yang makin bebas
dan terbuka, sejatinya penindasan dalam bentuk apapun harus
dihapuskan dari muka bumi, sekat-sekat primordialisme sempit harus
mulai dikikis demi menjunjung tinggi rasa kemanusiaan yang hakiki, yaitu
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sebuah makhluk yang bebas dan merdeka. Bebas dalam menjalankan
hak-hak individualnya seperti kebebasan beragama serta merdeka dari
penjajahan.

Namun, untuk mengantisipasi kebuntuan demokrasi modern yang tidak
bisa menjamih hak-hak individu dan politik masyarakat, ilmuan politik
mengintrodusir satu model demokrasi yang disebut sebagai demokrasi
kosmopolitan. Model demokrasi kosmopolitan lahir sebagai respon
terhadap tantangan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang
semakin plural bahkan tidak lagi mengenai batas-batas teritorial suatu
negara. Sistem kekuasaan dipandang seperti suatu jejaring (network)
yang saling terkait antarberbagai kelompok masyarakat dan bangsa.
Jejaring kekuasaan ini meliputi seluruh institusi kekuasaan, baik di level
suprastruktur maupun infrastruktur, institusi ekonomi, masyarakat sipil,
dan lain sebagainya. Demokrasi ini mengakui perbedaan-perbedaan
kultural yang ada sebagai suatu kesetaraan, sehingga setiap individu
tidak lagi terikat kepada budaya tertentu dan sebaliknya secara bebas
terlibat dalam mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.
Dalam perspektif demokrasi kosmopolitan, budaya merupakan
sumberdaya yang perlu menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan.

Pada praktiknya, model demokrasi kosmopolitan menganut sejumlah
prinsip yang dapat diadopsi dalam perumusan kebijakan. Pertama, prinsip
kapasitas untuk menentukan pilihan secara mandiri. Prinsip ini mengakui
bahwa semua kelompok masyarakat (termasuk juga kelompok etnik)
memiliki kapasitas untuk menentukan pilihan secara mandiri. Prinsip ini
mengharuskan adanya komitmen terhadap otonomi dan pengakuan hak-
hak dan kewajiban untuk menegakan hukum sebagai aturan main dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kedua, mengadopsi terhadap prinsip-prinsip dan aturan main
berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum menjadi mekanisme untuk
membatasi bentuk dan ruang lingkup tindakan individual maupun kolektif
dalam berbagai institusi, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun civil
society. Untuk menjamin penegakan hukum, maka sejumlah standar
pun ditetapkan agar ada kesetaraan bagi semua anggota masyarakat,
sehingga jalan kekerasan untuk mencapai tujuan tidak dibenarkan.
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Prinsip ketiga yaituperumusan peraturan dan penegakan hukum. Prinsip
ini berlaku bagi setiap level institusi dan seluruh anggota masyarakat,
sehingga bersifat non diskriminatif. Prinsip ini juga berlaku sebagai bentuk
pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai praktik penggunaan
kekuasaan dan otoritas lembaga pemerintahan. Keempat, prioritas
kolektif. Prinsip ini mendasari perumusan kebijakan agar setiap kebijakan
yang dihasilkan dilandaskan pada skala prioritas yang mengacu pada
kepentingan publik, yakni kepentingan sebagian besar kelompok
masyarakat (bukan hanya kepentingan kelompok mayoritas).
Penyusunan skala prioritas dalam agenda setting kebijakan publik perlu
memperhatikan komitmen terhadap otonomi demokrasi sebagai
landasan bagi keberlangsungan demokratisasi.

Kelima, prinsip keadilan sosial. Prinsip mendasari pembuatan kebijakan
sebagai mekanisme untuk menjamin distribusi sumberdaya-sumberdaya
secara adil, menghindarkan eksploitasi sumberdaya untuk kepentingan
sesaat atau kepentingan segelintir orang. Keenam, prinsip relasi non
koersif. Demokrasi kosmopolitan menekankan penyelesaian konflik
melalui manajemen konflik dan mekanisme resolusi yang berbasis
governancedengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.
Penggunaan paksaan hanya diperkenankan setelah seluruh mekanisme
negosiasi tidak dapat dilakukan lagi. Namun, kekuasaan ini pun tetap
diterapkan oleh institusi yang memiliki kewenangan legal untuk
melakukan paksaan dan menjatuhkan sanksi.

Sedangkan yang ketujuh adalahkeanggotaan lintas budaya. Melalui
prinsip ini, demokrasi kosmopolitan memberikan peluang bagi setiap
anggota masyarakat yang berbeda-beda dapat saling berinteraksi bahkan
dapat menjadi anggota dari berbagai organisasi yang beragam, tanpa
memandang asal etnisitas, ras, agama, atau ideologinya. Keanggotaan
organisasi kemasyarakatan bersifat terbuka, sehingga dapat memperluas
akses partisipasi publik.

A. PERWUJUDAN PASAL 29 DAN 28 UUD DASAR 1945 UUD NKRI
1945 SEBAGAI FONDASI KONSTITUSIONAL PEMBANGUNAN
KEHIDUPAN KEAGAMAAN YANG TOLERAN DAN HARMONIS

Akhir-akhir ini, kehidupan berbangsa dan bernegara sering dikagetkan
dengan beragam peristiwa yang cukup mengkhawatirkan. Sejumlah
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kasus tersebut jika ditelusuri lebih mendalam merupakan kasus yang
sentimentil, bernuansa SARA dan menggunakan simbol-simbol
agama yang dangkal sebagai justifikasinya. Sebagai masyarakat yang
religius, kita juga dikejutkan dengan sejumlah kekerasan yang
mengatasnamakan agama. Sebuah peristiwa yang sebenarnya jika
dikaji lebih jauh tampaknya bukan persoalan agama, tapi persoalan
lainnya yang dijustifiaksi dengan agama. Seolah, agama memberikan
anasir-anasir terhadap prilaku kekerasan.

Perilaku umat beragama seolah makin jauh dari doktrin-doktrin agama
yang mengajarkan tentang kedamaian antar sesama manusia. Agama
sudah tidak lagi mencerminkan wajahnya yang santun dan
memberikan rasa damai.Malah agama menjelma menjadi sosok
menakutkan yang bisa mengancam eksistensi bermasyarakat dan
bernegara. Sebagai bangsa yang multiagama, kita cukup menyadari
sungguhpun dari dimensi moralitas dan spritualitas menawarkan nilai-
nilai humanisme universal, namun dalam praktiknya seringkali terbuka
kemungkinan akan adanya ancaman disintegrasi, jika konflik agama
tidak bisa dicarikan solusinya yang tepat.

Persoalan agama akan terus menjadi isu krusial yang akan terus
mendapat porsi perhatian serius mengingat persoalannya yang cukup
kompleks. Bahkan memasuki abad ke-21, isu-isu seputar
keberagaman agama atau pluralisme agama menjadi isu yang cukup
dominan.Apalagi setelah hancurnya gedung menara kembar yang
menjadi simbol kejayaan Amerika Serikat, sekali lagi, menjadikan
agama sebagai isu yang menyeruak ke permukaan yang menjadi
kambing hitam. Hancurnya gedung kembar WTC bukan semata
persoalan terorisme, melainkan juga telah berkembang menjadi
sebuah isu tentang fundamentalisme agama, yaitu Islam.

Isu seputar agama hadir di tengah keanekaragaman klaim keberan
absolut antara agama-agama yang saling berseberangan. Karena
pada prinsipnya setiap agama menganjurkan tentang adanya klaim
kebenaran, sementara yang lainnya tersesat dan masuk neraka.
Klaim-kalim kebenaran semacam ini kemudian berkembang menjadi
keyakinan akan adanyamya doktrin keselamatan (doctrin of salvation)
yang menegaskan bahwa keselamatan atau surga hanya terletak pada
agama yang dianutnya saja dengan menegasikan kebenaran agama
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lainnya. Keyakin semacam ini dialami oleh setiap agama-gama di
dunia.

Pluralitas agama selalu diletakkan sebagai faktor utama atas terjadinya
iklim ketegangan  dan konflik antar agama yang sering tampil dengan
wajahnya yang sangar, kejam, bengis, dan membunuh bahkan
pembasmian etnis (ethnic cleansing) yang paling menakutkan seperti
konflik Kristen dan Islam di Bosnia-Herzegovina, kepulauan maluku
di Indonesia, Islam dan Hindu di Kashmir, Protestas dan Katolik di
Irlandia Utara, dan lain sebagainya. Sekali lagi, agama menjelma
menjadi sosok yang mengerikan jika tidak dipraktikkan dengan baik
dalam kehidupan sosial dan politik.

Adanya fenomena keberagaman agama atau pluralitas agama
menjadi realitas sosial tak terbantahkan yang harus dihadapai oleh
manusia modern.Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah
kehidupannya, manusia harus hidup berdampingan dengan orang
yang berbeda agama dan keyakinan dalam satu negara,dalam satu
wilayah provinsi, kabupaten, kota bahkan dalam satu agama yang
sama. Fenomena pluralisme bagi masyarakat yang tidak terbiasa
hidup berbeda dengan kelompok agama lain, tentu akan menjadi
problem tersendiri, sehingga memaksa para ahli untuk merumuskan
tentang relasi yang tepat dalam membangun keberagamaan yang
majemuk.Maka tidak mengherankan jika dalam pendidikan
kewarganegaraan diperkenalkan tentang trilogi toleransi yaitu,
toleransi antar umat beragama, intern umat beragama, dan toleransi
antara agama dan negara.

Dalam konteks Indonesia, berulangkali dikatakan bawa Indonesia
merupakan negara yang mengakui banyak agama. Itu artinya,
Indonesia menganut sistem pluralitas agama yang secara legal formal
diakui oleh negara. Meski begitu,dalam sejarahnya hanyalima agama
yang diakui secara sah oleh negara yaitu Islam, Kristen Protestan,
Kristen Katolik, Hindu, dan Budha. Dalam perkembangannya, Di era
Abdurrahman Wahid, Konghuchu juga diakui sebagai sebuah agama
“resmi” setelah puluhan tahun tidak diakui rezin Soerharto. Pengakuan
agama-agama ini punkemudian memunculkan polemik sendiri di
kalangan intelektual dengan menyisakan pertanyaan kritis tentang
adanya dikotomi agama resmi dan agama yang tidak resmi.
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Di bawah rezim Orde Baru, pemerintah telah berhasil mengintervensi
secara sempurna terhadap kehidupan beragama di Indonesia. Salah
satunya adalah intervensi dalam menentukan agama maupun
keyakinan. Bentuk intervensinya berupa pelarangan buku-buku,
perayaan, dan kegiatan keagamaan kelompok tertentu yang dianggap
bisa mengganggu stabilitas negara. Intervensi lainnyaadalah
keberhasilan Orde Baru menciptakan istilah agama resmi dan tidak
resmi sehingga agama-agama atau kepercayaan yang tidak diakui
secara legal oleh negara ditekan sedemikian rupa. Pertanyaan yang
layak dimunculkan adalah apakah negara berhak menentukan
keberagamaan seseorang dengan indikasi yang dibuat secara
simplistis oleh negara.

Padahal, secara konstitusional kebebasan beragama sudah diatur
dalam UUD dasar 1945 dalam pasal 29 dan 28. Dua pasal ini menjadi
payung hukum dalam menjalankan kebebasan beragama, dimana
setiap individu memiliki kemerdekaan memilih dan menjalankan
keyakinannya tanpa paksaan dari pihak manapun, termasuk oleh
negara. Secara eksplisit dalam pasal 29 ayat dua (2) dikatakan  bahwa
“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat sesuai dengan agama
dan kepercayaannya itu”. Sementara dalam pasal 28 ayat (1)
disebutkan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat
menurut agamanya. Dalam ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang
berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran
dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

Jika dicermati seksama, substansi yang terkandung dalam Pasal 29
dan 28 ini senafas dengan isi deklarasi universal PBB 1948 tentang
HAM pasal 18 yaitu, setiap orag berhak atas kebebasan berfikir, hati
nurani, dan agama, dalam hal ini termasuk dalam hal berganti agama
tau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau
kepercayaan dengan cara mengerjakannya, memeluknya, beribadah,
dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang
lain, di muka umum maupun sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa, secara legal formal setiap umat manusia dijamin
kemerdekaannya untuk memilih, menentukan, dan menjalankan
keyakinannya dalam beragama tanpa paksaan dari pihak manapun
bahkan oleh negara.
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Tidak hanya dalam konstitusi, prinsip kebebasan beragama dan
kehidupan yang toleran dan harmonis juga berakar dalam tradisi
agama dan kepercayaa. Nyaris tak ada agama di muka ini yang
menganjurkan kebencian, apalagi menghalalkan permusuhan dengan
penganut agama lainnya. Dalam Islam misalnya dalam surat al-
baqarah disebutkan bahwa tidak ada paksaan dalam agama(la iqraha
fi aldin). Begitu juga dalam surat Yunus: 99 tentang larangan memaksa
penganut agama lain memeluk agama Islam. Dalam Hindu dikenal
dengan ajaran Tri Hita Karana. Semenara Budha dalam kitab falisuta
dan Kalamasuta menegaskan, jangan mencela agama lain karena
dengan mencela agama lain, berarti telah mencela atau mengubur
agamanya. Dalam agama Konghucu dikenal dalam ajaram empat
penjuru lautan yang intinya mengatakan bahwa semua manusia
adalah bersaudara.16

Oleh karena itu, agama-agama di dunia mengajarkan tentang
kedamaian dan kehidupan yang harmonis. Jangan sampai klaim-klaim
kebenaran yang dimiliki setiap agama menjadi alasan untuk menegasi
kebenaran agama lainnya. Karena pada dasarnya Tuhan yang kita
yakini kebenerannya adalah Tuhan yang Maha Kuasa dengan
menempuh jalan berbeda. Perbedaan dalam mengekspresikan nilai
keagamaan merupakan hukum alam yang tidak serta merta bisa
dihakimi oleh manusia dengan fatwa-fatwa elite agama tertentu. Tidak
ada keberanaran yang absolute, yang absolute hanyalah Tuhan itu
sendiri.

Sejatinya, landasan legal formal maupun nilai fundamental agama
yang mengajarkan tentang kehidupan harmonismenjadi acuan bagi
terlaksananya kehidupan harmonis dan toleran di Indonesia. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa kekerasan maupun konflik yang
mengatasnamakan agama tidak menemukan justifikasinya.
Kekerasan dan konflik tersebut bukan berlandaskan pada nilai agama
maupun aturan formal kenegaraan, melainkan hanya perasaan
serakah, sentimen, dan destruktif terhadap kelompok lainnya.

Secara legal formal, kehidupan yang toleran dan harmonis yang
termaktub dalam pasal 28 dan 29 UUD NRI Tahun 1945 menjadi acuan
dari seluruh hukum positif di Indonesia karena merupakan hukum
tertinggi yang menjadi payung hukum  negara. Dalam hirarki sistem
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hukum di Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 dikenal sebagai segala
sumber hukum yang menjadi turunannya. Tingkatan hukum di
Indonesia setelah UUD NRI Tahun 1945 adalah Undang-Undang (UU),
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPUU), dan
Peraturan Daerah (PERDA).

Namun sangat disayangkan, setelah reformasi bergulir, banyak produk
hukum yang dilahirkan sebagai impliksi dari kebebasan berekspresi
dan berpendapat justeru menimbulkan ketegangan dan kontradiksi
serta multi tafsir dalam praktiknya. Sebut seja misalnya Keputusan
Presiden No 11/2003 tentang Penerapan Syariat Islam di Aceh,
Peraturan Daerah tentang Penerapan Syariat Islam di berbadai
daerah, dan lain sebagainya. Munculnya perda-perda syariah telah
menimbulkan banyak diskriminasi terutama bagi kalangan minoritas
dan kaum perempuan.

Jika ditarik lebih jauh ke belakang, munculnya pembahsan dan
pentingnya pehamanan pluralisme agama disebabkan oleh beberapa
hal. Pertama, karena faktorideologis yaitu sebuah keyakinan tentang
klaim kebenaran agama. Faktor klaim kebenaran ini mengantarkan
pemeluknya untuk meyakini bahwa hanya keyakinan dan yang
diimaninya itu paling benar, superiorior, dan satu-satunya jalan
mencapai ridho Tuhan. Aboslutisme keimanan ini berlaku pada level
aqidah, mazhab, dan ideologi. Klaim kebenaran ini juga membawa
peganut agama mempunyai cara pandang dalam beriman dan
beragama secara otomatis akan mengantarkan pada perbedaan dan
pertentangan di setiap masalah dalam menentukan kebenaran
mutlak. Seringkali benturan klaim-kalim keberanan inilah yang menjadi
faktor utama konflik atas nama agama.17

Kedua, keterpilihan Aqidah (the Divine Chosennes). Hampir semua
agama memiliki keyakinan sebagai bangsa  terpilih oleh Tuhan,
termasuk aqidah yang sangat peka dan membuat kesadaran penting
dalam membentuk kesadaran emosional pemeluknya seperti yang
dianut oleh agama Yudaisme dimana kitab sucinya menegaskan
bahwa mereka adalah bangsa yang terpilih. Sementara dalam Islam
salah satunya disebutkan dalam surat al-Baqarah: 122 yang
mengatakan bahwa “hai bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah
Ku-anugerahkan kepadamu dan Aku telah melebihkan kamu atas
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segala umat”. Dalam agama Kristen, sejauh menyangkut masalah
keyakinan “keterpilihan” di dalam kitab-kitab perjanjian baru yang
terbatas pada Isa al Masih. Oleh karena itu, aqidah “keterpilihan” umat
Kristen lebih didasarkan pada doktrin dan ajaran gereja yang
menegaskan bahwa Tuhan telah memilih Isa al-Masih untuk menjadi
tempat dan sarana inkarnasi-Nya untuk kemudian disalib sebagai
tebusan dosa wasiran anak cucu adam.18

Sedangkan yang ketiga adalah faktor aqidah pembebasan dan
keselamatan. Konsep ini pada dasarnya merupakan konsekuensi
logis dari konsep teologi ketuhanan dan teologi keterpilihan.Oleh
karena itu, terologi pembebasan dan keselamatan ini memiliki
hubungan timbal balik yang erat dengan dua keyakitan yang telah
disebutkan sebelunya. Tidak dapat dipungkiri bahwa keyakinan
terhadap satu aqidah tertentu atau filsafat hidup memberikan hak
esklusif kepada seseorang atau suatu bangsa atas pembebasan dan
keselamatan. Dalam agama Budha disebut sebagai pencerahan
(enlightment, Nirvana) dimana seseorang atau suatu bangsa yang
ingin mendapat keselamatan harus menjadikan Budha sebagai way
of life atau apa yang disebut john Hick sebagai “kesukuan agama”
(religious ethnicity). Dalam agama Kristen, beerdasarkan doktrin
utamanya yaitu penyaliban Isa Al-Masih sebagai penghapus dosa umat
manusia, terpaksa menciptakan doktrin baru yang dikenal dalam
Katolik bahwa tidak ada keselamtan di luar gereja dan dalam Protestan
disebut sebagai “tak ada keselamatan di luar Kristen” (outside
cristianity, no salvation).Begitu juga agama Budha, Hindu, dan Islam
doktrin agama mengetakan bahwa agama merekalah yang paling bisa
membuat keselamatan dalam hidup. Implikasi dari pandang ini adalah
adanya ekslusivitas di hati para pengikutnya.

Tiga faktor tersebut menjadi landasan dalam membangun sebuah
jembatan pengertian antar agama-agama yang berbeda. Karena
ketiga faktor tersebut seringkali menjadi faktor yang signifikan yang
menyebakan terjadi konflik agama. Oleh karena itu, sikap inklusif
agama serta  mengharagi pluralisme harus selalu dikampanyekan
sebagai upaya untuk membangun kehidupan yang harmonis dan
toleran. Banyak kasus-kasus kontemporer yang menyita perhatian
menyangkut persoalan toleransi dari berbgai elemen agama. Sumber
utama yang menyangkut persoalan toleransi adalah pluralisme, yang
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difahami sebagai keberadaan bersama dari suatu kelompok dengan
posisi sosialnya yang tidak setara. Pluraslisme semacam ini tidak
bisa dianggap hanya direduksi melulu persoalan agama melainkan
juga menyagkut keragaman lainnya seperti etnis, suku dan budaya.

Saat ini, tugas utama manusia modern adalah membangun
persaudaraan universal (universal friendship). Dalam membangun
persahabatan ini terlalu besar untuk diwujudkan atas dasar apapun,
kecuali atas dasar agama. Nilai-nilai instrinsik agama secara langsung
mengajarkan persaudaran hakiki harus menjadi landasan dalam
membangun kesamaan visi dalam membangun toleransi. Oleh karena
itu, tidak sepantasnya setiap pemeluk agama menjadikan agama
sebagai dasar legitimasi untuk melakukan kekerasan terhadap
pengikut agama lain, apalagi mendasarkan segala sesuatunya pada
perasaan klaim kebenaran.

Dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia, kerukunan dan
kehormonisan dalam beragama sudah lama dikumandangkan oleh
sebuah konsensus bersama yang dituangkan dalam ideologi negara
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 untuk mengikat pemeluk agama
secara hukum. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Indoensia
bukan negara agama yang hanya dimonopoli oleh satu agama tertentu
semata, melainkan di bangun atas seluruh tumpah darah seluruh
rakyat Indonesia.

Di zaman modern, mungkinbukan hanya agama yang mulai
ditinggalkan manusia, melainkan juga ideologi sudah dianggap
sebagai barang rongsokan. Kemewahan sebuah ideologi dianggap
sudah berakhir sejak puluhan tahun silam terutama yang telah
dikemukakan oleh Daniel Bell di era tahun 60-an. Dengan menulis
buku yang cukup provokatif, The end of ideology, Daniel Bell ingin
menengatakan pada dunia bahwa ideologi sudah tiada dan sudah
ditinggalkan para pengikutnya karena tidak memberikan solusi apapun
dalam kehidupan. Ideologi tak ubahnya hanya sebuah jargon yang
tidak substansial dalam kehidupan nyata. Akan tetapi, bagi Indonesia
yang masih membangun proses demokrasinya serta baru merayakan
kebebasan setelah 32 tahun lamanya dibawah tirani rezon Orde Baru,
ideologi menjadi sesuatu yang niscaya dan menjadi rujukan utama.19
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Dalam membangun kerukunan umat beragama yang toleran dan
harmonis, Indonesia selalu merujuk pada ideologi bangsa yaitu
Pancasila serta UUD NRI Tahun 1945. Secara konstitusional,
peraturan-peratauran perundangan yang menyangkut kebebasan
dalam menjalankan kehidupan beragama secara detail sudah diatur
dalam UUD NRI Tahun 1945 terutama pasal 28 dan 29. Perundangan
semacam ini sebagai rujukan untuk menghindari pemaksaan
keyakinan dalam beragama. Karena dalam praktiknya, tidak jarang
ditemukan bahwa seringkali terjadi intimidasi dan pemaksaan untuk
mengikuti agama tertentu, baik yang dilakukan oleh individu maupun
negara.

Selama ini, setidaknya ada tiga faktor mayor dan minor yang
menyebabkan ketegangan bahkan konflik dalam beragama. Pertama,
faktor setting sejarah. Faktor ini cukup membentuk karakter mental
umat untuk menajdi sentimentil serta sensitif reaktif. Di tengah
masyarakat yang majemuk, tentu saja dibutuhkan sikap kepekaan
sosial, toleran, dan mengedepankan dialog ketimbang sikap sentimen
dan rekatif. Sikap sentimen-rekatif ini hanya mungkin diakomodasi
jika keberagaman agama diakui secara nyata sebagai sesuatu yang
ada, bukan sebatas pengakuan seremonial verbal belaka. Oleh karena
ini, butuh sikap yang arif bijaksana dalam menyikapi plularitas agama
untuk menciptakan tatanan kehidupan yang toleran dan harmonis.

Faktor kedua yaitu setting budaya. Faktor ini turut membentuk sikap
keagamaan bangsa Indonesia menjadi masyarakat yang paternalis
dan bukan fanatik. Sikap paternalistik dalam agama ini memiliki latar
belakang sejarah yang sangat kuat di mana raja menjadi penentu
agama bagi rakyat yang diperintahnya. Dalam banyak hal, sikap
paternalistik yang kuat seringkali dijadikan alat untuk kepentingan
kekuasaan.

Sedangkan faktor yang ketiga adalah kondisi politik. Faktor ini menjadi
faktor yang paling potensial terjadinya konflik agama. Dalam politik
dan kekuasaan, agama seringkali dijadikan atribut, beredar dalam
berbagai isu SARA yang menyebabkan keresahan sosial. Sejumlah
kasus yang muncul sebagai akibat dari bias perilaku elit yang
menelikung dan bukan dari sentimen yang berlatar belakang agama.20
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Agama menjadi sentimen yang efektif untuk dijadikan mobilasi dan
justitikasi elit pengusa untuk melanggengkan kekuasaannya.

Oleh karena itu, pluralitas agama menjadi sebuah keniscayaan dalam
kehidupan umat manusia,  kemajemukan atau pluralitas menjadi
sesuatu yang khas dan tidak dapat dipisahkan dari kemanusiaan itu
sendiri. Keberadaannya tidak bisa dinafikan apalagi dihindarai, bahkan
semua agama berbicara tentang fakta keanekaragaman agama.
Dalam konteks Indonesia yang sejak awal berdirinya di bangun atas
perbedaan ras, suku, budanya dan agama yang melahirkan sejarah
bahwa bangsa ini lahir di atas perbedaan-perbedaan yang justeru
menjadi kekayaan bangsa. Kamajemukan itu sendiri ibarat pelangi
yang berwarna wani. Keanekaragaman itu adalah keserasian yang
membawa keindahan tersendiri.

Sistem dan nilai pluralitasmerupakan sebuah aturan Tuhan
(sunnatullah) yang tidak mungkin berubah, diubah, dan diakhiri. Dalam
pandangan Islam pluralisme merupakan  bagian dari doktrin al Qur’an.
Meskipun bukan berarti al-Qur’an membenarkan semua agama yang
ada. Tetapi al- Qur’an maupun berdasarkan realitas historis, ia
merupakan hukum Tuhan. Bertolak dari inilah penegasan bahwa
pluralisme dalam pandangan Islam memiliki dasar keagamaan yang
kuat dalam kitab suci.

Fakta menunjukkan bahwa umat manusia terbagi dalam berbagai
kelompok, masing-masing memiliki tujuan hidup yang berbeda juga.
Setiap komunitas diharapkan bisa menerima keanekaragaman sosial
budaya, toleran, serta menjalin harmoni satu sama lain yang memberi
kebebasan dan kesempatan bagi setiap orang untuk menjalani
kehidupannya menurut keyakinan masing-masing. Karena yang
dibutuhkan dalam masyarakat majemuk adalah membiarkan masing-
masing kelompok berlomba-lomba dalam jalan yang sehat dan benar
menuju kebajikan di muka bumi. Biarlah Tuhan yang maha tahu
tentang apa yang baik dan buruk, benar dan salah, tugas manusia
adalah berikhtiar untuk menebar kebaikan antar sesama umat
manusia.

Substansi kemajemukan bangsa ini tidak dapat dipahami hanya
dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk,
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beranekaragam, terdiri dari berbagai suku dan agama, yang justru
hanya menggambarkan kesan pragmentasi.21Kemajemukan dalam
pemahaman ini hanya ingin mengatakan bahwa kita memang
“banyak”, tetapi lebih pada pengertian bahwa kita terpecah-pecah,
tidak pada pengertian keanekaragaman harus dipangku dalam ikatan
kewargaan (bond of civility). Karena sejatinya pluralitas adalah satu
keharusan bagi keselamatan umat manusia.

Dalam konteks keanekaragaman agama, pandangan pluralitas
semacam ini tidak berarti menghilangkan sama sekali (nihilisme)
kebenaran agama seseorang yang selama ini dipeluknya. Sebab yang
dikehendaki dalam pertemuan sejati adalah sikap keagamaan al
hanafiyah al samhah, yaitu semangat mencari kebenaran yang
lapang, toleran, tidak sempit, tanpa kefanatikan, dan tidak
membelenggu jiwa. Sikap keagamaan yang seperti inilah, yang sejati
dan benar, yang menjanjikan kedamaian dan kebahagiaan. Bahwa
semua agama yang ada, pada mulanya menganut prinsip yang sama,
yaitu keharusan manusia untuk berserah diri kepada Tuhan Yang Maha
Esa, maka agama-agama itu, baik karena dinamika internalnya sendiri
atau karena persinggungannya satu sama lain, akan secara
berangsur-angsur menemukan kebenarannya sendiri, sehingga
semuanya akan bertumpu dalam satu titik pertemuan, commmon
platform , atau dalam kitab umat Islam di kenal istilah  Qur’an kalimah
sawa.

Pemahaman pluralisme seperti di atas berkaitan dengan pemahaman
mengenai hakikat universalisme agama, bahwa semua agama pada
dasarnya secara esoterik disatukan dengan kebajikan universal yang
menjadikan setiap agama sama-sama memiliki pandangan dasar
yang sama tentang realitas yang absolut (absolute reality). Untuk itu,
setiap agama memang sedari awal bisa berjalan seiring bersama
tanpa harus membenturkan klaim-klaim kebenaran yang menjadi
doktrin setiap agama.

Terlepas dari itu semua, dalam menghadapi realitas semacam ini,
masing-masing pihak haruslah tetap berada dalam tataran toleransi
tingkat tinggi – sebagaimana dinyatakan dalam Islammisalnya
dinyatakan dengan tegas bahwa “Bagimu agamamu, dan bagiku
agamaku dan tidak ada ada paksaan dalam agama”. Dalam konteks
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kemajmukan agama di Indonesia masing-masing pihak dapat
melaksanakan apa yang dianggapn benar tersebut kepada pihak lain
dalam menjalankan keyakinannya dalam beribadah. Jika satu agama
terntentu terlalu memaksakan kehendak, maka pemeluk agama yang
lain diwajibkan untuk tetap kukuh dengan identitasnya masing-masing
sebagai kaum yang pasrah kepada Tuhan yang Maha Esa. Masing-
masing pihak juga bertanggungjawab terhadap resiko keyakinannya,
dan biarkan Tuhan yang akan memberikan keputusan terakhir.

Dengan demikian, jelasbahwa pluralisme adalah sikap beragama yang
inklusif. Sikap keagamaan seperti ini sangat dimungkinkan dapat
menjadi jalan keluar problem pluralismeagama di Indonesia. Bahkan
akan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa kemajemukan agama
akan menjadi persoalan komunitas manusia, sebuah pemahaman
yang berdasar bahwa kemajemukan itu bersumber dari hukum Tuhan.
Hendaknya pluralitas dipakai sebagai pangkal tolak lomba-lomba
menuju berbagai kebaikan, dan Tuhanlah yang akan menerangkan
mengapa manusia berbeda, nanti ketika kita kembali kepada-Nya.

Setidaknya ada dua cara pandang atau sikap dalam pemahaman
antar umat beragama yang keliru. Pertama,cara pemahaman yang
bersifat ekslusif negatif, yaitu sikap tertutup yang mengangungkan
agama yang dianutnya melebihi agama lain, dengan menganggap
bahwa agama lain adalah agama yang lebih rendah,salah, dan sesat
yang tidak diridhoi Tuhan. Sikap eksklusif yang negatif seperti ini dapat
menumbuhkan benih-benih sikap  curiga bahkan anti pada agama
lain. Sedikit saja ada persandingan antar umat beragama yang
berbeda dapat menimbulkan kondisi  konflik berkepanjangan. Karena
dalam persandingan antar umat beragama yang berbeda itu, mereka
merasa agama yang dianutnyalah yang paling benar. Kelebihan-
kelebihan  yang ada pada agama yang dianutnya sangat diyakini akan
dapat  menyelesaikan segala persoalan hidup dan kehidupan di dunia
ini. Karena itu semua orang harus ikut agama yang dianutnya.

Dari sini timbulah upaya untuk menarik orang yang belum seagama
dengannya supaya ikut memeluk agama yang dianutnya. Hal ini
dianggap tugas yang sangat suci dan sebagai perintah dari Tuhan.
Agama lain adalah agama yang tidak sempurna yang harus
dipinggirkan. Sikap demikian merupakan salah satu ciri sikap eksklusif
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yang banyak ditampilkan oleh para penganut agama. Oknum-oknum 
yang bersikap eksklusif negatif  seperti itu ada  pada setiap kumunitas
pemeluk Agama. Sikap itulah yang menjadi sumber paling rawan
menimbulkan konflik. Pemeluk agama yang bersikap eksklusif
mempromosikan agamanya pada masyarakat luas  bagaikan para
pengusaha mempromosikan produknya  sebagai produk  unggulan
dalam segala hal. Sikap yang demikian itu menimbulkan upaya
beragama lebih banyak diekspresikan keluar dari pada  kedalam
dirinyaa sendiri. Karena sibuk mempromosikan agama untuk orang
lain lalu lupa mengekspresikan ajaran agama itu pada dirinya. Sebagai
akibatnya terjadilah ketimpangan antara perbuatan dan wacana yang
dipromosikan  itu. Demikianlah permasalahan yang dapat memicu
timbulnya konflik umat baik di dalam umat yang seagama  maupun
antar umat yang berbeda Agama.

Kedua yaitusikap beragama yang munafik. Hal ini bisa dilihat dari sikap
yang dipraktikkan oleh pemeluk agama yang sedemikian khusuk
melakukan ibadah, rajin melaksanakan tugas-tugas keagamaan, akan
tetapi tidak berbanding lurus dengan perilakunya yang seringkali
melenceng dari perintah dan ajaran agama seperti melakukan korupsi,
menindas orang lain, kejam, dan melakukan perbuatan tercela lainnya.
Praktik sikap yang seperti inilah yang disebut dengan beragama yang
munafik menimbulkan krisis moral dan krisis kepercayaan yang cukup
signifikan di tengah masyarakat. Krisis kepercayaan tersebut menjadi
salah satu sumber konflik baik vertikal maupun horizontal. Ada pejabat
yang menampilkan diri sangat taat pada agamanya. Akan tetapi hal
itu semua dilakukan semata-mata untuk menutupi maksud-maksud
jahatnya yang seringkali menggunakan jabatanya untuk memperkaya
diri dan merugikan orang lain. Karena rakyat mulai kehilangan
kepercayaan kepada pejabat yang terlihat agamis akan tetapi justeru
beperilaku yang sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai agama.
Dari sinilah awalnya timbul konflik vertikal antara rakyat dengan
pemerintahnya.

Konflik karena perbedaan agama seringkali disebabkan oleh sikap
eksklusif dari beberapa pemeluknya yang merasa hanya agama dialah
sumber kebenaran dan superior diantara agama lain. Sikap-sikap yang
selalu merasa paling sempurna dari agama yang lain ini kemudian
memicu lahirnya konflik antar umat beragam. Selain itu, beragama
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secara munafik juga turut mewarnai terjadinya prilaku menyimpang
dari pemeluk agama dalam melakukan tindakan-tindakan tak terpuji
atas nama agama, bahkan tidak jarang agama hanya dijadikan alat
untuk menindas dan merugikan orang lain.

Oleh karena itu, sudah seharusnya bangsa Indonesia mencari solusi
sebagai upaya keluar dari dari kemelut konflik agama yang
berkepanjangan. Solusi pertama yaitu, adanya dialog antaragama.
Seringkali konflikyang terjadi dijustifikasi atas nama agama meski
sebenarnya bukan bersal dari doktrin agama. Karena setiap agama
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, toleransi dan saling
menghormati sesama.22Nilai-nilai universal yang dimiliki setiap agama
mestinya menjadi pemicu lahirnya sikap inklusif dalam merespon
perubahan sosial di masyarakat. Respon kreatif dalam dinamika sosial
adalah tugas para pemeluk agama untuk merenungkan perubahan
sosial yang mereka alami serta mencari solusi dari perubahan yang
terus berkembang. Jika agama gagal membimbing umatnya, maka
agama akan memasung pengikutnya pada lembah kebingungan dan
frustasi. Dengan kata lain, kesulitan dalam mengatasi perubahan
sosial dapat menyebabkan agama kehilangan pengaruh dan
relevansinya.

Akan tetapi, apabila para penganut agama mampu merespon
perubahan dengan kemampuan dan wawasan ke depan, maka bukan
tidak mungkin agama akan memainkan peran penting dalam setiap
lini kehidupan yang toleran dan harmonis. Dalam konteks hubungan
fungsional atara agama dan masyarakat sejauh agama mampu
menghadirkan aspek-aspek yang rasional, kebaikan, kebahagiaan
atau sosial kreatif dalam masyarakat, maka agama memberi
pengaruh dalam perubahan dan perkembangan masyarakat dan
pemeluknya.

Dalam hal ini bisa di katakan bahwa, agama bisa menjadi katalisator
pencegah terjadinya disintegrasi dalam kehidupan masyarakat.
Dengan kekuatan yang dimilikinya, diharapkan agama mampu
membangun spiritualitas yang memberi kekuatan dan pengarahan
dalam pemecahan problem sosial, mencegah frustasi, penindasan,
keserakahan, kemiskinan dan perbagai problem lainya.
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Kedua, menumbuhkan toleransi dan rekonsiliasi. Toleransi menjadi
kata penting dalam kehidupan masyarakat yang beragama plural.
Karena sikap toleran berarti membiarkan mereka yang berpikiran
berbeda atau berpandangan lain tanpa harus dihalang-halangi apalagi
diintimidasi.23 Adanya sikap atau pengertian mengizinkan
(membiarkan) seseorang atau golongan lain dalam beryakinan harus
diatur dalam regulasi yang mengikat. Regulasi tersebut untuk
melindungi yang lemah supaya tidak tenggelam dalam kesewenang-
wenangaan dan tidak mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Jika
sikap toleran hanya didasarkan atas kehendak dan kemauan
seseorang atau gologan tanpa ikatan yang legal formal, maka bukan
tidak munkin niat baik tersebut justeru bisa dilanggar setiap saat.
Dalam kondisi seperti ini, maka pihak yang yang lemah (minoritas)
akan menjadi korban.

Oleh karena itu semangat toleransi harus terus di dikembangkan
sebagai konsekuensi logis dari kemajmukan umat beragama. Sikap
toleran itu sebagai ukuran untuk menguji apakah nilai-nilai demokrasi
benar-benar telah diterapkan, kesamaan hak dan nilai-nilai
universalbenar-benar diimplementasikan dalah kehiduapan nyata
sehingga golongan yang dianggap lemah dalam masyarakat
memperoleh hak-haknya untuk hidup rukun dan berdampingan.

Kerukunan atar umat beragama menjadi panggilan hati sebagai umat
manusia, dimana hal itu semua terpancar dari kamauan untuk saling
berinteraksi satu sama lain sebagai manusia tanpa tekanan dari pihak
manapun. Dalam pemahaman lain dapat dikatan, kerukunanharus
dimaknai bahwa maka setiap pemeluk agama berfungsi untuk saling
menopang agar rumah bersama di bawah naungan agama tidak
runtuh. Dalam kondisi semacam ini kondisi dan perasaan superior
harus dihilangkan.

Oleh karena itu, klaim-klaim kebenaran yang dimiliki tiap agama harus
dihindarkan dari benturan-benturan yang tidak signifikan. Karena pada
dasarnya kebenaran tidak hanya bersumber pada satu agama
melainkan terbagi-bagi pada setiap agama yang bersumber dari
kebenaran absolut milik Tuhan.24Sedari awal agama diturunkan ke
bumi, misi setiap agama tidaklah kompetitif, melainkan komplomenter
atau saling melengkapi. Kita bisa meyakini agama kita sendiri tanpa
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harus menganggapnya sebagai satu-satunya wadah kebenaran
(truth). Kita bisa mecintainya, tanpa harus merasa bahwa ia satu-
satunya jalan keselamatan.Pandangan bahwa agama yang satu
melengkapi agama lain dan mencakup seluruh kehidupan umat
manusia adalah bagian dari cara pandang yang inklusif, toleran dan
demokratis. Cara pandang yang seperti ini kiranya menjadi dasar
terciptanya kerukunan, keharmonisan, dan saling menghormati antara
umat bergama. Sehingga antara agama yang satu dengan yang
lainnya bisa saling bersinergi bukan saling menegasi.

B. IMPLEMENTASI BHINNEKA TUNGGAL IKA DALAM
PEMBANGUNAN KEHIDUPAN KEAGAMAAN NASIONAL DALAM
KONTEKS OTONOMI DAERAH

Wacana kebhinekaan kembali mencuat ke permukaan seiring
menguatnya uniformitas di berbagai daerah dalam berbagai ragam
bentuknya mulai dari maraknya sejumlah tindakan anarkhis,
pemaksaan paham keagamaanhingga munculnya fenomena perda-
perda syariah yang cukup kontroversial. Maraknya aksi dan tindakan
anarkhis tersebut menjadi salah satu bukti rapuhnya kebhinekaan yang
sejak dulu dikumandangkan oleh para pendiri bangsa. Lebih jauh
fenomena kekerasan ini akan mengancam pluralitas dan kebhinekaan
yang menjadi khas sebuah negara bangsa.25 Salah satu penyebab
tindakan anarkhi tersebut karena adanya egoisme dan pandangan
eksklusif dari setiap kelompok agama yang mengklaim dirinya paling
benar(claim of truth).

Tentu saja, konfrontasi antar berbagai komponen masyarakat dan
tindakan anarkhis lainnya tidak akan menguntungkan bagi perjalanan
kehidupan berbangsa, bahkan hanya akan menjadi penghambat bagi
tumbuh berkembangnya upaya Indonesia dalam membangun
peradaban pluralistik di masa-masa yang akan datang. Sebagai
bangsa yang majemuk, kehidupan yang dibangun akan terus dihantui
masalah jika elemen antar bangsa tidak sejalan beriringan. Kehidupan
harmoni, sikap toleransi, dan persaudaraan yang hakiki merupakan
wujud nyata dari sikap yang pluralis. Karena prinsip BhinnekaTunngal
Ika adalah kesanggupan untuk merajut kebersamaan di tengah
msyarakat yang berbeda-beda.26
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Oleh karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, berbagai perbedaan yang ada seperti perbedaan suku,
agama, ras atau golongan (SARA) merupakan realitas yang
seharusnya difahami sebagai kekayaan dan upayakan untuk
memajukan negara bangsa. Persinggungan unsur-unsur SARA
secara positif diharapakan justru dapat meningkatkan kualitas
kehidupan masing-masing pihak, baik secara individu maupun
kelompok. Sehingga dengan berinteraksi akan saling menguntungkan,
produk budaya suatu bangsa dapat digemari suku bangsa lain,
semacam mutualisme simbiosis, bukan malah sebaliknya saling
bertabrakan.27

Pertanyaan yang layak diajukan terkait kebhinekaan dalam konteks
membangun kehidupan agama yang harmonis adalah, apa
sebenarnya penyebab konflik komunal bernuansa agama serta
maraknya aksi anarkhis yang terjadi di berbagai penjuru pelosok
negeri. Jika ditanyakan pada masing-masing agama, tentu
jawabannya tidak akan ditemukan. Jelas bahwa ajaran teologi agama
manapun tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Komunalisme dan
tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama terjadi karena
munculnya gejala disintegrasi bangsa serta melemahnya sumbu
pertalian persaudaraan antar elemen masyarakat. Setidaknya ada
tiga hal yang menyebakan komunalisme keagamaan tersebut.28

Pertama, gejala kultural. Hal ini ditandai dengan adanya transformasi
dari masyarakat tradisonal ke masyarakaat modern. Di Indonesia,
transformasi semacam ini memberikan dampak signifikan bagi
kalangan menengah ke atas, membuka cakrawala pemikiran mereka,
dan mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman. Sementara
masyarakat di level bawah mengalami disorientasi karena nilai-nilai
tradisonal tersubordinasi, bahkan nilai-nilai tradisional dianggap
sebagai ancaman dalam menghadapi dunia modern. Dalam situasi
seperti ini, sikap primordialisme dan sentimen agama yang eksklusif,
bagi kelompok kalangan bawah tumbuh subur dengan mencurigai
kelompok lain sebagai ancaman dengan memposisikan mereka
sebagai orang lain (the others).

Kedua, gejala semcam ini menjadi rawan jika dihadapi dengan cara-
cara yang represif, pemerintah yang tertutup, ruang publik (public
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spahre) masyarakat ditekan pada titik nadir. Akibatnya, timbul perasaan
kecewa, sakit hati dan perasaan diperlakukan tidak adil yang
terakumulasi menjadi perasaan iri, dengki, dan dendam. Maka
muncullah distrust kepada pemerintah dengan kecenderungan
menjadikam kekerasan sebagai solusi, serta perbuatan ekstrim
lainnya. Praktik kekerasan untuk meredam gejolak-gejolak semacam
ini di masyarakat kerap terlihat pada rezim Orde Baru. Kebijakan
represif serta tidak adanya ruang untuk berdialog secara sinergis
makin membuat situasi makin runyam.

Sedangkan yang ketiga memuncaknya frustasi dan rasa tidak percaya
kepada pemerintah. Setelah Soeharto tumbang digantikan oleh
pemimpin-pemimpin yang lemah, elit yang rakus, dan kekuasaan yang
tidak terdistribusi merata mengakibatkan masyarakat kian frustasi
untuk bisa keluar dari masalah yang dihadapainya. Di sinilah kemudian
masyarakat menggunakan cara sendiri untuk mencari solusi
kehidupannya dengan menggunakan banyak upaya sekalipun dengan
menabrak norma-norma hukum. Salah satu gejala komunalisme itu
adalah konflik antar agama yang terjadi di berbagai. Hal ini terjadi
ketika jawaban-jawaban normatif atas dasar-dasar ajaran agama
dianggap tidak mencukupi. Agama menjadi isu sensitif sekaligus
katalisator di tengah masyarakat yang frustasi.

Konflik-konflik yang terjadi di Ambon, Maluku, dan Poso menjadi bukti
nyata bahwa pertikaian tersebut diwarnai oleh sentimen agama
dengan tidak menafikan faktor lainnya seperti persoalan kesenjangan
ekonomi dan kesenjangan sosial. Setelah reformasi bergulir, banyak
tuntutan dari berbagai daerah untuk melakukan desentralisai
pemerintahan.Karena selama rezim Orde Baru berkuasa, struktur
pemerintahan dibangun di atas sentralisme semu tanpa adanya
distribusi pembangunan yang merata serta mengabaikan hak-hak
dasar setiap warga seperti adanya jaminan keamanan untuk tetap
hidup.

Dalam masyarakat yang plural, kekecewaan masyarakat terhadap
pemerintah pusat muncul karena pembangungan diarahkan tanpa
berorientasi pada kesejahteraan, jika bukan pemaksaan, kebijakan
yang dihasilkan seringkali top down sehingga memunculkan tuntutan
untuk mewujudkan demokrasi dan pemerintahan lokal.29 Tuntutan ini



Revitalisasi Nilai-Nilai Empat Pilar untuk Pembangunan Karakter Bangsa182

disebabkan oleh demokrasi yang dipraktikkan masih sebatas
demokrasi prosedural, mengabaikan kesejahteraan masyarakat dan
rasa keadilan sosial. Demokrasi hanya dikangkangi segelintir elit untuk
mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompoknya. Akibatnya,
muncullah berbagai kalangan yang semakin tersisihkan dari proses
pembangunan baik secara sosial ekonomi, maupun politik.
Ketimpangan menjadi semakin jelas antara penguasa dan yang
dikuasai, antara pemilik modal dan buruh, antara masyarakat atas
dan masyarakat marginal.

Banyak negara yang tidak puas dengan pelaksaan demokrasi
prosedural karena dianggap tidak mampu menyentuh persoalan
substansial masyarakat seperti pengentasan kemiskinan, kebebasan
berekspresi dan menyatakan pendapat hingga tidak adanya
kebebasan dalam menjalankan keyakinan beragama. Sebut saja
misalnya seperi negara-negara di Amerika Latin, Afrika, Asia, termasuk
Indonesia yang tidak puas dengan penyelenggaraan demokrasi
prosedural serta menuntut adanya pembuatan keputusan di tingkat
lokal. Selain itu, mereka juga menuntut keterlibatan langsung 
masyarakat daripada keterlibatan pasar, politisi dan birokrat dalam
pembuatan keputusan.30 Dengan adanya demokrasi lokal, keterlibatan
langsung dari masyarakat (civic engagement) bisa terjamin sehingga
produk kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan
bermanfaat bagi masyarakat setempat, terutama dalam menjamin
hak-hak dasar setiap warga negara.

Sebab lainnya yang memunculkan adanya tuntutan desentralisasi dan
demokrasi lokal, pertama karena praktik politik-kekuasaan pemerintah
pusat dijalankan secara otoriter dengan mengabaikan prinsip-prinsip
kebebasan masyarakat. Sedangkan kedua, yaitu adanya permintaan
yang tumbuh dari kelompok-kelompok dengan keragaman etnis dari
sebuah negara bangsa akibat ketidak percayaan dan kegagalan
skema pemerintah pusat dalam menjalankan sentralisasi
pemerintahan.31 Biasanya sebab munculnya tuntutan desentralisasi
ini sering terjadi pada negara yang sedang berkembang (sedang
mengalami proses transisi menuju konsolodasi) serta adanya
kemajemukan SARA seperti di Indonesia.
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Meskipun perjalanan desentralisasi sudah berjalan kurang lebih 13
tahun, namun kemajuan belum terlihat secara signifikan. Potret
kekerasan atas nama agama masih banyak terjadi di berbagai daerah.
Sebut saja misalnya kekerasan seperti yang dialami penganut
Ahmadiyah di Cikesik maupun pengusiran kaum Syi’ah di Sampang
masih menjadi tontonan yang vulgar. Desentralisasi yang pada
hakikatnya menjadi wewenang daerah untuk mengatur daerahnya
sendiri, dalam praktiknya masih belum melibatkan partisipasi
masyarakat dalam setiap pembuatan keputusan. Partisipasi
masyarakat sangatlah diperlukan agar pemerintah bisa menjalankan
akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, partisipasi masyarakat
diperlukan untuk mendorong adanya keadilan bagi masyarakat yang
termarginalkan.

Gelombang demokratisasi pasca tumbangnya rezim Orde Baru juga
memungkinkan semua kalangan dan kelompok agama, untuk
menyuarakan aspirasi dalam beragam bentuk dengan lebih terbuka.
Banyak cara yang digunakan untuk mewujudkan ekspresi kebebasan
tersebut mulai dari aksi demonstrasi maupun dengan lobi-lobi ke
gedung parlemen maupun pemerintah. Dari kalangan kelompok Islam
fundamental misalnya menyerukan tentang pentingnya kembali pada
Piagam Jakarta dengan mencantumkan kembali tujuh kata ke dalam
pasal UUD NRI Tahun 1945. Meski tidak berhasil pada level nasional,
kelompok Islamis ini tidak patah semangat dengan memanfaatkan
celah-celah otonomi daerah yang kian terbuka lebar sejak
diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
(Otonomi Daerah) dengan desakan untuk memberlakukan perda
syariah.

Seperti jamak diketahui, salah satu alasan desakan untuk
memberlakukan perda syariah adanya pandangan, bahwa Islam
merupakan agama kaffah yang mencakup semua aspek kehidupan
manusia.Islam bukan semata agama (al din) melainkan juga sebagai
negara (daulah). Pandangan semacam ini menggiring penganutnya
untuk menjadikan Islam sebagai solusi kehidupan, bahkan Islam
merupakan agama yang juga diyakini dapat mengatur sistem ekonomi,
sosial, dan tata pemerintahan masyarakat.



Revitalisasi Nilai-Nilai Empat Pilar untuk Pembangunan Karakter Bangsa184

Dari segi doktrin, seringkali disebutkan ajaran Islam telah terumuskan
sedemikian rupa sehingga akan selalu sesuai dengan perkembangan
zaman dan selalu hadir di mana-mana. Hal ini merupakan sebuah
pandangan yang mengakui bahwa di manapun, kehadiran Islam akan
senantiasa memberikan pandangan moral bagi tindakan manusia.
Dalam perkembangannya, ternyata pandangan semacam ini telah
mendorong sebagian pemeluknya untuk percaya bahwa Islam
mencakup cara hidup yang total.32 Bahkan tidak sedikit di kalangan
Islam yang melangkah lebih jauh dan menekankan bahwa Islam
merupakan sebuah totalitas padu yang menawarkan pemecahan
terhadap semua masalah kehidupan.

Keyakinan kelompok Islamis seolah menemukan momentumnya
terutama pada saat Indonesia dihantam badai krisis ekonomi 1997
dan 1998. Badai ekonomi Indonesia telah mengakibatkan sektor
ekonomi pada titik nadir yang menghawatirkan. Kalangan Islamis
menuding krisi ekonomi sebagai implikasi dari kegagalan sistem
ekonomi kapitalis yang sekuler. Untuk itulah, sebagai jalan keluar Islam
harus menjadi solusinya.

Faktor lainyang cukup dominan dalam mendesakkan penerapan
syariat Islam dalam ruang publik adalah perlawanan terhadap dampak
negatif arus modernisasi dan globalisasi. Layaknya pisau bermata
dua globalisasi membawa dampak pada kemajuan teknologi pesat
yang dapat menembus batas-batas teritorial negara, berkembangnya
ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Namun pada saat yang
bersamaan, globalisasi membawa cacat bawaan yang tidak sesuai
dengan adat ketimuran seperti prilaku hedon, konsumtif, dan
menjadikan nilai-nilai agama tercerabut dalam kehidupan sosial-politik
masyarakat.

Gejala Islamisasi ruang publik di era modern bukan perkara sederhana
mengingat sifatnya yang plural dan multikultural, dimana berbagai
sistem nilai, identitas, dan ideologi saling bersaing. Ruang publik
(public spare) Indonesia yang terbuka bagi semua identitas membuat
penerapan syariah di ruang publik menimbulkan persoalan yang rumit
dan mendasar. Namun yang paling utama adalah adanya pelanggaran
terhadap hak-hak sipil termasuk di dalamnya kebebasan menyatakan
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pendapat, hak-hak kaum perempuan, dan hak-hak kaum minoritas
non-Muslim.33

Islam, menurut Nurcholis Madjid harus dimaknai sebagai agama
kemanusiaan (fitrah) yang membuat cita-citanya sejajar dan sebangun
dengan cita-cita masyarakat Indoensia pada umumnya. Cak Nur,
demikian sapaan akrab Nurcholis Madjid, yakin betul bahwa kesamaan
cita-cita tersebut merupakan ajaran pokok ajaran Islam yang menjadi
misi profestis agama yang dibawa Nabi Muhammad. Oleh karena
itu, sistem politik yang sebaiknya di bangun di Indonesia adalah sistem
yang tidak hanya dimaksudkan untuk kaum muslim saja, melainkan
juga harus membawa kebaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia
yang majemuk. Pemikiran yang menyatakan bahwa Islam
menghendaki pemerintahan yang dapat menaungi semua kalangan
sejalan dengan watak Islam yang inklusif dan toleran.34

Cak Nur tak ada hentinya mengingatkan bahwa setiap manusia
mempunyai potensi untuk menjadi suci dalam berbuat baik karena
adanya perjanjian primordial dengan Tuhan. Artinya, manusia terlahir
dalam naluri dan potensi yang suci (hanif) dan manusia akan
senantiasa berada dalam kesucian baik dalam perkataan maupun
perbuatan, kebaikan hidup lurus bila lingkungannya tidak mengotori
kefitrahannya. Konsep semacam ini dalam pandangan Cak Nur
merupakan karakter dasar dari agama-agama Ibrahim; Yahudi, Kriten,
dan Islam.35 Kondisi fitrah manusia semestinya dijadikan acuan bagi
setiap penganut agama untuk selalu rukun dan tetap hidup
berdampingan dalam kehidupan bermasayarakat tanpa ada paksaan,
tanpa ada tendensi bahwa hanya agama tertentu yang paling benar.
Apalagi memaksakan nilai-nilai agama sebagai hukum publik tentu
akan menciderai rasa toleransi terhadap penganut agama lainnya.
Karena pada prinsipnya setiap agama mengajarkan tentang makna
kebersamaan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Cak Nur memahami betul
tentang kondisi masyarakat Indonesia yang cukup majemuk baik dari
sisi agama, budaya, bahasa, suku, dan adat istiadat. Memaksakan
agama tertentu sebagai hukum publik tentu hanya akan memperkeruh
hubungan antar penganut agama. Pluralitas bangsa harus dijaga
dengan menunjung tinggi nilai-nilai etis dalam pergaulan antar agama.
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Dalam pengalaman kehidupan masyarakat Eropa, adanya
pencerahan (enlightment) merupakan reaksi dari praktik keagamaan
yang tidak membebaskan ketika agama mencampuri urusan publik,
tetapi kehadiran agama justeru menindas dan mendikte. Fenomena
semacam inilah sebenarnya yang menjadi kekhawatiran banyak pihak
bahwa agama hanya akan jadi alat penindas, jika bukan alat
kepentingan penguasa jika agama turut campur dalam urusan hukum
bernegara.

Dalam praktik kehidupan masyarakat Eropa, persoalan hadirnya
agama dalam ruang publik telah memantik perdebatan yang cukup
panjang apakah agama hanya mengatur urusan publik atau agama
juga menjadi bagian penting dari kehidupan sosial politik (public). Ada
kalanya doktrin agama memang menyebutkan bahwa maksud
diturunkannya agama adalah untuk mengatur masalah indivudual.
Akan tetapi dalam banyak kesempatan lainnya, agama juga bicara
dan menganjurkan pentingnya mengatur urusan sosial politik
melampaui batas-batas individu. Lebih dari itu, dalam sejarahnya sulit
menepis kehadiran agama yang hanya mengurus persoalan individu.
Agama-agama samawi seperti Islam, Kristen, Yahudi, Katolik, dan
agama lainnya akan terus membericarakan peran agama dalam
kehidupan sosial kemasyarakatan.

Di Indonesia, adanya tarik menarik peran agama dalam ruang publik
muncul sebelum kemerdekaan dikumandangkan oleh Soekarno.
Bahkan setelah kemedekaan pun perdebatan tersebut terus berlanjut.
Adanya perdebatan panjang antara kelompok nasionalis sekuler dan
kelompok Islam tentang dasar negara menjadi catatan penting sejarah
betapa dalam banyak kesempatan Indonesia juga mengalami
persoalan serius tentang posisi agama dalam kehiduapan sosial
politik. Hal itu misalnya bisa dilihat pada perdebatan antara Soekarno
dan Natsir36 di akhir tahun 1930. Soekarno berpendapat bahwa
demokrasi tidak mungkin terwujud jika agama (Islam) dan negara
disatukan. Menurut Soekarno agama dan negara merupakan entitas
berbeda yang harus dipisahkan.37 Oleh karena itu, Indonesia yang
teridiri dari beragam suku, agama, budaya, dan adat istiadat harus
dilepaskan dari pengaruh-pengaruh agama manapun.
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Sedangkan Natsir meyakini Islam sebagai ajaran yang komprehensif
yang  mengajarkan totalitas kehidupan manusia termasuk mengatur
masalah kenegaraan. Menurutnya, negara bukanlah tujuan yang
hendak dicapai melainkan hanya sebagai sarana untuk
mengejawantahkan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Oleh
karena itu, agama dan negara haruslah bersanding untuk saling
melengkapi sehingga kesempurnaan realisasi ajaran Islam dengan
adanya dukungan dari negara akan tercipta.38

Perdebatan lainnya bisa dilihat dalam sidang-sidang Badan Penyelidik
Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada Juli
1945 dan juga dalam sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI)  tanggal 18-22 Agustus 1945 dalam rangka
penyusunan dan pengesahan UUD NRI Tahun 1945. Kelompok Islam
mengajukan Islam sebagai dasar negara, sedangkan kelompok
Sekuler menghendaki negara yang bersifat netral terhadap agama
untuk menjaga stabilitas negara yang multi etnis dan agama.

Tidak berhenti di situ, setelah Indonesia merdeka pun perdebatan
seputar hubugan antara Islam dalam ruang publik (negara) masih
saja menjadi polemik yang hangat. Pada tahun 1970-1980-an terjadi
perdebatan antara cendekiawan muslim Nurcholis Madjid dengan M.
Rasjidi. Nurcholis Madjid mengintrodusir keharusan pembaharuan
pemikiran dalam Islam dengan konsep sekularisasinya. Menurut Cak
Nur, agama merupakan entitas yang berbeda dari negara yang harus
dipisahkan. Agama hanya memberikan nilai-nilai dan panduan etis
untuk menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Cak Nur menolak adanya formalisasi agama Islam dalam negara
seperti penerapans yariat Islam. Dalam pandangan Cak Nur, tidak
ada satupun dari ayat Al-Qur’an yang mengharuskan umat Islam untuk
membentuk negara Islam. Di akhir tahun 1970-an Cak Nur membuat
buku yang sangat kontroversial Islam Yes, Partai Islam, No!.

Rasjidi menuding pemikiran Cak Nur sebagai pemikir liberal yang  telah
terkontaminasi dengan pola fikir barat, karenanya setiap ide dan
pendapat yang dikemukakan Cak Nur cenderung mengguankan
perspektif barat (western minded) termasuk dalam melihat hubungan
agama dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini tentunya sangat
merugikan Islam. Bagi Rasjidi, agama (Islam) memerintahkan
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pemeluknya untuk dijadikan landasan dalam kehidupan bernegara
seperti yang pernah dipraktikkan nabi Muhammad di Madinah.
Menurutnya, nilai-nilai agama tidak akan terimplementasikan dalam
kehidupan masyarakat tanpa adanya kebijakan (policy) dari negara
yang mendukung termanifestasikannya nilai-nilai Islami dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pada era reformasi, perdebatan peran agama terus muncul seiring
munculnya perda-perda syariah di berbagai daerah. Hal ini
disebabkan, karena dalam beberapa banyak kasus perda syariah
justeru kontraproduktif dengan tujuan kehidupan yang harmonis, yang
terjadi malah sebaliknya, munculnya benturan (clash) dan tindakan
diskriminatif terhadap penganut agama lain terutama pada kalangan
minoritas non-muslim dan kaum perempuan.

Ketika tujuh kata dalam piagam Jakarta “Dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya” dihapuskan untuk
dijadikan Mukaddimah UUD NRI Tahun 1945 pada tanggal 18 agutus
1945, jelas sekali bahwa para pendiri negara bersepakat agar
konstitusi bisa diterima semua komponen dengan senang hati tanpa
ada yang merasa dianggap sebagai warga negara kelas dua, terutama
bagi penganut agama minoritas. Keputusan yang bersifat fundamental
dan monomental ini mereka ambil karena ingin menjaga kesatuan
dan keutuhan bangsa.

Peristiwa bersejarah tersebut perlu diingat dan disimak kembali ketika
di era reformasi bermunculan peraturan daerah yang bertolak belakang
dengan komitmen para pendiri negara yang berjuang untuk
membentuk NKRI dengan prinsip dari semua, oleh semua, dan untuk
semua. Tentu saja, tidak dapat  dipungkiri bahwa dalam dinamika
kehidupan politik terdapat aspirasi yang berkeinginan menjadikan
agama sebagai dasar  hukum publik. Meski usaha untuk
memberlakukan kembali Piagam Jakarta telah dilakukan berulangkali,
namun usaha-usaha tersebut tidak mendapatkan dukungan mayoritas
bangsa yang komit terhadap Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.39

Harus diakui, sejarah Indonesia memang tak pernah sepi dari
pertarungan pro kontra seputar kehadiran agama dalam hukum positif
dan dasar negara. Hingga saat ini, kekuatan politik nasional selalu



Revitalisasi Nilai-Nilai Empat Pilar untuk Pembangunan Karakter Bangsa 189

berhasil membela Pancasila sebagai pedoman kesadaran berbangsa
dan bernegara. Meski selalu kalah di level nasional, akan tetapi
kelompok Islam politik  yang ingin menerapkan syariat Islam dalam
ruang publik masih saja berupaya untuk menerapkan hukum Islam
dalam konteksnya yang lebih kecil seperti di tingkat Provinsi,
Kabupaten, dan Kota. Maraknya penerapan syariat Islam melalui
pemberlakuan Perda-perda syariah di beberapa daerah di Indonesia
merupakan bukti nyata bahwa fundamentalisme Islam terus berupaya
untuk memperjuangkan agenda-agenda politiknya.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 1999, sedikitnya
ada 33 Provinsi dan lebih dari 349 Kabupaten dan Kota yang
diperbolehkan membuat peraturan sendiri dalam rangka
merealisasikan tujuan nasional. Namun otonomi juga seringkali
menciptakan instrumen yang bertolak belakang dengan pedoman
Pancasila dengan diberlakukannya peraturan-peratauran daerah yang
berlandaskan syariat Islam. Hal ini sebagai implikasi dari gelombang
demokratisasi pasca runtuhnya rezim orde baru yang memungkinkan
semua kalangan, termasuk kalangan Islam fundamentalis, berani
menyuarakan aspirasi mereka secara lebih terbuka dan vulgar. Di
antara aspirasi yang paling kuat itu adalah membawa syariat Islam
ke ruang publik.

Banyak cara yang telah diupayakan kelompok ini untuk terus
menerapkan syariat Islam di ruang publik, salah satunya adalah
mendesakkan kembalikanya Piagam Jakarta dalam konstitusi dalam
setiap amandemen. Selain itu, upaya yang paling nyata adalah
memanfaatkan otonomi daerah dengan mendesakkan Islam sebagai
aturan pemerintahan meski dalam skala dan jangkauan yang lebih
terbatas. Salah satu ciri menonjol otonomi daerah adalah proses
legislasi dalam bentuk Perda yang tidak lagi harus disahkan oleh
pemerintah pusat. Tak pelak lagi, ruang ini menjadi pintu masuk
politisasi syariat Islam, terutama saat berlangsungnya pemilihan
kepala daerah. Biasanya calon kepala daerah menawarkan syariah
sebagai “jalan” untuk menarik dukungan dan meningkatkan legitimasi
keagamaan mereka. Bersamaan dengan itu, para elit agama lokal
terlibat secara langsung dalam kolaborasi ini karena merasa terpanggil
untuk menjaga keimananan dan moralitas umat.
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Aceh merupakan salah satu Provinsi yang memberlakukan kebijakan
penerapan Perda syariah bagi masyarakatnya secara menyeluruh.
Qanun (perda) Aceh No. 5 tahun 2000 dan diperkuat Qanun Aceh No.
10 tahun 2002 tidak saja berisi ritual Islam tapi juga tentang hukum
keluarga, sosial ekonomi, dan pidana Islam (jinayah). Sedangkan
hukum pidana Islam yang dipraktikkan adalah (1) Qanun No. 12/2003
tentang larangan minuman keras yang pelakunya diancam hukuman
cambuk empat puluh kali. (2) Qanun No. 12/2003 tentang maisir
(perjudian) yang pelakunya diancam hukuman cambuk minimal 6 kali
dan maksimal 12 kali. Pelanggaran yang dilakukan institusi diancam
denda minimal 12 juta rupaih, maksimal 35 juta rupiah. (3) Qanun
No. 14/2003 tentang khalwat (mesum) yang salah satu pelakunya
dikenai hukum cambuk minimal 3 kali, maksimal 9 kali dan atau denda
minimal 2,5 juta maksimal 10 juta rupiah.

Sebagai produk perundangan daerah menyusul diberlakukannya
otonomi khusus bagi Nangro Aceh Darussalam (NAD), Qanun atau
perda-perda itu dilindungi oleh Undang-Undang No. 44 tahun 1999
tentang penyelenggaraan Keistimewaan Aceh pasal 3 dan 4, UU No.
18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Aceh, dan UU
pemerintahan Aceh 2006 bab 17-18. Dalam pasal 12 UU No. 44 tahun
1999, disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang
bertentangan dan tidak sesuai dengan UU tersebut dinyatakan tidak
berlaku. Selain itu, Perda-perda di atas ini juga dilindungi oleh UU
Pemerintahan Aceh.40

Dalam sejarah praktik pemberlakuan hukum pidana di Aceh, Bireun
adalah kabupaten pertama yang melakukan hukum cambuk bagi
pelaku perjudian. Tahun 2005 misalnya, telah berlangsung hukuman
cambuk terhdap 32 orang pelaku perjudian. Mereka dikenakan cambuk
yang beragam, ada yang dikenakan cambuk 6 kali, 7 kali, dan ada
juga yang dicambuk dan dikena denda juga. Cambuk dilakukan dengan
rotan berdiameter 0,75 cm sampai 1 cm dengan panjang 1 cm serta
tidak mempunyai ujung ganda atau belah. Pelaksanaannya di
laksanakan di depanmesjid Bireun setalah shalat jum’at yang dihadiri
oleh banyak orang, termasuk jaksa penuntut umum dan seorang
dokter yang ditunjuk.
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Sementara di Kota Tangerang, terdapat dua peraturan daerah yang
bernuansa syariah Islam yaitu, Perda tentang pelarangan peredaran
minuman keras dan pelarangan pelacuran. Perda tentangn mimunam
keras sejauh ini kurang banyak diketahui oleh masyarakat. Akan tetapi,
pada Perda pelarangan pelacuran cukup populer dan seringkali
menimbulkan polemik. Perda tentang antipelacuran ini sempat
menimbulkan kontroversi  di masyarakat karena adanya klausul yang
melarang dan membatasi kaum perempuan untuk beraktivitas di luar
rumah di malam hari pada jam tertentu. Perda antipelacuran inilah
yang dalam praktiknya selalu menuai kritik dan bahkan konfrontasi
yang dilakukan oleh aktivis perempuan dan buruh.

Perda syariah, sebagai sebuah produk kebijakan, baik di Aceh
maupun di Kota Tangerang tentu saja mempunyai dampak yang cukup
serius dan fundamental. Dampak yang paling kentara adalah
dirasakan oleh kaum perempuan dan kalangan non-muslim. Sudah
menjadi rahasia umum jika penerapan perda syariah di Indonesia
sangat terkait dengan perempuan. Biasanya gagasan tentang perda
syariah tersebut hampir tidak pernah memperhatikan kepentingan
kaum perempuan. Selain Pemda, peranan elit agama lokal juga cukup
berberan penting dalam mendiskreditkan perempuan. Implikasinya,
perempuan merupakan obyek yang paling banyak mendapat
perlakuan tidak adil. Muculnya Perda-perda mengenai jilbab, anti
prostitusi, dan larangan perempuan ke luar malam tanpa muhrim yang
diberlakukan secara serampangan, pada akhirnya mengakibatkan
ketakutan bagi kaum perempuan untuk beraktivitas di luar rumah
domistik, terutama di malam hari.41

Dalam catatan tahunan Komnas Perempuan diketahui bahwa dari
46 kasus pelanggaran Qanun di Aceh, sebagian besarnya (mencapai
70%) menjadikan perempuan sebagai terdakwa atau korban.42

Temuan Komnas Perempuan ini membenarkan data yang
disampaikan Lembaga bantuan Hukum (LBH) APIK Aceh yang
menyebutkan bahwa, sepanjang tahun 2005, terdapat 30 kasus
penangkapan perempuan terkait dengan penerapan perda syariah
tersebut. Laporan LBH APIK ini menyebutkan bahwa aturan
pemakaian jilbab di Aceh mendiskreditkan mereka yang tidak berjilbab.
Disebutkan bahwa, para perempuan yang tidak mengenakan jilbab
dipermalukan dengan dipotong rambutya.43
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Sementara di Kota Tangerang, seperti dilaporkan, setelah lahir Perda
No. 8 tahun 2005 tentang pelacuran, terjadi penangkapan terhadap
pekerja seks komirsial (PSK). Dalam proses tersebut, banyak wanita
yang bukan PSK juga terkena razia dan ditangkap, sehingga kasus
ini mencuat ke permukaan. Perda semacam ini tentu saja sangat
mengancam kebebasan orang untuk bergerak dan beraktifitas
terutama bagi kaum perempuan di malam hari.

Selain terhadap kaum perempuan, dampak lain akibat perda ini juga
sangat diraskan oleh kalangan non Muslim. Kasus di Aceh misalnya,
dengan Perda No. 5 tahun 2000 pasal 15 ayat ayat 4 dan 5 yang
mengatur tata cara berbusana bagi non-muslim dan wisatawan. Dalam
praktinya, terjadi proses jilbabisasi terhadap keturunan Tionghoa yang
bekerja di BCA. Kejadian ini seolah membenarkan tesis banyak
kalangan bahwa ketika syariat Islam (perda) diterapkan, yang pertama
kali kena imbasnya adalah kaum perempuan, non muslim, dan orang
miskin.

Menurut Jose Cassanova, seperti yang dikutip Bahtiar Effendy,
setidaknya akan ada tiga  kemungkinan pengaruh kehadiran agama
dalam ruang publik. Pertama, agama sebagai sebuah doktrin ataupun
tradisi komunal memiliki identitas budaya yang memiliki
kecenderungan untuk masuk ke wilayah publik. Agama semacam ini
menolak untuk hanya mengurus persoalan privat manusia, karena
agama semacam ini memiliki kewajiban untuk menjadi bagian dari
ruang publik. Kedua, adanya revitalissi agama dan reformasi tradisi
lama yang masih hidup untuk terlibat dalam ruang publik. Hal ini bukan
berarti akan terjadi kembalinya kesakralan agama, tapi hanya akan
terjadi reformasi dan transformasi.

Sedangkan kemungkinan yang ketiga, adanya faktor global
(contemporary global context of action). Kondisi semacam ini
mendorong agama untuk terjun dalam urusan publik. Seperti halnya
yang terjadi pada agama katolik, interrelasi dinamis dengan
gelobalisasi mengakitbatkan agama harus turut andil dalam persoalan
yang lebih besar. Di Amerika, fenomena semacam ini mendorong
munuculnya civil religion; tumbuhnya keprihatinan kalangan agama
untuk terlibat dalam pembentukan civil society. Di Amerika Latin
muncul kelompok yang gereja yang mengembangkan gagasan dan
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gerakan mengenai teologi pembebasan sebagai respon terhadap
proses pembangunan yang timpang, perlawanan terhadap ekspansi
kaum kapitalis, dan terjajahnya kehidupan kehidupan kaum
tradisional.44

Dalam konteks Indonesia, munculnya desakan agama ke ruang publik
seperti tercermin dalam pemberlakuan perda syariah bisa dimaknai
sebagai upaya untuk ke luar dari krisis berkepanjangan akibat sistem
politik, ekonomi, dan tata negara yang sangat kapitalistik .Selain itu,
desakan ini juga sebagai respon dari globalisai yang mencerabut
agama dalam kehidupan sosial politik bangsa. Akan tetapi, munculnya
perda-perda syariah di berbagai daerah hanya memunculkan sikap
antipati dan ketegangan antar penganut antar agama.

Oleh karena itu, dalam masyarakat yang majemuk agama harus
ditempatkan pada posisinya yang pas supaya terhindar dari konflik.
Menurut Harold Coward setidaknya ada dua prisnip dalam merespon
keanekaragaman dalam beragama. Pertama, untuk menjelaskan
keanekaragaman beragama harus ada logika bersama tentang “Yang
Satu” berwujud banyak. Logika ini mengatakan, ada kesamaan dalam
gagasan agama-agama bahwa kosnep “Yang Satu” bisa
diterjemahkan dalam wujud banyak. Dalam agama Veda dapat
ditemukan gagasan tentang “Yang Satu” disebutkan dalam banyak
nama. Agama Yahudi dan Kristen juga begitu, semua orang berada
di bawah naungan satu Allah dengan menyandarkan pada anasir-
anasir alkitab. Demikian halnya dalam Islam, ada agasan tentang al
kitab yang merupakan sumber kitab-kitab dari berbagai agama di
muka bumi.

Kedua, agama harus dijadikan sebagai alat. Doktrin-doktrin setiap
agama merupakan jalan atau alat untuk menemukan sesuatu “Yang
Satu” tersebut. Konsep ini didasarkan pada kenyataan bahwa dokrin
agama memberikan pedoman, ajaran, dan bimbingan bagi
penganutnya untuk bisa bertemu dengan “Yang Satu”. Dengan kata
lain dapat dikatakan keberagaman agama yang menjadi pilihan
rasional umat manusia bukanlah sesuatu yang mutlak kebenarannya.
Hanya satu yang mutlak, yaitu “Yang Satu” tersebut, bukan bentuk-
bentuk agama.45
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Konsep Coral Howard ini banyak digunakan oleh para ahli agama
untuk menjelaskan posisi agama dalam konteks masyarakat yang
mejemuk. Konsep tentang “logika bersama” misalnya dikembangkan
oleh W. Wontgomery Watt dalam bukunya Islam and Christianity
Toward a Contribution to Dialogue. Dalam buku ini dijelaskan bahwa
sebenarnya baik Islam maupun Kristen memiliki kemiripan, jika bukan
kesamaan, dalam memaknai Tuhannya sehingga kedua agama bisa
didialogkan. Sementara itu Karen Amstrong dalam bukunya History
of God menegaskan Tuhan itu satu namun ditafsirkan dalam bentuk
yang berbeda oleh penganut agama-agama di dunia. Dengan kata
lain, Amstrong ingin mengatakan bahwa pada akhirnya Tuhan
hanyalah bentuk refelski dari manusia yang beragam, sosok Tuhan
pun bisa berubah sesuai tafsir dan perkembangan sejarah manusia.

Menurut Karen Amstrong, meski semuanya menyembah Tuhan,
namun potret Tuhan direfleksikan dalam bentuknya yang berbeda-
beda oleh setiap penganut agama. Dalam praktik kaum Kristiani
misalnya sosok Tuhan yang diyakininya dianggap berbeda dengan
Tuhan yang digambarkan kaum Yahudi, Budha, dan Islam. Jika
dianalogikan, penganut agama-agama layaknya tiga orang buta yang
diminta untuk memegang dan menggambarkan seekor gajah. Sangat
memungkinkan, ketiga orang buta tersebut berbeda dalam
menafsikarkan seekor gajah tersebut. Ada yang mengatakan gajah
itu seperti tiang, kipas bambu yang lebar dan lembek, dan terompet.
Semuanya tergantung bagian tubuh mana yang disentuh oleh si buta.

Ironisnya, perbedaan dalam menafsirkan agama inilah yang menjadi
biang keladi mala petaka konflik agama selama ribuan tahun lamanya.
Masing-masing agama mengklaim dirinya sebagai agama paling benar
yang bisa memberikan keselamatan hidup, sementara agama lainnya
hanyalah agama rapuh yang tidak bisa berkontribusi apapun dalam
kehidupan umat manusia. Dalam buku lainnya, Berperang Demi
Tuhan, Amstrong menyebut mereka yang bertikai sebagai berperang
atas nama Tuhan. Padahal sebenarnya, mereka yang berkonflik adalah
manusia yang berperang demi sepotong Tuhan yang diyakininya
paling benar. Klaim-klaim kebenaran telah membutakan penganut
agama untuk membunuh serta merusak agama lainnya.
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Begitu juga dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia,
mestinya agama dijadikan sebagai common sense dan landasan etis
dalam prilaku dalam kehdiupan sosial. Setiap agama pastinya
mengandung doktrim klaim kebenaran, tapi bukan berati menjadi
alasan untuk dibenturkan dengan agama lain yang juga memiliki
doktrin sama. Agama, kata Frans Magnes Suseno merupakan ajaran
yang membawa misi perdamaian untuk seluruh umat manusia.
Sementara bagi Cak Nur mengatakan agama memiliki dimensi fitrah
(suci) yang bisa berjalan selaras dengan agama manapun di muka
bumi. Oleh karena itu, sistem politik dan pemerintahan yang dibangun
harus bisa mengakomodasi semua komponen bangsa dan negara
mesti dijaukan dari pengaruh agama.

Adanya desakan untuk menjadikan agama sebagai hukum publik
justeru bertentangan dengan misi profetis agama itu sendiri.K arena
pada prinsipnya agama hanya untuk mengatur kehiduapn invidual
setiap umat manusia untuk bisa berkontribusi dalam kehidupan sosial
dan politik. Fenomena perda syariah di berbagai daerah bukan malah
menjadi solusi, sebaliknya hanya akan menjadi sumbu perpecahan
yang berkepanjangan. Banyaknya bukti-bukti perlakuan diskriminatif
terhadap kalangan minoritas akibat diberlakukannya perda syariah
menjadi catatan penting bahwa agama justeru mendistorsi ajarannya
yang suci dan menjadi rahmat bagi semesta.

Adanya kekerasan atas nama agama maupun fenomena perda
syariah merupakan bentuk eskalasi dari pemahaman yang eksklusif,
yaitu sebuah pemahaman yang meyakini adanya monopoli kebenaran
sehingga menutup ruang kebenaran bagi yang lain. Dalam praktiknya,
eksklusifitas ini mendapatkan ranah subur dalam setiap agama karena
tafsir kebenaran teologis. Hal inilah yang menjadi kecenderungan
terjadinya konflik atas nama agama menjadi terbuka di kalangan umat
beragama.

Pada sisi lain, tentu saja peran negara cukup diharapkan kehadirannya
dalam menciptakan kehidupan beragama yang harmonis. Meski
negara tidak punya otoritas untuk mengintervensi urusan agama,
karena negara tidak berdasarkan pada agama, namun secara sosial
dan politik negara kerkewajiban untuk menata kehidupan umat
beragama demi harmonisasi kehidupan tata sosial yang plural dan
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heterogen. Di sinilah kemudian urgensi dan sinergi peran antara  tokoh
agama dan pemerintah untuk diperhatikan. Tokoh agama berperan
sebagai juru bicara agama untuk menyampaikan nilai-nilai kebaikan
agama yang universal dan inklusif, sementera pada saat yang
bersamaan negara berperan sebagai institusi yang berperan mengatur
kehidupan sosial yang harmonis dan toleran di atas pluralitas agama
yang ada.
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- Bab 5 -
PENUTUP

A. PERAN MPR DALAM MEMBENTUK KARAKTER BANGSA

1. Peran MPR Pra dan Pasca Reformasi

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, MPR sebagai lembaga legislatif tertinggi di Indonesia
memiliki kewajiban mensosialisasikan 4 (Empat) Pilar Negara.
Negara Indonesia dikenal dengan kebesarannya, kenegaraannya,
kemajemukannya, bangsa paguyuban dan kekeluargaannya.
Sebagai negara yang dikenal dengan kekeluargaannya, para
pemangku kuasa negara harus memegang teguh budi pekerti
kemanuasiaan serta cita-cita moral rakyat yang luhur. Sementara
itu bagi rakyatnya hendaklah lebih mengutamakan kewajibannya
dari pada menuntut hak-hak mereka. Setiap kepala dari pemangku
kuasa hendaknya menyadari pentingnya prinsip yang terkandung
dalam empat pilar kebangsaan tersebut, berusaha
mengembangkan pemahamannya, serta memberdayakan esensi
dan komitmennya dalam aktualisasi nilai-nilai tersebut.

Dilihat dari penghayatan sifat kekeluargaannya, MPR memiliki
tanggung jawab untuk pilar-pilar dasar kehidupan berbangsa dan
bernegara, sesuai dengan mandat konstitusional yang
diembannya. Dalam hal ini, MPR senantiasa selalu berusaha
melaksanakan mandat konstitusionalnya dengan menjunjung tinggi
nilai-nilai demokrasi.  Dapat diresapi bahwa MPR selalu menyerap
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dan memperjuangkan aspirasi rakyat, baik yang disalurkan melalui
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah
(DPD), maupun saluran publik lainnya.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 kedudukan MPR diresapi
sebagai penjelmaan seluruh rakyat dan merupakan lembaga
tertinggi negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan
rakyat. Namun peristiwa reformasi tahun 1999 meliharkan berbagai
tuntutan seperti perubahan amademen Undang-Undang Dasar
1945, penghapusan doktrin dwi fungsi ABRI, penegakan hukum,
HAM, dan pemberantasan KKN, otonomi daerah, tuntutan atas
kebebasan pers, dan upaya kehidupan negara demokrasi. Dengan
adanya berbagai tuntutan pasca reformasi kedudukan MPR yang
ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 berubah, yang
semua berwenang sebagai lembaga tinggi negara berubah menjadi
lembaga permusyawatan rakyat yang berkedudukan sebagai
lembaga negara.

Sebagai lembaga negara, dengan adanya semangat reformasi
lahirlah tugas dan wewenang baru bagi MPR antara lain adalah
mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, melantik
presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden/ wakil
presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, melantik
wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat,
berhenti, diberhentikan, serta tidak bisa melaksanakan tugasnya.
Selain itu MPR juga bertugas melantik wakil presiden jika terjadi
kekosongan pada posisi tersebut, dan berwenang penuh memilih
dan melantik presiden jika terjadi kekosongan saat itu.

Peran MPR diantaranya tercermin dalam ketentuan Pasal 15 ayat
(1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) yaitu mengoordinasikan Anggota MPR untuk
memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (MPR RI, 2013).

Peran tersebut diwujudkan dengan komitmen pimpinan MPR untuk
memberikan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai luhur
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bangsa yang terdapat dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dikenal
dengan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Urgensi
pemahaman Empat Pilar Kebangsaan Berbangsa dan Bernegara
karena berbagai persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang
terjadi di Indonesia saat ini disebabkan kelalaian dalam
mengimplementasikan Empat Pilar itu dalam kehidupan sehari-
hari.

2. Konseptualisasi Karakter Bangsa

Didapati dalam Kamus Bahasa Indonesia, Istilah “karakter” berarti
sifat kejiwaan, budi pekerti yang membedakan manusia dengan
yang lainnya. Di dalam kamus Oxford, karakter yang juga disebut
character dalam bahasa inggris dimaknai sebagai all the qualities
and features that make a person, groups of people, and places
different from others  (semua baik kualitas maupun ciri-ciri yang
membuat seseorang, kelompok orang atau tempat berbeda dari
yang lain) (Oxford, 2000).

Bagi sebagian ahli karakter dimaknai sebagai sifat kejiwaan karena
aspek kepribadian, perangai, tabiat atau watak adalah sesuatu yang
membedakan seseorang dari yang lain atau yang dapat menjadikan
seseorang terpercaya dari orang lain. Dari dasar ini karakter ialah
hal yang mengandung unsur moral, sikap bahkan perilaku. Karena
untuk menentukan apakah seseorang memiliki akhlak atau budi
pekerti yang baik, hanya akan terungkap pada saat seseorang itu
melakukan perbuatan atau perilaku tertentu.

Bagi Maxwell (2001) sebuah karakter yang baik dapat tergambar
lebih dari sekedar ucapan, karakter yang baik merupakan sebuah
upaya menuju kesuksesan. Karakter yang baik bukanlah sebuah
anugrah yang datang dengan sendirinya, namun sebuah karakter
haruslah dibentuk secara terus menerus, dengan pikiran,
perkataan, perbuatan, kerja keras bahkan dibentuk dari kesulitan
hidup (Ahmad Husein, 2010).

Sedangkan dalam National Conference of Character Building yang
membahas tentang The Need for Character Education yang



Revitalisasi Nilai-Nilai Empat Pilar untuk Pembangunan Karakter Bangsa202

diselenggarakan oleh International Education Foundation, bekerja
sama dengan Depdiknas, BKKBN, DEPAG, UNDP, dan sejumlah
LSM di Jakarta (2005: 6) merumuskan pemahaman tentang apa
arti dari sebuah karakter. Rumusan tersebut mendefinisikan
karakter untuk menunjukkan sebuah kekhasan yang dimiliki
sejumlah orang termasuk kebajikan-kebajikan yang bersifat
universal. Sehingga dapat diilustrasikan mungkin saja seseorang
personalitinya seorang periang atau pendiam tetapi kedua
personaliti tadi dapat memiliki karakter yang sama seperti jujur,
adil, ulet, pekerja keras, tanggung jawab, komitmen, selalu berbagi,
disiplin dan sebagainya karena karakter pada dasarnya dimiliki oleh
setiap orang.

Dijelaskan pula bahwa pada intinya, karakter yang baik berada
tertanam secara baik di dalam hati, yang disebut pula “moral heart”
atau menurut Agustian (2007: 25) suara hati yang terletak pada
god spot (Husein, 2010).

Sedangkan karakter bangsa banyak didefinisikan sebagai kekuatan
nasional (national power) dalam politik antar bangsa. Konsep
karakter bangsa diartikan dengan cirri-ciri kepribadian yang kerap
kali ditemui dalam diri penduduk suatu bangsa. Menurut para ahli,
seperti Devos dalam bukunya (1968: 14) menjelaskan secara
historis tentang munculnya perbedaan karakter tiap bangsa. Namun
saat itu uraiannya mendapatkan kesan verbal semata, untuk itu ia
mengkajinya secara sistematis tentang konfigurasi perbedaan
kepribadian. Barulah pada tahun 1940-an konfigurasi “personality”
atau kepribadian dapat dirumuskan oleh para antopolog (Husein,
2010: 24).

Sejumlah antropolog seperti Mead (1953), Kardiner (1939), Devos
(1960), Hagen (1962), berpendapat bahwa selama perang dunia II
perhatian terhadap adanya perbedaan kepribadian antar bangsa
yang disebabkan oleh perbedaan budaya seiring dengan
munculnya perbedaan pemahaman terhadap konsep karakter
bangsa di tengah masyarakat Barat. Lebih lanjut mereka
menyatakan bahwa analisis yang lebih sistematis tentang
perbedaan dalam “national character” dalam masyarakat Barat
menimbulkan pandangan-pandangan yang mengarah pada
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ketegangan secara perodik dan kesalah pahaman antara anggota
aliansi dan kelompok-kelompok nasional yang bermusuhan. Pada
masa perang, penelitian tentang “national character” terutama pada
wilayah pendudukan atau wilayah jajahan tidak dapat dilakukan
secara langsung sehingga Mead dan Metraux (1953)
menamakannya “the study of culture at a distance” (dalam Devos,
1968:15, Husein, 2010).

Pada dasarnya, kajian tentang national character berbeda-beda
tergantung pada pendekatan yang digunakan. Mead adalah
antropolog yang gigih dalam mengkaji national character, ia
memetakan tiga pendekatan dalam kajian ini. Pertama, pendekatan
yang menganalisis hubungan antara kebiasaan belajar anak-anak
suatu bangsa atau budaya dengan karakteristik yang terlihat dalam
prilaku orang dewasa pada suatu masyarakat yang sama.
Fokusnya adalah pada perkembangan anak bangsa yang sedang
belajar.

Kedua, pendekatan dilakukan dengan cara mengkaji pola dan
struktur hubungan antar personal dalam masyarakat. Ada sanksi
budaya dalam masyarakat untuk memperkuat pola-pola perilaku
dan ada konsistensi yang diharapkan dalam konfigurasi budaya.
Pembahas budaya dalam pendekatan ini menjadi aspek utama.

Ketiga, Artinya kajian yang meliputi uraian komparatif tentang
semua konfigurasi budaya yang membedakan suatu budaya dari
budaya lainnya, perbedaan gaya hidup dan cara pandang tentang
sesuatu ditentukan sebagai bagian dari “national character”.

Sedangkan Kardiner (1939) mengembangkan konsep “basic
personality”, ialah upaya untuk mendefinisikan komponen-
komponen dari pengintegrasian kepribadian bersama yang
dilakukan oleh sejumlah individu yang memiliki pengalaman budaya
yang sama. Pertimbangan penting dalam mengkaji variabel “basic
personality” adalah kedudukan atau keadaan kehidupan orang tua
dalam masyarakat. Perubahan dalam struktur ekonomi sangat
besar mempengaruhi pengalaman anak-anak dan dapat mengubah
keluarga inti, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan dalam
“basic personality” (Devos, 1968: 15-16).
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Dilihat dari sudut pandang sosio politis, maka salah satu tujan
pokok kajian “national character” adalah mengkaji gejilak dalam
struktur sosial dan politik negara-negara modern. (Devos, 1968:
16). Gejolak sosial ini kerapkali muncul dalam masyarakat yang
sedang mengalami perubahan cepat. Beberapa kajian tentang
“national character” berupaya membedakan antara pola-pola
masyarakat. Diantara orang yang mengkaji secara khusus tentang
karakter nasional pada suatu negara antara lain : Barner (1948);
Khatchatrian (2003); Antonov (2002).

Selanjutnya Barner, menjelaskan bahwa suatu bangsa terbentuk
dari sejumlah orang yang memiliki kesamaan bahasa, musik,
tarian, kebiasaan dan tradisi khas yang dinamakan budaya bangsa
yang merupakan karakter bangsa sebagai aspek psikologis atau
bidang inti manusia. Oleh karena itu ia menegaskan bahwa:

“National character belongs to any society distinguished
historically and geographically and it manifests itself through
inducement, norms of behavior, measures, perceptions, the
way of thinking, attitude to the surroundings. And, I believe this
is the real essence of nation. It is something that differ one
nation from the other (Barner, 1948; dalam Husein, 2010: 26).

Morgenthau (1963) memandang “national character” dalam
konteks politik internasional. National character merupakan salah
satu dari tiga faktor kualitatif sumber daya manusia yang menonjol
sebagai kekuatan nasional (national power), namun sulit dipahami
dilihat dari ramalan secara rasional dan pengaruhnya terhadap
bobot sebuah bangsa dalam skala politik internasional.

Morgenthau yang mengkaji national character sebagai pola budaya
secara antropologis menganggap bahwa “certain qualities of
intellect and character occur more frequently and are more highly
valued in one nation than in another (1963:126). Terkadang kualitas
suatu bangsa ini membedakan dari kualitas bangsa lainnya dan
menunjukkan tingkat elastisitas yang tinggi untuk berubah.

Saat ini Yang menjadi persoalan apakah karakter tersebut
terbangun atau tidak. Sehingga bagaimana untuk membangunkan
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kembali karakter yang baik (good character) maka Pendidikan
karakter menjadi penting peranannya.

3. Upaya MPR dalam Pembentukan Karakter Bangsa

Sejak negara kesatuan Indonesia berdiri dan tekad politis telah
dinyatakan sebagai bangsa yang  berdaulat dalam isi pokok
Proklamasi 17 Agustus 1945, krisis multidimensional mulai
melanda bangsa Indonesia (MPR RI, 2013: 193). Munculah
berbagai ancaman yang serius terhadap persatuan bangsa dan
terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan
berbangsa. Ini adalah sebuah implikasi dari pada konflik sosial
berkepanjangan, memudarnya sopan santun dan budi luhur dalam
pergaulan sosial, berkurangnya rasa kejujuran dan sikap amanah
dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan
hukum dan peraturan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang
berasal baik dari dalam dan luar negeri (TAP MPR RI, 2013).

Misalnya saja, beberapa faktor yang mempengaruhi dari dalam
negeri seperti, pertama lemahnya penghayatan, implementasi
agama dan munculnya pemahaman terhadap ajaran agama yang
menyimpang dan relatif sempit, serta masih banyak pertikaian yang
terjadi dari perbedaan keyakinan antar umat beragama. Kedua,
sistem sentralisasi kekuasaan di pemerintah pusat yang
mengakibatkat munculnya fanatisme kedaerahan. Ketiga, tidak
berkembangnya pemahaman tentang kebhinekaan dalam
kehidupan berbangsa. Keempat, adanya ketimpangan
perekonomian dalam kurun waktu yang cukup lama. Kelima, tidak
adanya sosok teladan dari pemimpin atau tokoh bangsa. Keenam,
lemahnya penegakan hukum di tanah air. Sehingga hilangnya
kontrol sosial dalam pengendalian perilaku yang menympang di
tengah masyarakat. Ketujuh, lemahnya tameng budaya lokal,
daerah dan nasional terhadap budaya luar.

Sedangkan beberapa faktor luar yang berpengaruh antara lain
adalah, pertama, semakin luas dan tajamnya persaingan antar
bangsa di era globalisasi. Kedua, kekuatan globalisasi yang
semakin kuat dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan
nasional.
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Faktor-faktor tersebutlah yang menjadikan bangsa Indonesia berada
dalam sebuah fase kemunduran dan kehilangan kemampuan untuk
mengaktualisasikan diri guna mencapai persatuan, kemandirian,
keharmonisan dan kemajuan. Untuk itu di sini peran MPR lah
sebagai pendidik untuk mengingatkan kembali serta mendorong
warga melakukan revitalisasi etika bermasyarakat warga.

Karakter bangsa umumnya tercermin dari pola sikap rakyatnya
yang memahami bahwa kesejahteraan dan tujuan bangsa hanya
dapat dicapai melalui kerja kreatif dan kerja keras. Sedangkan
sebuah kegagalan membentuk karakter rakyatnya bisa berujung
pada rutuhnya eksistensi bangsa tersebut. bangsa Indonesia yang
terkenal dengan bangsa yang ramah, murah senyum, memiliki
solidaritas yang tinggi, mengakui dan menghargai keberagaman,
jujur, dan berkerja keras haruslah dipertahankan. Sebuah
peradaban akan runtuh j ika terjadi demoralisasi pada
masyarakatnya. Banyak para pakar, filusuf, dan orang bijak
mengatakan bahwa faktor moral adalah hal yang utama yang harus
dibangun terlebih dahulu agar bisa membantu sebuah masyarakat
mewujudkan rasa tertib, aman dan sejahtera (Eddie Siregar, 2013).

Dalam pembinaan karakter bangsa, etika adalah unsur utama
dalam target sasaran peranan MPR. Etika Kehidupan Berbangsa
merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran yang bersifat
universal serta nilai-nilai budaya bangsa yang tercermin dalam
Pancasila sebagai dasar acuan berfikir, bersikap dan bertingkah
laku dalam kehidupan berbangsa.

Pembinaan etika dalam kehidupan berbangsa akan selalu
mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas
disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa mali,
tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai
warga bangsa (MPR RI, 2013: 196)

Ketetapan MPR RI dalam menguraikan Etika Kehidupan
Berbangsa dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk.
Diantaranya adalah Etika Sosial dan Budaya, Etika Politik dan
Pemerintahan, Etika Ekonomi dan Bisnis, Etika Penegak Hukum
yang Berkeadilan, Etika Keilmuan dan Lingkungan (MPR RI, 2013).



Revitalisasi Nilai-Nilai Empat Pilar untuk Pembangunan Karakter Bangsa 207

Pertama, Etika Sosial dan Budaya. Berawal dari etika dasar
sebagai warga berbangsa dan bernegara yang harus tetap dijaga.
Sikap jujur, peduli, saing memahami, mencintai, dan saling
menolong sesama manusia dan warga bangsa harus tetap dipupuk
dan ditumbuhkembangkan. Selain itu unsur malu juga harus
ditumbuhkembangkan atas dasar sebagai manusia normal yang
beragama.

Kedua, Etika Politik dan Pemerintahan. Melihat kondisi
memprihatinkan politik praktis tanah air pendidikan Etika Politik dan
Pemerintahan bertujuan untuk menciptakan pemeritahan yang
efisian, bersih dan efektif. Selain itu dengan sistim negara
Demokrasi diharapkan akan mewujudkan suasana politik yang
bercirikan keterbukaan, rasa tanggungjawab, responsif terhadap
aspirasi rakyat, menghargai diversitas, jujur dalam setiap
pertandingan, open minded terhadap pendapat yang benar, seta
menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Dalam pembinaan etika pemerintahan diharapkan juga bahwa para
penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian penuh dalam
memberikan pelayanan publik. Serta memiki kesadaran untuk
mundur bila dirinya telah melanggar kaidah simstem nilai atau tidak
mampu dalam memenuhi amanah masyarakat, bangsa dan
negara.

Ketiga, Etika Ekonomi dan Bisnis. Pendidikan etika ekonomi dan
bisnis bertujuan agar prinsip dan prilaku ekonomi dan bisnis, baik
oleh perseorangan, institusi, maupun pengambil keputusan dalam
bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi
yang bercirikan persaingan yang jujur, adil, mendorong
berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan
kemampuan saing dan terciptanya suasana kondusif untuk
pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui kebijakan secara
berkesinambungan. Selain itu etika ini bertujuan  mencegah
terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi
yang mengarah pada perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme,
diskriminasi yang berdampak negatif terhadap efisiensi, persaigan
sehat dan keadilan, serta menghindarkan perilaku menghalalkan
segala cara dalam memperoleh keuntungan.
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Keempat, Etika Penegak Hukum yang Berkeadilan. Etika penegak
hukum yang berkeadilan bertujun untuk menumbuhkan kesadaran
bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama
dapat diwujudkan dengan ketaatan kepada hukum dan peraturan
yang berpihak pada keadilan. Dalam etika ini berupaya dalam
meniscayakan penegak hukum secara adil, perlakuan yang sama
dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga di hadapan hukum
dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat
kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainya.

Kelima, Etika Keilmuan. Etika keilmuan yang dimaksud adalah
bertujuan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu
pengetahuan serta teknologi agar warga negara mampu menjaga
martabatnya. Selain itu agar warga berpiha kepada kebenaran
untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai-
nilai agama dan budaya. Etika keilmuan berupaya menegaskan
akan nilai urgensi budaya kerja keras dengan menghargai serta
memanfaatkan waktu, disiplin dalam berfikir dan berbuat serta
menepati janji dan komitmen untuk mencapai hasil yang terbaik.

Keenam, Etika Lingkungan. Pendidikan ini menegaskan pentingnya
kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup serta
penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggungjawab.
Pendidikan ini berusaha menanamkan kesadaran diskursif bagi
warga bangsa untuk tetap peduli dengan linggungan hidup sekitar.

Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti “to mark” atau
menandai dan fokus terhadap cara mengaplikasikan nilai kebaikan
dan tingkah laku. Sehingga orang yang tidak jujur, kejam, serakah,
dan berprilaku buruk lainnya dikatakan dengan orang berkarakter
jelek. Sebaliknya orang yang berprilaku sesuai dengan kaidah moral
disebut dengan karakter mulia (Eddie Siregar, 2013). Manusia
ditandai dan dicirikan dengan apa yang mereka bentuk dari karakter
kesehariannya.

Untuk itu, guna mengetahui apakah bangsa Indonesia masih
bertahan dengan bangsa yang besar ataukah eksistensinya
tenggelam dapat diukur dengan beberapa cara. Misalnya dengan
melihat kalkulasi kenakalan dan kekerasan di kalangan remaja,
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bagaimana penggunaan bahasa yang baik, pengaruh peer group
yang keras dalam tindak kekerasan, meningkatnya prilaku merusak
diri dengan obat-obatan terlarang, alkohol dan seks bebas, tingkat
rasa hormat kepada orang tua dan pendidik, kaburnya nilai moral
baik dan buruk, menurunnya etos kerja, rendahnya rasa tanggung
jawab individu dan kelompok, adanya rasa curiga dan kebencian
sesama warga (Thomas Lickona).

Ini adalah sebuah implikasi dari ketiadaan keteladaan bagi bangsa.
Jika sosok teladan sudah tidak/ langka, maka generasi muda akan
kehilangan identitas kebangsaan dan mulai mencari identitas
sendiri yang bisa jadi tanpa penyaring (filter). Pembangunan
karakter bangsa harus terus dilaksanakan. Karakter pemimpin
bangsa harus menjadi teladan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.

Karakter bangsa Indonesia akan menentukan prilaku kolektif
kebangsaan yang khas. Baik yang tercermin dalam kesadaran,
pemahaman, rasa, karsa, dan prilaku berbangsa dan bernegara
sesuai dengan nilai-nilai pancasila, norma UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 keberagaman dengan prinsip Bhinneka
Tunggal Ika dan Komitmen NKRI.

4. Pentingnya Pendidikan Karakter Bangsa

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kehidupan bangsa
Indonesia telah menunjukan indikasi sebuah kemunduran moral,
atau demoralisasi dalam pembentukan karakter dan pendidikan
pancasila. Demoralisasi yang terjadi pada bangsa Indonesia tidak
hanya terjadi pada masyarakat awam, namun juga melanda lapisan
lainnya seperti kepribadian para profesional, tokoh masyarakat,
para pelajar, para pendidik, elit politik bahkan hingga para pemimpin
negara. Tak heran jika kita sering mendengar bahwa bangsa
Indonesia dikenal dengan salah satu negara terkorup di Dunia.
Misalnya saja seperti kasus narkoba yang kian marak terjadi,
pertikaian senjata antar kelompok masa yang sering menjadi
komodifikasi di televisi, kekerasan pada anak dan perempuan,
banality di televisi, pornografi dan porno aksi yang dilakukan oleh
para pelajar hingga elit politik, hingga pada kebebasan seks yang
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marak terjadi.

Proses demoralisasi tersebut telah terjadi sangat lama sehingga
memunculkan karakter bangsa Indonesia yang seperti saat ini.
Bangsa Indonesia, kerap kali mengukur keberhasilan seseorang
melalui kebendaan. Misalnya saja, korupsi yang sekarang marak
terjadi dianggap sudah menjadi budaya di Indonesia.

Sejarah juga merupakan sebuah elemen terpenting bagi
pembentukan karakter sebuah bangsa. Sejak indonesia memiliki
presiden pertama, Soekarno juga telah mengupayakan berbagai
kondisi guna membentuk karakter rakyanya. Ia amat
mendambakan agar bangsa Indonesia memiliki kepribadian yang
tanggung dan dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah,
serta memiliki kesetaraan di antara bangsa-bangsa terkemuka di
dunia. Dia menyebut pembangunan karakter itu dengan Tri Sakti,
yaitu: Kemandirian dalam ekonomi, berdaulat dalam politik dan
berkepribadian dalam kebudayaan.

Pada awal kemerdekaan Bung Karno memperkenalkan istilah
national character building. Bung Karno berhasil menyatukan warga
negara yang berbeda-beda mulai dari daerah Aceh hingga Papua
dengan karakter lokal masing-masing menjadi bangsa Indonesia.
Saat memasuki masa pemerintahan Soeharto memang terfokus
pada pembangunan ekonomi. Ini sebagai wujud dari kemandirian
bangsa Indonesia. Sebenarnya, kemandirian tersebut merupakan
karakter yang diinisiasi oleh pendahulunya yaitu Bung Karno.

Pada tahun 1930, Bung Karno juga sempat berpidato dengan
lantang di depan para Hakim Kolonial yang menegaskan bahwa
jika bangsa ini ingin mencapai kekuasaan politik atau ingin merdeka,
dan jika bangsa ini ingin menjadi tuan rumah mereka sendiri maka
harus mendidik diri sendiri, menjalankan perwalian sendiri,
berusaha dengan kebiasaan dan tenaga sendiri (Soekarno, 1930:
92).

Pernyataan Bung Karno saat itu menyiratkan kesan bahwa karakter
bangsa Indonesia yang harus dibangun adalah kemandirian
sebagai sebuah bangsa yang hanya dapat terwujud dengan
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berusaha dan pembiasaan. Seorang Filusuf, Aristoteles
mengatakan bahwa sebuah karakter amat berkaitan erat dengan
kebiasaan (habits). Untuk mendapatkan karakter yang baik maka
dimulai dengan membiasakan untuk bertindak,bertutur kata dan
memiliki hati yang baik (Lickona, 1992). Secara tidak langsung
kita dapat menilai bahwa sebenarnya karekter itu adalah
sekumpulan kebiasaan yang akhirnya memeberikan impresi pada
individu yang berkaitan. Perilaku biasanya bersumber dari tindakan
pertama yang dikendalikan oleh cara berfikir (mind seat). Sehingga
langkah awal pembangunan karakter haruslan dimulai dengan
membangun mind seat. Sehingga cara berfikir kita yang baik akan
selalu bersinergi dengan tindakan yang baik pula. Tentu saja ini
adalah proses panjang, dan hanya dapat terwujud melalui
pendidikan pembangunan karakter.

Namun, setelah Indonesia memasuki era reformasi justru bangsa
ini mengalami kemunduran karakter. Indikasinya adalah dengan
mental instan dan ingin mendapatkan hasil dengan cara yang instan,
bangsa yang mulai enggan berproses secara wajar. Mental seperti
ini yang kian menggerus bangsa Indonesia. Misalnya saja dengan
contoh nyata dari kasus korupsi yang melanda generasi muda
dan tokoh terpandang. Menurut Ahmad Farhan hamid (MAJELIS,
Februari 2013), setelah 13 tahun pasca reformasi pembangunan
karakter sudah tidak berada pada satu garis komando seperti waktu
lalu yang dilakukan di bawah panduan Bung Karno dan Pak Harto.

Pada dasarnya, karakter bangsa dimaknai sebagai sikap mental
yang menjadi ciri suatu bangsa dan terefleksikan melalui cara
berfikir, bertutur kata, dan bertindak pada suatu bangsa. Oleh sebab
itu, karakter bangsa merupakan suatu yang exsist pada suatu
bangsa. Karakter bangsa bukanlah merupakan sesuatu yang
harus dipertunjukan, namun sesuatu yang harus diakui nilai-nilainya
oleh bangsa lain. pada umumnya karakter tersebut bersifat
kumulasi dari karakter-karakter pribadi seluruh bangsanya. Karakter
tersebut lebih dekat kepada watak dan kepribadian seseorang dan
merupakan proses dari peradaban, kebudayaan, serta kebiasaan
yang hidup di lingkungan masyarakat itu sendiri.

Komponen utama dari karakter bangsa adalah nilai-nilai atau values
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yang dibangun dan ditumbuhkembangkan oleh warga bangsanya.
Oleh sebab itu, keberhasilan atau kegagalan sebuah bangsa
menjadi sangat tergantung pada upaya pembinaan dan
pembangunan karakter warga bangsanya. Karakterlah yang akan
menentukan kemana arah bangsa melangkah. Dengan memasuki
era globalisasi seperti saat ini, karakterlah yang akan
menyelamatkan sebuah bangsa negara. Bila sebuah negara tidak
dibentengi oleh karakter bangsa yang kuat, maka bangsa dan
rakyatnya akan rentan terhadap buadaya luar. Modernisasi dalam
arus globalisasi perlahan akan mengikis rasa kebangsaan dari
sebuah bangsa, apalagi di tengah kaum muda.

Karakter sebuah bangsa berkaitan erat dengan kekuatan suatu
bangsa untuk mewujudkan cita-cita kemakmuran bangsanya.
Misalnya seperti negara Amerika, Jepang, dan Korea Selatan yang
dengan tekad dan karakter bangsanya dapat dikategorikan sebagai
negara maju. Jika saat ini kita mendengar negara Jepang maka
dibenak kita akan tergambar sebagai sebuah negara yang maju,
menguasai teknologi dan industri dan tentu saja berbudaya tinggi.
Padahal pasca Perang Dunia ke II negara tersebut pernah
mengalami keterpurukan yang sangat besar akibat serangan bom
atom di Hiroshima dan Nagasaki. Tidak hanya menewaskan ribuan
penduduknya namun negara tersebut sempat porak-poranda akibat
menjadi korban keganasan PD II. Namun saat ini dengan kemajuan
di segala bidang, etos kerja yang juga ditunjukan para penduduknya,
Jepang menjadi salah satu negara maju di dunia.

Salah satu karakter bangsa Jepang adalah pekerja keras. Tak
perduli sebesar apa yang diperoleh, mereka akan mengerjakannya
dengan sepenuh hati. Padahal Jepang bukanlah negara kepulauan
yang lebih besar dari Indonesia. Namun saat ini mampu
menancapkan kuku kebesarannya dan dapat pengakuan sebagai
negara terdepan.

Paula I. Nelsen dalam sebuah artikel yang berjudul The Personality
Characteristics of The Japanese People, mengatakan bahwa
orang Jepang memiliki karakteristik positif dan tertib dalam prilaku.
Ini bisa terlihat saat terjadi bencana Tsunami tahun 2011. Sebagian
besar warga negeri Sakura ini benar-benar dihadapkan pada situasi
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yang sulit. Banyak penduduk kehilangan harta benda maupun
sanak saudara. Tapi mereka tetap tertib antre dalam mengambil
jatah makan. Setelah peristiwa tersebut tidak terdengan kasus
kejahatan seperti perampokan atau penjarahan toko makanan
maupun toko pakaian. Mereka memang benar-benar
mengedepankan budaya malu dan tertib (MAJELIS, Februari 2013).

Dalam hal menegakan prinsip malu, penduduk negeri Jepang
mengedepankan malu sebagai akar dari sebuah pencapaian.
Misalnya ada orang yang harus bekerja jeras untuk menggapai
apa yang tidak bisa ia capai, jika mereka tidak bekerja keras dan
tidak mampu menggapai cita-cita tersebut banyak orang yang putus
asa dan akhirnya melakukan bunuh diri yang biasa disebut dengan
hara-kiri. Inilah bentuk dari menjaga rasa malu yang dilakukan
kebanyakan penduduk Jepang. Tidak hanya itu mereka juga terkenal
dalam menjaga integritas diri dan pantang melakukan perbuatan
tercela.

Tidak hanya itu bangsa Jepang terkenal dengan sikapnya yang
lebih mengedepankan kepentingan umum dari pada kepentingan
individualistik. Mereka lebih rela berkorban demi menolong dan
membantu sesama. Bagi mereka kepentingan bersama di atas
segalanya dibandingkan dengan kepentingan pribadi dan golongan.

Latar belakang ini bisa menggambarkan bagaimana karakter
bangsa Jepang sesungguhnya, dan karakter bangsa Jepang
hampir sama dengan bangsa Korea Selatan. Saat ini Korea Selatan
masuk kedalam jajaran dunia pertama bersanding dengan negara
Amerika dan negara lainnya di Eropa. Pada tahun 1950, Korea
Selatan masih tercatat sebagai negara termiskin di dunia yang
kalah saing dengan negara tetanganya Korea Utara. Setelah
perang saudara antara Korea Utara dan Korea Selatan yang
kemudian menjadikan negara ini porak-poranda.

Menurut data yang diperoleh oleh majalah MAJELIS edisi bulan
Februari 2013, pada awal tahun 1960-an income per kapita Korea
Selatan sama denga Indonesia yaitu sebanyak US$ 80. Tahun 1963
merangkak menjadi US$ 100. Tahun 1995, pendapatan per kapita
penduduk Korea Selatan melonjak menjadi sekitar US$ 10.000.
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pada tahun 2007 pendapatan mereka sudah menyentuh angka
US$ 25.000. Kini Korea Selatan menjadi salah satu Macan Asia.
Pada tahun 2050 ada sebuah prediksi bahwa Korea Selatan akan
menjadi negara terkaya kedua di dunia.

Sumber: Majelis, Edisi no. 2, Februari 2013

Hakikatnya Negara Korea Selatan dan Indonesia memiliki latar
belakang sejarah yang sama. Misalnya pada tahun 1945 sama-
sama terbebas dari penjajahan Jepang. Setelah merdeka, ekonomi
kedua negara inipun masih tidak stabil, pemerintahan yang rawan
konflik, kualitas sumber daya manusia saat itu juga masih rendah.
Tapi, kini Korea Selatan masih jauh tertinggal di bandingkan negara
Indonesia.

Kemajuan Korea selatan bersumber pada pembentukan karakter
bangsanya. Salah satu yang amat kentara adalah sikap heroik dan
fighter yang ada dalam jiwa penduduk Korea Selatan untuk
menggungguli negara-negara yang mendahuluinya. Segenap hati
memperjuangkan serta mengalahkan negara yang pernah
menjajahnya yaitu Jepang, atau negara-negara yang pernah
melecehkannya yaitu Amerika. Juga nasionalisme masyarakat
Korea yang tinggi dengan menggunakan produk-produk dalam
negeri. Jika kita lihat berbagai tayangan drama Korea selalu bangga
memamerkan produk dalam negeri. Misalnya seperti handphone
mereka menggunakan Samsung, mobil dengan Hyundai sampai
pada make-up yang mereka gunakan juga produk dalam negeri
seperti SK-II ataupun Etude.
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Karakter positif sebuah bangsa adalah energi utama yang akan
mendayagunakan semua modal yang dimiliki bangsa tersebut
dalam mencapai kemajuan bangsa. Karakter bangsa sama
pentingnya dengan sumber daya fisik yang dimiliki bangsa tersebut
untuk kemakmuran.

Indonesia memiliki empat pilar kebangsaan yang menjadi
penyangga kokoh yang harus dipahami bersama. Pancasila
sebagai dasar negara yang harus dipahami dan ditanamkan pada
jiwa-jiwa patriot muda Indonesia. Terlebih dengan kondisi yang
memprihatinkan, generasi muda yang lebih mengedepankan otot
dari pada otak mereka seperti maraknya aksi tauran antar pelajar.
Belum lagi aksi korupsi yang banyak menyeret beberapa nama
politis muda, serta kejahatan premanisme yang kerap kali
melibatkan pemuda.

Membangun karakter bangsa untuk memupuk kepedulian warga
negara terhadap empat pilar pembentuk karakter yaitu Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta Bhinneka
Tunggal Ika. Sehingga bagi para penyelenggara haruslah
memahami dengan seksama peranan dan esensi dari empat pilar
kebangsaan.

Bila diamati secara seksama, konstitusi telah mengamanatkan
pada pemerintah untuk senantiasa mendidik dan memelihara
karakter bangsa. Seperti dalam ketentuan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945 pasal 31 ayat 3 yang berbunyi
“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan
serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
yang diatur dengan undang-undang”. Sedangkan fungsi pendidikan
nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa dan berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa
pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis
dan bertanggungjawab sesuai dengan nafas Undang-Undang No.
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
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Sedangkan salah satu pilar yang bertugas untuk mendidik karakter
bangsa adalah perguruan tinggi yang harus ikut andil dalam
mendidik bangsa sesuai dengan dasar pancasila. Salah satu
medium untuk mendidik bangsa adalah dengan
mengimplementasikan nilai-nilai 4 (Empat) Pilar Kebangsaan di
kelas, dengan menjadikannya salah satu mata kuliah. Mata kuliah
ini berfokus kepada pengembangan karakter bagi mahasiswa
dengan menjadikannya teladan. Sehingga tidak lagi akan ditemukan
pemuda Indonesia dengan perilaku yang kurang bermoral.

Pendidikan karakter ini akan menekankan pada beberapa aspek
penting seperti pendidikan nilai-nilai, pendidikan budi pekerti,
pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan memberikan
kemampuan pada anak didik untuk memberikan keputusan baik-
buruk serta menjaga perasaan baik agar diterapkan di
kehidupannya sehari-hari.

Oleh karena itu, character building tidak sekedar mengajarkan
mana yang benar dan salah, namun lebih dari pada itu character
building lebih kepada menankan kebiasaan yang baik pada peserta
didik sehingga mereka paham (secara kognitif) mana yang benar
dan salah, mampu merasakan (afektif) nilai yang baik dan bisa
menerapkannya (psikomotorik).

B. STRATEGI DAN METODE-METODE PEMASYARAKATAN EMPAT
PILAR YANG DILAKUKAN MPR

1. Memperkenalkan Empat Pilar Kebangsaan

Dalam agenda sosialisasi empat pilar kebangsaan MPR selaku
lembaga rakyat tertinggi di Indonesia mengemban tugas yang
penting. Karena sesuai dengan Undang-Undang nomor 27 tahun
2009, pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, menetapkan bahwa
salah satu tugas Pimpinan MPR adalah mengoordinasikan Anggota
MPR untuk memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Perihal mengkoordinasikan yang
dimaksud adalah menyiapkan para naggota majelis untuk selalu
menyosialisasikan dan memasyarakatkan Undang-Undang Dasar
1945 selama bertugas dan menjalankan wewenangnya di
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lembaganya masing-masing.

Sedangkan dalam kegiatan sosialisasi, tersurat dalam Peraturan
Tata Tertib MPR pasal 22 ayat 1 huruf e tugas sosialisasi tersebut
dapat diimplementasikan oleh para Pimpinan MPR dengan
menyosialisasikan 4 (empat) pilar kebangsaan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika kepada seluruh lapisan
masyarakat (Panduan Permasyarakatan UUD dan TAP, 2013).
Selain itu tugas Pimpinan MPR adalah membentuk panitia
sosialisasi dengan jumlah anggota sebanyak 35 orang, yang terdiri
atas unsur Fraksi-fraksi dan Anggota DPD di MPR yang akan
bertugas untuk menyusun materi dan metodologi, memantau, dan
mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, serta
melaksanakan eksekusi dalam sosialisasi di kabupaten/kota.

Sejatinya sebagai lembaga tertinggi negara yang mengemban
tugas konstitusional, MPR harus mampu mengejawantahkan
esensi demokrasi serta dapat memperjuangkan aspirasi
masyarakat. Program sosialisasi dan permasyarakatan 4 (empat)
pilar kebangsaan dirasa perlu dilakukan, karena perubahan
dinamika politik yang terjadi di Indonesia. Seperti permasyarakatan
Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang mengalami degradasi
setelah fase reformasi tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.
Substansi dari Undang-Undang Dasar 1945 telah banyak
mengalami perubahan, antara lain seperti penyempurnaan aturan
dasar tentang kedaulatan rakyat, negara hukum, otonomi daerah,
hak asasi manusia, pemilu, wilayah negara, pertahanan dan
keamanan, serta struktur dan sistem kelembagaan negara
termasuk pembentukan lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi,
Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Yudisial, serta Badan
Pemeriksa Keuangan yang diatur menjadi bab tersendiri dan
pengaturan bank sentral. Hal ini bertujuan mewujudkan mandat
reformasi dan mewujudkan semangat cita-cita kemerdekaan
Indonesia yang telah tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Sebagai payung hukum tertinggi seharusnya Undang-Undang
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Dasar Republik Indonesia menjadi panduan dalam
penyelenggaraan pemerintahan negara dan kehidupan bangsa,
serta menjadi rujukan guna penyusunan undang-undang
selanjutnya.

Guna mendukung pelaksanan sosialisasi kegiatan
permasyarakatan tersebut, Tim Kerja Sosialisasi yang dibentuk
MPR sesuai dengan tugas yang diembannya telah melakukan
pembahasan dan penyusunan materi sosialisai sesuai dengan
metode yang berlaku. Salah satu hasilnya adalah penyempurnaan
buku Panduan yang memuat Panduan Pemasyarakatan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai
dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat) dan Materi Sosialisasi Putusan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Ketetapan
dan Keputusan MPR, 2013).

Dalam buku tersebut berisi tentang tafsir Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR tetapi
merupakan uraian  dan  informasi seputar latar belakang, proses,
dan hasil perubahan, serta naskah asli Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta hasil peninjauan
terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPR dan Ketetapan
MPRS.

Persfektif lain tentang urgensi sosialisasi Undang-Undang Dasar
Negara 1945 terus menerus dilakukan secara berkesinambungan
adalah agar Undang-Undang Dasar yang telah disempurnakan
dapat dicerna, dipahami, dan diimplementasikan oleh seluruh
lapisan masyarakat dan juga termasuk seluruh penyelenggara
negara.

Seluruh hasil revisi Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dari tahun 1999 sampai dengan 2002 adalah
suatu rangkaian kegiatan reformasi konstitusi yang integral.
Pembahasan materinya dilakukan secara komprehensif, materi
yang dibahas meliputi matei yang disiapkan secara tehnik dan
berkelanjutan. Mula-mula materi perubahan tersebut dipersiapkan
pada tingkat Panitia Ad-Hoc yang bekerja dari November 1999
sampai dengan Oktober 2000. Materi yang disepakati pada tingkat
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Panitia Ad Hoc diselesaikan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun
2000. Selanjutnya materi yang belum disepakati dilanjutkan
pembahasannya pada tingkat Panitia Ad Hoc dari November 2000
sampai dengan Oktober 2001 dan diselesaikan pada Sidang
Tahunan MPR tahun 2001. Demikian pula yang tidak selesai pada
masa itu dilanjutkan pembahasannya di tingkat Panitia Ad Hoc dan
diselesaikan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan
Ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang harus diakui
sebagai payung hukum di Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan
MPR saat ini adalah memublikasikan, menyosialisasikan materi
putusan MPR tersebut kepada masyarakat. Peran tersebut sejalan
dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyebutkan bahwa salah satu
tugas Pimpinan MPR adalah mengoordinasikan Anggota MPR
untuk memasyarakatkan UUD NRI Tahun 1945. Tugas tersebut
diimplementasikan oleh Pimpinan MPR dengan mensosialisasikan
4 (empat) pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika kepada segenap elemen
bangsa.

2. Realisasi Pemasyarakatan 4 (Empat) Pilar Kebangsaan

Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah nilai-nilai luhur bangsa
yang menjadi ciri karakter bangsa. Dengan melakukan
pemasyarakatan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara
siharapkan agar masyarakat memiliki kesadaran berbangsa dan
bernegara yang memungkinkan untuk mewujudkan kehidupan
bermasyarakat dan bernegara yang demokratis, sejahtera dan
bermartabat sesuai dengan amanah konstitusi.

Salah satu mantan Ketua MPR Taufik Kemas, sosialisasi 4 (empat)
pilar kepada masyarakat sangatlah penting, sebab selepas
reformasi tidak ada lagi orang-orang yang mengkaji tentang nilai-



Revitalisasi Nilai-Nilai Empat Pilar untuk Pembangunan Karakter Bangsa220

nilai pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan
NKRI. Pada periode sebelumnya memang hanya fokus kepada
hasil revisi UUD setelah amandemen, namun kali ini MPR tengah
berfokus pada sosialisasi nilai 4 (empat) Pilar dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara (MAJELIS, Februari 2013).

Banyak jalan untuk menyosialisasikan 4 (empat) pilar kebangsaan,
misalnya lewat jalur budaya bisa disisipkan melalui pertunjukan
wayang, campur sari, lomba baca puisi, lomba mengamen, lomba
menggambar. MPR juga telah banyak melakukan Memorandum
of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman kepada sejumlah
organisasi masa (Ormas) tanah air seperti Muhammadiyah, NU,
PGI, KWI, Taman Siswa, PGI guna masivikasi kegiatan
sosialiasasi. Selain itu belum lama ini MPR telah membuat MoU
dengan sejumlah pejabat daerah seperti Gubernur, Bupati dan
Walikota se-Indonesia.Hasil yang didapat adalah, untuk pada tahun
ini MPR berhasil bekerjasama dengan Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud) untuk memasukan Pancasila sebagai
salah satu mata pelajaran yang ada di kurikulum tiap sekolah.

Tim Kerja Sosialisasi yang dibentuk MPR berusaha menyinergikan
tugas sosialisasi dalam berbagai bentuk kegiatan antara lain
Cerdas Cermat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Training Of Trainers (ToT), dialog interaktif melalui
TVRI, sosialisasi melalui media cetak, sosialisasi langsung kepada
kelompok-kelompok masyarakat, serta dengan penerbitan
berbagai buku yang memuat sejarah ketatanegaraan, seperti buku
Panduan Pemasyarakatan UUD NRI Tahun 1945, buku Materi
Sosialisasi Putusan MPR berupa Ketetapan dan Keputusan MPR,
dan buku Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945.

3. Metode Pemasyarakatan Empat Pilar

a. Cerdas Cermat Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia

Tim sosialisasi 4 (empat) pilar akan bersinergi dengan lembaga-
lembaga pendidikan akar rumput seperti sekolah dan perguruan
tinggi. Mereka akan mengupayakan membuat sebuah kegiatan
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yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi program 4 (empat)
pilar. Misalnya dengan menyelenggarakan lomba cerdas cermat
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Tujuan diselenggarakannya acara terebut tidak lain adalah
menyosiaslisasikan revisi Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia hasil perubahan amandemen pasca
reformasi 1999. Saat ini diyakini bahwa jika tidak ada kegiatan
yang berkaitan dengan sosialisasi isi UUD NRI revisi tersebut
banyak siswadan pemuda bangsa yang enggan mengkaji UUD
NRI.

Tidak hanya itu kegiatan sosialisasi akar rumpt yang berfokus
pada pemuda Indonesia dilakukan dengan cara
menyelenggarakan lomba karya tulis yang bertemakan 4
(empat) pilar kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Tentu saja ini sudah disosialisasikan ke seluruh
perguruan tinggi di Indonesia.

Hasil yang didapat dari program ini juga nampak langsung dilihat
di lapangan seperti, pertama, penanaman nilai-nilai secara
kontinyu kepada siswa SMU. Kedua, pelibatan aktif dalam
memahami dan mempelajari 4 (Empat) Pilar Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara. Ketiga, menumbuhkan semangat
kompetensi potensi antas siwa dan sekolah. Keempat,
mendorong sekolah untuk melakukan kegiatan penanaman
Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Hal ini bertujuan memupuk kesadaran berpendapat dan
pemahaman pemuda, khususnya saat ini adalah pemuda
Indonesia untuk lebih sadar lebih mengkaji esesndi dari pada 4
(empat) pilar kebangsaan tersebut. tidak hanya itu para peserta
akan diseleksi secara ketat dalam skala nasional dan diberikan
reward jika lolos dalam seleksi panitia.

b. Training of Trainers (ToT)

Program ToT dinilai memiliki kelebihan dalama mencapai tujuan
program. Setidaknya ada lima kelebihan dalam mencapai tujuan
program. Pertama, ada sebuah kedalaman pada materi guna
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menciptakan pemahaman ideologi (4) empat pilar kebangsaan.
Kedua, dapat mendatangkan kader baru untuk program
pemasyarakatan 4 (Empat) Pilar Berbangsa Dan Bernegara.
Ketiga, lebih menumbuhkan sense of belonging dan
tanggungjawab bersama. Keempat memperluas area cakupan.
Kelima, memperluas target sasaran berdasarkan karakteristik
sosial, budaya dan ekonomi.

Namun ToT juga memiliki kelemahannya. Pertama, ToT kerap
kali dinilai elitis dan ekslusif tidak hanya karena jumlah peserta
yang terbatas, namun juga ToT memberikan kesan timpang di
tengah masyarakat. Kedua, tidak adanya standar baku bagi
trainer dalam acara ToT. Ketiga, keberlanjutan proses
pemasyarakatan bergantung pada pelatih. Keempat, efek ToT
belum dapat dipastikan efektif atau tidak (Pusat Pengkaji MPR
RI, 2011).

Dalam menyelenggarakan metode Training of Trainers (ToT),
Tim sosialisasi yang dibentuk oleh MPR bersentuhan langsung
dengan para pendidik seperti guru atau orang tua, dan para
wartawan masuk kedalam sasaran ini. Karena relasi antara
MPR dengan wartawan akan terus berlangsung. Hal ini
dikarenakan upaya MPR dalam menyosialisasikan 4 (empat)
pilar kebangsaan tidak akan bisa berlangsung jika tidak ada
bantuan dari para wartawan.

Merupakan tradisi di Indonesia yang merupakan negara
paguyuban, dalam paguyuban para wartawan di parlemen, ketua
MPR beserta tim sosialisasi 4 (pilar) secara langsung
mengadakan pertemuan dengan para wartawan di parlemen.

Tujuannya diadakan sosialisasi 4 (empat) pilar kepada jajaran
wartawan di parlemen adalah agar dalam setiap pemberitaan
yang berkenaan dengan parlemen harulah bersifat personal.
Dalam arti, bukan memberitakan tentang kelembagaan namun
lebih terfokus kepada individu atau sang aktor terkait. Hal ini
tentu dimaksudkan agar generasi muda saat ini tidak apatis
terhadap politik dalam negeri. Karena dikhawatirkan dengan
kondisi negara Indonesia saat ini, ditambah dengan pemberitaan
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media yang terlampau memberikan sensasi negatif akibatnya
adalah warga akan semakin takut untuk berpolitik.

Tidak hanya itu, kerjasama denga para wartawan di parlemen
juga dilakukan untuk melakukan sosialisasi bagi wartawan
dengan materi yang lebih mendalam pada orientasi
profesionalisme. Sehingga dalam kerja-kerja jurnalis yang
dilakukan para wartawan dapat tercermin nafas 4 (empat) pilar
dalam setiap pemberitaan.

Ini berkaitan pula dengan momentum Pemilu 2014 yang akan
berlangsung. Dengan adanya momentum ini dipastikan
kuantitas wartawan yang akan berada di parlemen juga akan
meningkat. Ini didasari oleh peningkatan volume agenda harian
yang akan dilaksanakan oleh parlemen menjelang momentum
pemilu 2014.

Untuk itu tujuan lainnya kegiatan ToT bagi para wartawan adalah
agar rekan jurnalis mencek ulang atau memvalidasi data yang
diperoleh dengan kondisi di lapangan yang sebenarnya.
Kebenaran berita di media massa berorientasi kepada data yang
diperoleh wartawan.

c. Seminar/ Sarasehan

Kegiatan ini rutin dilakukan oleh kepengurusan anggota MPR
periode 2009-2014 guna sosialisasi 4 (empat) Pilar
Kebangsaan. Beberapa alasan kegiatan ini tetap dilaksanakan
adalah pertama, mudah dalam desain dan pelaksanaan. Kedua,
dapat dilaksakan secara paralel di beberapa wilayah, karena
dapat dilakukan oleh stakeholder di daerah dengan keterlibatan
minimah untuk wilayah Jakarta. Ketiga, dapat digunakan untuk
mempercepat permasyarakatan Empat Pilar Kebangsaan pada
aspek penanaman pengatahuan (kognisi).

d. Focus Group Discussion (FGD)

Program FGD dirasa perlu dilaksanakan dalam sosialisasi 4
(Empat) Pilar Kebangsaan adalah dengan alasan pertama,
memiliki kedalaman materi sesuai dengan derajat kepentingan
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pemasyarakatan 4 (Empat) Pilar Kebangsaan. Ketiga,
menumbuhkan perasaan sense of belonging dan
tanggungjawab bersama. Keempat, mampu memperluas target
kelompok sasaran berdasarkan program yang dibuat. Kelima,
mampu memperluasntarget kelompok sasaran berdasarkan
karakteristik sosial, budaya dan ekonomi (Pusat Pengkajian
MPR, 2011).

e. Dialog Interaktif melalui TVRI

Upaya masifikasi sosialisasi 4 (empat) pilar oleh Tim sosialisasi
4 (empat) pilar juga dilakukan di layar kaca. Upaya bersinergi
dengan TV publik yaitu TVRI adalah cara cepat Tim sosialisasi
memperkenalkan produk sosialisasi 4 (empat) pilar kepada
masyarakat.

Dengan membuat acara dialog interaktif di TVRI dimaksudkan
agar membuka jalan bgi masyarakat memberikan feedback
secara langsung kepada pihak MPR. Karena jalan ini dirasa
paling efektif untuk berinteraksi secara 2 arah (two way
communication).

Kelebihan strategi membuat dialog interaktif di televisi adalah,
pertama memperluas cakupan permasyarakatan Empat Pilar
Kehidupan Berbangsa dan Bernegara baik berdasarkan area
maupun segmentasi masyarakat. Kedua, materi yang lebih
aktual. Ketiga, dikemas ulang dan bisa ditayangkan kembali.
Karena berkolaborasi dengan TVRI maka bisa ditayangkan di
TVRI daerah lainnya.

f. Sosialisasi Melalui Media Cetak

Dalam kerjasamanya dengan para rekan wartawan, MPR juga
turut mengundang para wartawan internal maupun ekstra untuk
senantiasa meliput dan mendukung kegiatan sosialisasi 4
(empat) pilar. Selain itu pihak internal juga memublikasikan
majalan bulanan yang saat ini tiap edinya berfokus kepada
kegiatan sosialisasi 4 (empat) pilar dan kegiatan-kegiatan MPR
lainnya.
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Hal ini memang diciptakan untuk pengendalian sosialisasi dan
lebih memasyarakatkan program sosialisasi 4 (empat) pilar.

g. Sosialisasi Langsung Kepada Kelompok Masyarakat

Dalam sosialisasi langsung kepada kelompok-kelompok
masyarakat banyak bentuk yang telah Tim Sosialisasi 4 (empat)
pilar lakukan. Tim sosialisasi banyak bersinergi dengan pihak-
pihak terkait seperti pusat budaya dan kesenian daerah, LSM,
tokoh masyarakat, bahkan sampai dengan artis dangdut juga
dimanfaatkan guna publikasi produk sosialisasi 4 (empat) pilar.

Sosialisasi 4 (empat) pilar dengan bekerjasama dengan pusat
budaya misalnya, dilakukan dengan menyelengagarakan
pertunjukan wayang. Seperti acara pagelaran wayang di
Kabupaten Indragiri Huru, Provinsi Riau beberapa waktu yang
lalu, ini adalah acara yang kesekian kalinya yang diselenggrakan
oleh pihak Tim Sosialisasi guna menyosiaslisasikan 4 (empat)
pilar. Maksud diselenggarakannya acara ini adalah, karena
wayang merupakan bagian dari kebudayaan Nasional yang
diwariskan dari nenek moyang Bangsa Indonesia. Dalam lakon
atau kisah-kisah yang ada di dalam pewayangan memiliki nilai
luhur dan ajaran moral.

Tidak hanya itu sosialisasi juga dilakukan melalui LSM atau
paguyuban-paguyuban yang ada di tengah masyarakat. Misalnya
saja yang dilakukan beberapa bulan yang lalu, Paguyuban Sosial
Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) DKI Jakarta. Kali ini justru
mereka yang melayangkan surat resmi pada MPR guna
mendapatkan pedoman pendidikan 4 (empat) Pilar kebangsaan.

Organisasi masa yang tidak memiliki afilisasi politik pun tak luput
dari pendidikan 4 (empat) pilar yang dicanangkan MPR. Misalnya
sepeti kegiatan yang ditujukan pada ormas Badan Kerjasama
Organisasi Wanita (BKOW) DKI Jakarta. BKOW adalah
organisasi masyarakat yang sesuai dengan visinya mendorong
terwujudnya harkat dan martabat perempuan yang mampu
berpartisipasi dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta demi
kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat.
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 Kegiatan ini sengaja diselenggarakan mengingat pentingnya
para kaum wanita, khususnya para ibu mendidik generasi muda
dengan kembali ke karakter bangsa yang dapat diajarkan melalui
pemahaman 4 pilar kebangsaan. Karena dalam menekankan
pentingnya kembali ke karakter bangsa salah satunya adalah
menamkan budi pekerti, atau bisa juga dengan cara
mengenalkan kembali 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara
kepada generasi muda.

Selain itu masih banyak metode yang diupayakan MPR untuk
menyosialisasikan 4 (empat) pilar kepada masyarakat. Misalnya
saja Tim Sosialisasi ini berkerjasama dengan penyanyi dangdut
sekelas Rhoma Irama. Bagi orang Indonesia, tidak ada yang
tidak kenal dengan Rhoma Irama sang Raja Dangdut tanah air.
Untuk itu Tim Sosialisasi merasa pengaruh artis dangdut di
tanah air cukup membantu menyosialisasikan esensi 4 (empat)
pilar lewat lagu-lagu mereka.

Apalagi dengan fans fanatik akan lebih terlihat efeknya. Seperti
dikutip penulis dari majalah Majelis edisi Februari 2013, Rhoma
Irama pun menyambut baik bentuk kerjasama dari Tim
Sosialisasi, baginya penikmat fanatik musik dangdut tanah air
bisa terpengaruh lewat karya para musisi andalannya (Majelis,
Februari 2013). Kerjasama dan MoU dengan MPR RI tentang
sosialisasi 4 Pilar dimaksudkan untuk semakin menguatkan
‘ajakan’ kita pada rakyat pada implementasi Pancasila.

Hal ini karena lagu dagdut sudah termasuk kesenian khas tanah
air, oleh sebab itu sosialisasi 4 (empat) pilar dirasa perlu dan
menjadi metode yang efektif untuk menyosialisasikan 4 (empat)
pilar. Kegiatan pemasyarakatan langsung nilai 4 (Empat) Pilar
Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dinilai memiliki kelebihan.
Diantaranya adalah, dapat menampung keikutsertaan cukup
banyak dalam setiap pelaksanaan, biaya lebih murah dan
terukur, partisipan mendapat penghargaan karena dapat
langsung bertatap muka dengan anggota MPR RI dan unsur
yang mewakilinya, narasumber dapat memaksimalkan semua
informasi dan materi yang disajikan.
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h. Penerbitan Buku

Untuk mempermudah sosialisasi yang dijalankan, tim
sosialisasi yang dibentuk oleh MPR mencoba merangkum
semua bahan sosialisasi menjadi sebuah karya tulis yang
mudah didapat oleh masyarakat. Telah dibuatkan buku-buku
terkait bahan sosialisasi 4 (empat) pilar.

Buku-buku tersebut sengaja dibuat untuk menyajikan
pembhasan yang komprehensif tentang kajian 4 (empat) pilar.
Tidak hanya itu penerbitan buku bertujuan agar kegiatan
sosialisasi 4 (empat) pilar berjalan efisien dan tidak terlalu
memakan waktu.

Buku tersebut dibentuk dalam satu paket, yang terdiri atas 4-5
buku. Tim sosialisasi 4 (empat) pilar mengupayakan pembagian
gratis buku-buku paket tersebut. caranya adalah dengan
membagikannya pada saat mengadakan acara terkait sosialisasi
4 (empat) pilar. Dalam satu paket buku tentang sosialisasi 4
(empat) pilar bisa didapati buku-buku seperti, Buku Bahan
Tayang Sosialisasi 4 (Empat) Pilar, Himpunan Ketetapan MPR,
Panduan Pelaksanaan UUD dan TAP, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia, dan kumpulan bahan materi 4
(empat) pilar.

Diantara sejumlah metode dan strategi pemasyarakatan atau
sosialisasi yang ada, menurut hasi penelitian Center for Study
of Region and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
mengindikasikan bahwa pemasyarakatan lewat media massa
adalah langkah yang cukup efektif. Sebab dilihat secara meluruh
efek yang dihasilkan dari program sosialisasi ini menimbulkan
efek yang positif. Diantaranya adalah pertama, memiliki cakupan
area dan segmentasi kelompok sasaran yang lebih luas. Kedua,
frekuensi dan volume tayang yang tinggi dapat mengubah pola
fikir dan sikap masyarakat secara luas. Ketiga, mempermudah
penyampaian pesan kepada kelompok sasaran yang tidak
memungkinkan menjadi partisipan dalam pelaksanaan program
secara langsung, misalnya seperti WNI yang tinggal di luar
negeri, masyarakat yang tinggal di pelosok atau kawasan pulau
terpencil.
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Namun program ini juga memiliki kelemahan seperti cost
sosialisasi yang membengkak, kurang membangun kekuatan
emosional antara narasumber dan kelompok sasaran, serta
tingkat pemahaman para sasaran bergantung pada akses
media yang dimiliki.

Perjalanan pemasyarakatan 4 (Empat) Pilar Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara tidaklah selalu berjalan mulus seperti
yang diharapkan ada beberapa kendala yang dihadapi di tengah
perjalanan sosialisasi. Misalnya seperti, serajat kesadaran
masyarakat yang rendah akan pentingnya 4 (empat) pilar, ada
traumatik yang mendalam pada benak masayarakat akan suatu
ajaran atau penanaman nilai kebangsaan, proaktif komponen
bangsa yang kurang terhadap pelaksanaan pemasyarakatan
dan pelestarian Empat Pilar terutama di daerah, masih adanya
perbedaan persepsi terhadap konsepsi empat pilar,
menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, kurang
adanya keteladanan dari para pejabat publik dan elit politik.

4. Urgensi dan Relevansi Pembentukan Badan pengkaji dan
Pemasyarakatan 4 (Empat) Pilar

a. Pancasila

Dengan keluasannya, kemamemukan, kebesarannya Indonesia
memiliki kompleksitas permasalahan yang harus diselesaikan
satu persatu. Para pendiri bangsa berusaha menjawab semua
tantangan tersebut dengan melahirkan sejumlah konsepsi
kebangsaan dan kenegaraan. Konsepsi pokok para pendiri
bangsa tidaklah berubah, namun secara teknis telah mengalami
perubahan sesuai dengan kondisi bangsa kekinian.

Dalam pidato Soekarno di pertemuan Perserikatan Bangsa-
Bangsa tahun 1960, saat itu Soekarno mengingatkan akan
pentingnya konsepsi dan cita-cita bangsa dan jika suatu bangsa
tidak memiliki cita-cita maka bangsa tersebut menjadi di dalam
bahaya. Setiap bangsa layaknya memiliki cita-cita serta
konsepsi sesuai dengan tantangan, kondisi dan karakteristik
bangsa yang bersangkutan. Dan sebagai bangsa yang
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bernegara tiap individu haruslah memiliki karakter serta
kepribadian yang terwujud dalam berbagai hal.

Bung Karno  memelopori konsepsi pokok bangsa Indondonesia
pertama kali dengan semangat gotong royong. Baginya gotong
royong merupakan sebuah paham yang dinamis, lebih dinamis
dari pada kekeluargaan. Gotong royog adalah suatu usaha,
amal, pekerjaan yang diupayakan untuk bersama. inilah rahim
gotong royong yang melahirkan dasar negara yaitu Pancasila.

Dari pancasila kita dapak mengkaji esensinya secara
mendalam. Jika merujuk pada konsep yang digagas oleh
Soekarno kelima konsep tersebut hendaknya dikembangkan
dengan  semangat gotong royong. Prinsip ketuhanan yang maha
Esa. Ketuhanan di sini adalah ketuhanan dengan prinsip gotong
royong, ketuhanan yang berbudaya, lapang dan toleran.
Mengingat bangsa Indonesia terdiri dari beragam macam suku,
budaya dan agama makan prinsip ketuhanan yang maha Esa
memfokuskan pada ketuhanan yang bukan saling menyerang
atau mengucilkan. Kemanusiaan yang adi dan beradab. Dalam
konsepsi kemanusiaan di sini adalah manusia yang universal.
Manusia yang bergotong royong, yang berkeadilan dan beradab.
Bukanlah menjadi manusia yang menindas, menjajah,
exploitatif.

Persatuan Indonesia. Prinsip persatuannya harus berjiwa
gotong royong dalam hal mengupayakan persatuan dengan tetap
menghargai perbedaan “Bhinneka Tunggal Ika”. Bukanlah
kebangsaan yang menghilanghkan segala perbedaan dan
menolak kesatuan. Sesuai dengan nafas demokrasi yang
mengedepankan mufakat, bukanlah demokrasi yang didikte oleh
suara mayoritas atau para pemilik modal (pengusaha). Dengan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, prinsip keadilannya
mengembangkan partisipasi dan emandipasi di bidang ekonomi
dengan semangat kekeluargaan. Bukanlah sebuah visi
kesejahteraan yang berbasis individualisme-kapitalisme, bukan
pula kebebasan individu seperti dalam etatisme.

Rumusan kelima sila tersebut terkandung dalam Pembukaan
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pancasila dianggap sebagai dasar negara, pandangan hidup,
ideologi negara, pemersatu dalam kehidupan kebangsaan dan
kenegaraan dan sumber dari segala sumber hukum menurut
Undang-Undang Negara 1945.

b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Selain konsepsi tentang pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945 juga dianggap sebagai
kesepakatan umum warga negara mengenai norma dasar dan
aturan dasar dalam bernegara. Dalam isi Undang-Undang
Dasar dijelaskan tentang konsepsi bentuk negara Indonesia
sebagai negara kesatuan yang menjunjung tinggi otonomi dan
daerah khusus yang sesuai dengan budaya dan adat istiadat.
Meskipun menganut negara kesatuan para pendiri bangsa
sepakat untuk menjunjung tinggi otonomi daerah. Karena
mereka meyakini bahwa untuk mengurus dan mengelola negara
sebesar, seluas dan semajemuk Indonesia tidak bisa
tersentralisasi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dipahami sebagai dasar konstitusional. Konstitusi dikonsepsikan
sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam
penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum
dasar tertulis yang lazim disebut sebagai Undang-Undang
Dasar. Dalam sejarah perkembangannya konstitusi membawa
pengakuan akan keberadaan pemerintahan rakyat.

Dalam penyusunan Undang-Undang Dasar, norma serta nilai
dasar yang ada di tengah-tengah kehidupan masayarakat turut
mempengaruhi isi dari Undang-Undang Dasar tersebut. Menurut
Jimly Asshidqie, kebutuhan atas naskah undang-undang adalah
sebuah keniscayaan. Dilihat secara keseluruhan setiap negara
memiliki undang-undang dasar meskipun sampai saat ini,
Inggris dan Israel dikenal sebagai negara yang tidak memiliki
undang-undang tertulis. Namun, di samping itu mereka memiliki
kehidupan yang praktiknya sesuai dengan undang-undang yang
disepakati (Asshidqie, 2005).
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Berlakunya konstitusi sebagai hukum dasar atas kekuasaan
yang tertinggi sesuai dengan negara yang menganut paham
kedaulatan rakyat. Hal ini karena sesuai dengan prinsip hukum
yang berlaku universal, agar peraturan yang tingkatnya berada
di bawah undang-undang dasar dapat berlaku dan diberlakukan,
serta peraturan tersebut tidak diizinkan untuk lebih tinggi dan
bertentangan. Pengaturan sedemikian rupa menjadikan
dinamika kekuasaan dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan dan negara dapat dibatasi dan diandalkan
sebagaimana mestinya. Dengan demikian, paham
konstisionalisme dalam suatu negara merupakan sebuah
konsep yang seharusnya ada.

Dalam bukunya Jimly Asshidqie menjelaskan bahwa pada
prinsipnya paham konstitusionalisme adalah hal yang
menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan. Konstitusi
mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain.
Pertama, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara.
Kedua, hubungan antara pemerintah yang satu dengan lembaga
pemerintahan yang lain.

Oleh karena itu, biasanya isi dari pada konstitusi menyangkut
tiga hal penting. Pertama, menentukan batasan kekuasaan
pemangku negara. Kedua, mengatur hubungan antara lembaga-
lembaga negara satu dengan lainnya. Ketiga, mengatur
hubungan lembaga negara dengan warganya (Asshidqie, 2005).

Esensi dari pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kedaulatan tertinggi
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut rambu
undang-undang dasar.

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksakan menurut
undang-undang dasar (UUD NRI Tahun 1945)”

Maksud dari pasal tersebut adalah membuat paham
konstiyusionalisme. Rakyat yang memegang kekuasaan
tertinggi terikat pada konstitusi. Sedangkan rakyat yang memiliki
kedaulatan tidak sebebas yang ia kehendaki melainkan
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dilakukan sesuai dengan mandat Undang-Undang Dasar.

Oleh karena itu Undang-Undang Dasar, sebagai salah satu pilar
bangsa, menjadi sandaran hukum tertinggi yang dapat menjadi
acuan bagi pembuatan undang-undang setelahnya. Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang disusun oleh
pendahulu bangsa telah banyak mengalami dinamika setelah
resmi dibuat. Dinamika pasang surut Undang-Undang Dasar
mengalami pasang surut sesuai dengan situasi dan kondisi
serta kebijakan politik tanah air. Hal ini membuat Undang-Undang
Dasar kokoh menjadi fundamental bagi kehidupan berbangsa
dan bernegara, setelah berkali-kali diuji dengan dinamika
perubahannya.

Undang-Undang Dasar yang terus berubah dari tahunn 1999
hingga tahun 2002 adalah sebuah rumusan besar hukum dasar
di Indonesia. Substansinya mencakup secara menyelur tentang
aturan-aturan dasar normatif sebagai arahan agar tidak
menyimpang dalam dinamika politik Indonesia. Dalam Undnag-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia, rumusan isinya
disusun secara sistematis mulai dari hal yang paling prinsipil
hingga kepada hal yang lebih mendalam. Tiap pasal dan ayatnya
diurutkan sesuai dengan rumusan yang sesuai dengan
hakikatnya sebagai hukum dasar yang terbuka dan
memungkinkan untuk menampung dinamika perkembangan
zaman. Namun, meskipun sebagai hal yang dasar Undang-
Undang Dasar haruslah disusun dengan menghindari hal-hal
yang bersifat multi tafsir, sehingga tidak dimaknai secara
sewenang-wenang oleh banyak penyelenggara negara.

Oleh karena itu Jimly Asshidqie mencoba menggaris bawahi
bahwa hal yang paling penting sebenarnya adalah semangat
dan kemauan politik para penyelenggara negara. Jika tidak
diawali dengan semangat demokratis dan tidak memiliki political
will untuk mewujudkan negara demokratis. Jika cita-cita
demokrasi hanya sebuah retorika belaka, maka setiap pasal
yang berisikan demokrasi dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tidak akan terwujud.
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Akan tetapi jika para penyelenggara negara bersih dan tulus
dalam menjalankan konstitusi, maka kekurangan dalam
perumusan pasal undang-udang dasar tidak akan menghambat
jalannya penyelenggaraan negara. Maka, akan terwujudnya cita-
cita bangsa berdasarkan dasar negara pancasila sebagaimana
yang telah dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Asshidqie,
2005).

c. Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sejarah panjang negara Indonesia merupakan bukti perjuangan
bangsa mewujudkan negara yang mandiri. Berusaha bangkit
dari keterpurukan setelah dijajah oleh berbagai koloni bangsa
asing adalah titik awal kebangkitan bangsa. Sejak Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia, sejarah Bangsa Indonesia dimulai dari
sejarah menyusun pemerintahan, politik dan administrasi
negara. Landasan yang dijadikan pijakan tersebut adalah
konstitusi dan ideologi. Atas dasar tersebut, pada 18 Agustus
1945 diselenggarakan sidang PPKI yang berhasil menetapkan
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara dan
menetapka Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad
Hatta sebagai Wakil Presiden.

Saat itu muncullah pergolakan politik dalam negeri mulai dari
KMB yang membodohi bangsa Indonesia dengan hasil
kesepakan negara federal, sampai dengan akhirnya Indonesia
memperoleh negara kesatuannya sendiri. Negara kesatuan dan
persatuan memili arti tersendiri, kesatuan adalah konsep
tatanegara yang menghubungkan kekuasaaan antara
pemerintah pusat dengan daerah, sedangkan persatuan adalah
sikap batin atau semangat kolektif untuk bersatu dalam ikatan
kebangsaan dan negara.

Bung Karno juga pernah berpesan dalam pidatonya pada
tanggal 5 Juli 1958 yang berisikan dengan jelas ia mengatakan
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menjadi
wadah yang menyatukan seluruh aspek geografis, demografis,
sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya
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sampai dengan pertahanan dan keaman bangsa (Susilo Budi
Soepanji, 2011; Tim Sosialisasi MPR 2009-2014).

Dalam hal menjalankan sebagai warga negara serikat,
Indonesia sulit dikoordinasikan dan wibawa pemerintah negara
berkurang selama menjalankan konstitusi sebagai Negara
Indonesia Serikat. Sehingga pada akhirnya Indonesia sepakat
kembali membentuk negara kesatuan sesuai dengan
proklamasi 17 Agustus 1945. Pada akhirnya tanggal 17 Agustus
1950 Indonesia kembali menjadi negara keesatuan sesuai
dengan konstitusi UUDS 1950 pasal 1 ayat 1 yang menetapkan
bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara dalam bentuk
kesatuan.

Namun tidaklah mudah mengatur negara sendiri, banyak konflik
internal yang terjadi sebagai bentuk upaya melepaskan diri dari
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serangkaian
pemberontakan yang terjadi saat itu mengakibatkan
ketidaksesuaian penyelenggaraan pemerintah oleh aparat
negara, terjadi hubungan tidak harmonid antara legislatif dan
eksekutif. Dan pada akhirnya kericuhan ini diantisipasi dengan
Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dekrit tersebut meneguhkan
kembali bahwa pilihan bentuk negara kesatuan adalah pilihan
tepat yang mampu mewadahi keanekaragaman wilayah
Indonesia.

Selain itu Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa tercermin
dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai Negara Kesatuan
dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya negara
kesatuan Republik Indonesia. Dalam esensi Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia, baik dalam pembuka dan
isinya terdapat semangat agar Indonesia bersatu. Dalam isinya
bisa langsung ditemui pada pasal 1 ayat (1), pasal 18 ayat (1),
pasal 18B ayat (2), pasal 25A dan pasal 37 ayat (5) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
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Indonesia pada alinea keempat mempertegas bahwa prinsip
kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah
sebuah upaya membentuk suatu pemerintahan negara yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia. Dasar dari pembentukan pemerintahan
tersebut adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun,
hal ini bisa dicapai hanya dengan adanya kemerdekaan bagi
rakyat indonesia, oleh karena itu hal ini diproklamirkan secara
tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat.

d. Bhinneka Tunggal Ika

Selain pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia, sejalan dengan konsepsi tersebut Bhinneka Tunggal
Ika juga merupakan semboyan negara yang menggabarkan
bangsa Indonesia. Kebinekaan berusaha memberi dan
menerima ruang hidup bagi aneka perbedaan, seperti agama,
budaya, bahasa serta unit-unit tertentu sebagai warisan tradisi
budaya. ini adalah modal untuk bersatu. Bangsa yang majemuk
merupakan kebudayaan, kekuatan dan sekaligus merupakan
tantangan bagi Indonesia. Oleh karenanya kemajemukan
haruslah dihargai, dijunjung tinggi, diterima dan dihormati serta
kita wujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Mpu Tantular telah mewariskan semboyan Bhinneka Tunggal
Ika pada segenap bangsa Indonesia yang dapat dijumpai dalam
Kitab Sutasoma. Ungkapan yang berasal dari bahasa Jawa
Kuno yang sebenarnya berpahal teologis telah diadobsi guna
menjadi seboyan pemersatu bangsa. Semboyan ini dimasukan
pada lambang burung garuda oleh Bung Karno setelah
Indonesia merdeka. Sejak Indonesia merdeka para pendiri
bangsa sepakat menuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika
dengan huruf latin pada pita putih yang mencengkram pada
simbol burung garuda. Semboyan tersebut memiliki arti
“berbeda-beda tetapi tetap satu jua”.
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Keberagaman yang telah menjadi ciri khas dari Indonesia
menjadikan Indonesia negara yang kompleks. Bangsa
Indonesia sudah berabad-abad hidup dalam kebersamaan
dengan keragaman warna kulit, bahasa, adat-istiadat, agama
danperbedaan lainnya. Perbedaan tersebut dijadikan leluhur
sebagai modal untuk membangun bangsa menjadi sebuah
bangsa yang besar. Sejarah mencatat bahwa seluruh anak
bangsa yang berasal dari berbagai suku semua terlibat dalam
memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. misalnya saja
seperti peristiwa Sumpah Pemuda yang dilakukan pada tanggal
28 Oktober 1928.

Selain pada lambang burung garuda, semboyan ini juga
dirasakan dalam isi Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan juga dalam Pancasila. Namun, kita
mendapati saat ini adalah semangat Bhinneka Tunggal Ika
luntur, banyak generasi muda yang melupakan kata-kata ini.
sehingga banyak kaum muda yang melupakan ikrar yang telah
tertanam jauh sebelum Indonesia merdeka. Padahal semangat
Bhinneka Tunggal Ika akan menjaga bangsa tetap pada jalan
kesatuannya.

Dengan kembali menggelorakan semangat kebhinekaan,
perbedaan akan dianggap sebagai sesuatu yang justru akan
mempererat kesatuan dan persatuan bangsa dan negara dalam
upaya mewujudkan cita-cita negara. Semboyan Bhinneka
Tunggal Ika. merepresentasikan bahwa bangsa Indonesia
adalah bangsa yang heterogen, oleh karena itu toleransi adalah
harga mutlak.

Namun, saat ini toleransi jarang dijumpai dalam kehidupan
bermasyarakat. Banyak individu saling curiga dan jika dibiarkan
akan memecah persatuan. Toleransi mengajarkan kita untuk
memiliki sikap yang memperlihatkan kesediaan tulus untuk
mengangkat, memikul, menopang bersama perbedaan yang
ada. Jadi, toleransi sebenarnya bukanlah orang lain yang terlebih
dahulu harus menghargai kita, namun kita sendirilah yang harus
mulai menghargai orang lain. Akan tetapi, toleransi akan berarti
jika diikuti orang lain karena sifatnya timbal balik.
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C. PENUTUP

Empat pilar adalah salah satu syarat yang membuat bangsa Indonesia
dapat berdiri kokoh, bersaing dengan bangsa lain. Oleh karena itu
para penyelenggara negara dan warga Indonesia harus meyakini
bahwa bangsa yang berkarakter akan mampu mewujudkan Indonesia
sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Untuk itu diperlukan adanya usaha sengaja untuk melakukan
penyadaran, pengembangan dan pemberdayaan menyangkut 4
(empat) pilar kehidupan berbangsa dan bernegara itu.

Urgensi pemahaman Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan
Bernegara karena berbagai persoalan kebangsaan dan kenegaraan
yang terjadi di Indonesia saat ini disebabkan karena pengabaian
terhadap esesnsi dan pengimplementasian Empat Pilar dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Liberalisme ekonomi terjadi
karena kita mengabaikan sila-sila dalam Pancasila terutama sila
Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab dan sila Keadilan Sosial Bagi
Seluruh Rakyat Indonesia. Konflik horizontal terjadi akibat kita lalai
pada Bhinneka Tunggal Ika.

Pemilihan terhadap nilai-nilai tersebuat adalah tidak lain untuk
mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat agar pelaksanaan
dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terus
dijalankan dengan tetap mengacu kepada tujuan negara yang dicita-
citakan, serta bersatu padu mengisi pembangunan agar bangsa ini
dapat lebih maju dan sejahtera (Tim Kerja Sosialisasi MPR, 2013).
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