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Salam 
Redaksi

Dalan 12 tahun terakhir 
Indonesia telah memasuki 
babak baru yang sering 

disepakati memasuki era reformasi. 
Konstelasi politik pun berubah, dari 
sistem pemerintahan otoriter menjadi 
pemerintahan yang demokratis. 
Indonesia pun menjadi salah satu 
negara yang dikategorikan sebagai 
negara besar yang menganut sistem 
pemerintah demokratis. Seringkali 
kita mendengar jika ada orang 
menanyakan identitas atau jati diri 
bangsa Indonesia, maka jawabnya 
adalah Pancasila. Dengan kata lain, 
ada semacam consensus bahwa 
Pancasila merupakan jati diri bangsa 
Indonesia. Salah satu karakter utama 
bangsa yang berjiwa Pancasila adalah 
mandiri, menjunjung tinggi toleransi, 
dan suka bergotong royong. Dalam 
Pancasila sangat sarat dengan 
nilai kemandirian sebagaimana 
terkandung dalam sila kedua yaitu 
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. 
Humanisme Pancasila adalah 
humanisme yang mengandaikan 
berkembangnya peradaban yang 
bersumber dari kemandirian bangsa. 
Tidak mungkin suatu bangsa akan 
mampu mandiri tanpa memiliki 
otonomi dalam mengembangkan 
peradaban. Di situ pula mengandung 
makna bahwa nasionalisme Indonesia 

adalah nasionalisme yang berakar 
pada kemanusiaan, yang menghargai 
dan ingin dihargai sebagai mahkluk 
pencipta peradaban.

Sementara itu, Pancasila juga sangat 
sarat mengandung nilai toleransi 
sebagaimana yang terkandung 
dalam sila keempat dan kelima. 
Toleransi adalah fondasi demokrasi 
dan hasrat untuk menerima dan 
memperlakukan sesama secara adil. 
Itulah sebabnya jati diri bangsa 
Indonesia adalah sikap toleran pada 
sesama manusia yang menembus 
batas-batas primordialisme seperti 
agama, etnis, ras, dan golongan. Jati 
diri bangsa yang toleran ini menjadi 
prinsip dasar bagi membangun 
masyarakat Indonesia yang plural 
dan multikultur. Dengan demikian 
Pancasila tidak hanya sesuai dengan 
multikulturalisme, tetapi sekaligus 
menjadi sumber energi dan landasan 
utama dalam upaya membangun 
masyarakat multikultur.

Akan tetapi  pada era demokratisasi  
ini Pancasila justru terkesan menjadi 
tidak populer, dan bahkan cenderung 
dilupakan, sehingga banyak yang 
menilai bangsa ini sedang mengalami 
krisis identitas atau jati diri. Mengapa 
Pancasila sekarang seolah-olah tidak 
mampu menjadi identitas diri bangsa 
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di tengah arus perubahan masyarakat? 
Berdasarkan pertimbangan itu, 
Jurnal Dialog Publik mengangkat 
tema ini untuk dibahas dari berbagai 
perspektif. Tujuan utamanya adalah:  
(1) Berkembangnya pemikiran dan 
kajian kritis dan objektif tentang 
relevansi dan visibilitas Pancasila 
dalam memecahkan masalah 
pembangunan bangsa dan negara di 
bidang ekonomi dan kesejahteraan 
dalam konteks kebutuhan dan 
dinamika sosial terkini; (2) 
berkembangnya pemikiran dan kajian 
kritis dan objektif tentang relevansi 
dan visibilitas Pancasila dalam 
memecahkan masalah radikalisasi 
kultural dan agama sebagai imbas 
dari pertentangan idiologis ekonomi 
politik dalam praktek pembangunan; 
(3) terumuskan strategi dan cara 
mengatasi pertentangan idiologis 
ekonomi politik pembangunan 
dengan menjadikan Pancasila 
sebagai acuan dalam perumusan 
kebijakan berdimensi ekonomi 
politik demokrasi berkeadilan 
sosial; dan (4) terumuskan strategi 
dan cara mengatasi sikap radikal 
berlandaskan etika politik demokrasi 
dan keadilan sosial sebagaimana 
terkandung dalam Pancasila untuk 
pembentukan subjek-subjek warga 
negara demokratis dalam perumusan 

kebijakan pembangunan.

Saifudin Zuhri menyoroti 
hubungan antara agama, khususnya 
Islam, negara, dan Ideologi Pancasila. 
Menurutnya Relasi antar ketigany 
yang dibayangkan saling mengisi dan 
melengkapi tidak jarang meruncing 
dan bahkan saling mendistorsi. Agama 
yang dibayangkan menjadi spirit 
religiusitas dan memberi inspirasi 
nilai-nilai moral cenderung bergeser 
ke episentrum ketatanegaraan 
bahkan pada tataran yang paling 
praktis sekalipun. Di sini agama 
bermain menjadi bagian dari politik 
praktis. Dominasi tafsir tunggal atas 
kebenaran menjadi sulit terelakkan 
ketika atas nama sebuah paham 
keagamaan keragaman menjadi 
kian dinafikkan dan diharamkan. 
Tak pelak Pancasila yang menjadi 
“rumah” bersama bersemayamnya 
kebhinekaan kian terancam dan 
mengkhawatirkan. 

Oleh karena itu menurut Saifudin 
dalam rangka merevitalisasi 
Pancasila di tengah maraknya 
gerakan radikal, mendesak untuk 
ditelaah apa kira-kira faktor yang 
menyebabkan radikalisme itu kian 
bersemai di kalangan komunitasnya. 
Sudah saatnya agama tidak hanya 
berorientasi pada keakhiratan, 
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melainkan perlu dibumikan. Sudah 
saatnya diakhiri pengurasan energi 
umat beragama dari perdebatan, 
perselisihan dan persaingan pada aras 
dogmatis-teologis ke dalam persoalan 
nyata yang dihadapi umatnya, 
seperti kemiskinan, kebodohan, 
dan degradasi lingkungan. Dengan 
menjadikan ketiga hal tersebut 
sebagai musuh bersama (common 
enemy) maka diharapkan agama dan 
institusinya dapat memberi solusi 
alternatif sekaligus sebagai pengalihan 
(avoiding) terhadap persaingan dan 
perseteruan yang tidak produktif 
selama ini. Bersamaan dengan 
itu Pancasila juga perlu menjadi 
ideologi terbuka, bukan monopoli 
kekuatan politik tertentu. Dengan 
demikian partisi publik diberi ruang 
seluas-luasnya untuk menafsirkan 
dan mengimplementasikan nilai-
nilainya.

Melalui  Direktur Bina Ideologi 
dan Kesbang Ditjen Kesbangpol 
Kementerian Dalam Negeri, Didik 
Suprayitno, menjelaskan bahwa 
pemerintah berkomitmen tinggi 
untuk merevitalisasi Pancasila. 
Langkah-langkah yang diambil 
oleh Kemendagri diantaranya 
mengeluarkan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri No. 44 Tahun 2009 
tentang Pedoman Kerjasama 
Departemen Dalam Negeri dan 
Pemerintah Daerah dengan 
Organisasi Kemasyaraktan dan 
Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam 
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 
Dalam Negeri. Kemudian dalam 
rangka mengambil langkah-langkah 
sistemik dan berkelanjutan sebagai 

upaya mempelopori dan mendorong 
revitalisasi dan reaktualisasi 
nilai-nilai Pancasila, sekarang  ini  
Menteri Dalam Negeri juga sudah 
menandatangani Peraturan Menteri 
Dalam Negeri  No. 29 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemerintah Daerah 
Dalam Rangka Revitalisasi dan 
aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila.

Sementara itu, masih Sugeng 
Bayu Wahyono menganalisis corak 
keberagamaan yang cenderung 
meneguhkan identitas tunggal yang 
kurang sesuai dengan kebinekaan 
sebagaimana ada dalam Pancasila. 
Sebagaimana  dapat kita saksikan 
bersama dalam duabelas tahun 
terakhir, yang lebih berkembang 
adalah pemahaman agama yang  
skriptualistik, normatif, dan 
hegemonik, dan bahkan agama 
mengalami proses instrumentalisasi 
bagi upaya penyeragaman identitas 
baik secara politik maupun 
kebudayaan. Bayu menganjurkan 
perlunya pemahaman agama yang 
lebih pas dengan nilai Pancasila, yaitu 
pemahaman secara historiografik di 
mana agama akomodatif terhadap 
demokrasi dan mengakui kultur 
lokal. Dengan kata lain, pemahaman 
agama yang dialektik, inklusif, dan 
substantif, akan mampu menjadikan 
agama sebagai salah satu komponen 
sistem masyarakat yang berbasis 
multikulturalisme.

Sementara itu Suroso menekankan 
perlu ada kesadaran bersama 
dalam mengimplementasikan 
nilai-nilai budaya bangsa melalui 
pendidikan, kepemimpinan, dan 
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campur tangan media untuk 
menyosialisasikan Pancasila sebagai 
ideologi bangsa, berisi nilai-nilai 
luhur yang mempersatukan dan 
menyejahterakan bangsa. Untuk 
itu Suroso mengingatkan agar 
mempraktikkan nilai ketuhanan 
dan kemanusiaan Pancsila dalam 
pemberdayaan orang miskin, 
selain dilakukan secara formal di 
pendidikan formal, informal, dan 
nonformal, juga diformulasikan 
dalam praktik berbangsa dan 
bernegara. Pada aras sosialisasi 
Pancasila, perlu penekanan lebih 
dalam praktik berbangsa dilaksnakan 
dalam pendidikan seperti yang 
telah dirumuskan oleh para pendiri 
bangsa. Setikaknya setiap warga 
negara mengerti dan mempraktikkan 
nilai dasar ketuhahan, kemanusiaan, 
dan persatuan Indonesia.

Akhirnya, Ave Lefaan menyoroti 
problem Papua yang belakangan 
dinamika politiknya agak pasang 
dan menegangkan. Untuk mengatasi 
persoalan Papua, Ave mengingatkan 

perlunya membangun Papua dalam 
konteks keindonesiaan berarti juga 
harus mengedepankan negosiasi 
untuk mengkonstruksi identitas yang 
cair, sebuah identitas yang meng-
“atas”-i kekentalan golongan, etnis, 
dan agama. Papua adalah tanah 
damai, karena itu harus senantiasa 
ada komunikasi konstruktif, dan 
menata Papua dengan hati. Menata 
denan hati terjemahannya adalah 
dengan pembangunan yang ramah 
pada kondisi lokal Papua. Lebih 
sensitif dan menghargai hukum adat, 
serta mengutamakan partisipasi 
penduduk lokal. Pilihan jenis dan 
kecepatan program pembangunan 
harus disesuaikan dengan kapasitas 
dan pemahaman masyarakat lokal.

Dengan demikian harapan yang 
besar bagi bangsa indonesia di era 
reformasi adalah Pancasila semakin 
digandrungi dan dijadikan rujukan 
dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara dalam 
mewujudkan ketahanan masyarakat 
yang sejahtera.
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Wawancara 
Khusus

Ditjen Kesbangpol Kementerian 
Dalam Negeri. Berikut ini petikan 
hasil wawancaranya:

Apakah Anda sependapat bahwa 
Pancasila sekarang ini terkesan kurang 
populer di kalangan warga masyarakat, 
dan kira-kira disebabkan oleh faktor apa? 

Pancasila akhir-akhir ini memang 
terkesan seperti dilupakan. Dulu 
anak-anak SD saja sudah hafal 
Pancasila, tetapi  sekarang tidak lagi. 
Namun  ada  beberapa pemerintah 
daerah mengambil langkah-langkah 
untuk mengembalikan semangat 
mengidolakan Pancasila, misalnya 

Pemerintah menyadari bahwa sejak 
era reformasi, Pancasila sebagai 
ideologi negara semakin kurang 

populer. Arus globalisasi yang makin 
deras dan meningkatnya paham-paham 
keagamaan menjadi salah satu faktor 
ketidakpopuleran Pancasila. Meskipun 
sebagian besar Partai Politik mengaku 
berasaskan Pancasila, tetapi kurang 
menjadikan Pancasila sebagai wacana 
utama dalam diskusi maupun dalam 
garis perjuangan partai. Sementara itu 
di beberapa instansi pemerintah pun 
gaung Pancasila juga terasa lemah, 
tidak seperti pada era sebelumnya. 
Di kalangan masyarakat pun, apalagi 
di kalangan anak muda, Pancasila 
tidak menjadi wacana utama dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Atas pertimbangan tersebut, 
dan untuk mengetahui apa rencana 
pemerintah dalam upaya meningkatkan 
kembali peran Pancasila sebagai 
ideologi negara, tim redaksi Jurnal 
Dialog Publik mengadakan wawancara 
khusus dengan Dr. Didik Suprayitno, 
Direktur Bina Ideologi dan Kesbang 

Dr. Didik Suprayitno

(Direktur Bina Ideologi dan Kesbang 
Ditjen Kesbangpol Kementerian 
Dalam Negeri) 
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seperti untuk mengurus KTP harus 
menyebut Pancasila lebih dulu dan  
atau menyanyikan lagu Indonesia 
Raya. Menurutnya perhatian 
generasi muda sekarang terhadap 
Pancasila karena setelah reformasi 
orang seolah memperoleh kebeasan 
tanpa batas. Semboyannya seperti 
“sekali merdeka, merdeka sekali”. 
Jadi Pancasila seolah-olah tidak 
diperlukan lagi. Kondisi ini jelas  
memprihatinkan, karena orang 
tidak mau mengamalkan nilai-nilai 
Pancasiala, sehingga boleh jadi 
konflik banyak terjadi di mana-mana 
sekarang ini karena melupakan 
Pancasila. Orang sekarang tidak 
lagi mengedepankan sikap ramah, 
toleran, saling menghargai, dan 
gotong-royong. Implementasi nilai-
nilai Pancasila semakin jarang 
dilakukan. 

Memang harus kita akui bahwa 
ketika era Orde Baru Pancasila 
sangat populer, tetapi masyarakat  
menilai Pancasila pada masa itu 
hanya didengung-dengungkan,  
hanya sebagai wacana, hanya sebatas 
mata pelajaran, tetapi dalam praktek 
banyak terjadi pelanggaran, tindak 
pidana korupsi dan pelanggaran 
HAM, yang justru  nyimpang dari 
nilai-nilai Pancasila. Pancasila hanya 
dijadikan sebagai alat kekuasaan. 
Oleh karena itu Kementerian Dalam 

Negeri akan melakukan program 
revitalisasi nilai-nilai Pancasila, 
sesuai dengan penegasan  Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono ketika 
menyampaikan sambutan pada 
peringatan Hari Lahir Pancasila 
tanggal 1 Juni 2011.   

Upaya-upaya apa yang telah 
dilakukan Pemerintahuntuk mendorong  
masyarakat kita agar kembali gandrung 
mengamalkan nilai-nilai Pancasila? 

Langkah-langkah yang diambil 
oleh Kemendagri diantaranya 
mengeluarkan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri No. 44 Tahun 2009 
tentang Pedoman Kerjasama 
Departemen Dalam Negeri dan 
Pemerintah Daerah dengan 
Organisasi Kemasyaraktan dan 
Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam 
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 
Dalam Negeri. Kemudian dalam 
rangka mengambil langkah-langkah 
sistemik dan berkelanjutan sebagai 
upaya mempelopori dan mendorong 
revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai 
Pancasila, sekarang  ini  Menteri Dalam 
Negeri juga sudah menandatangani 
Peraturan Menteri Dalam Negeri  
No. 29 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemerintah Daerah Dalam Rangka 
Revitalisasi dan aktualisasi Nilai-
Nilai Pancasila.  Permendagri 
tersebut merupakan pelaksanaan 
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dari UU No. 32 Taqhun 2004 Pasar 4 
dan Pasal 27 sebagai sumber utama 
dan pedoman program penguatan 
ideologi Pancasila serta menjadi 
landasan hukum  bagi penetapan 
kebijakan sekaligus operasionalisasi 
Penyelenggaraan pemerintah daerah 
di bidang ideologi. Kementerian 
dalam Negeri juga melakukan 
berbagai program kegiatan antara 
lain: (1) Forum Fasilitasi Daerah 
dalam rangka penguatan ketahanan 
bangsa; (2) Forum Dialog Pencegahan 
pengaruh ideologi lain terhadap 
nilai-nilai ideologi Pancasila; (3) 
Penguatan Penghayatan Ideologi 
Pancasila di kalanagan masyarakat; 
(4) Fasilitasi Pemasyrakatan 
Pancasila di lingkungan perguruan 
tinggi; dan (5) Forum Dialog Lintas 
Generasi. Forum-forum tersebut 
sudah dilakukan  di empat Provinsi 
yakni Sumatera Selatan, Kalimantan 
Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan 
Jawa Timur. 

Apakah sistem politik yang digunakan 
saat ini sesuai dengan nilai-nilai 
Pancasila?

Sistem politik sekarang ini 
sebenarnya masih dalam koridor 
Pancasila, namun dalam prakteknya 
mungkin masih perlu ditingkatkan 
lagi. Seperti dalam UU No. 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintah Daerah 
secara ekplisit mencantumkan 
perlunya pengamalan Pancasila. 
Juga Pasal 27 menyebutkan Kepala 
Daerah harus memegang teguh 
dan mengamalkan Pancasila, UUD 
45 dan seterusnya. Bahkan dalam 
PP 38 Tahun 2007, daerah juga 

di haruskan mengamalkan dan 
mengimplementasikan Panacasila. 
Jadi sebenarnya sistem politik 
kita sekarang sudah baik, hanya 
karena kebebasan yang berlebihan 
sehingga banyak yang meninggalkan 
Pancasila. Namun demikian 
sejauh ini Pancasila tetap menjadi 
pegangan hidup bangsa Indonesia. 
Khusus terkait dengan Pemilihan 
Kepala Daerah secara langsung 
perlu dievaluasi kembali. Sudah 
sekitar 160 kepala daerah terjerat 
kasus korupsi. Ini menunjukkan 
sistem tersebut punya ekses 
negatif terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan. Karerna untuk 
menjadi calon Bupati, Walikota, dan 
Gubernur membutuhkan modal 
besar, sementara gaji yang nanti 
mereka dapat relatif kecil, sehingga 
bisa dimaklumi kalu kemudian 
mereka melakukan upaya-upaya lain 
yang cenderung menyimpang dari 
nilai-nilai Pancasila. Karena itu UU 
Pemerintah Daerah akan direvisi dan  
sekarang sedang dalam pembahasan. 
Khusus Pemilihan Gubernur yang 
kewenangannya tidak terlalu luas 
akan dipilih melalui DPRD saja, 
sedangkan Wakil Gubernur di ambil 
dari pejabat karir. 

Apakah Prilaku para elite politik sudah 
mengindahkan nilai-nilai Pancasila? 

Dalam praktek politik sebenrnya 
mereka sudah mengamalkan nilai-
nilai Pancasila, tetapi memang harus 
lebih ditingkatkan lagi. Mereka dan 
kita semua pada prinsipnya harus 
terus belajar bagaimana beretika 
dan berkomunikasi sesuai dengan 
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nilai-nilai Pancasila, khususnya soal 
sopan santun. Sekarang terkesan 
kurang memandang penting adanya 
sopan santun politik ini, sehingga 
banyak di antara para elite politik 
saling menyalahkan. Ke depan perlu 
menggunakan nilai Pancasila agar 
elite politik lebih mengedepankan 
dialog daripada saling-menyerang 
yang adakalanya justru menjadikan 
komunikasi politik kurang berjalan 
lancar. 

Apakah sistem ekonomi kita sekarang 
sudah sesuai dengan nilai-nilai pancasila 
yang sosialistik atau cenderung liberal 
kapitalisti? 

Sebenarnya tidak ada istilah 
ekonomi Pancasila. Kalau kita 
mengacu pada  UUD 1945, memang 
ada kaitannya dengan Pancasila. 
Keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia di UUD 1945 
juga dicantumkan pada Pasal 33 
dan 34 untuk kesejahteraan rakyat. 
Sebenarnya arahnya sudah baik, tetapi 
eforia demokrasi kita lebih mengarah 
pada masalah politik, sehingga maslah 
kesejahteraan (ekonomi) dilupakan. 
Jadi sebenarnya pemerintah, 
baik pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah sudah terus 
berupaya, namun untuk mencapai ke 
situ diperlukan perjuangan panjang. 
Apalagi berbicara tentang adil, 
ukurannya itu kadang-kadang sulit 
diterapkan. Mungkin ukuran paling 
sederhana adalah kalau keinginan 
dan kebutuhan masyarakat sudah 
merasa terpenuhi. Ke depan memang 
perlu diupayakan secara serius, agar 
sistem ekonomi kita tidak terlalu 

liberal, tetapi campuran antara liberal 
dan sosialisme dengan mengokohkan 
bangunan ekonomi utama, yaitu 
koperasi.

Sekarang ada wacana dan gerakan 
yang menginginkan Indonesia sebagasi 
negara Islam. Apakah ini terjadi karena 
Pancasila kurang dipopulerkan?  

Ada empat pilar dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara yang 
tidak boleh ditawar-tawar lagi, 
yakni Pancasila, UUD 1945, Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI), dan Bhineka Tuggal Ika. 
Pancasila sudah tidak bisa diubah-
ubah lagi karena bersumber dari nilai 
dan sejarah bangsa kita sendiri. UUD 
1945 telah menjadi sumber hukum. 
NKRI itu sudah harga mati dari 
Sabang sampai Merauke, demikian 
juga dengan kebhinekaan itu sudah 
menjadi suatu kesatuan yang tidak 
bisa diubah-ubah lagi. Jadi kalau 
kemudian ada yang mengatakan 
atau menginginkan Indonesia 
menjadi negara Islam dan lain-
lain, maka mereka itu perlu diberi 
pamahaman. Kepada mereka yang 
terindikasi melakukan kesalahan 
tersebut, pencegahannya dilakukan 
dengan tiga pendekatan. Pertama, 
pendekatan kultural; dengan 
mengedepankan aspek kognitif, 
yaitu dengan melakukan kegiatan 
yang bersifat memberi pemahaman 
dan menambah wawasan tentang 
ideologi Pancasila, masalah 
keagamaan, kebangsaan, demokrasi 
dan hak-hak azasi manusia. Kedua 
pendekatan struktural,  pendekatan 
ini mengedepankan aspek relasi atau 
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hubungan komunikasi secara intens 
melalui pengembangan program 
yang melibatkan stakeholder, dan  
ini terlah dilakukan oleh pemerintah 
secara rutin. Ketiga pendekatan 
hukum; apabila ada tindakan 
yang jelas-jelas melanggar hukum 
maka dikenakan tindakan hukum 
setelah melalui proses pengadilan. 
Sampai saat ini, pendekatan kultural 
Kementerian Dalam Negeri sudah 
melakukan kerjasama dengan 
organisasi-organisasi masyarakat 
dan perguruan tinggi. Programnya 
meliputi cinta tanah air, ideologi 
Pancasila,  wawasan kebangsaan, 
dan penguatan bela negara. Bentuk 
kegiatannya seperti seminar dan 
sosialisasi. Selain itu juga dilakukan 
forum fasilitasi daerah dalam rangka 
penguatan pertahanan bangsa,  
forum dialog pencegahan pengaruh 
ideologi lain terhadap nilai-nilai 
ideologi Pancasila. 

Bagaimana sebaiknya menata 
hubungan antara agama dan negara 
yang berdasarkan Pancasila dan 
mensinkronkan praktek penyelenggaraan 
negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila 
sehingga tidak bertentangan dengan 
nilai-nilai agama? 

Kalau kita masih pada tataran 
konsep hukum. Dalam UUD 1945 
disebutkan negara menjamin dan 
melindungi kehidupan agama. 
Kemudian sila pertama dalam 
Pancasila dalah Ketuhanan Yang 
Maha Esa. Kalau pada tataran 
pemerintahan, ada UU No. 32 tahun 
2004 yang mengatur kewenangan 
pemerintah pusat meliputi enam 

bidang, yakni politik, pertahnan, 
keamanan, moneter/fiskal, dan 
agama. Kemudian ada 31 urusan 
(bidang) menjadi kewajiban 
Pemerintah Daerah. Secara fungsional 
masalah ini sebenarnya menjadi 
kewenangan Kementerian Agama. 
Kementerian Dalam Negeri  sifatnya 
memfasilitasi Pemerintah Daerah 
untuk mengatur regulasinya.

Kenapa muncul gerakan dan 
tindakan radikal termasuk terorisme dan 
bagaimana upaya mencegahnya? 

Radikalisme itu muncul 
kemungkinan disebabkan oleh 
beberapa faktor, di antaranya: (1) 
mereka memang kurang mengakui 
Pancasila, karena telah mengalami 
degradasi terhadap nilai-nilai 
Pancasila. Ideologi yang mereka 
anut tidak sejalan dengan ideologi 
negara Pancasila; (2) karena mereka 
merasakan diperlakukan tidak 
adil, dimarjinalkan; dan (3) karena 
berkembang rasa ketidakpuasan 
dengan pembangunan yang 
dilakukan, dan  sistem pemerintahan 
yang sekarang berlaku. Mengingat 
radikalisme kalau dibiarkan akan 
mengganggu keutuhan NKRI, maka 
perlu ada upaya deradikalisasi dalam 
rangka mencegah eskalasi yang lebih 
besar dan luas dari gerakan radikal 
tersebut. Satu-satunya cara untuk 
menghilangkan radikalisme adalah 
dengan harus tetap secara terus 
menerus memberi pengertian dan 
bimbingan.

Apakah sekarang Pemerintah sudah 
secara konsekwen telah mengamalkan 
nilai-nilai Pancasila dalam praktek 
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pemerintahan?

Sebenarnya penilaian dalam 
hal ini relatif, dan saya tidak pada 
posisi menjawab itu, biarlah publik 
yang menilai. Walaupun demikian 
pada tataran instrumental semua 
sudah diatur, mulai dari UUD 
1945, kemudian melahirkan UU di 
bawahnya, sampai PP, Perpres, dan  
Perda, telah mengatur bagaimana 
praktek pemerintahan yang sesuai 
dengan semangat Pancasila. Hanya 
saja dalam implementasi masih perlu 
penyempurnaan, karena kita masih 
dalam masa transisi. Tapi kita harus 
optimis, bahwa ke depan tata kelola 
pemerintahan akan lebih baik sesuai 
dengan nilai-nilai Pancasila. Tidak 
perlu pesimis, karena pesimis hanya 
menjadi sumber frustasi yang tidak 
baik untuk kita ajarkan pada generasi 

mendatang. Pancasila adalah sumber 
optimisme, kita harus yakin itu.

Apakah model sosialisasi dan 
internalisasi nilai-nilai Pancasila seperti 
P4 dulu perlu dilaksanakan lagi?

Prinsipnya masih relevan,  
tetapi sudah harus dikurangi dan 
disesuaikan dengan perkembangan. 
Jadi modelnya bukan lagi hanya 
semacam penataran atau seminar-
seminar yang lebih bersifat teoretis 
saja, tetapi sebaiknya dalam bentuk 
Trainer of Trainer (TOT), simulasi, 
dan kegiatan-kegiatan rekreatif lain, 
agar lebih mengarah pada penekanan 
bagaimana mengamalkan Pancasila. 
Model yang lebih praktis, kita sendiri 
perlu memulai dari kehidupan  
sehari-hari dengan  mengamalkan 
nilai-nilai Pancasila. 
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Menyadari akan faktra 
sosiologis dan fakta historis 
itu para pendiri bangsa telah 

beberapa kali melakukan eksperimen 
politik untuk memecahkan problem 
partikularistik tersebut dalam 
kerangka membangun negara bangsa 
(nations state).  Salah satu di antaranya 
adalah sebuah konsensus politik 
yang diprakarsai oleh segenap tokoh 
perintis kemerdekaan, yang dikenal 
sebagai Sumpah Pemuda 1928. Akan 
tetapi  dalam perjalanan selanjutnya 
tetap kurang efektif menetralisir tarik 
menarik kepentingan politik yang 
berbasis aliran. Proses itu hingga 
sekarang terus berlangsung, masing-
masing  tetap berusaha melakukan 
praktik peneguhan identitas 
kelompok. 

Berbagai peristiwa kerusuhan yang 
berlatarbelakang agama seperti amuk 
massa di Cikeusik, Pandegelang, 
Banten yang menewaskan 3 orang 
Ahmadiyah, dan kemudian di 
Temanggung  yang membakar dan 
merusak 3 gereja menunjukkan 
bahwa masih ada saja kekuatan 
kelompok yang mengingkari 
keberagaman sebagai identitas 
keindonesiaan. Merespons atas 

Fakta sosiologis  
menunjukkan bahwa 

heterogenitas telah menjadi 
ciri yang demikian mapan 

dan kuat dalam masyarakat 
di Indonesia.. Dalam agama, 
kelompok etnis, pengalaman 

sejarah, dan kondisi 
geografis terdapat variasi 

yang besar antara berbagai 
kelompok penduduk, dan 

masing-masing berpotensi 
berkembang menjadi 

identitas partikularistik. 
Sementara itu, fakta historis 

juga menunjukkan bahwa 
apa yang disebut sebagai 
cultural solidarity groups 
atau juga dikenal sebagai 

aliran, terus mewarnai 
perjalanan sejarah 

nusantara.
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peristiwa tersebut, negara memang 
sudah semestinya berperan penting 
dalam upaya melindungi warganya, 
dan perlu terus bersikap tegas dalam 
menangani tindak kekerarasan. 

Akan tetapi ada baiknya juga 
melihat terancamnya kebinekaan 
sebagai identitas keindonesiaan itu 
melalui cara yang lebih introspektif. 
Artinya, ada upaya reflektif dan 
mawas diri bahwa jangan-jangan 
cara beragama kita selama ini 
memang cenderung meneguhkan 
identitas tunggal. Sebagaimana  
dapat kita saksikan bersama dalam 
duabelas tahun terakhir, yang lebih 
berkembang adalah pemahaman 
agama yang  skriptualistik, 
normatif, dan hegemonik, dan 
bahkan agama mengalami proses 
instrumentalisasi bagi upaya 
penyeragaman identitas baik secara 
politik maupun kebudayaan. 
Kenyataan menunjukkan bahwa 
agama telah sering kali terbukti 
menjadi alat legitimasi kepentingan 
posisi kekuatan tertentu, baik politik, 
ekonomi, sosial, maupun kultural. 
Dalam posisi seperti itu, kemudian 
agama menjadi narasi besar yang 
dominatif, dan kemudian kehilangan 
sentuhan lokal yang sarat kearifan 
dan humanisme. 

Repotnya dalam posisinya 
sebagai narasi dominan itu 
agama kemudian menggunakan 
strategi yang berorientasi pada 
pemurnian dengan tujuan mengatur, 
mengontrol, dan mendisiplinkan 

segenap produksi lokalitas. Dengan 
mewarisi konstruksi kekuatan yang 
mendominasi dan mensubordinasi 
yang dilakukan oleh modernisasi, 
agama kemudian juga tampil sebagai 
kekuatan dominatif yang melakukan 
tekanan kepada apa saja yang bersifat 
lokal. Pemurnian ajaran agama 
yang dijadikan program utama, 
membawa implikasi menempuh cara 
homogenisasi atau penyeragaman 
terhadap entitas kebudayaan lokal. 
Puritanisasi agama sebagai sebuah 
gerakan politik dan kebudayaan, 
selepas rezim pemerintahan Orde 
Baru yang memarjinalkannya, 
kemudian justru tampil menjadi 
fotocopy-nya dengan melakukan 
model gerakan mirip kekuatan 
dominatif yang mensubordinasikan 
eksistensi entitas lokal. Gerakan  
agama puritan itu juga meminjam 
instrumen hegemonik dari kekuatan 
yang selama ini merepresinya, untuk 
kemudian dengan menggunakan 
strategi yang sama menekan dan 
memarginalkan produksi lokalitas.  

Pada proses selanjutnya agama 
kemudian melihat lokal harus 
ditarik dan dipaksa  seperti yang 
terjadi di pusat asalnya sehingga 
produksi lokalitas harus dimurnikan, 
diluruskan dan dibina, sekaligus 
dikontrol. Implikasinya agama 
kemudian menjadi kehilangan 
sentuhan lokal, sehingga agama 
menjadi tampil garang dan kehilangan 
watak dasarnya yang humanistik. 

Padahal jika ditelusuri mulai awal 
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sejarah kelahirannya, agama pada 
prinsipnya merupakan reaksi atas 
sistem politik yang dehumanistik, 
sehingga watak dasar sebuah agama 
sejak awal adalah humanisme. Para 
nabi agama apa pun pada dasarnya 
adalah tokoh humanis yang mampu 
menjawab tantangan zaman, yang 
pada zamannya itu dalam situasi 
dehumanistik. Dengan melakukan 
refleksi dan kontemplasi di tempat-
tempat sepi, para nabi mendapatkan 
wahyu  dari Tuhan yang kemudian 
dijadikan spirit utama melawan 
otoriterianisme yang dehumanistik. 
Jadi semangat agama yang dibawa 
oleh para nabi, pada hakekatnya 
adalah kekuatan keilahian yang 
membebaskan manusia dari 
berbagai bentuk penindasan, 
deskriminasi, dan eksploitasi, bukan 
untuk menyeragamkan terhadap 
perbedaan. Oleh karena itu,  agama 
akan bisa menjadi ukuran kebenaran, 
tergantung sejauh mana agama 
punya komitmen emansipatoris dan 
solidaritas yang dibuktikan dalam 
praksis dialog antarkebudayaan 
(termasuk antaragama), dan 
perjuangan pembebasan pada kaum 
lemah.

PembebasanA. 

Akan tetapi agama dalam 
perkembangan selanjutnya sering 
kali tidak luput dari tekanan 
untuk meligitimasi tindakan yang 
terkadang dehumanistik. Dalam 
pandangan Hegel Muda salah 
satu penyebabnya adalah karena 

Tuhan diposisikan sebagai asing 
dan hanya obyek, sehingga agama 
dalam prakteknya justru menjadi 
sumber aliniasi. Dengan pemahaman 
seperti itu, manusia kemudian 
menjadi teraliniasi dengan alam, 
dirinya sendiri, dan dengan sesama 
manusia. 

Dalam pada itu menarik disimak, 
bahwa pada tataran praksis agama 
menunjukkan wajah yang mendua, 
terkadang menampakkan diri apa 
yang oleh Gregory Baum (dalam 
bukunya yang berjudul  Religion 
and Alienation, Marquette: Paulist 
Press, 1975) disebut sebagai liberating 
(yang membebaskan), tetapi pada 
suatu saat tidak jarang justru 
tampak sebagai enslaving (yang 
menundukan). Mengikuti tesis ini, 
dapat diungkapkan pernyataan 
hipotetik, bahwa semakin agama 
berorientasi normatif-skriptualistik, 
maka semakin menunjukkan karakter 
penundukannya. Sebaliknya, 
semakin agama membuka diri untuk 
dipahami secara historis dalam 
perspektif ilmu pengetahuan, maka 
akan terbuka watak pembebasannya. 

Baum mensintesakan antara 
paradigma teologi yang menganggap 
bahwa agama adalah sesuatu yang 
baku dan obyektif, bukan suatu 
yang subyektif, dan paradigma 
humanistik-historis yang senantiasa 
berbeda dalam memaknai realitas. 
Dengan kerangka sintetik antara 
sisi normatif dan historis tentang 
realitas melalui kacamata sosiologi 
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pengetahuan Karl Mannheim, Baum 
menawarkan titik sintetik yang 
tercermin dalam pandangannya 
tentang emansipasi dan solidaritas. 
Artinya,  diskursus kebenaran ditarik 
jauh dari hanya soal obyektivitas 
dan subyektivitas menuju diskursus 
sejauh mana kebenaran tersebut 
mencerminkan misi pembebasan 
pada kaum tertindas yang didasari 
oleh komitmen emansipatoris dan 
dialog yang didasari oleh komitmen 
solidaritas. 

Senada dengan itu, Amin 
Abdullah (dalam bukunya berjudul 
Studi Agama: Normativitas dan 
Historisitas, Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 1995) memahami agama juga 
bisa dengan perspektif historis, dalam 
arti agama tidak bisa dipisahkan 
dari kesejarahan (historiografi) dan 
kehidupan manusia yang berada 
dalam ruang dan waktu. Agama 
terangkai oleh konteks kehidupan 
pemeluknya, dan karena itu, akses 
pemahaman manusia terhadap 
realitas transendental agama (dimensi 
normatif agama) tidak akan pernah 
persis seperti apa yang dikehendaki 
Tuhan. Oleh karena itu sangatlah 
naif jika ada manusia beragama yang 
mengklaim diri sebagai satu-satunya 
pemilik kebenaran transendental. 

Memaknai agama dalam konteks 
historiografi, menjadikan sosiologi 
pengetahuan memiliki urgensi 
untuk mengembangkan wawasan 
diskursus keagamaan. Agama tidak 
terus tampil sebagai wilayah yang 

tak tersentuh pikiran manusia, tetapi 
selalu bersuara dan berada dalam 
setting dialektika peradaban sejarah 
manusia. Agama dapat ditempatkan 
dalam wilayah rasionalitas 
kebudayaan yang selalu terbuka 
untuk dinegosiasikan, dialog, dan 
jika perlu resistensi. 

Sebuah perangkat norma, apa pun 
latar belakangnya, entah itu politik, 
tradisi, demikian pula agama mesti 
perlu dimintai pertanggung jawaban, 
mengapa seperangkat norma itu 
mengatur tindakan manusia. Dengan 
demikan setiap sistem normatif mesti 
membuka diri bagi diskursus, tidak 
menjadi entitas ideologis tertutup. 
Sudah banyak fakta menunjukkan, 
ketertutupan sebuah ideologi, 
senantiasa menghasilkan pengikut 
yang memilih cara kekerasan, dan 
secara tidak sadar mendorong 
terciptanya dehumanisasi. Yang 
terjadi tidak lebih hanya sekadar 
penundukan kesadaran manusia 
yang menjadikannya sebagai obyek 
dan dicabut otonomi subyektifnya. 
Saat itulah, ideologi termasuk agama 
mulai ikut menjadi bagian dari proses 
hegemonisasi manusia.  

Pemahaman agama secara 
historiografik itulah yang akan 
dapat mendorong agama akomodatif 
terhadap demokrasi dan mengakui 
kultur lokal. Dengan kata lain, 
pemahaman agama yang dialektik, 
inklusif, dan substantif, akan mampu 
menjadikan agama sebagai salah 
satu komponen sistem masyarakat 
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yang berbasis multikulturalisme. 
Dalam konteks masyarakat 
Indonesia, munculnya isu perlunya 
pengembangan civil society misalnya, 
agama akan dapat sebagai penguat 
masyarakat sipil sepanjang tidak 
mempunyai pretensi untuk hanya 
sekadar memberi labelisasi dengan 
nama “masyarakat madani”  yang 
secara historis tidak dikenal di 
Indonesia. 

Relevansi PancasilaB. 

Dalam suatu kesempatan 
berdiskusi dengan Haryatmoko, 
mengutip pandangan 
posmodernisme, ia mengatakan 
bahwa orang sekarang ini kehilangan 
keyakinan akan masa depan yang 
revolusioner. Ideologi politik menjadi 
tidak menarik lagi, demikian pula 
bentuk-bentuk militanisme. Kedua 
hal itu hanya menarik bagi mereka 
yang kalah dalam persaingan. 
Kekecewaan-kekecewaan terhadap 
janji kemajuan dan kebahagiaan 
yang tak pernah terpuaskan 
akhirnya membawa pada terjadinya 
demistifikasi utopia yang pernah 
menjadi acuan utama modernisme.

Oleh karena itu kalau sekarang kita 
mendiskusikan ideologi Pancasila, 
jangan-jangan kita sekarang ini 
juga termasuk bangsa yang sedang 
kalah dalam persaingan. Ketika kita 
memasuki apa yang sering dikenal 
sebagai era globalisasi, tidak ada satu 
sektor pun yang dapat diandalkan 
ikut bermain dalam percaturan 

global. Pada sektor pertanian yang 
sebelumnya merupakan sektor 
andalan dan sekaligus merupakan 
karakter sebagai negara agraris-
maritim, tetapi sekarang pada sektor 
ini kita kalah bersaing. Ironisnya 
sebagai sebuah negara agraris-
maritim justru kita sekarang menjadi 
pengimpor beras, jagung, kedelai, 
gula, dan bahkan garam. 

Memang harus kita akui, ideologi 
Pancasila yang telah disepakati 
sebagai dasar negara,  pernah begitu 
populer dalam era Soekarno dan era 
Soeharto. Akan tetapi pada kedua 
era tersebut sayangnya Pancasila 
tidak pernah digunakan sebagai 
spirit utama kemandirian bangsa. 
Pada era Soekarno, memang pernah 
didengungkan Ekonomi Berdikari, 
tetapi karena tidak terdapat 
perencanaan ekonomi yang jelas, 
akhirnya janji kemakmuran tidak 
dapat diwujudkan, dan bahkan 
perekonomian mengalami masa yang 
begitu buruk. Pancasila pada era 
Soekarno hanya efektif digunakan 
sebagai ideologi pemersatu bangsa, 
tetapi gagal menjadi instrumen utama 
dalam mewujudkan kesejahteraan 
bersama.

Pada era pemerintahan Soeharto, 
Pancasila dipakai secara efektif 
sebagai landasan politik, ekonomi, 
dan kehidupan sosial-budaya. Di 
bidang politik, Pancasila secara 
perlahan tapi pasti mampu menjadi 
asas tunggal bagi semua organisasi 
politik dan organisasi massa. Bahkan 
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organisasi politik yang sebelumnya 
menggunakan Islam sebagai asas, 
akhirnya bersedia menerima 
Pancasila sebagai asas. Melalui 
kegiatan yang populer disebut 
sebagai P4, Pancasila dalam era Orde 
Baru tersosialisasi secara intensif 
ke berbagai kalangan masyarakat. 
Akan tetapi karena negara tampil 
begitu kuat dan dominan, akhirnya 
dipakai oleh penguasa sebagai 
instrumen kemapanan kekuasaan. 
Monopoli tafsir kebenaran atas 
rumusan Pancasila oleh penguasa 
Orde Baru, menjadikan Pancasila 
sebagai ideologi tertutup. Dengan 
menerapkan prinsip we and others, 
Pancasila oleh penguasa Orde Baru 
dipakai menjadi alat meminggirkan 
lawan-lawan politik. 

Pancasila juga dijadikan 
sebagai dasar utama dalam politik 
pembangunan pada era Orde Baru 
dengan modernisasi sebagai pilihan 
utama. Pemerintah pada waktu itu 
yakin betul, bahwa modernisasi akan 
mampu mewujudkan masyarakat 
adil makmur berdasarkan Pancasila. 
Akan tetapi Pancasila tidak menjadi 
landasan kemandirian bangsa, 
sehingga proses modernisasi yang 
begitu intensif justru menjadikan 
bangsa Indonesia masuk dalam situasi 
ketergantungan yang semakin akut. 
Melalui modernisasi yang bercita-cita 
mewujudkan masyarakat industri 
yang ditopang oleh sektor pertanian 
yang tangguh, gagal diwujudkan, 
dan menjelang millennium 2000 
pemerintahan Orde Baru di bawah 

pimpinan Soeharto jatuh. 

Indonesia kemudian memasuki 
babak baru yang sering disepakati 
memasuki era reformasi. Konstelasi 
politik pun berubah, dari sistem 
pemerintahan otoriter menjadi 
pemerintahan yang demokratis. 
Indonesia pun menjadi salah satu 
negara yang dikategorikan sebagai 
negara besar yang menganut sistem 
pemerintah demokratis. 

Pertanyaannya adalah di mana 
letak relevansi Pancasila dalam era 
yang terus berubah dan demokratis 
sekarang ini? Jika sepakat bahwa 
Indonesia merupakan negara yang 
plural maka kondisi obyektif ini akan 
terus membuat Pancasila tidak akan 
pernah kehilangan relevansinya. 
Toleransi misalnya, salah satu 
nilai keutamaan yang terkandung 
dalam Pancasila adalah toleransi 
sebagaiman tercantum dalam sila 
pertama Ketuhanan Yang Maha Esa 
serta sila kedua Kemanusiaan yang 
Adil dan Beradab, serta sila ketiga 
yaitu Persatuan Indonesia. Oleh 
karena itu jika munculnya berbagai 
kehendak yang ingin membuat 
Indonesia sebagai negara yang 
homogen, tentu tidak sesuai dengan 
Pancasila, dan secara politik akan 
menimbulkan konflik.

Dengan kata lain, bahwa 
Indonesia merupakan masyarakat 
yag hiterogen semua sudah tahu, 
tetapi sejarah juga menunjukkan 
bahwa ada saja kekuatan yang ingin 
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mengingkari kenyataan itu dan 
kemudian memaksakan menjadi 
masyarakat yang homogen dengan 
dalih demi persatuan dan kesatuan 
atau demi mayoritas sebagaimnayang 
dilakukan oleh kuasa negara dan 
agama. Yang dibayangkan kemudian 
sebuah kekuatan dominatif dan tentu 
saja pilihan yang ditempuh adalah 
melakukan penyeragaman, anti 
keanekaragaman, anti lokalitas, dan 
juga berarti anti-demokrasi. 

Fakta kemajemukan itu sering 
diigkari dan kurang ditopang oleh 
semangat untuk menerima perbedaan. 
Bahkan yang sering terjadi justru 
perbedaaan itu dieksploatasi untuk 
kepentingan politik kelompok yang 
kurang mengedepankan kepentingan 
bersama sebagai bangsa. Akibatnya, 
dalam perjalanan sejarah bangsa 
ini sering kali diterpa oleh arus 
penyeragaman yang dipaksakan oleh 
kelompok-kelompok kepentingan 
yang bersandar pada pemeritahan 
otoirter. 

Terhadap semakin menguatnya 
kehendak untuk menjadikan 
Indonesia sebagai negara yang 
homogen dan monokultur maka 
hanya Pancasila yang dapat 
mentralisirnya. Pancasila senantiasa 
memfasilitasi warga yang plural 
untuk mengembangkan diri. Dalam 
iklim yang plurarlistiklah masyarakat 
bisa lebih dinamik, kreatif, dan 
dapat mengembangkan secara 

optimal potensi dirinya karena ada 
peluang untuk mengembangkan 
diri secara otonom dan merdeka 
menentukan pilihan dari sekian 
alternatif yang terbuka. Lebih dari 
itu, arus penyeragaman sebenarnya 
juga bertntantang dengan arus besar 
bangsa. Setuju atau tidak, kita sebagai 
bangsa dipaksa oleh keadaan harus 
menjadi masyarakat yang terbuka, 
yang dregulatif, dan memberi 
ruang besar bagi berkembangnya 
kemajemukan dan potensi masyarakat 
yang penuh daya hidup. Dengan 
kata lain, serba penyeragaman 
bertentangan dengan kecenderungan 
makro yang kian mengglobal dan 
mengandaikan berkembangnya arus 
demokratisasi yang meniscayakan 
otonomi memilih dan kemerdekaan 
menyalurkan kehendak. Sedangkan 
dalam arus pernyeragaman sangat 
sarat dengan pemaksaan kehendak.

Melihat tuntutan dan tantangan 
yang berkembang di masyarakat 
agaknya arus penyeragaman 
yang merasuk dalam masyarakat 
pluralistik selama ini kiranya perlu 
dihentikan. Biarkanlah semua warga 
masyarakat berpikir, berkehendak, 
berimajinasi, dan berkreasi secara 
merdeka sesuai kapasitas, konteks 
permsalahan ,dan kondisi sosial-
kulturalnya. Hanya Pancasila yang 
mampu mengembangkan potensi 
daya kreasi warganya yang sesuai 
dengan talentanya 
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Dari pengamatan sekilas, pasca 
61 tahun merdeka, fenomena 
terkikisnya watak bangsa 

itu bagaikan virus yang menyebar 
ke mana-mana yang menyebabkan 
kelumpuhan. Akibatnya bangsa ini 
menjadi sakit. Kasus korupsi yang 
tidak pernah berhenti dibicarakan di 
media. Kasus perkelaian antar warga 
yang terjadi di mana-mana. Kasus 
kekerasan rumah tangga, ekspolitasi 
atas anak dan tenaga kerja, dan 
kasus “perkelaian” fisik para politisi, 
membuktikan bahwa Indonesia 
sedang terserang virus karakter 
ketidakjujuran, sindrom kekuasaan, 
dan bakteri kebohongan. 

Namun demikian, klaim bahwa 
Indonesia adalah negara demokrasi 
kelas wahit, pertumbuhan ekonomi 
makro Indonesia tumbuh pesat, 
optimis kita akan menjadi negara 
maju, masih harus disandingkan 
fakta bahwa Indonesia masih 
memiliki 30 jutaan warga miskin, 
dengan infrastruktur yang masih 
buruk, dan tingkat pendidikan 
yang rendah dibandingkan negara 
selevel Asia Tenggara. Di bidang 
politik, walaupuan sudah dilakukan 
amandemen terhadap UUD 1945 
pascareformasi, dengan pemilihan 
secara langsung presiden, gubernur, 
bupati dan walikota, hasilnya belum 
memuaskan karena terjadinya politik 
uang. Akibatnya, pertumbuhan 
provinsi, kabupaten, kota di 
Indonesia belum optimal. Belum 

A. Pendahuluan

Setelah Indonesia 
memprokalamsikan 

kemerdekaan 61 tahun 
yang lalu, apakan benar-

benar kemedekaan itu 
sudah dirasakan oleh 

rakyat pada umumnya? 
Secara teritorial memang 

Indonesia tidak dijajah oleh 
bangsa lain, namun secara 

psikologis penjajahan 
masih dilakukan oleh 

bangsa lain, dalam bentuk 
“penjajahan ekonomi”, 

“penjajahan budaya” dan 
“penjajahan perilaku”. 

Akibatnya, bangsa 
Indonesia kehilangan jati 

diri, kehilangan watak 
bangsa, yang oleh Presiden 

Soekarno disebut Indonesian 
Nation Character atau 

watak bangsa Indonesia. 
Walaupun klaim, Indonesia 
masuk negara berkembang 

masih ada 30 jutaan 
masyarakat hidup dalam 

kemiskinan. 
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lagi, keinginan sebagian provinsi/
kab di Indonesia untuk membentuk 
provinsi atau kabupaten baru.

Persoalannya terlalu komples 
diuraikan dalam artikel yang sangat 
terbatas ini. Namun demikian, 
perlu ada kesadaran bersama 
dalam mengimplementasikan 
nilai-nilai budaya bangsa melalui 
pendidikan, kepemimpinan, dan 
campur tangan media untuk 
menyosialisasikan Pancasila sebagai 
ideologi bangsa, berisi nilai-nilai 
luhur yang mempersatukan dan 
menyejahterakan bangsa.

Menyosialissikan nilai-nilai 
Pancasila, selalin dilakukan secara 
formal di lembaga pendidikan sejak 
pendidikan dasar sampai perguruan 
tinggi, nilai itu harus disampaikan 
oleh para petinggi negara, tokoh 
masyarakat, dan generasi muda 
dalam berbagai konteks. Fakta 
menunjukkan bahwa faham 
materialisme menjauhkan diri pada 
kolektivisme  dan belarasa yang 
merupakan ciri kebersamaan bangsa. 
Sifat-sifat demikian pada akhirnya 
akan menimbulkan sifat egoisme, 
individualisme, dan hedonisme, 
yang lebih menghormati faham 
kebendaan daripada sifat rohani 
bangsa Indonesia.

Tulisan ini ingin 
menginformasikan pesoalan 
kebangsaan dengan fokus 
implementasi Nilai-nilai Pancasila 
dalam kehidupan bebangsa dalam 

berbagai konteks, khususnya 
belarasa terhdap orang miskin 
dan pembentukan karakter nilai-
nilai pancasila dalam kehidupan 
bermasyarakat dan berbangsa.  

Sosialisasi Nilai PancasilaA. 

Pada era Orde Baru,  secara formal 
pemerintah menyosialisasikan nilai-
nilai Pancasila melalui TAP MPR 
NO II/MPR/1978 tentang Pedoman 
Penghayatan dan Pengamalan 
Pancasila (P4) di sekolah dan di 
masyarakat. Siswa, mahasiswa, 
organisasi sosial, dan lembaga-
lembaga negara diwajibkan untuk 
melaksanakan penataran P4.  
Selaian sosialisasi nilai Pancasila 
dan menerapkan nilai Pancasila 
dalam kehidupan berbangsa, dalam 
kegiatan penataran juga disampaikan 
pemahaman terhadap Undang-
Undang Dasar 1945 dan Garis Besar 
Haluan Negara (GBHN). 

Namun setelah 20 tahun berjalan, 
kegiatan tersebut nyaris berhenti pada 
era reformasi 1998. Trauma kekuasaan 
Orde Baru yang begitu besar, 
menjadi penyebab ketidakpercayaan 
terhadap produk yang dihasilkan, 
temasuk penataran P4. Produk yang 
telah dilaksanakan oleh Orde baru 
dinihilkan. Bahkan, lembaga-lembaga 
yang menyelenggrakan penataran 
P4 seperti Badan Penyelenggara 
Pelaksanaan Pedoman Penghayatan 
dan Pengamalan Pancasila (BP7) 
berubah fungsi, Depdiknas tidak 
menyelenggran penataran P4 di 
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sekolah dan Perguruan Tinggi, apalagi 
organisasi sosial masyarakat dan 
pemuda. Sebagai gantinya, sekarang 
Kemendiknas melaksanakan 
Program  Pendidikan Karakter. 
Namun, kritik terhadap pendidikan 
karakter terus berjalan seperti 
dikemukakan Nursalam Siradjuddin 
(2010). Membangun karakter dari 
pintu pendidikan harus dilakukan 
secara komprehensif-integral, tidak 
hanya melalui pendidikan formal, 
namun juga melalui pendidikan 
informal dan non formal. Selama 
ini, ada kecenderungan pendidikan 
formal, informal dan non formal, 
berjalan terpisah satu dengan yang 
lainnya. Akibatnya, pendidikan 
karakter seolah menjadi tanggung 
jawab secara parsial.

Pancasila, Nilai Ketuhanan B. 
dan Kemanusiaan

Menyosialisasikan nilai-nilai 
Pancasila tidak hanya dilakukan 
dengan berbicara, namun juga 
dengan contoh, dengan gaya hidup 
manusia Pancasila. Pada aras 
pendidikan, semua guru, dosen, 
widyaiswara, pelatih, mampu 
menerapkan nilai-nilai Pancasila, 
khususnya nilai Ketuhanan dan nilai 
Kemanusiaan. Pertama, pada aras 
ketuhanan, manusia Indonesia selalin 
mencintai Tuhan, juga sanggup 
mencintai sesama tanpa memandang 
suku, agama, ras, dan golongan. 
Butir sila Ketuhahan Yang Maha 
Esa  (1) hormat dan menghormati 

serta bekerjasama antara pemeluk 
agama dan penganut-penganut 
kepercayaan yang berbeda-beda 
sehingga terbina kerukunan hidup; 
(2) saling menghormati kebebasan 
menjalankan ibadah sesuai dengan 
agama dan kepercayaan masing-
masing, dan (3) tidak memaksakan 
suatu agama atau kepercayaannya 
kepada orang lain, nampaknya 
masih sebatas retorika. Pelarangan 
pendirian tempat ibadah, pemaksaan 
kehendak seperti menutup usaha di 
bulan puasa, bahkan memaksakan 
kehendak dengan kekerasan 
yang dilaksanakan orang yang 
mengatasnamakan agama, tentu 
bertentangan dengan niai-nilai 
Pancasila seperti yang disebutkan di 
atas.

Oleh karena itu, dalam berbagai 
kesempatan para pemimpin dan 
tokoh agama dapat melakukan hal-hal 
berikut. Pertama, dalam memberikan 
siraman rohani para pendakwah 
dan penceramah agama perlu 
menekankan toleransi antarumat 
beragama, toleransi sebagai bangsa 
yang berbhineka, dan merlarang 
berbagai bentuk kekerasan, dan 
menekankan adanya pluralitas dan 
multikulturalisme. Walaupun negara 
kita dikenal dunia sebagai negara 
berpenduduk muslim terbesar di 
dunia, namun rakyat Indonesia 
tidak pernah merasa menjadi  negara 
muslim, tetapi tetap menjunjung 
tinggi negara Pancasila.

Kedua, setiap warga negara harus 
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berlomba-lomba memberi contoh 
baik dalam kegiatan berbangsa 
dan bernegara. Menghormati 
antarpemeluk agama, menghormati 
perbedaan sebagai suku bangsa, 
menghormati perbedaan ras, dan 
golongan. Berlomba-lomba untuk 
mengasihi sesama umat manusia, 
sesama bangsa Indonesia, khususnya 
mereka yang miskin dan papa. Jangan 
hanya merasa kasihan dengan mereka 
yang miskin, tetapi dapat berbuat 
untuk menolong. Menghormati serta 
bekerjasama antara pemeluk agama 
dan penganut-penganut kepercayaan 
yang berbeda-beda sehingga terbina 
kerukunan hidup. Simpul-simpul 
keagaamaan yang diyakini setiap 
warganegara makin memperkuat 
persaudaraan sebagai bangsa.

Ketiga, pada aras kemanusiaan, 
nilai-nilai kemanusiaan seperti 
saling mencintai sesama manusia, 
mengembangkan sikap tenggang 
rasa, tidak semena-mena terhadap 
orang lain, menjunjung tinggi nilai 
kemanusiaan, gemar melakukan 
kegiatan kemanusiaan, dan berani 
membela kebenaran dan keadilan 
tidak hanya dipahami tetapi 
diaplikasikan dalam kehidupan. 
Nilai-nilai tersebut sangat subur 
dalam kultur masyarakat Indonesia. 
Setiap terjadi bencana nasional 
seperti gempa bumi, erupsi gunung 
berapi, banjir, tanah longsor, 
rakyat sigap mengekspresikan nilai 
Pancasila tersebut secara nyata. 
Masyarakat membuat dapur umum, 
membungkusi nasi, mendistribusikan 

kepada korban tanpa dikomando. 
Para dokter baik secara perorangan 
maupun lembaga, bersatu padu 
menolong merfeka yang sakit 
dan terluka. Lembaga masyarakat 
nonpemerintah membangun barak, 
bahkan memulihkan trauma pasca 
benacana. Semua yang dilakukan itu 
adalah gaya khas bangsa Indonesia, 
ketika melihat penderitaan bersama.   

Mendahulukan yang MiskinC. 

Kemiskinan juga disebabkan 
kebijakan-kebijakan yang ditempuh 
negara tidak berpihak  pada 
rakyat. Kebijakan yang berkait 
dengan pertanian, industri dan 
ketenagakerjaan, yang merupakan 
pilar rakyat untuk memperoleh 
pendapatan kurang menjadi 
prioritas. Akibatnya, jutaan orang 
menganggur dan tidak dapat 
memenuhi kebutuhan makan karena 
tidak memiliki daya beli kebutuhan 
pokok. Di Banyumas, mudah 
ditemui masyarakat mengkonsumsi 
nasi aking, sisa nasi yang dijemur dan 
dimasak lagi, yang seharusnya layak 
untuk dimakan binatang. Di Jambi, 
masyarakat terpaksa mengkonsumsi 
talas hutan beracun karena sudah 
tidak ada persediaan makanan.

Menurut Prof. Dr.Sajogyo, pakar 
Gizi dari IPB, untuk melakukan 
aktivitas orang minimal harus 
mengkonsumsi  2.200 kalori yang 
dipersyaratkan oleh Lembaga Ilmu 
Pengetahuan. Walaupun sudah 
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ada provinsi yang dapat mencapai 
pemenuhan kalori tersebut, ternyata 
di Pulau Jawa baru 1700-1800 kalori 
per kepala/hari.1. Pemenuhan kalori 
seperti tesebut di atas, tentu tidak 
mudah diwujudkan oleh daerah-
daerah miskin yang kurang memiliki 
infrastruktur pemberdayaan 
masyarakat. Sebagai contoh, Jakarta 
memiliki taksiran penduduk yang 
tidak bisa memenuhi Kebutuhan 
Fisik Minimum (KFM) lebih dari 26% 
dan Ambon lebih dari 93%.2 Dampak 
ketidakmampuan  memenuhi 
kebutuhan fisik minimum berdampak 
pada kecerdasan dan rednahnya daya 
saing bangsa di forum internasional. 

Menurut catatan UNDP, Indonesia 
menghadapi ancaman serius dalam 
meningkatan mutu bangsa karena 
rendahnya Indeks Kualitas Sumber 
Daya Manusia yang ditandai oleh 
parameter buruknya pendidikan, 
kesehatan, dan kesejahteraan. 
Dari 178 negara, Indeks SDM  
Indonesia menduduki rangking 
111 dari 178 negara.3 Kemiskinan, 

1  Tjondronegoro, Soediono M.P., 
“Dinamika Golongan lemah Pedesaan: 

Refleksi atas Karya Tulis dan Pemikiran Dr. 
Sajogyo” dalam Memahami dan Menang-
gulangi Kemiskinan di Indonesia. Jakarta: 

Grasindo, 1996, hal 7.
2  White, Benjamin, “Optimisme 

Makro, Pesimisme Mikro? Penafsiran 
Kemiskinan dan Ketimpangan di Indon-

seia 1967 – 1987”. dalam Memahami dan 
Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia. 

Jakarta: Grasindo, 1996, hal 35.

3  HDI Index, 2004

bukan hanya  masyarakat tidak 
mampu menyediakan makan, tetapi 
juga pemenuhan kesehatan dan 
pendidikan. Kemiskinan terjadi 
di mana-mana. Banyak anggota 
masyarakat kekurangan gizi karena 
kelaparan. Jika keadaan ini terus 
berlanjut, maka ke depan kita akan 
kehilangan generasi.

Menurut penelitian Bagong 
Suyanto, bahwa kemiskinan di 
Indonesia disebabkan oleh kebijakan 
yang tidak memihak pada rakyat 
kecil, berkait dengan diskriminasi 
pengupahan terhadap buruh dan 
kebijakan penentuan harga yang 
tidak berpihak pada rakyat.4 Selain 
faktor diskriminasi dan kebijakan 
yang tidak memihak rakyat, faktor 
lain yang menyebabkan pemiskinan 
di Indonesia antara lain struktur 
penguasaan orang kaya terhadap 
orang miskin. Diperkirakan 3% orang 
kaya yang pada umumnya berkuasa, 
serta 17% kelas menengah yang relatif 
kaya menguasai 40% orang yang 
hidup pas-pasan dan 40% menguasai 
orang yang melarat mutlak yang 
tidak bisa hidup secara layak. Tidak 
kurang 1,2 milyar penduduk dunia, 
mungkin sekarang angkanya lebih 
tinggi lagi, hidup dalam kemiskinan 
mutlak. Dari angka itu, tidk kurang 39 
juta ada diIndonesia. Artinya, mereka 
tidak mampu memenuhi kebutuhan-
kebutuhan pokok yang primer 
seperti pangan, sandang, papan, dan 

4  Bagong Suyanto, Kermiskinan 
dan Kebijakan Pembangunan, Yogyakarta: 
Aditya Media, 1996, hal 71-90.
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kesehatan (air besih dan sanitasi), 
kerja yang wajar dan pendidikan 
yang wajar tidak terpenuhi,  apalagi 
kebutuhan sekunder seperti misalnya 
partisipasi; rekreasi atau lingkungan 
hidup yang menyenangkan. 
Jadi, orang miskin hidup dalam 
kemerlaratan yang cukup jelas.5   

Dalam keadaan negara yang 
terpuruk berkait dengan bencana 
dan kebijakan yang tidak memihak 
rakyat, apa yang mesti dilakukan 
negara? Bagaimana negara berpihak 
dalam pilihan cinta  mendahulukan 
orang miskin?. Bagaimana gerakan 
masyarakat dalam membantu 
penderitaan orang miskin? 
Bagaimana keterlibatan negara dalam 
memerangi kemiskinan? 

Persoalan utama yang dihadapi 
bangsa Indonesia adalah masih 
banyaknya orang miskin. Kemiskinan 
yang mutlak memiliki variabel ikutan 
seperti buruknya kesehatan dan pada 
akhirnya menyebabkan lemahnya 
kecerdasan. Dengan bahasa yang 
sederhana dapat dikatakan bahwa 
orang miskin yang tidak dapat 
memenuhi makan dengan baik akan 
menyebabkan kesehatannya buruk, 
dan ketika kesehatannya buruk ia 
tidak dapat berpikir dengan prima 

5  Banawiratma, JB dan Muller, 
Berteologi Sosial Lintas Ilmu: Kemiskinan 

Sebagai Tantangan Hidup Beriman, Yogya-
karta: Kanisius, 1993, hal. 26-127 

yang menyebabkan kebodohan.

Pancasila dalam Perspektif D. 
Teologis Pemberdayaan 
Orang Miskin

Kesadaran berketuhanan 
untuk mendahulukan kaum 
miskin yang tidak berdaya, berarti 
juga memperjungkan keadilan, 
perdamaian dan keutuhan ciptaan 
dan merupakan wujud  kesetiaan 
pada Tuhan. Kaum miskin yang tidak 
memiliki akses mudah memenuhi 
kebutuhan pokok, memperoleh 
fasilitas kesehatan dan pendidikan, 
harus diberdayakan untuk 
memperoleh pendapatan. Yang terjadi 
di Indonesia saat ini tidak berbeda 
dengan yang ditemukan dalam Kitab 
Suci. Menurut G Soares Prabhu (1985) 
orang-orang miskin dalam kitab PL 
maupun PB memperlihatkan bahwa 
(a) kaum miskin bukan ditentukan 
oleh sifat religius mereka tetapi 
lebih disebabkan kemiskinan fisik, 
(b) Kaum miskin dalam Alkitab 
juga merupakan kaum dialektis 
yang disebabkan oleh kelompok-
kelompok yang bertindak tidak adil 
dan menyingkirkan mereka, dan 
(c) Kaum miskin dalam Kitab Suci 
adalah kelompok dinamis. Mereka 
bukan korban-korban pasif dalam 
sejarah. Melalui dan bersama mereka, 
Allah membentuk sejarah-Nya.6 
6  Banawiratma, SJ, 10 Agenda 

Pastoral Transformatif: menuju Pember-
dayaan Kaum Miskin dengan Perspektif 

Adil Gender, HAM, dan Lingkungan Hidup, 
Yogyakarta: Kanisius, 2002. Hal 22.
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Refleksi pembangunan Kerajaan 
Allah dengan menanggulangi 
kemelaratan, khususnya mereka 
yang miskin mutlak, muncul 
pertanyaan siapa saja orang miskin 
yang mendapat prioritas untuk 
didahulukan.7 

Menurut Kitab Perjanjian Lama 1. 
(PL), Allah memperhatikan, 
melindungi, dan membela 
orang miskin yang malang. 
Terdapat kelompok anawim, 
kaum miskin yang hanya 
mengandalkan Allah saja. Sikap 
pasrah, sikap mengandalkan dan 
mempercayakan hidupnya kepada 
Allah saja, tidak terlepas dari 
kemiskinan dan penderitaan nyata 
yang mereka alami. Mereka adalah 
yang miskin secara material, fisik.

Menurut Kitab Perjanjian Baru 2. 
(PB), kaum miskin yang dihadapi 
Tuhan adalah orang-orang miskin 
secara fisik, ekonomi, sosial, politik 
dan religius.  Orang miskin yang 
dimaksud bangsa yang dijajah dan 
ditindas oleh penjajah, mereka 
yang sakit dan kaum marjinal 
yang tidak diikutsertakan dan 
tidak mempunyai suara dalam 
kehidupan politik.Tuhan datang 
membawa alternatif kehidupan 
baru, agar segala jenis kemiskinan  
diatasi. Gambaranb di atas juga 
sedang dan dialami orang miskin 

7  Banawiratma, SB dan Muller, J, 
Berteologi Sosial Lintas Ilmu: Kemiskinan 

Sebagai Tantangan Hidup Beriman, Yogya-
karta: Kanisius, 1993, Hal. 

di Indonesia. Pemanusiaan orang 
miskin bergayut dengan nilai-nilai 
ketuhanan yang dialami umat 
beragama di Indonesia. Adalah 
bertentenagan dengan nilai 
Ketuhanan yang Maha Esa, ketika 
orang berpunya menyaksikan 
orang miskin, tetapi tidak mampu 
berbagi, dan berbelarasa kepada 
mereka. 

Aksi terhadap KemiskinanE. 

Perkiraan ahli tentang angka 
kemiskinan di Indonesia sangat 
bervariasi. Angka kemiskinan yang 
disusun oleh pemerintah melalui Biro 
Pusat Statistik (BPS)  tentu berbeda 
angka kemiskinan yang disusun 
oleh Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM). Perkiraan paling rendah kira-
kira 32 % penduduk Indonesia ada di 
bawah garis kemiskinan. Perkiraan 
paling tinggi 60% penduduk 
Indonesia adalah orang miskin.8  
Data-data kemiskinan akan terus 
berubah sesuai dengan pertumbuhan 
ekonomi masyarakat. Kenaikan Bahan 
Bakar Minyak (BBM) pada 1 Oktober 
2005 memunculkan kemiskinan baru 
karena makin rendahnya daya beli 
masyarakat terhadap kebutuhan 
pokok.

Kermiskinan paling tidak dapat 
dedeskripsikan dalam dua hal 
yaitu kemiskinan yang realistis 
8  Brownlee, Malcolm, Tugas Manu-

sia dalam Dunia Milik Tuhan: DasarThe-
ologis bagi Pekerjaan Orang Kristen dalam 

Mayarakat, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 
1987, Hal. 79. 
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terjadi saat ini dan kemiskinan 
menurut Alkitab. Kemiskinan masa 
kini yang sering terjadi di belahan 
bumi adalah kemiskinan mutlak, 
berupa kemiskinan material karena 
kekurangan uang atau harta benda. 
Orang miskin biasanya terkondisi 
kekurangan pangan, sandang, dan 
papan dan berkecenderungan untuk 
sakit. Kemiskinan digambarkan oleh 
Soritua Nabaran sebagai berikut.

Kemiskinan dalam bentuk 
kemelaratan dan ketidakpunyaan 
mempunyai banyak wajah: seperti 
busung lapar, penyakit menular 
(seperti kolera, demam bedarah), 
ketidaktahuan, gubug berjejal di kota 
atau gubug dari daun kayu di desa, 
yaitu semua yang mengganggu, 
megurangi, dan meniadakan martabat 
manusia.9 Gubug-gubug liar di 
bantaran sungai di kota raya Jakarta 
yang identik dengan kemiksinan, 
kantong-kantong kemiskinan di desa 
identik dengan ketidakberdayaan, 
harus ducari jawab pemecahannya 
agar kita tidak dicap ahumanis.   

Kemiskinan menurut Alkitab 
digambarkan sebagai keadaan buruk 
atau keji yang menghina martabat 
manusia dan berlawanan dengan 
kehendak Allah.Dalam Perjanjian 
Lama kemiskinan disebut ebyon, 
orang yang menginginkan dan 
membutuhkan sesuau, disebut 
juga dal orang yang lemah dan trak 
berdaya. Dalam Perjanjian Baru dalam 
bahasa Yunani ptokos bearti orang 

9  Ibid. Hal. 82.

yang bergitu melarat sehingga tidak 
dapat hidup kecuali mengemis.10

Menurut Alkitab kemiskinan dapat 
disebabkan oleh kemalasan (Ams 
6:9-11; 24:30-34; 19:15), kemabukan, 
kebodohan,dan kerakusan (Ams 
23:20-21; 21:17; 13:18; 28:19); atau 
malapetaka (Kej 10:4-5). Namun 
sebab yang paling utama disebut 
dalam Alkitab ialah keserakahan, 
pemerasan, dan penindasan yang 
dikutuk oleh Allah dan Nabi-Nabi 
Israil. 

Dalam konteks keadilan sosial 
sikap memperkaya diri, bahkan 
kegiatan korupsi yang marak 
pascareformasi ini bertentangan 
dengan nilai keadilan sosial seperti 
bersikap adil terhadap sesama, 
menghormati hak-hak orang lain, 
menolong sesama, menghargai orang 
lain, melakukan pekerjaan yang 
berguna bagi kepentingan umum 
dan bersama. 

Beberapa aksi yang dapat 
dilakukan oleh JB Banawiratma, 
adalah adanya visi terwujudnya 
Kerajaan Allah, daya kuasa Allah 
yang penuh bela rasa,, yakni 
kuasa kebenaran dan cinta kasih, 
keadilan, dan damai, suka cita, dan 
persaudaraan semua orang. Dalam 
konteks kerajaan Allah melawan anti-
kerajaan Allah atau  Allah melawan 
Mamon, Tuhan memihak mereka 
yang menjadi korban, kaum miskin, 
dan menderita..11 
10  Ibid. Hal 80-81.
11  Banawiratma, JB. 10 Agenda 
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Refleksi	Teologis	F. 
Mendahulukan Orang 
Miskin

Mencintai sesama berarti menjadi 
sesama bagi orang yang setengah 
mati, tak berdaya, tanpa pertolongan. 
Preferential option (love) for the poor, 
tidak lain adalah wujud mencintai 
sesama sebagaimana Tuhan 
mencintai.12    

Terdapat tiga bentuk keterlibatan 
pada kaum miskin. Pertama, kurang 
lebih terbatas, dalam bentuk 
kunjungan ke komunitas-komunitas 
orang miskin, pertemuan-pertemuan, 
pendampingan terbatas, dukungan 
terhadap komunitas-komunitas 
beserta gerakan-gerakan mereka. 
Kedua, kerja ilmiah, menjalankan 
penelitian, menyampaikan penalaran 
profetis, kritis-kreatif,  yang didorong 
oleh keterlibatan praktis berkaitan 
dengan keprihatinanm komunitas 
tersebut. Ketiga, hidup di tengah 
rakyat dan bekerja bersama rakyat 
miskin.13 Kegiatan mengadvokasi 
rakyat, tanpa dikaitkan dengan 
kepentingan politik aliran dan 
golongan. Membuka kesempatan 
kerja untuk menampung banyak 

Pastoral Transformatif:Menuju Pember-
dayaan Kaum Miskin dengan Perspektif 

Adil Gender, HAM, dan Lingkungan Hidup, 
Yogyakarta: Kanisius, 2002, Hal. 

12  Banawiratma, JB dan Muller, J, 
Bertelologi Sosial Lintas Ilmu. Kemiskinan 
Sebagai tantangan Hidup Beriman. Yogya-

karta: Kanisius, 1993. Hal 134-136.
13  Ibid. Hal.138. 

orang memperoleh pendapatan. 
Melakukan inovasi dan kreativitas 
yang mampu mengajak partisipasi 
masyarakat banyak, adalah beberpa 
kegiatan yang pro kaum miskin. Oleh 
karena itu diperlukan manusia altruis, 
manusia Pancasila, yang memiliki sisi 
ketuhanan sekaligus mempraktiikan 
nilai-nilai kemanusiaan tanpa 
memandang suku, agama, ras, dan 
golongan. 

Aksi untuk melibatkan diri 
pada kaum miskin yang mendesak 
dilakukan saat ini oleh masyarakat 
adalah menumbuhkan kesejahteraan 
mereka yang miskin dengan memberi 
dan menciptakan lapangan kerja, 
memberikan pendidikan yang murah 
dan mudah dengan potensi yang 
ada, dan memberikan “beasiswa” 
kepada mereka yang miskin. Karena 
keterbatasan, orang Indonesia belum 
mampu berperan seperti seperti 
Bunda Teresa, yang mengumpulkan 
gelandangan pada jam-jam 
terakhir menjelang kematiannya. 
Kesetiakawanan Bunda Teresa 
dengan kawan-kawannya adalah 
satu jalan mengikuti Tuhan, hadir dan 
menemani penuh bela rasa. Demikian 
pula apa yang telah dilakukan oleh 
Pater Werner pada tahun 1970-
1975 yang menemani tahanan 
politik di Pulau Buru. Kehadiran itu 
bagi merekja adalah berkah yang 
memberikan pengharapan.14

Masih banyak model pelibatan 
diri untuk memanusiakan orang 

14  Ibid. Hal. 142. 
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miskin di daerah-daerah terpencil 
di tengah hutan, di pinggir pantai, 
atau di tempat-tempat miskin 
yang kekurangan pangan. Menjadi 
misionaris ke Sanggau Ledo, 
Manokwari, Wamena, Serui, Lembata, 
Mentawai, Nias, dan daerah-daerah 
tertinggal di Indonesia untuk 
memberdayakan masyarakat miskin 
melalui pendidikan dan pelatihan 
yang bermuara pada penumbuhan 
rasa percaya diri bagi manusia sudah 
merupakan kewajiban. 

Keterlibatan masyarakat 
Indonesia untuk masa depan adalah 
perjuangan cinta kasih dan keadilan, 
membangun persaudaraan semua 
orang, mendahulukan kaum miskin. 
Pentingnya “Komunitas Basis 
Manusiawi” dan “Komunitas Basis 
Antar Iman”. Dalam hubungannya 
dengan keyakinan lain, Iman 
mempunyai dimensi keterlibatan 
besama untuk kesejahteraan hidup 
bersama, melawan ketidakadilan. 
Nilai-nilai pengalaman religius lain 
memperkaya dalam dialog dan 
kerjasama.15.

Munculnya disharmoni antariman 
yang selama ini dirasakan adalah 
keridakmampuan memahami 
dan merasakan pengalaman 
religius lain dan berusaha untuk 
meningkatkan toleransi dan 
kerjasama. Menggunakan alat musik 
lengkap yang keras dan bising di 
15  Banawiratma, JB dan Muller, J, 

Berteologi Sosial Lintas Ilmu. Kemiskinan 
sebagai Tantangan Hidup Beriman, Yogya-

karta: Kanisius, 1993. Hal 237.

lingkungan yang tenang misalnya, 
dapat mengudang reaksi protes kalau 
peserta ibadah tidak memahami 
konteks beribadah. Kepedulian warga 
masyarakat terhadap lingkungan 
sosialnya pada akhirnya dapat 
menciptakan dialog dan kerjasama 
dalam memerangi kemiskinan dan 
pembodohan. 

Sudah seharusnya masyarakat 
sanggup berkorban.  Keikutsertaan 
dalam kegiatan masyarakat dalam 
kerja bakti, ronda malam, dan 
“mbangun desa” merupakan bentuk 
sosialisasi yang tidak terpisahkan 
dari komunitas. Masyarakat 
berpunya  dapat memberi pelayanan 
kepada masyarakat miskin dengan 
membagi-bagi berkat dalam kegiatan 
keagamaan dengan pemberian 
sembako, pelayanan kesehatan, bakti 
masyarakat, bahkan keterlibatan 
warga dalam berbagai persoalan di 
masyarakat seperti pendidikan dan 
kesehatan. Mereka yang sakit diberi 
obat. Mereka yang kekurangan 
makan diberi makanan. Mereka 
yang tidak pernah ganti baju diberi 
pakaian. Mereka yang tidak bisa 
sekolah diberi beasiswa. Mereka yang 
tidak memiliki tempat tinggal diberi 
tumpangan. Jika hal itu dilakukan,  
masyarakat dapat berjalan tanpa 
harus dipaksa berjalan.

Implementasi Pancasila G. 
melalui Pendidikan Karakter 

Untuk mengajari manusia 
Indonesia mempraktikkan nilai-
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nilai disiplin, kejujuran, dan 
tanggung jawab sebagai pengamalan 
Pancasila tidaklah mudah. Kita 
tidak menyaksikan ketertiban orang 
berkendara di jalan raya Jakarta 
yang mengakibatkan macet setiap 
hari. Kita tidak menyaksikan orang 
antri untuk turun dari pesawat, naik 
kereta api, dan bus. Kita juga tidak 
menyaksikan masyarakat untuk 
hidup bersih, membuang sampah 
di tempatnya. Hanya sebagian 
elit Indonesia yang sudah mapan 
pendidikan dan ekonomi yang dapat 
hidup “tertib” dalam mengantri dan 
menjaga falititas umum. Oleh karena 
itu perlu nilai-nilai Dasar Pancasila 
yang dapat dielaborasikan dalam 
pendidikan karakter.

Nilai dasar sila kerakyatan seperti  
mengutamakan kepentingan negara 
dan masyarakat,tidak memaksakan 
kehendak kepada orang lain, 
mengutamakan budaya rembug 
atau musyawarah dalam mengambil 
keputusan bersama, berrembug atau 
bermusyawarah sampai mencapai 
konsensus atau kata mufakat diliputi 
dengan semangat kekeluargaan, 
kontradiktif dengan praktik politik 
yang kita lihat di layar televisi. Sikap 
saling menyalahkan antarpolitisi, 
sikap menghindar dari tanggung 
jawab, sikap koruptif bertentangan 
dengan nilai yang disebutkan di atas. 
Oleh karena itu, perlu pendidikan 
karakter seperti yang diamanatkan 
dalam UUD 1945 dan Pasal 4 UU 
No 20 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional.

Pendidikan nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan 
dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat 
dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa,  bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik 
agar menjadi manusia yang beriman 
dan bertakhwa  kepada tuhan Yang 
maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 
dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab.

Pengembangan pendidikan 
karakter yang selaras dengan 
pendidikan moral pancasila, paling 
tidak mengandung 13 nilai dasar 
seperti jujur, bertanggung jawab, 
dapat dipercaya, peduli, berintegritas, 
rajin, hati-hati, taat, pengampun, 
teratur, menghargai orang lain, 
bekerjasama, dan bersahabat. Ketiga 
belas karakter utama tersebut tidak 
dapat berdiri sendiri dan saling 
bergubungan antar karakter yang 
satu dengan yang lain. Orang yang 
jujur biasanya bertanggung jawab, 
dan berintegritas. Orang yang rajin 
pasti teratur, dan dapat dipercaya. 
Orang bisa menghargai orang lain 
pasti bisa bekerjasama.

Bahkan karakter dapat 
dikembangkan dari keyakinan iman 
para pendukungnya seperti kasih, 
sukacaita perdamaian, kesabaran, 
kerendahan hati, kebaikan, kesetiaan, 
kelemahlembutan, penguasaan diri. 
Deskriptor karakter seperti tersebut 
di atas dapat menjadikan orang 
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pengasih,, pendamai, sabar, murah 
hati, baik, setia, lemah lembut, 
dan penguasaan diri. Munculnya 
perkelaian karena tidak ada kasih. 
Munculnya korupsi karena tidak 
ada sukacita, munculnya kekerasan 
karena tidak ada perdamaian, 
munculnya kemarahan karena 
tidak ada kesabaran, munculny 
sifat egois karena tidak ada murah 
hati, munculnya kejahatan karena 
tidak ada kebaikan, terjadinya 
selingkuh dan kebohongan karena 
tidak ada kesetiaan, terjadinya 
kekasaran  karena tidak adanya 
kelemahlembutan, terjadinya emosi 
karena tidak adanyanya penguasaan 
diri.

Beberapa hal karakter negatif 
yang harus dihindari adalah marah 
tanpa alasan, pendendam, irihati, 
egois, dan sombong. Kelima karakter 
negatif tersebut harus dieliminir sejak 
dini dalam pendidikan yang dapat 
dilakukan di keluarga, di sekolah, 
dan di masyarakat

Cara Pengembangan Karakter H. 
bernilai Pancasila

Ada berbagai cara membangun 
karakter baik yang dilakukan di 
sekolah maupun di luar sekolah. 

Pertama, dengan mengenalkan 
karakter tokoh yang ada dalam 
Kitab Suci. Melalui tokoh-tokoh 
dalam Kitab Suci, anak dapat belajar 
karakter keimanan, ketaqwaan, 
kesetiaan, kejujuran, kedisiplinan, 

keluhuran budi, dan kesucian dsb.    

Kedua, dengan pembelajaran dari 
cerita rakyat. Tokoh Malin Kundang, 
Mitos Tangkuban Perahu, Bandung 
Bondowoso dan Roro Jonggrang, 
Roromendut dan Pronocitro, Putri 
Salju, Juwita dan Sirik, Ande-Ande 
Lumut, Inu Kertapati dan Galuh 
Candra Kirana dsb. Melalui cerita 
rakyat, anak dapat mencontoh tokoh-
tokoh baik dan menghindarkan diri 
dari tokoh jahat.   

Ketiga, dengan mengenalkan 
tokoh lokal, regional, nasional, dan 
internasional melalui biografi dan 
autobiografinya. Mengenalkan 
Bung Hatta dengan kesahajaannya, 
Mengenalkan Jendral Sudirman 
dengan perjuangannya bersama 
rakyat. Mahatma Gandhi, Nelson 
Mandela, Bunda Teresa. Mengenalkan 
Tjut Nyak Dien, R.A.Kartini. 
Christina Martha T, Imam Bonjol, 
Pangeran  Dipanegara,dsb. Dengan 
mengenalkan tokoh-tokoh siswa 
dapat belajar keteguhan hati, 
permaafan, pengorbanan, dst.

Keempat, belajar dari kehidupan 
sehari-hari. Kisah tukang sampah, 
tukang pasir, PRT, PSK, sopir, nakoda, 
pilot, tukang bangunan, buruh tani, 
buruh pabrik dsb. Belajar dari kerja 
keras orang-orang marjinal untuk 
menghayati arti kerja keras golongan 
rakyat bawah. Pengembangan 
karakter juga bisa dilakukan dengan 
belajar kepada politisi seperti Bung 
Karno,Bung Hatta, Bung Syahrir, Tan 
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Malaka, Prawoto Mangkusasmito , 
Kasman Singodimedjo, Syafruddin 
Prawiranegara walaupun berbeda 
ideologi dan cara pandang, mereka 
tetap bersahabat.  Belajar dari 
pengusaha, supaya menghargai arti 
kerja keras.

Kelima, belajar dari media massa. 
Tayangan televisi Reality show seperti 
Andaikan Aku Menjadi, Tolong, 
jejak Petualang, dll, dapat mengasah 
kepekaan karakter. Membaca rubrik 
konsultasi psikologi, membaca 
features tokoh dalam Surat kabar dan 
majalah dapat menambah indikator 
karakter. 

Keenam, laksanakan pendidikan 
karakter sesuai dengan konteks 
budayanya. Misalnya, tradisi lahir, 
perkawinan, kematian dalam tradisi 
suku, ritual dan budaya dalam 
konteks budaya.

Ketujuh, pantau terus pendidikan 
karakter oleh orang tua. Pemantauan 
dilakukan baik di sekolah dengan 
berinteraksi dengan pamong sekolah, 
di luar sekolah dengan mengetahui 
Peer group atau kelompok bermain 
dan kegiatannya. Anak baik dengan 
karakter baik akan menjadi anak 
jahat bila ada di lingkungan jahat.

KesimpulanI. 

Mempraktikkan nilai ketuhanan 
dan kemanusiaan Pancasila dalam 
pemberdayaan orang miskin, 
selain dilakukan secara formal di 
pendidikan formal, informal, dan 

nonformal, juga diformulasikan 
dalam praktik berbangsa dan 
bernegara. Pada aras sosialisasi 
Pancasila, perlu penekanan lebih 
dalam praktik berbangsa dilaksnakan 
dalam pendidikan seperti yang 
telah dirumuskan oleh para pendiri 
bangsa. Setikaknya setiap warga 
negara mengerti dan mempraktikkan 
nilai dasar ketuhahan, kemanusiaan, 
dan persatuan Indonesia.

Mendahulukan orang miskin, 
selain bedimensi ketuhanan dan 
kemanusiaan, juga merupakan 
praktik belarasa, berbagi kasih 
kepada saudara kita yang tertimpa 
kemiskinan, yang disebabkan oleh 
ketikdakadilan. Program-program 
Charity yang dilakukan lembaga 
amal, sekolah, kampus, organisasi 
agama dan organisasi sosial, bukan 
hanya berperan sebagai sinterklas 
yang membagi hadiah, namun juga 
mampu memberdayakan orang 
miskin untuk mandiri. Kemiskinan 
permanen di Indonesia harus diatasi 
khususnya dalam penyediaan 
pangan, kesehatan dan pendidikan. 
Kita tidak akan keluar dari krisis 
kualitas SDM, bila rakyat masih 
susah membeli makan, memperoleh 
kesehatan, dan pendidikan.

Mempraktiikan nilai-nilai 
Pancasila, memerlukan karakter 
manusia Indonesia yang jujur, 
bertanggung jawab, dapat dipercaya, 
peduli, berintegritas, rajin, hati-
hati, taat, pengampun, teratur, 
menghargai orang lain, bekerjasama, 
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dan bersahabat. Mampu menjadi 
manusia yang pengasih, pendamai, 
sabar, murah hati, baik, setia, lemah 
lembut, dan dapat mengusasi diri. 
Dapat menghindari  marah tanpa 
alasan, pendendam, irihati, egois, dan 
sombong. Jika itu semua dilakukan 
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melalui pendidikan yang baik di 
keluarga, di sekolah, di masyarakat 
oleh orang-orang yang baik, ke depan 
Indonesia akan menuai masyarakat 
maju dan modern yang tidak lepas 
dari nilai Pancasila yang sudah 
dirumsukan oleh pendiri bangsa.
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REVITALISASI PANCASILA 

Oleh Saifudin Zuhri, M.Si

Pendahuluan A. 

Berakhirnya dominasi 
negara setelah sekian lama 
menghegemoni kehidupan 
publik warga negara telah 
melahirkan ruang publik 

(public space) yang jauh lebih 
bebas dan longgar. Di tengah 

perubahan sosial politik itulah 
beragam kekuatan sosial 

yang tumbuh berdasar pada 
ikatan-ikatan primordial, 

seperti agama, etnis,  ideologi, 
dan golongan  muncul. 

Khusus mengenai gerakan 
primordial keagamaan, 

berbagai organisasi baru tipe 
ini terlahir, atau organisasi 
yang secara ideologis sudah 
lama eksis dalam perjalanan 

sejarah bangsa Indonesia 
menemukan momentum untuk 
berani mengekspresikan diri 

kembali ke ruang publik 
secara eksplisit setelah sekian 

lama sembunyi-sembunyi 
(gerakan bawah tanah) karena 
ditekan dan bahkan menjadi 

organisasi terlarang di 
Indonesia.

Kebangkitan kembali gerakan 
sosial keagamaan dimaksud 
kian mendapatkan medium 

persemaian yang kondusif ketika 
bangsa Indonesia berada pada fase 
transisi demokrasi yang walaupun 
berupaya menuju demokratisasi 
dan nilai-nilai civil society, tetapi 
telah menurunkan kadar security 
and sovereignty of state, yaitu 
kadar keamanan dan kedaulatan 
suatu negara yang pada akhirnya 
menurunkan kadar persatuan.

Tragedi bom Bali, bom JWW. 
Marriot Jakarta, pembakaran tempat 
ibadah agama lain atau aliran lain, 
konflik Ambon, Poso, antar aliran, 
dan masih banyak lagi yang lainnya 
adalah daftar panjang yang mewarnai 
lembaran hitam bangsa Indonesia 
akhir-akhir ini yang disinyalir 
berlatar sebuah paham radikalisme 
agama, walaupun sejumlah analisis 
dari perspektif kritis dan makro 
bisa diajukan. Menyeruaknya aksi 
kekerasan agama di Indonesia pada 
beberapa tahun akhir-akhir ini 
membuktikan bahwa keberagamaan 
masyarakat di Indonesia sudah 
mengalami pergeseran yang cukup 
tajam. Keaslian bangsa yang ramah, 
toleran, dan damai seakan sirna oleh 
aksi-aksi kekerasan yang melibatkan 
kelompok-kelompok agama dengan 
ideologi intolerannya dan keras. 
Semboyan “Bhineka Tunggal Ika” 
seakan menjadi klise dan paradoks 
dengan keadaan yang senyatanya. 
Agama yang dipercaya menjadi 
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sumber inspirasi dan nilai-nilai 
spiritualitas yang mengimperasikan 
umatnya untuk berbuat kebajikan 
dan menghargai sesama dan 
semesta, justru saling menafikan 
dan melenyapkan atas nama agama. 
Padahal pluralisme merupakan 
desain asli Tuhan yang menyediakan 
fondasi yang kukuh bagi beragam 
aspirasi dan ekspresi keagamaan. 

Kemarakan ekspresi religiusitas 
ini menjadi sirna ketika paralogisme 
kultural-sosial-keagamaan ditarik 
menjadi monologisme semata. 
Ironisnya, acapkali agama dipakai 
sebagai media pemersatu opini 
dan emosi untuk menghancurkan 
selebrasi kebhinekaan itu. Pancasila 
sebagai ideologi bangsa Indonesia 
dan menjadi tempat bersemayamnya 
aneka keragaman suku, budaya, 
bahasa, dan agama seakan hendak 
dipinggirkan oleh ideologi dogmatis 
yang bersumber hanya dari satu 
agama saja (bahkan satu paham saja) 
untuk dijadikan rujukan tunggal 
dalam semua aspek kehidupan.

Dalam perjalanan sejarah 
Indonesia, faktor agama menjadi 
subyek penting sejak era merintis  
kemerdekaan, perumusan dasar 
negara, hingga hari ini. Fakta 
tersebut membuktikan betapa 
kuatnya pengaruh agama dalam 
rancang bangun keindonesiaan dan 
sistem sosial budaya masyarakatnya. 
Karenanya tidaklah berlebihan jika 
agama menjadi salah satu unsur 
pembentuk bahan dasar Pancasila, 

di samping tentu saja adat istiadat 
dan kultur lokal. Sebelum Pancasila 
disahkan oleh BPUPKI sebagai Dasar 
Filsafat Negara Republik Indonesia 
secara yuridis, unsur-unsur Pancasila 
secara inheren telah melekat 
dalam adat-istiadat dan kehidupan 
keagamaan Bangsa Indonesia. 
Kelekatan yang telah ada dalam adat-
istiadat dan agama itu kemudian 
diolah, dirumuskan, dibahas dalam 
BPUPKI dan disahkan oleh PPKI yang 
pada akhirnya menjadi Pancasila 
sebagai asas-asas kenegaraan. Ketiga 
proses itulah yang disebut dengan 
istilah ”tri prakarsa” satu kesatuan 
tunggal dalam ber-Pancasila. 

Seiring perjalanan bangsa 
hubungan harmonis antara ketiganya 
tidak jarang menemui momen-
momen pengujian, khususnya 
hubungan antara agama dan 
negara. Relasi antar keduanya yang 
dibayangkan saling mengisi dan 
melengkapi tidak jarang meruncing 
dan bahkan saling mendistorsi. 
Agama yang dibayangkan menjadi 
spirit religiusitas dan memberi 
inspirasi nilai-nilai moral bergeser 
ke episentrum ketatanegaraan 
bahkan pada tataran yang paling 
praktis sekalipun. Di sini agama 
bermain menjadi bagian dari politik 
praktis. Dominasi tafsir tunggal atas 
kebenaran menjadi sulit terelakkan 
ketika atas nama sebuah paham 
keagamaan keragaman menjadi kian 
diabaikan dan bahkan diharamkan. 
Tak pelak Pancasila yang menjadi 
“rumah” bersama bersemayamnya 
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kebhinekaan kian terpinggirkan dan 
mengkhawatirkan. 

Berlatar permasalahan tersebut 
di atas dalam kerangka untuk 
merevitalisasi Pancasila di tengah 
maraknya gerakan keagamaan 
radikal mendesak untuk ditelaah apa 
kira-kira faktor yang menyebabkan 
radikalisme agama itu kian bersemai 
di kalangan komunitasnya? Jika 
Pancasila dianggap sebagai satu-
satunya dokumen politik dan 
dokumen kebudayaan bangsa 
Indonesia; upaya apa yang perlu 
dilakukan? Bagaimana pula problem 
yang dihadapi dalam upaya 
revitalisasi nilai-nilai Pancasila? 
Rumusan soal tersebut yang hendak 
diurai dalam makalah ini.

Faktor-faktor pemicu B. 
lahirnya radikalisme

Menyibak radikalisme agama, 
khususnya di kalangan ummat 
Islam Indonesia bagai mengurai 
benang kusut yang sulit dicari 
ujung pangkalnya. Bukan hanya 
karena kharakter agama ini yang 
secara inheren berdimensi vertical-
horizontal (hablumminallah dan 
hablumminannas) sehingga berobsesi 
mencakup semua aspek kehidupan 
dalam tafsir tunggalnya, lebih 
dari itu kehadiran Islam ke bumi 
Nusantara yang berjarak jauh secara 
geografis merentangkan batas-batas 
nilai dan kebudayaan yang berbeda. 
Dalam dialektika itulah pasang 
surut gerakan agama ini sering kali 

terjadi. Oleh sebab itu menelaah 
akar radikalisme dalam Islam tidak 
akan pernah tuntas. Yang mungkin 
bisa dilakukan adalah memberi 
penjelasan-penjelasan bagaimana 
benih radikalisme itu bisa bersemi. 

B.1. Setting Global Lahirnya 
Radikalisme Islam

Pada dasarnya ada hubungan yang 
paralel antara radikalisme agama dan 
aksi kekerasan. Karena secara teoretis, 
radikalisme muncul dalam bentuk 
aksi penolakan, perlawanan, dan 
keinginan untuk mengubah sesuai 
dengan doktrin agamanya. Menurut 
Horace M Kallen, radikalisasi 
ditandai oleh tiga kecenderungan 
umum.1 Pertama, radikalisasi 
merupakan respons terhadap 
kondisi yang sedang berlangsung. 
Biasanya respons tersebut muncul 
dalam bentuk evaluasi, penolakan, 
atau bahkan perlawanan. Masalah-
masalah yang ditolak dapat berupa 
asumsi, ide, lembaga, atau nilai-nilai 
yang dapat dipandang bertanggung 
jawab terhadap keberlangsungan 
terhadap kondisi yang ditolak.

Kedua, radikalisasi tidak berhenti 
pada upaya penolakan, melainkan 
terus berupaya mengganti tatanan 
tersebut dengan suatu bentuk tatanan 
lain. Ciri ini menunjukkan bahwa di 
dalam radikalisasi terkandung suatu 
program atau pandangan dunia 

1   Khamami Zada, “Terorisme 
dan Radikalisme Agama”, dalam http://mail2.factsoft.
de/pipermail/national/2002-October/009477.html
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(world view) tersendiri. Kaum radikalis 
berupaya kuat untuk menjadikan 
tatanan tersebut sebagai ganti dari 
tatanan yang sudah ada. Dan ketiga, 
kuatnya keyakinan kaum radikalis 
akan kebenaran program atau 
ideologi yang mereka bawa. Sikap 
ini pada saat yang sama dibarengi 
dengan penafian kebenaran dengan 
sistem lain yang akan diganti. 
Dalam gerakan sosial, keyakinan 
tentang kebenaran program atau 
filosofi sering dikombinasikan 
dengan cara-cara pencapaian yang 
mengatasnamakan nilai-nilai ideal 
seperti kerakyatan atau kemanusiaan. 
Akan tetapi, kuatnya keyakinan ini 
dapat mengakibatkan munculnya 
sikap emosional yang menjurus pada 
kekerasan.

Sebagai sebuah fenomena, 
aksi teror, pembakaran, maupun 
sabotase merupakan bentuk-
bentuk perlawanan terselubung 
yang dilakukan oleh individu atau 
kelompok yang merasa tidak mampu 
melawan pihak lain secara terbuka.2 
Sementara itu secara kultural, 
perlawanan semacam ini hanya 
mungkin dilakukan apabila mereka 
memiliki seperangkat kepercayaan 
yang diyakini secara membuta, baik 
berupa ajaran ideologis maupun 
ketaatan kepada pemimpin tertentu.3

Teori lain mengatakan bahwa 
2   Scott, James C. 1985. Weapons 

of the Weak:Everyday Forms of Peasant Resistance. New 
Haven: Yale University Press.

3   Kartodirdjo, Sartono.1984.Ratu 
Adil. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.

menyeruaknya kekerasan yang 
dilahirkan dari radikalisme agama 
mengiringi berakhirnya perang 
dingin yang didominasi oleh 
konflik dua aliran ideologis yang 
berhadapan secara diametral itu. 
Perubahan konstelasi global itu 
ternyata melahirkan persengketaan 
baru yang dimotori oleh penonjolan 
identitas masing-masing (e.g. 
etnonasionalisme, teologisme, 
lokalisme, dll.) dan akhirnya 
bermuara pada bentuk-bentuk konflik 
baru yang didominasi oleh konflik 
identitas (identity conflict).4 Dalam 
konstelasi itu perbedaan identitas 
menjadi medium untuk persemaian 
konflik. Aksentuasi konflik identitas 
disebabkan oleh pudarnya batas-batas 
ruang sebuah negara atau blok karena 
perubahan konstelasi global yang 
menjadikan dunia sebagai sebuah 
kesatuan, ditunjang oleh kemajuan 
teknologi, dan perkembangan media 
komunikasi tanpa batas, sehingga 
perjumpaan antarbangsa dengan 
segala latar belakang budayanya 
yang beragam, tak terhindarkan. 
Sementara itu menurut pandangan 
Maynard,5 konflik-konflik itu 
mengacu pada solidaritas primordial 
dan solidaritas ini merupakan 
perwujudan dari kekhawatiran 

4   Crawford, Bevereley and Ron-
nie D. Lipschultz (eds). 1998. Culture and Politics in 

Indonesia. Berkeley: International and Area Studies, 
University of California at Berkeley. 

5   Maynard Kimberly. 1999. Heal-
ing Communities in Conflict: International Assistance 
in Coflict Emergencies. New York: Columbia University 

Press.
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serta upaya perlawanan untuk 
mempertahankan eksistensi diri di 
tengah ancaman massifikasi mondial 
yang dibawa oleh arus globalisasi.

Karen Armstrong mengatakan; 
walaupun fundamentalisme agama 
memiliki alasan sah sebagai bentuk 
respons terhadap modernitas yang 
memarginalkannya, tapi sebagian 
orang Barat, yang tidak lagi berpikir 
sesuai dengan cara agama, sulit 
memahami kebangkitan kembali 
agama ini, khususnya ketika agama 
diperlihatkan dalam aksi kekerasan 
dan kekejaman. Masyarakat modern 
sering terbagi menjadi “dua bangsa”: 
kaum sekular dan kaum agamis 
yang hidup di satu negara tapi 
tidak dapat saling berbicara dengan 
bahasa lawannya atau memahami 
permasalahan dari cara pandang 
yang sama. Apa yang tampak suci 
dan positif menurut satu kelompok 
terlihat kotor dan gila menurut 
kelompok lain. Kelompok sekular dan 
agamis sama-sama merasa terancam, 
dan ketika terjadi pertentangan antara 
dua pandangan dunia yang tak bisa 
diakurkan ini perasaan renggang 
dan asing semakin memburuk. Ini 
adalah situasi yang tidak sehat dan 
berpotensi membahayakan.6

Fenomena gerakan revivalisme, 
Roxanne L. Euben menjelaskan, 
fundamentalisme dalam agama 
apapun, mengambil bentuk 
6   Armstrong, Karen, Berperang 

Demi Tuhan; Fundamentalisme dalam Islam, Kristen, 
dan Yahudi, Penerjemah Sutris Wahono dkk., Mizan, 

Bandung, 2000, hlm. 581.

perlawanan yang kadang-kadang 
keras terhadap ancaman yang 
dianggap membahayakan eksistensi 
agama. Kelompok semacam ini 
menolak pluralisme dan relativisme 
dalam pemahaman agama. 
Pemahaman yang benar hanya milik 
mereka, sedangkan pemahaman 
kelompok lain dianggap kurang, atau 
tidak benar.7 

Fenomena kekerasan agama 
tidaklah dapat diklaim hanya 
terjadi pada satu agama saja, karena 
itu potensi radikalisme agama 
bisa tumbuh di kelompok agama 
manapun. Perang demi perintah 
Tuhan ini bisa dirunut dalam tradisi 
Israel masa lalu, tradisi Puritan 
Inggris, atau juga dalam konsep Jihad 
sebagai respon terhadap perintah 
Tuhan.8

Konsep tersebut di atas memberi 
kesadaran bahwa situasi global 
berandil dalam membidani kelahiran 
radikalisme. Oleh sebab itu diperlukan 
gagasan moderasi yang didasarkan 
pada dua hal. Pertama, secara diskursif, 
gerakan moderasi umat diyakini 
sebagai penopang bagi terciptanya 
harmonisasi sosial masyarakat di era 
multikultural. Karena bagaimanapun, 
multikulturalisme adalah suatu 

7   Roxanne L. Euben, 1999, Enemy 
in The Mirror: Islamic Fundamentalism an the Limits 

of Moern Rationalism, A Work of Comparative Political 
Theory, Princeton, New Jersey: Princeton University 

Press. Hal. 21-25. 

8  Johnson, James Turner, The Holy War Idea in Western 
and Islamic Traditions, Pennsylvanis, Pennsylvanis State 

University Press, 1997.
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kenyataan historis di dalam 
masyarakat yang mesti disikapi 
secara baik. Di sinilah, eksklusivitas 
beragama yang diyakini secara total 
sebagai kebenaran agama (religious 
truth) bisa menjadi batu sandungan 
ideologis untuk menyampaikan 
pesan perdamaian. Itu sebabnya, 
pendidikan pluralis tetap menjadi 
prioritas utama dalam menjembatani 
doktrin eksklusif yang selama ini 
diyakini umat.

Kedua, secara praksis, praktik 
kehidupan beragama yang masih 
mendikotomikan klaim kebenaran 
dan keselamatan di dalam masing-
masing umat agama mesti dikikis 
habis agar tidak terjadi sikap saling 
menyalahkan antara satu agama dan 
agama lainnya. Bukankah, problem 
pluralisme kerap kali disebabkan 
oleh fanatisme kebenaran agama 
yang menimbulkan sikap-sikap 
radikal. Karena itulah, upaya-upaya 
konkret untuk membangun toleransi 
antarumat beragama mesti terus 
dilakukan sebagai bagian dari proses 
sosial yang berkelanjutan.

B.2.  Telaah Historis Radikalisme  
 di Indonesia

Pudarnya kontrol negara pasca 
rezim Orde Baru terhadap kehidupan 
warga merupakan salah satu setting 
terpenting hadirnya kelompok-
kelompok Islam garis keras, yang 
seringkali disebut kelompok Islam 
fundamentalis.9 Sejumlah organisasi 
9   Lihat Jajang Jahroni dalam 

Makalah ini disampaikan dalam diskusi berjudul “Ra-

sosial kemasyarakat yang mengambil 
Islam sebagai simbol gerakan 
terlahir atau menguat kembali, 
diantaranya Jama’ah Islamiyah, 
Jama’ah Anshorut-Tauhid, NII, Front 
Pembela Islam, Laskar Jihad, Laskar 
Mujahidin, Hizbuttahrir, Laskar 
Hizbullah, Laskar Jundullah, dan lain 
sebagainya. Seiring dengan itu lembar 
sejarah bangsa ini juga diwarnai oleh 
tragedi-tragedi kemanusiaan, seperti 
konflik Ambon, Poso, bom Bali, Bom 
JW Marriot, perusakan tempat ibadah 
agama lain atau aliran lain, adalah 
bagian dari daftar panjang konflik 
yang bernuansa SARA. 

Banyak ahli yang berpendapat 
bahwa Indonesia adalah sedikit di 
antara negara-negara berpenduduk 
mayoritas muslim yang bisa 
menerima isu-isu demokrasi dan 
globalisasi (Hefner, 2000). Pendapat 
ini didasarkan pada kenyataan 
bahwa mayoritas kaum muslimin di 
Indonesia lebih moderat dan inklusif 
dari pada umat muslim yang berada 
di Timur Tengah, sehingga mereka 
dapat menerima demokrasi dan 
liberalisasi.

Namun, melihat banyaknya 
persoalan di lapangan dan 
tersendatnya atau bahkan mandegnya 
proses reformasi, mungkin prediksi 
Hefner ini tidak bisa terwujud dalam 
waktu dekat sehingga memunculkan 
pertanyaan mengapa mereka 
radikal? Untuk dapat menjawab 

dikalisme Politik Islam” diselenggarakan oleh IIIT (The 
International Institute of Islamic Thought Indonesia), 

Jakarta, 26 Nopember 2002.
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pertanyaan ini, ada baiknya kita 
melihat sekilas perjalanan kaum 
muslimin di Republik ini. Pertama, 
sebagian orang Islam merasa bahwa 
mereka adalah pihak yang paling 
berjasa dalam pendirian bangsa ini. 
Menurut pandangan sekelompok 
ini, pada permulaan abad 20 orang 
Islamlah yang memelopori gerakan 
kebangsaan dengan mendirikan 
sejumlah organisasi pergerakan 
nasional yang mencita-citakan 
kemerdekaan Indonesia. Namun 
ketika merdeka, orang Islam 
ditinggalkan oleh kalangan nasionalis. 
Kekecewaan itu mencapai klimaknya 
ketika terjadi penghapusan ‘tujuh 
kata’ (“dengan menjalankan syari’at 
Islam bagi para pemeluknya”) dalam 
Piagam Jakarta. Pemberontakan 
DI/TII yang dipimpin oleh S. M. 
Kartosuwirjo adalah respon paling 
radikal menyikapi kekecewaan fase 
itu.

Kedua, sebagian umat Islam 
kembali kecewa pada masa Demokrasi 
Terpimpin. Partai Masyumi, yang 
merupakan partai Islam terbesar, 
dibubarkan oleh Soekarno. Setelah 
pembubaran ini umat Islam tidak 
memiliki organisasi yang jelas. 
Apalagi kemudian Soekarno 
menggandeng kalangan komunis, 
yang notabenya memusuhi kalangan 
Islam, dalam kekuasaannya. Dari 
era Demokrasi Terpimpin sampai 
meletusnya peristiwa berdarah tahun 
1965, kalangan Islam adalah pihak 
yang paling dirugikan.

Tragedi berdarah ini memunculkan 
pemenang baru di arena panggung 
politik. Orde Baru bersama ABRI 
mengendalikan kekuasaan. Sebagian 
umat Islam kembali merasa 
ditinggalkan, padahal mereka 
berperan penting dalam melemahkan 
kekuatan komunis di Indonesia. Pada 
tahun-tahun pertama kekuasaan 
Orde Baru, nasib umat Islam semakin 
tidak menentu. Soeharto menerapkan 
strategi depolitisasi dan deideologi 
Islam dengan kebijakan asas tunggal 
Pancasila versi Suharto. Kebijakan 
politik tersebut pada gilirannya 
menyuburkan wacana radikal di 
kalangan umat Islam. Sejumlah 
tokoh Islam yang menolak Asas 
Tunggal ditangkap dan dijebloskan 
ke dalam penjara. Sebagiannya lagi 
melarikan diri ke luar negeri dan 
hidup dalam pengasingan. Orang-
orang seperti ini kemudian, ketika 
reformasi terjadi, mengakutlisasikan 
diri  dalam barisan kelompok Islam 
radikal. Dengan demikian, sadar 
atau tidak, kebijakan politik Orde 
Baru sebenarnya turut mempersubur 
benih-benih radikalisme di kalangan 
kaum muslimin. Marjinalisasi tidak 
hanya terjadi di bidang politik, 
namun juga di bidang ekonomi 
dengan dominasi pelaku bisnis elite 
transnasional.

Sementara itu, pada dekade 80-
an terjadi gerakan Islam yang cukup 
penting di Indonesia. Gerakan ini 
didukung oleh para intelektual dan 
mahasiswa dan banyak menarik 
perhatian kaum muslim kelas 
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menengah perkotaan. Gerakan ini 
bisa dilihat pada fenomena jilbabisasi 
kampus, pengajian serta halaqah dan 
daurah yang diselenggarakan oleh 
para mahasiswa. Penggiat gerakan 
ini pada dasarnya adalah kaum 
terdidik yang dibesarkan dalam 
proyek edukasi yang dicanangkan 
Soeharto pada tahun-tahun pertama 
kekuasaannya.

Pada 1990-an, terjadi perubahan 
mendasar dalam peta politik 
Indonesia. Soeharto mendekati umat 
Islam sebagai respons menguatnya 
kelompok kelas menengah terdidik 
Islam yang mengusung tema-
tema populis, seperti demokrasi, 
civil Islam, kesetaraan gender, 
keadilan, dll. Pada akhirnya Suharto 
menerapkan apa yang disebut Oliver 
Roy sebagai “Islamisme konservatif”. 
Islamisme konservatif bisa dilihat 
dengan dikeluarkannya sejumlah 
paket kebijakan, seperti pencabutan 
larangan berjilbab bagi siswi SMU 
dan SLTP, penerbitan majalah dan 
buku Islam, penerangan agama Islam 
di televisi, pembentukan sistem 
perbankan Islam dan peradilan 
Islam. Proyek Islamisme konservatif 
ini hanya menguntungkan kalangan 
tertentu saja, itu pun yang tergabung 
dalam ICMI (Ikatan Cendekiawan 
Muslim Indonesia). Sementara itu 
mayoritas umat Islam berada di luar 
arena. 

Titik kulminasi kelemahan 
rezim Soeharto berujung pada 
pelengserannya tahun 1998. Sejak  

itulah sejumlah elemen kekuatan 
Islam menemukan momentumnya 
untuk tampil ke ruang publik tatanan 
sosial di Indonesia.

Munculnya kelompok-kelompok 
Islam garis keras sebagiannya dapat 
diterangkan dengan teori bandul 
pendulum yang sekarang bergerak 
‘dari negara ke masyarakat.’ 
Negara lemah, dan masyarakat 
kuat. Pemerintah tidak berwibawa, 
hukum tidak berjalan, sistem tidak 
bekerja, mengakibatkan masyarakat 
mengambil alih tugas yang selama 
ini dilaksanakan oleh pemerintah. 
Tahun-tahun pertama reformasi 
Indonesia benar-benar memasuki 
suasana governmentless. Krisis 
hanyalah pemicu dari sederet 
permasalahan yang menumpuk 
di dalam. Masalah intinya adalah 
marjinalisasi.

B.3. Akar Fundamentalisme

Akar-akar fundamentalisme 
Islam dapat dilacak pada gerakan 
Wahabi yang terjadi di Hejaz pada 
akhir abad ke-19. Wahabisme dapat 
diklasifikasikan sebagai scriptural 
fundamentalism (Arjomand, 1995), 
yang menekankan pada pentingnya 
kembali kepada sumber Islam yang 
sejati, yaitu Qur’an dan Sunnah. 
Lebih jauh akar-akar Wahabisme 
dapat ditemukan dalam pemikiran 
Ibn Taimiyyah, yang memprakarsai 
gerakan salafiyah, dan selanjutnya 
pemikiran Ahmad ibn Hanbal. 
Yang terakhir adalah pendiri 
mazhab Hambali yang mengajarkan 
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keutamaan sunnah daripada qiyas. 
Ia juga berpendapat bahwa Al-
Quran adalah makhluq. Pada masa 
awal Islam, ide-ide fundamentalisme 
disemai oleh kelompok Khawarij. 
Kelompok ini menolak segala bentuk 
hukuman di luar hukum Tuhan. La 
hukma illa Allah (tidak ada hukum 
kecuali hukum Allah).

Pada abad ke19, di Mesir lahir 
seorang pembaharu. Ia adalah 
Muhammad Abduh. Pemikiran 
Abduh sangat penting. Ia lah orang 
yang pertama yang mengajarkan 
bahwa Islam dapat bertemu 
(compatible) dengan modernitas. 
Namun para penerusnya tidak 
dapat meneruskan semangat ini 
dengan baik. Mereka malah terjebak 
ke dalam semangat salafisme yang 
dicanangkan oleh Taimiyya. Gerakan 
modernisme Abduh selanjutnya 
melahirkan varian-varian yang 
berbeda-beda. Sepeninggalnya ada 
Abduh Kiri, ada Abduh Kanan. 
Ali Abdurraziq adalah Abdul Kiri, 
sedangkan Hassan al-Banna adalah 
Abduh Kanan.

Dalam konteks Indonesia gerakan 
modernisme Islam di Indonesia 
dimulai dari upaya pencarian 
otentisitas Islam. Namun otentisitas 
ini menjadi sia-sia bila tidak disertai 
penjabaran dan perumusan konsep-
konsep Islam lainnya, seperti akhlaq 
Islam, syari’at Islam, masyarakat 
Islam, pandangan hidup Islam, 
negara Islam, partai Islam, dan lain 
sebagainya. Menurut kalangan ini, 

karena Islam itu kaffah; pandangan 
hidup yang melingkupi, maka tidak 
mungkin memisahkan politik dari 
agama. 

Akibat dari proses internalisasi 
yang sedemikian rupa, sangat sulit 
memisahkan mana substansi agama, 
dan mana simbol agama. Karena 
itu tidak mengherankan pula bila 
ide pelaksanaan syari’at Islam dan 
negara Islam, misalnya, tumbuh 
subur bahkan sampai sekarang, di 
kalangan Islam varian modernis ini 
di Indonesia. Kenyataan ini pada 
gilirannya menjadi hambatan bagi 
upaya mewujudkan negara dan 
masyarakat Indonesia yang pluralis.

B.4. Krisis Modernitas

Fundamentalisme Islam di 
Indonesia tidak semata disebabkan 
buruknya pelayanan negara 
terhadap masyarakat. Ia muncul 
sebagai respon terhadap gagalnya 
modernisme di negara-negara Islam 
(Castells, 1997). Sebagian umat Islam 
gagal mengantisipasi perubahan yang 
begitu cepat dari mesin modernisme 
yang terus berjalan. Dengan demikian 
fundamentalisme pada dasarnya 
adalah protes terhadap lingkungan 
sekitarnya yang tidak berpihak 
padanya.

Kegagalan kaum beragama 
dalam mengantisipasi perubahan-
perubahan yang diakibatkan 
oleh modernisme menimbulkan 
krisis yang berkepanjangan. Pada 
perkembangan selanjutnya mereka 
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melakukan kaji ulang terhadap 
pemahaman keagamaan mereka. 
Tujuannya adalah agar mereka terus 
menerus mendapatkan legitimasi. 
Pada tahap tertentu rekonstruksi ini 
bisa menjadi landasan bagi terciptanya 
identitas yang berusaha melawan 
pada sistem dan peradaban yang ada 
(Castells, 1997). Dari sini kemudian 
fundamentalisme melahirkan 
ekstrimisme dan radikalisme.

Tingkat ekstrimitas yang mereka 
lakukan tergantung bagaimana 
rekonstruksi tersebut dilakukan. Ini 
pula yang menyebabkan mengapa 
doktrin kelompok Islam radikal 
berbeda satu dengan lainnya 
dan bahkan bertentangan. Ada 
kelompok-kelompok tertentu 
yang memanfaatkan aspek-aspek 
tertentu dari modernitas seperti ilmu 
pengetahuan dan teknologi secara 
maksimal, ada yang membolehkan 
tindakan-tindakan kekerasan dalam 
melakukan aksi-aksinya, ada pula 
yang hidup terpisah dari peradaban 
global dan membentuk enclave culture 
(Sivan, 1997).

Fundamentalisme pada dasarnya 
adalah sikap frustrasi terhadap 
modernisme dan globalisme. Kaum 
muslimin adalah pihak yang paling 
tidak siap ketika modernisme 
merambah rumah-rumah mereka. 
Bagi mereka modernisme lebih 
menimbulkan persoalan ketimbang 
memberikan kemudahan-
kemudahan. Inilah potret umum 
masyarakat muslim pada dekade 

1980-an, ketika modernisasi 
mengalami puncaknya. Ia terjadi 
di mana-mana, baik, di Indonesia, 
Aljazair, Iran, maupun negeri-negeri 
lainnya.

Secara harafiah fundamentalisme 
berarti paham yang menekankan 
pentingnya mengamalkan nilai-
nilai fundamental dalam kehidupan 
sehari-hari. Namun pemahaman 
mereka terhadap nilai-nilai agama 
sangat formal-literal. Kaum 
fundamentalis terkadang disebut 
juga kaum literalis-skripturalis. 
Fundamentalisme pertama kali 
muncul di Amerika Serikat, ketika 
sekelompok masyarakat Kristen 
merasa terdesak oleh modernisasi 
yang melanda negeri tersebut pada 
awal abad 20. Sebagai respon dari 
serbuan ini mereka melakukan 
penafsiran ulang yang terhadap 
teks-teks kitab suci. Mereka percaya 
bahwa Injil terbebas dari berbagai 
kesalahan, karena itu harus menjadi 
pedoman kehidupan sehari-hari.

Di kalangan kaum muslimin, 
fundamentalisme muncul agak 
belakangan. Hal ini karena 
modernisasi baru melanda negeri-
negeri Islam pada dasawarsa 60-an 
dan mengalami puncaknya pada 70-
80-an. Fundamentalisme Islam identik 
dengan keyakinan bahwa hukum 
Tuhan seperti yang tertera dalam 
Qur’an dan Sunnah adalah hukum 
yang terbaik yang harus dijalankan 
oleh setiap pribadi Muslim. Jaman 
Nabi dan para Sahabat adalah jaman 



36

Edisi 2 / Agustus / 2011

Pancasila, Negara Kesejahteraan 
dan Ketahanan Masyarakat

terbaik, dan masyarakat Nabi dan 
para Sahabat adalah masyarakat 
terbaik yang pernah ada di muka 
bumi ini. Kejayaan Islam hanya bisa 
dicapai bila para muslim mengikuti 
dan melaksanakan hukum Tuhan. Bila 
mereka tidak mengindahkan hukum 
tersebut, kehinaan dan kekalahan 
akan menimpa mereka. Kerinduan 
terhadap masa-masa keemasan Islam 
(the golden ages of Islam) membuat 
seorang fundamentalis melihat masa 
kini dengan kaca mata masa lalu, 
sementara itu seorang liberal melihat 
masa lalu untuk diproyeksikan ke 
dalam masa kini (Kurzman, 2001).

C. Revitalisasi Pancasila 

 Sebagai negara kesatuan 
dimana penduduknya memiliki 
tingkat keragaman yang tinggi 
membutuhkan pengikat kebersamaan 
sebagai wadah hidup bersama yang 
dapat menjamin hak-hak setiap 
warga negara. Pencarian sejarah 
panjang bangsa Indonesia pada 
akhirnya bermuara pada Pancasila 
sebagai satu-satunya ideologi dan 
falsafah hidup bangsa Indonesia. 
Itulah satu-satunya dokumen politik 
dan sekaligus dokumen kebudayaan 
yang sudah seharusnya menjadi 
common ideology yang menyatukan 
dalam keragaman.

Terlepas dari adanya rasa traumatik 
bangsa Indonesia atas indoktrinasi 
rezim Orde baru terhadap tafsir 
Pancasila sehingga mendistorsinya 

hanya sekedar kepentingan 
kekuasaan, sudah  waktunya 
bangsa ini merevitalisasi Pancasila 
dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Jika tidak, ruang kosong 
ideologi itu akan diperebutkan oleh 
berbagai elemen anak bangsa untuk 
memaksakan kehendaknya dengan 
memberangus kebersamaan yang 
sekian lama dibangun.

Berikut langkah langkah yang 
perlu dilakukan dalam upaya 
revitalisasi Pancasila di tengah 
menguatnya radikalisme agama.

C.1.  Memperkuat bingkai NKRI 
sebagai melting pot kehidupan 
dalam kebhinekaan

Sudah menjadi kesepakatan 
bersama bahwa Indonesia berasaskan 
Pancasila dimana kebhinekaan 
terjamin dalam bingkai Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Di 
dalam sistem itulah entitas yang 
beragam sebagai anasir pembentuk 
bangsa dilindungi dan memiliki 
kedudukan yang sama di muka 
hukum. Legitimasi kekuasaan Negara 
diukur dari sejauh mana ia dapat 
menegakkan keadilan, perlindungan 
hukum, pencerdasan anak bangsa, dan 
penciptaan kesejahteraan warganya. 
Kegagalan negara dalam mengemban 
misi sucinya tersebut akan bermuara 
pada kegagalan sebuah negara (failed 
state) dan bahkan kematian sebuah 
negara secara substantif (stateless). 
Pengelolaan transisi demokrasi yang 
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sekarang sedang mencari bentuk di 
Indonesia dalam dekade terakhir 
bersimplifikasi pada menguatnya 
tuntutan elemen-elemen dalam 
masyarakat untuk merevitalisasi dan 
mereaktualisasi identitas dan paham 
ideologisnya dalam ruang publik. 
Jika negara tidak dapat menampilkan 
elan vitalnya dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara bukan 
tidak mungkin pelecehan, kekerasan 
dan penindasan terhadap hak-hak 
hidup dan kehidupan warga bangsa 
akan semakin menggejala di mana-
mana. Oleh sebab itu penguatan 
kembali peran negara merupakan 
hal yang tidak ditawar-tawar lagi. 
Hanya saja, yang perlu digarisbawahi 
adalah: penguatan negara bukan 
sebagaimana praktik kekuasaan 
pada rezim masa lalu yang begitu 
hegemonik dan otoriterianistik, tetapi 
penguatan melalui refungsionalisasi 
dan revitalisasi instrumen negara 
(birokrasi dan aparatur negara) yang 
bersifat legal-rasional, menghargai 
dan melindungi hak-hak civilization, 
serta berorientasi pada public service 
yang egaliter dan demokratis. 
Dengan demikian tujuan negara 
untuk menciptakan masyarakat 
sejahtera, yang adil, maksur sentosa 
bukan hanya sloganistik belaka.

C.2.		 Penyelesaian	konflik	yang	
bernuasan SARA secara tuntas 
dan fundamental

Berlarut-larutnya konflik yang 
berbau SARA di beberapa wilayah 
di Indonesia, bukan hanya semakin 

menyengsarakan korban konflik 
dalam penderitaan panjang tak 
terperikan, namun juga semakin 
mengaburkan inti persoalan yang 
sesungguhnya dan berimplikasi 
pada semakin kompleksnya 
persoalan dalam lingkaran setan 
yang sulit dicari ujung pangkalnya. 
Dalam pada itu, berlarut-larutnya 
dampak konflik di sebuah daerah 
bisa menjadi motivasi dan dan 
bahkan menumbuhkan solidaritas 
yang bernada negatif-destruktif 
komunitas seiman di daerah lain. 
Jika ini terjadi maka dikhawatirkan 
akan terjadi eskalasi konflik yang 
jauh lebih luas dan kian kompleks. 
Penanganan konflik agama selama 
ini cenderung parsial, tidak tegas, 
dan tidak menyentuh akar persoalan 
yang sesunggguhnya. Dan bahkan 
resolusi konflik yang ada selama ini 
semakin menjauh dengan lahirnya 
kepentingan pragmatis oleh pihak-
pihak tertentu, seperti kepentingan 
proyek, perebutan kekuasaan elit 
di daerah, persaingan antarsatuan 
aparat keamanan, seremonial, 
simbolik, dll. Mestinya pemerintah 
sebagai pemegang kekuasaan 
yang legitimated dengan melalui 
instrumen dan aparaturnya yang 
profesional membuat kajian obyektif 
dan mendalam serta membuat social 
engeneering (rekayasa sosial) yang 
disandarkan pada data obyektif 
untuk kemudian diimplementasikan 
secara konsisten dan terukur.
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C.3.  Berorientasi pada skala 
prioritas obyektif 
kemanusiaan

Sudah saatnya diakhiri 
pengurasan energi umat beragama 
dari perdebatan, perselisihan dan 
persaingan pada aras dogmatis-
teologis ke dalam persoalan nyata 
yang dihadapi umatnya, seperti 
kemiskinan, kebodohan, dan 
degradasi lingkungan. Dengan 
menjadikan ketiga hal tersebut 
sebagai musuh bersama (common 
enemy) maka diharapkan agama 
dan institusinya dapat memberi 
solusi alternatif sekaligus sebagai 
pengalihan (avoiding) terhadap 
persaingan dan perseteruan yang 
tidak produktif selama ini. Padahal 
ketiga persoalan tersebut memberi 
dampak riil terhadap kehidupan 
umat manapun dan apapun jenis 
paham keagamaannya. Dalam pada 
itu, institusi agama sebenarnya 
memiliki potensi sebagai problem 
solver terhadap persoalan krusial 
dimaksud, seperti kemampuan 
mobilisasi, kepatuhan komunitasnya, 
landasan etis eskatologis, dll. Dengan 
itu semua gagasan adanya etika global 

yang menyatukan seluruh umat 
beragama bisa jadi menjadi medium 
produktif implementasi nilai dan 
ajaran agama yang sesungguhnya.

C.4. Pancasila sebagai ideologi 
terbuka

Stereotype Pancasila sebagai 
ideologi penguasa dengan tafsir 
tunggalnya sebaiknya diakhiri 
dengan membuka Pancasila sebagai 
ideology terbuka. Dengan demikian 
partisi publik diberi ruang seluas-
luasnya untuk menafsirkan dan 
mengimplementasikan nilai-nilainya. 
Pengalaman sejarah Orde Baru yang 
menjadikan Pancasila sebagai alat 
indoktrinasi politik kekuasaan justru 
akan menjauhkan masyarakat dari 
falsafah dan ideologi bangsanya 
sendiri yang pada hakikatnya inheren 
dalam sistem hidupnya. Oleh sebab 
itu jangan pernah menutup diskursus 
Pancasila dalam wacana publik. 
Dengan demikian Pancasila bukan 
hanya milik penguasa (pemerintah) 
tapi juga milik masyarakat, bukan 
hanya dokumen politik tapi juga 
dokumen kebudayaan.
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Lebih dari itu, proses pembangunan 
akan dapat semakin lancar dan dapat 
dipacu secara lebih cepat, karena 
proses pengambilan keputusan 
strategis berada di tingkat pemerintah 
daerah. Otsus juga memberi peluang 
seluas-luasnya bagi daerah untuk 
merancang pembangunan sesuai 
dengan kondisi permasalahan daerah. 
Lebih dari itu dengan Otsus, kucuran 
dana pembangunan bukan saja lebih 
banyak, tetapi dapat tersalur secara 
lebih lancar. Berbeda dengan situasi 
pembangunan pada era Orde Baru, 
masyarakat Papua tidak lebih dari 
daerah pinggiran yang sering kali 
mengalami keterlambatan dalam 
proses pembangunan. Sentralisasi 
pengelolaan pembangunan, 
menyebabkan Papua sering 
mengalami ketertinggalan dari segala 
sektor pembangunan. 

Akan tetapi, sebegitu jauh 
adanya Otsus juga membawa 
dampak serius terhadap semakin 
menonjolnya praktik politik identitas 
yang merujuk pada etnosentrisme. 
Bagi sebagian elite Papua, Otsus 
diinterpretasikan sebagai keleluasaan 
untuk menentukan nasib sendiri atas 
dasar sentiment etnis. Segenap elite 
politik di Papua belum lama ini telah 
menetapkan bahwa Gubernur dan 
Wakil Gubernur serta Bupati dan 
Wakil Bupati di Papua harus berasa 
dari warga keturunan Papua asli. 

Makalah ini akan menganalisis 
makin maraknya praktik politik 
identitas yang memanfaatkan 

Pendahuluan

Otonomi Khusus (Otsus) 
oleh berbagai kalangan 

selama ini dianggap 
titik kunci penting untuk 

menetapkan status politik 
baik bagi pemerintah 
maupun masyarakat 
Papua. Sebagaimana 

diketahui, melalui Undang-
undang Nomor 21 Tahun 

2001 tentang Otonomi 
Khusus, Papua telah diberi 

kewenangan untuk mengatur 
pemerintahan sendiri 

berdasarkan peraturan 
perundangan. Dengan 

Otonomi khusus, pemerintah 
pusat menghendaki agar 

gerakan-gerakan separatis 
dapat segera menghentikan 

aktivitasnya, dan Papua 
tetap menjadi bagian dari 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Implikasi lebih 

lanjut adalah bahwa 
perdamaian di Papua akan 

terus terjaga, tanpa ada 
pergolakan politik yang 

ingin memerdekakan diri. 
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Otsus berlandaskan etnosentrisme. 
Pandangan konservatif ini terus 
mendapatkan dukungan, terutama 
dari kalangan elite yang menjadikan 
pengalaman terpinggirkan ketika 
era Orde Baru. Reaksi negatif dari 
dominasi pemerintah pusat di era 
pemerintah Soeharto, menimbulkan 
rasa ketidakpuasan , yang kemudian 
dimanifestasikan dalam berbagai 
kebijakan yang berlandaskan 
sentiment etnis. 

Jika kecenderungan tersebut terus 
menguat, maka sedikit banyak akan 
berimplikasi semakin  surutnya 
wacana multikulturalisme dalam 
membangun masyarakat Papau. 
Oleh karena itu perlu dicari alternatif 
konstruktif agar ke depan dinamika 
pembangunan segala bidang di Papua 
tetap dalam konteks keindonesiaan. 

Perhatikan lokalA. 

Setelah pemberlakuan Otsus, 
beberapa tokoh masyarakat sangat 
berharap agar para elite politik lekas 
bekerja untuk membangun Papua 
sesuai dengan kehendak rakyatnya. 
Bukan lagi model pembangunan 
yang sentralistik, sehingga 
masyarakat Papua hanya dijadikan 
obyek. Perlu melihat Papua sebagai 
pelaku pembangunan, sehingga 
tidak senantiasa yang menjadi 
obyek yang harus dipandang 
dan dikonstruksikan. Salah satu 
alternatif yang mencerminkan 
aspirasi Papua adalah dengan 
memperhatikan aspek lokal. Dengan 

memperhatikan lokal tidak berarti 
akan memperlemah kohesivitas 
Papua dengan pusat, tetapi justru 
akan semakin memperkuat menjadi 
bagian dari Indonesia, karena merasa 
diperhatikan aspirasinya.

Sebagaimana dikatakan oleh 
Laode Ida, berangkat dari pemaksaan 
pemekaran Papua, ada dua fenomena 
yang saling terkait. Pertama, 
bahwa sebenarnya kebijakan 
pemerintah terhadap daerahlah 
yang menimbulkan gejolalak sosial, 
konflik horizontal di tingkat lokal 
dengan korban jiwa manusia dan 
materinya. Pada tingkat tertentu, 
disadari atau tidak, dalam jangka 
panjang, kalau pemerintah terus 
memaksakan kehendaknya tanpa 
mempertimbangakan aspirasi dan 
kepuasan eksistensial masyarakat 
lokal, pastilah akan tumbuh dan 
berkembang membangkitkan 
semangat perlawanan, di mana 
kecenderungan seperti itu akan 
memperkuat semangat disintegrasi 
bangsa.

Kedua, bahwa perlawanan yang 
dilakukan oleh masyarakat daerah 
terhadap kebijakan pemerintah 
pusat yang tidak memuaskan daerah 
itu, adalah merupakan perwujudan 
dari komitmen masyarakat daerah 
untuk tetap bertahan dalam wadah 
NKRI dengan pola manajeman yang 
desentralistik. Masyarkat daerah, 
dengan fenomena ini, menghendaki 
agar pemerintah pusat memberikan 
kepercayaan terhadap masyarakat 
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untuk menentukan nasibnya 
sendiri, termasuk keinginan untuk 
dipercaya atau diberi kewenangan 
untuk mempertahankan eksistensi 
keutuhan komunitasnya sendiri.

Ini tentu saja tidak berarti bahwa 
segala kebijakan pemerintah pusat 
berarti buruk dan selalu harus 
ditolak, melainkan lebih pada upaya 
menjadikan pemerintah pusat sadar 
akan proses-proses yang harus sesuai, 
sejalan, dan atau mempertimbangkan 
aspirasi masyarakat daerah, sesuai 
dengan mekanisme sosial budaya 
yang eksis pada tingkat lokal. Dalam 
kaitan dengan Papua, kalau toh 
dikehendaki untuk dimekarkan, maka 
yang harus ditanya dan kemudian 
memutuskannya adalah masyarakat 
Papua melalui wadah Majelis Rakyat 
Papua (MRP) seperti yang tertuang 
dalam UU No 21/2001.

Pemekaran yang diinginkan adalah 
bentuk pemekaran yang berasal 
dari strata yang paling kecil, yaitu 
Distrik dan Kabupaten. Pada tingkat 
Distrik, masyarakat meminta bahwa 
peran ondofolo diperluas sebagai 
kepala Distrik. Pembagian wilayah 
juga didasarkan pada wilayah 
kekuasaan ondofolo setempat. 
Setelah pemekaran distrik dapat 
dilaksanakan, langkah selanjutnya 
adalah pemekaran tingkat kabupaten 
dan seterusnya melangkah kepada 
pemekaran pada tingkat yang lebih 
tinggi.

Begitulah, dengan pemberlakuan 
Otsus, proses pembangunan akan 

dapat semakin lancar dan dapat 
dipacu secara lebih cepat, karena 
proses pengambilan keputusan 
strategis berada di tingkat pemerintah 
daerah. Otsus juga memberi peluang 
seluas-luasnya bagi daerah untuk 
merancang pembangunan sesuai 
dengan kondisi permasalahan daerah. 
Lebih dari itu dengan Otsus, kucuran 
dana pembangunan bukan saja lebih 
banyak, tetapi dapat tersalur secara 
lebih lancar. Berbeda dengan situasi 
pembangunan pada era Orde Baru, 
masyarakat Papua tidak lebih dari 
daerah pinggiran yang sering kali 
mengalami keterlambatan dalam 
proses pembangunan. Sentralisasi 
pengelolaan pembangunan, 
menyebabkan Papua sering 
mengalami ketertinggalan dari segala 
sektor pembangunan. 

EtnosentrismeB. 

Akan tetapi, sebegitu jauh 
adanya Otsus juga membawa 
dampak serius terhadap semakin 
menonjolnya praktik politik identitas 
yang merujuk pada etnosentrisme. 
Bagi sebagian elite Papua, Otsus 
diinterpretasikan sebagai keleluasaan 
untuk menentukan nasib sendiri atas 
dasar sentiment etnis. Segenap elite 
politik di Papua belum lama ini telah 
menetapkan bahwa Gubernur dan 
Wakil Gubernur serta Bupati dan 
Wakil Bupati di Papua harus berasal 
dari warga keturunan Papua asli.

Pada saat Otsus dan pemekaran, 
putra-putra daerah tampil menjadi 



Edisi 2 / Agustus / 2011

Pancasila, Negara Kesejahteraan 
dan Ketahanan Masyarakat

45

pemimpin, baik sebagai bupati, 
legislatif, maupun kepala-kepala 
dinas. Mobilisasi massa yang 
dilakukan oleh elite lokal sering 
terjadi dengan menggunakan 
politik etnosentrisme. Konflik-
konflik berlatarbelakang suku pun 
sering terjadi. Pasca terbunuhnya 
Theys Hiyo Eulay, pada tanggal 10 
November 2001, kondisi keamanan 
Kabupaten Jayapura menjadi sangat 
mencekam. Masyarakat di sekitar 
Sentani bergolak mendengar kabar 
terbunuhnya Theys oleh orang-orang 
yang tak dikenal. Tidak kurang 
dari 2 Hotel, 2 Toko, 1 Apotek, dan 
1 Bank yang sebagian besar milik 
warga pendatang dibakar massa. 
Kesemuannya kebetulan merupakan 
ruko-ruko yang berada di sepanjang 
Jl. Kemiri, dimana kepemilikan hak 
atas tanahnya masih menjadi milik 
keluarga Eulay.

Memperhatikan sejarah konflik 
di wilayah bumi Cenderawasih 
umumnnya dan wilayah Kabupaten 
Jayapura khususnya, sesungguhnya 
konflik itu disebabkan oleh persoalan-
persoalan akumulatif yangtelah 
banyak dilakukan oleh Orde Baru 
yang lebih menggunakan pendekatan 
represif dan lebih militeristik dalam 
menangai Papua. Pendekatan 
keamanan lebih diutamanakan, serta 
dalam pembangunan lebih banyak 
bersifat sentralistik, sementara peran 
serta masyarakat dikesampingkan. 
Selama bertahun-tahun etnis Papua 
hanya dijadikan obyek pembangunan, 
sementara mereka dibungkam 

danjika sedikit peran kritis dianggap 
sebagai OPM. Di sisi lain, selama 
Orde Baru, peran-peran penting 
yang merupakan agen perubahan 
banyak dipegang oleh orang luar 
Papua. Sektor-sektor pemerintahan, 
baik pegawai negeri maupun tentara 
lebih banyak dikuasai oleh etnis 
Makassar, Bugis, ataupun Sulawesi 
Selatan umumnya, serta Minanng, 
Madura, Batak dan wilayah lainnya 
yang punya tradisi merantau 
untuk berkompetisi dalam mencari 
keuntungan di wilayah tersebut. Di 
sektor pemerintahan (PNS) saat ini 
dengan diberlaakukan desentralisasi 
kekuasaan ataupun otonomi daerah, 
kesempatan untuk menjadi pegawai 
Pemda, guru, tentara lebih banyak 
diberikan kesempatan kepada 
penduduk asli Papua atau minimal 
memiliki akta kelahiran Papua.

Di wilayah-wilayah yang menjadi 
sentral kegiatan ekonomi, seperti 
Kota Jayapura dan Sentani, mayoritas 
yang menguasai sektor ekonomi 
formal, khususnya perdagangan baik 
di pertokoan ataupun pasar modern 
serta jasa (angkutan, perhotelan, 
biro travel, wartel, servis elektronik, 
dll) adalah orang Jawa, Sulawesi, 
Madura, Minangkabau. Sementara 
penduduk setempat lebih banyak 
ke kegiatan ekonomi yang bersifat 
tradisional seperti eksploitasi dan 
perdagangan sagu sebagai makanan 
pokok, penjualan pinang, serta 
penangkapan ikan danau serta 
pertanian sayur mayur ( biasanya 
pendatang dari Wamena).
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Memperhatikan munculnya gejala 
etnosentrisme yang memanfaatkan 
Otsus, maka jika merujuk konsep 
politik identitas, sesuai dengan 
rumusan  Agnes Heller mengambil 
definisi politik identitas sebagai 
konsep dan gerakan politik yang 
focus perhatiannya adalah perbedaan 
(difference) sebagai suatu kategori 
politik yang utama. Akan tetapi kata 
perbedaan tersebut oleh kalangan 
elite Papua terasa lebih dieksploaitir 
aspek perbedaan sebagai instrument 
gerakan sosial politik anti pemerintah 
pusat. 

Kata perbedaan tersebut oleh 
elite dimaknai untuk mempertegas 
perbedaan berbasis etnis yang 
berlandaskan ciri-ciri biologis, 
perbedaan tubuh. Praktik politik 
identitas tertutup ini dengan berhasil 
secara efektif mempengaruhi 
kesadaran orang Papua berdasarkan 
sentiment etnis. Warga Papua yang 
mengklaim asli, menjadi merasa 
berbeda jika dilihat dari ciri-ciri 
tubuh, sehingga etnis lain dianggap 
bukan warga Papua. Kesadaran 
semacam itu berhasil membentuk 
kelompok eksklusif yang kemudian 
menjadi gerakan sosial politik yang 
digalang oleh kalangan elite politik 
Papua. Dengan prinsip we and 
others, maka etnis yang berbeda ciri-
ciri tubuhnya dengan etnis Papua 
asli, maka mereka dianggap orang 
lain. 

Keberhasilan praktif politik 
identitas yang bersifat tertutup dan 
negatif ini menghasilkan rumusan 
bahwa daerah Papua harus diperintah 
oleh orang Papua sendiri. Otsus 
adalah kata lain dari pemerintahan 
sendiri, dan bahkan ada yang menafsir 
sebagai bentuk Papua merdeka 
atas pembirian pemerintah pusat. 
Gerakan politik identitas negatif ini 
memiliki implikasi serius bagi upaya 
membangun masa depan Papua. Jika 
praktik politik identitas seperti itu 
akan berlanjut, maka Papua akan 
terus menjadi daerah yang rentan 
konflik berlatar belakang etnis. 

Identitas cairC. 

Jika memperhatikan kondisi sosial 
politik Papua sekarang yang lebih 
bersifat hiterogen, maka praktik 
politik identitas yang bersifat positif 
perlu digulirkan secara terus menerus 
melalui diskursus. Perbedaan bukan 
dieksploatasi aspek perbedaannya, 
tetapi lebih dipahami sebagai berbeda 
yang harus dihargai perbedaannya.
Discourse tentang diversity dan 
difference, juga memberi arah bagi 
gerakan sosial berlandaskan identitas 
dan etnisitas yang terbuka. Discourse 
ini melandasi dirumuskannya 
platform politic of difference yang 
memperjuangkan identitas Papua 
sebagai suatu diversity, diakui 
keberadaannya sebagaimana 
komunitas lainnya.  Identitas Papua 
yang memiliki perbedaan warna kulit 
dan rambut keriting dengan demikian 
bukanlah dipandang sebagai sebuah 
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citra etnis yang harus dieksploitir 
perbedaannya, tetapi sebagai sebuah 
perbedaan yang pantas dirayakan. 

Begitulah, membangun Papua 
dalam konteks keindonesiaan berarti 
juga harus mengedepankan negosiasi 
untuk mengkonstruksi identitas yang 
cair, sebuah identitas yang meng-
“atas”-i kekentalan golongan, etnis, 
dan agama. Papua adalah tanah 
damai, karena itu harus senantiasa 
ada komunikasi konstruktif, dan 
menata Papua dengan hati. Menata 
denan hati terjemahannya adalah 
dengan pembangunan yang ramah 
pada kondisi lokal Papua. Lebih 
sensitif dan menghargai hukum adat, 
serta mengutamakan partisipasi 
penduduk lokal. Pilihan jenis dan 
kecepatan program pembangunan 
harus disesuaikan dengan kapasitas 
dan pemahaman masyarakat lokal. 
Target pembangunan fisik tak 

boleh lagi mendominasi ukuran 
keberhasilan. Ukuran terpenting 
adalah berdasarkan kepuasan 
masyarakat lokal, bukan ukuran 
pemerinta. 

Memberdayakan Papua yang 
diterminisme ekonomi sebagaimana 
ditekankan oleh pusat juga bukan 
solusi. Penyelesaian ekonomi tak 
selalu jadi solusi paling jitu dari 
berbagai persoalan papua. Cara 
kita hidup, bersosialisasi, dan 
berelasi, cara kita mengekslrasi 
dan mengeksploatasi lingkunan, 
beragama, berkesenian/berbudaya, 
atau berkelompok/ berorganisasi 
sampai menjalankan bisnis dan 
berpolitik adalah hal-hal yang jadi titik 
kegelisahan masyarakat papua. Hal 
itu luput dari perhatian pusat karena 
mengira dan menyederhanakan 
persoalan papua hanyalah persoalan 
kesejahteraan ekonomi.  
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Negara kesejahteraan 
atau kebijakan pro-
kesejahteraan rakyat penting 

dikembangkan untuk mengatasi 
berbagai masalah pembangunan 
sosial-ekonomi dan meningkatkan 
kualitas hidup sebagian besar 
rakyat Indonesia. Tantangan 
dihadapi tidak sedikit dalam soal ini 
ditengah berkembangnya liberalisasi 
ekonomi pasar melanda Indonesia 
sekarang. Logika ekonomi pasar 
berkembang mendorong peran 
negara dalam intervensi ekonomi 
perlu dikurangi untuk memacu 
pertumbuhan ekonomi. Namun, 
logika pertumbuhan ekonomi ini 
mendapat penolakan dari logika 
ekonomi kesejahteraan. Pengurangan 
peran negara dalam intervensi 
ekonomi harus dilakukan karena 
akan mendorong kesenjangan sosial-
ekonomi mengingat peningkatan 
kesejahteraan rakyat tidak bisa 
sepenuhnya diserahkan pada 
bekerjanya ekonomi pasar tetapi 
harus mendapatkan pengendalian 
dari negara terhadap ekonomi pasar 
sedang berlangsung. 

Perdebatan ini kini tidak hanya 
sebatas pada persoalan kebijakan 
pembangunan ekonomi, tetapi 
telah masuk ke dalam perdebatan 

Pancasila semakin 
relevan digali kembali 

nilai-nilai dan prinsip yang 
terkandung di dalamnya 

untuk menjawab berbagai 
persaoalan kehidupan 

berbangsa dan bernegara 
sekarang. Beberapa 
persoalan dihadapi 

kehidupan berbangsa dan 
bernegara sekarang penting 
mendapatkan pemecahan 
dari praktek etik politik 

bersumber dari Pancasila, 
diantaranya adalah 

masalah pembentukan 
negara kesejahteraan dan 

deradikalisasi agama untuk 
menciptakan kehidupan 

yang damai dan sejahtera.
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politik. Mereka yang lebih condong 
ke ekonomi pasar mewarnai 
pandangan politik kelompok politik 
sayap kanan (right wing), yang di 
Indonesia seringkali dikenal dengan 
sebutan kelompok politik liberal. 
Sementara, mereka yang condong 
ke ekonomi kesejahteraan mewarnai 
pandangan politik kelompok politik 
sayap kiri (left wing). Berbedaan 
kedua pandangan ini tidak jarang 
mewarnai perdebatan politik dalam 
pengambilan kebijakan politik 
pembangunan, baik dikalangan 
legislatif maupun eksekutif. 

Perbedaan pandangan idiologis 
ini tidak hanya berkembang di 
dalam lingkup politik formal dalam 
pengambilan kebijakan. Tetapi 
juga dalam lingkup kehidupan 
bermasyarakat. Seringkali ketika 
bersentuhan dengan keyakinan 
hidup beragama, perbedaan itu 
menimbulkan pertentangan antar 
kelompok kultural agama dan 
ekonomi sehingga mendorong 
munculnya radikalisme politik, 
baik radikalisme politik liberal 
maupun radikalisme agama dalam 
mempertahankan pandangan idiologi 
politik dan ekonomi. 

Penyelenggaraan kehidupan 
berbangsa dan bernegara penting 
mengatasi masalah ini dengan 
kembali pada prinsip Ketuhanan, 
Kemanusiaan, Persatuan, Hikmat 
kebijaksanaan dan Keadilan sosial, 
sebagaimana terkandung dalam 
Pancasila, dalam penentuan kebijakan 

pembangunan sosial dan ekonomi. 
Pancasila dijadikan acuan untuk 
menemukan jalan tengah melampaui 
kedua aliran ekonomi politik idiologi 
kanan dan kiri itu, atau meminjam 
istilah Anthony Gidden (1991) ‘beyond 
left and right’, dengan melihat konteks 
kebutuhan dan visibilitasnya dalam 
dinamika sosial-politik berkembang 
sekarang. 

Melampaui aliran ekonomi politik 
kanan dan kiri ini cukup beralasan, 
karena dalam praktek sesungguhnya 
tidak ada kebijakan menggunakan 
pendekatan murni ekonomi pasar 
bebas sebagaimana dibayangkan 
ekonomi liberal. Karena aliran politik 
kanan atau pendekatan ekonomi pasar 
pun dalam banyak kasus melakukan 
revisi dengan mempertimbangkan 
aspek atau dimensi kesejahteraan 
kesejahteraan, sebagaimana 
dipraktekkan aliran politik kanan 
baru (new right). Sebaliknya, tidak 
ada pendekatan murni ekonomi 
politik kiri, terutama sejak kegagalan 
negara sosialis di Eropa Timur tahun 
1980an, tanpa mempertimbangkan 
visibilitas peningkatan produktivitas 
dan pertumbuhan ekonomi dan 
peningkatan kesejahteraan rakyat. 
Sejak itu, muncul pendekatan baru 
disebut aliran kiri baru (new left), 
dengan tetap menekankan pentingnya 
peran negara menambahkan dimensi 
kebebasan dan kesetaraan bagi 
setiap warga negara, sebagaimana 
dianut ekonomi politik liberal, dalam 
pemenuhan hak-hak dasar warga 
negara dalam pembangunan (Mouffe, 
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2005). 

Prinsip hikmat kebijaksanaan 
dan keadilan sosial dalam Pancasila 
penting untuk menjawab masalah 
ini dan menemukan relevansi dan 
visibilitasnya untuk menemukan 
jalan ketiga ekonomi politik 
melampaui kedua pandangan 
tersebut. Kebijakan melampaui 
pendekatan ekonomi pasar, dengan 
melakukan revisi fundamental 
atas pendekatan ekonomi pasar, 
dengan tetap mempertahankan 
peran negara untuk menjamin 
kepastian pemenuhan hak-hak 
warga negara dalam pembangunan 
untuk bekerjanya ekonomi pasar, 
merupakan pilihan moderat dalam 
praktek kebijakan ekonomi politik 
(Bates, 1991). Dimensi penting 
menyebabkan terjadinya kovergensi 
kedua pendekatan itu adalah 
masalah keadilan harus dicapai 
dalam kebijakan pembangunan. 
Dimensi hak-hak warga negara 
dalam pembangunan menjadi 
pertimbangan penting dalam 
pencapaian keadilan ini. Selain untuk 
menjamin kebebasan dan kesetaraan 
dalam pembangunan, hal itu penting 
untuk memastikan pemenuhan 
ekonomi dan kesejahteraan dalam 
praktek politik demokrasi. 

Praktek politik pembangunan 
berlandaskan etika politik demokrasi 
dan keadilan dalam pemenuhan 
hak-hak warga negara ini juga bisa 
untuk membendung radikalisasi 
fundamentalisme pasar dan 

fundamentalisme agama sebagai 
imbas pertentangan idiologi 
politik kedua aliran ekonomi 
politik pembangunan tersebut. 
Deradikalisasi terutama diarahkan 
dengan menjadikan etik politik 
demokrasi dan keadilan sosial 
dalam praktek pembangunan sosial 
dan ekonomi politik. Dalam hal ini, 
praktek pembangunan berdimensi 
etika sosial menekankan pentingnya 
dimensi sosial dalam praktek 
keagamaan penting ditekankan. 
Keyakinan idiologi dalam hal ini 
tetap diakui, namun dalam praktek 
sosial di dunia publik perbedaan 
sebagai keniscayaan kehidupan 
sosial harus diakui, bahkan harus 
diperjuangkan bersama untuk 
mencapai kebaikan publik. Demikian 
pula, praktek etika politik demokrasi 
penting dikembangkan, yaitu 
mengakui perbedaan pandangan 
dan memberikan peluang politik 
berbagai perbedaan pandangan 
mengartikulasikan diri dalam 
praktek politik demokratis. Kedua 
etik politik yang begitu sarat makna 
terkandung dalam Pancasila itu 
harus dikembangkan sebagai rumah 
paling ideal untuk berkembangnya 
etik politik demokrasi dan 
menjunjung tinggi keadilan sosial 
dalam pembangunan sosial-
ekonomi. Etik politik demokrasi dan 
keadilan sosial itu harus diwujudkan 
dalam pembentukan subjek-
subjek warga negara demokratis 
mengisi pembangunan negara dan 
bangsa moderen Indonesia yang 
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demokratis.

Indonesia kemudian memasuki 
babak baru yang sering disepakati 
memasuki era reformasi. Konstelasi 
politik pun berubah, dari sistem 
pemerintahan otoriter menjadi 
pemerintahan yang demokratis. 
Indonesia pun menjadi salah satu 
negara yang dikategorikan sebagai 
negara besar yang menganut sistem 
pemerintah demokratis. Akan tetapi  
pada era demokratisasi  ini Pancasila 
justru menjadi tidak populer, dan 
bahkan cenderung dilupakan, 
sehingga banyak yang menilai bangsa 
ini sedang mengalami krisis identitas 
atau jati diri. Mengapa Pancasila 
sekarang tidak mampu menjadi 
identitas diri bangsa di tengah arus 
perubahan masyarakat?

Menurunnya pamor Pancasila 
sebagai ideologi negara dalam 
kurun waktu 10 tahun terakhir 
menimbulkan keprihatinan di 
berbagai kalangan. Pemerintah 
sendiri semakin menyadari bahwa 
Pancasila yang merupakan falsafah 
dan mengandung cita-cita luhur 
bangsa Indonesia sekarang makin 
tidak populer. Dalam dunia politik 
yang diwarnai dengan praktik vulgar 
aksi politisi yang tidak mengindahkan 
sopan-santun politik, menjadi salah 
satu indikator betapa Pancasila sudah 
bukan lagi menjadi etika politik. 
Saling caci maki, saling mencerca, 
jegal-menjegal, intrik, dan menang 
sendiri, senantiasa dalam praktik 
politik di kalangan elite. Sementara 

itu di kalangan masyarakat akar 
rumput pun, aksi-aksi politik yang 
anarkis juga terus berlangsung seolah 
lupa bahwa kita sebagai bangsa 
Indonesia memiliki falsafah politik 
santun, yaitu Pancasila. 

Bersamaan dengan itu, berbagai 
ideologi lain yang mencoba masuk 
dalam struktur kesadaran warga 
bangsa Indonesia juga terus mengalir 
seiring dengan pudarnya peran 
ideologi negara, yaitu Pancasila. 
Gerakan ideologis yang mengancam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) seperti gerakan Negara 
Islam Indonesia (NII), dan gerakan 
separatis baik di Indonesia Barat 
maupun Timur terus bergerak 
secara eskalatif. Sementara itu 
gerakan-gerakan ideologis yang 
mendengungkan liberalism dan 
neoliberalisme melalui pasar bebas 
dan globalisasi terus mengancam 
identitas bangsa Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila. 

Memperhatikan gejala sosial 
politik seperti itu, kiranya menarik 
untuk mencermati seberapa jauh 
tingkat pemudaran ideologi 
Pancasila di kalangan warga bangsa, 
baik kalangan muda maupun tua 
sekarang ini. Di samping itu, menarik 
pula diketahui bagaimana urgensi 
dan relevansi Pancasila menurut 
pandangan warga masyarakat, 
dalam menghadapi permasalah 
mendasar bangsa Indonesia sekarang 
ini. Upaya menjadi bangsa yang 
berkarakter mandiri, toleran, jujur, 
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kreatif, inovatif, dan percaya diri 
sebagaimana yang menjadi program 
utama pemerintah sekarang ini, 
bisa jadi sumber utamanya adalah 
terdapat dalam revitalisasi Pancasila 
sebagai ideologi negara. 

Berdasarkan pertimbangan 
tersebut, maka studi lapangan ini 
akan mencoba mengeksplorasi 
pendapat, gagasan, dan harapan 
warga masyarakat terhadap 
ideologi Pancasila, dikaitkan dengan 
upaya membangun bangsa yang 
berkarakter. Usaha ini sangat penting 
dalam rangka pemerintah mencari 
solusi konstruktif, menjadi bangsa 
yang berkarakter, sejahtera, dan 
demokratis. 

Lokasi studi lapangan ini 
meliputi Banda Aceh, Tasikmalaya, 
Pontianak, Madiun, Ambon, dan 
Kupang. Pemilihan lokasi tersebut 
atas pertimbangan bahwa di samping 
mewakili perimbangan kewilayahan 
Indonesia barat, tengah, dan timur, 
juga atas dasar pertimbangan 
riwayat historis dan indeks politik 
kedaerahan. Aceh, Tasikmalaya, 
Madiun, dan Ambon mewakili 
daerah yang memiliki riwiyat historis 
berkaitan dengan keutuhan NKRI. 
Sedangkan Pontianak dan Kupang 
merupakan daerah yang meskipun 
di pinggiran perbatasan tetapi selama 
ini memiliki kohesifitas politik tinggi 
dilihat dari upaya keutuhan NKRI. 

Kupang: Masyarakat Masih  
Rindu Pancasila

Meskipun harus diakui bahwa 
dalam era reformasi sekarang ini 
demokrasi dalam tataran formal 
semakin meningkat, tetapi semua 
itu tidak berarti harus meninggalkan 
Pancasila. Mengaktualisasikan nilai-
nilai Pancasila bukan berarti kembali 
ke era Orde Baru di mana Pancasila 
ketika itu lebih cenderung dijadikan 
sebagai instrumen politik demi 
memapankan kekuasaan sebuah 
rezim. Emy Nomleny, anggota DPR 
Provinsi NTT, menjelaskan bahwa 
kebebasan berpolitik memang 
bagian dari proses demokrasi tetapi 
tidak berarti meninggalkan ideologi 
Pancasila. Harus menyadari sejak 
awal bahwa Indonesia ini merupakan 
negara plural, karena itu Pancasila 
yang paling tepat sebagai ideologi 
bangsa. Dulu pada era Orde Baru, 
Golkar, PDI, dan bahkan PPP yang 
berbasis massa Islam menyatakan 
diri berideologi Pancasila. Tetapi 
sekarang ini orientasi ideologi 
parpol tidak jelas. Kecenderungan 
ini jika dibiarkan akan mengarah 
pada pengingkaran bahwa Indonesi 
merupakan negara yang plural. Ini 
akan menimbulkan masalah di masa 
depan, terutama soal persatuan dan 
kesatuan bansa”, katanya. 

Pendapat senada juga 
dikemukakan oleh Yusuf Kauhaki, 
Dosen Fisip Universitas Nusa Cendana 
Kupang, yang mengatakan bahwa 
pada masa Orde Baru penekanan 
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pada ideologi Pancasila sangat kuat 
pada organisasi kemasyarakat, 
parpol, bahkan termasuk pada ormas 
keagamaan. Waktu itu berkembang 
persepsi dalam masyarakat bahwa 
Pancasila sebagai ideologi tidak bisa 
ditawar-tawar lagi. Sementara pada 
era reformasi sekarang ini masyarakat 
memahami Pancasila berdasarkan 
persepsi mereka masing-masing.  
Peran negara sangat kecil, sehingga 
masyarakat berusaha memahami 
sendiri berdasarkan realitas yang 
mereka alami berkaitan dengan 
kondisi bangsa termasuk kondisi 
konflik, sehingga Pancasila seolah 
tidak ada, artinya nilai itu tidak 
diamalkan. Di sisi lain masyarakat 
tidak menemukan satu ideologi yang 
bisa diterima bersama, sehingga 
saat ini mulai ada kerinduan untuk 
kembali kepada Pancasila. “Pada 
warga masyarakat NTT, kerinduan 
akan Pancasila semakin terasa, karena 
pada prinsipnya nilai-nilai yang 
terkandung Pancasila it terus hidup 
laten seperti rasa persaudaraan dan 
rasa kebersamaan”, katanya.

Sementara itu, aktivis LSM Laskar 
Merah Putih, Melkiyanus Nona 
berpendapat bahwa masalahnya 
bukan soal menarik atau tidak, tetapi 
Pancasila itu sudah merupakan 
komitmen bangsa, sehingga semua 
tingkah laku bangsa ini harus 
berdasarkan pada Pancasila. Karena 
landasan dan falsafah bangsa ini tidak 
dilakukan secara benar, maka bangsa 
ini selalu dilanda berbagai krisis. 
Pemimpin dan para elite  kurang 

memiliki komitmen pada nilai-nilai 
Pancasila. Contoh, timbul gerakan 
sparatisme buka karena masalah pro 
kontra Pancasila, tetapi lebih karena 
kecemburuan sosial. Pembangunan 
yang dianggap tidak adil, karena 
banyak daerah yang tertinggal. Kata 
kuncinya adalah kurang diperhatikan 
faktor Nation and caracter building 
(NCB).  “Sebagian besar politisi 
perilakunya tidak berlandaskan pada 
Pancasila. Bangsa ini mengalami 
krisis kepemimpinan, hampir tidak 
menemukan orang yang antusias 
berbicara tentang  persoalan dari 
perspektif kebangsaan, tetapi lebih 
mementingkan kelompok. Sebagai 
contoh ketika menyelesaikan kasus 
Nazaruddin para politisi tidak 
melihatnya sebagai persoalan 
fundamental dalam konteks 
membangun Nation and Caracter 
Building, tetapi terjebak pada 
kepentingan kelompok dan politik 
semata”, tegasnya.

Sedangkan Uskup Petrus Turang 
yang juga Ketua Paoki Gereja 
Kristen Katolik NTT mengutarakan 
bahwa pudarnya Pancasila 
karena para politisi  memang 
kurang mampu secara konsekuen 
mengimplementasikan dalam 
kebijakan yang mensejahterakan 
dan memberikan rasa keadilan 
sosial bagi warga negara. Akibatnya 
banyak tuntutan dari berbagai 
masyarakat yang pada intinya 
merasa diperlakukan tidak adil. Jika 
para politisi mampu mewujudkan 
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kesejahteraan dan keadilan sosial 
sebagaimana yang terkandung dalam 
Pancasila, maka akan menghilangkan 
semua bentuk reaksi masyarakat 
seperti sparatisme,  radikalisasi 
agama, dan termasuk  tuntutan 
menjadi negara Islam itu dengan 
sendirinya akan pudar”, ungkapnya.

Selanjutnya Petrus 
mengungkapkan Pancasila 
merupakan dasar negara, karena itu 
untuk menjaga ketertiban umum 
dan kesejahteraan, kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara harus berdasarkan 
Pancasila. Sementara ada ketentuan 
yang memberi keleluasaan untuk 
mengamalkan ajaran agama bagi 
pemeluknya. Ketuhanan harus 
terbangun berdasarkan keyakinan 
masing-masing. Pemerintah 
tidak boleh mencampuri urusan 
keyakinan.  Pencegahan setiap 
praktek yang dinilai bertentangan 
dengan nilai-nilai Pancasila oleh 
masyarakat harus dengan dialog, 
bukan dengan kekerasan dan 
tindakan radikal. Kalau sudah 
dialog tetapi tidak digubris, maka 
harus memperluas jaringan sebagai 
tekanan agar mendapat tanggapan. 
Sedangkan Ahmad Yani, Ketua 
BEM Universitas Muhammadiyah 
Kupang berpendapat bahwa 
hubungan agama dengan Pancasila 
seharusnya diposisikan  agama 
masuk dalam Pancasila, karena 
Pancasila sebagai  dasar dan falsafah 
bangsa Indonesia meruapakan 
instrumen negara dalam mengatur 

kehidupan waganya, termasuk 
agama di dalamnya. Sementara itu 
Adam Asrakal, Wakil Ketua MUI 
Provinsi NTT berpendapat bahwa 
sebenarnya isu  negara Islam bukan 
hal baru bagi Indonesia. “Sebenarnya 
tidak diperlukan negara Islam, tetapi 
yang perlu dikembangkan adalah 
negara menggunakan sistem Islam. 
Bagaimana setiap agama memberi 
masukan kepada pemerintah dalam 
merumuskan sebuah kebijakan. 
Dalam kaitan itu MUI lebih konsern 
pada umatnya, termasuk para elit 
muslim”, ungkapnya.

Terkait dengan semakin 
menurunnya popularitas Pancasila 
di kalangan generasi muda, Petrus 
menjelaskan bahwa semua itu 
disebabkan derasnya nilai-nilai luar 
baik liberalisme, kapitalisme, dan 
bahkan termasuk aliran agama. 
Oleh karena itu sosialisasi  Pancasila 
perlu dilakukan terus. “Sosialisasi 
yang paling utama adalah melalui 
keteladanan para pejabat publik. 
Diperlukan contoh contoh konkrit, 
seperti kalau sekolah rusak, jangan 
cuma bicara tetapi langsung 
bertindak memeperbaiki. Selain itu 
perlu melalui jalur pendidikan di 
sekolah-sekolah untuk mencintai 
Pancasila sebagai pencerahan dan 
bukan sekadar sebagai ideologi”, 
katanya.  Pendapat serupa juga 
diungkapkan Adam Asrakal, Wakil 
Ketua MUI Provinsi NTT, sosialisasi 
dan internaslisasi nilai-nilai Pancasila 
perlu dimasukan melalui kurikullum 
sekolah, dan melalui lembaga-
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lembaga sosial. Tidak kalah penting 
adalah perlu keteladanan darai 
para pemimpin dan elite plolitik.   
Sedangkan menurut Pimus Embala, 
jika mau efektif dalam sosialisasi, 
maka pemerintah perlu membuat 
badan lagi semacam BP7 di era 
Orde Baru. Di samping itu, peran 
Kemkominfo sangat strategis dalam 
mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila 
kepada masyarakat. Demikian pula 
Melkiyanus berpendapat bahwa 
prinsipnya sosialisasi  Pancasila 
model P4 dulu masih relevan 
dilakukan sekarang, tetapi tentu 
dengan bentuk yang berbeda dan 
simbol-simbol yang digunakan juga 
berbeda. Fungsi itu sebenarnya ada 
pada Kementerian Kominfo, tingggal 
bagaimana melibatkan semua unsur 
dalam masyarakat agar lebih cepat 
dan lebih efektif. 

Berkait dengan sistem ekonomi, 
hampir semua informan di NTT 
menegaskan bahwa kuncinya 
terletak pada terlalu kuatnya 
pengaruh liberalisasi ekonomi. 
Pemerintah kurang memiliki sepirit 
kuat dalam mengimplementasikan 
sistem ekonomi yang sesuai dengan 
nilai-nilai Pancasila. Ahmad Yani, 
Ketua BEM Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah 
Kupang, berpendapat bahwa  sistem 
ekonomi Indonesia belum sesuai 
dengan nilai-nilai Pancasila, karena 
terbukti masih banyak orang miskin 
dan pengangguran.  “Kalaupun toh 
merupakan implementasi dari nilai-
nilai Pancasila, atau katakanlah sistem 

ekonomi Pancasila, persentasenya 
hanya  baru 25%, sedangkan 75% 
masih liberal kapitalis. Pemerintah 
seharusnya lebih konsern pada 
pembangunan ekonomi yang sesuai 
dengan Pancasila, yaitu ekonomi 
kerakyataan”, katanya. 

Pendapat senada juga 
diungkapkan oleh Pimus Embula, 
Kepala Bidang Fasilitasi Politik 
dan Kajian Masalah Strategis, 
Kesbangpol dan Linmas Provinsi 
NTT, yang mengatakan bahwa sistem 
ekonomi Indonesia belum Pancasila, 
masih jauh dari semangat nilai-
nilai Pancasila. Seharusnnya yang 
dibangun itu ekonomi kerakyatan 
dan mengutmakan asas pemerataan, 
tetapi dalam prakteknya ekonomi 
rakyat semakin terpuruk dan rakyat 
terus miskin. Para elite pemerintahan 
baik di daerah maupun di pusat 
yang seharusnnya menjadi abdi 
rakyat justru lebih memikirkan 
kesejahteraan mereka sendiri dari 
pada kesejahteraan rakyat. “Memang 
ada beberapa program untuk 
membangun ekonomi rakyat, seperti 
kredit lunak untuk pengusaha kecil 
dan menengah, bantuan modal 
bergulir dan sejenisnya, tetapi 
perencanaannya tidak matang 
sehingga tidak efektif. Masyarakat 
sendiri kurang siap, dan tidak 
dilakukan semacam pendampingan, 
sehinga  sebagian  besar  tidak  produktif 
bahkan tidak jelas kelanjutannya. 
Komitmen pada nilai-nilai Pancasila 
masih sangat kurang sehingga 
dalam prakteknya lebih pada liberal 
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kapitalisme’, ungkapnya.  Demikian 
pula Emy Nomleny berpendapat 
bahwa  sistem ekonomi kita  kurang 
menggambarkan ekonomi Pancasila. 
“Kita terjebak dengan nilai-nilai 
dari luar yang dianggab lebih 
baik, padahal sebenarnya punya 
kita lebih bagus. Seperti program 
bantuan sebenarnya menunjukkan 
bentuk ekonomi kerakyatan, tetapi 
dalam pelaksanaannya tidak serius. 
Sebenarnya bahasanya bukan 
memberi bantuan, tetapi lebih pada 
pemberdayaan dan penguatan. Jadi 
bukan memberi tapi merupakan 
tanggung jawab”, tegasnya.

Sementara itu Yusuf Kauhaki juga 
mengatakan bahwa sistem ekonomi 
Indonesia saat ini betul-betul liberal 
kapitalis.Perlakuan pemerintah 
terhadap rakyat sendiri kurang 
memenuhi harapan untuk sejahtera. 
Betapa silitnya rakyat mendapatkan 
modal usaha sendiri, sementara ada 
pihak yang mendapatkan modal 
besar dengan cara yang mudah. 
Tidak ada satu pun  desain program 
pembangunan ekonomi  yang pas 
untuk masyarakat kita yang lemah 
saat ini. Demikian pula Hamzah 
Wulakada, Sekretaris DPD KNPI 
Provinsi NTT, mengutarakan 
bahwa harus diakui sistem ekonomi 
Indonesia saat ini lebih liberal 
kapitalis dari  pada Pancasilais. 
Hasrat untuk memiliki asset ekonomi  
dianggap manusiawi, karena setiap 
orang punya nafsu dan bebas 
untuk mencari keuntungan sebesar-
besarnya. Sayangnya kesenjangan 

sosial masih sangat lebar, sehingga 
ada yang sangat kaya, tetapi  
sebagian besar warga masyarakat 
masih miskin dan bahkan ada 
yang sangat miskin seperti banyak 
dijumpai di NTT ini. Seharusnya jika 
memang mau menerapkan sistem 
ekonomi Pancasila, maka koperasi 
harus benar-benar menjadi soko 
guru perekonomian nasional. “akan 
tetapi pada kenyataannya, koperasi 
yang sering didengungkan sebagai 
ciri ekonomi Indonesia kurang 
berkembang seperti diharapkan, 
selalu kalah bersaing dengan pelaku 
ekonomi liberal yang kapitalistik”, 
tegasnya.  

Ambon: Kearifan Lokal Kikis 
Radikalisme

Konflik sosial yang pernah terjadi 
di Maluku pada tahun 1998-2002 
menyisakan luka yang dalam bagi 
masyarakat Kota Ambon, serta 
menyuramkan masa depan rakyat 
Maluku. Selain menimbulkan korban 
jiwa dan harta peristiwa tersebut juga 
membahayakan keutuhan negara RI. 
Selain peran tokoh adat, tokoh agama, 
tokoh masyarakat dan pemerintah, 
nilai-nilai kearifan lokal yang 
terkandung dalam Pancasila ikut 
berperan dalam meredakan konflik 
tersebut. Nilai-nilai kerarifan lokal 
dalam masyarakat Maluku  tersebut 
adalah semangat Pela Gandong.

“Konflik sosial yang melanda 
Maluku 10 tahun lalu tak akan selesai 
jika semangat Pela Gandong absen 
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dalam proses rekonsiliasi. Pela gandong 
terus hidup dan semakin merekatkan 
rasa persaudaraan,” jelas Max 
Someaputty, Kepala Seksi Kurikulum 
Dinas Pendidikan kota ambon. Pela 
Gandong sendiri merupakan sebuah 
nilai kearifan lokal, yang merupakan 
ikatan kekerabatan yang dibangun 
oleh para leluhur atas sumpah 
persaudaraan dan garis darah yang 
berbeda agama.

Pela Gandong bukan sekadar 
warisan masa lalu. Saat ini, 
masyarakat Maluku menempatkan 
Pela Gandong dalam konteks yang 
lebih modern, ditambah dengan 
semangat nasionalisme. “Nilai-nilai 
tersebut merupakan unsur-unsur 
kearifan lokal yang terkandung dalam 
Pancasila dan akan terus melekat 
dalam kehidupan masyarakat,” 
lanjut Max.

Meski demikian Max merasa 
resah dengan semakin kendurnya 
pengamalan Pancasila dalam 
kehidupan sehari-hari. “Pada saat ini 
budaya, moral, dan karakter bangsa 
Indonesia tengah terpuruk. Nilai-nilai 
pancasila sepertinya sudah luntur 
dalam masyarakat kita, itu terlihat 
dari maraknya pelaku tindakan 
korupsi, kekerasan, dan kendurnya 
nasionalisme.” Jelas Max. Oleh karena 
itu perlu membentuk karakter Bangsa 
Indonesia yang sesuai dengan nilai-
nilai Pancasila harus dilakukan sejak 
usia dini melalui dunia pendidikan. 
“Dinas pendidikan Kota Ambon 
memperkuat pendidikan budaya dan 

karakter bangsa sejak dari usia dini, 
pendidikan budaya dan karakter 
bangsa ini tidak hanya dievaluasi 
lewat angka-angka dalam mata 
pelajaran, tetapi melalui sikap yang 
diperlihatkan anak didik dalam semua 
mata pelajaran, bahkan pelajaran 
matematika, ini berlku mulai dari SD 
sampai SMA, siswa dituntut tidak 
hanya pintar, melainkan juga harus 
memiliki nilai-nilai pekerti yang 
luhur,” tambah Max.

Ketika ditanyakan apakah melalui 
pendidikan karakter tersebut akan 
mampu mencegah gerakan radikal 
agama yang muncul dari sekolah 
atau kampus yang saat ini mulai 
marak Max menjawab “Pendidikan 
karakter tersebut merupakan salah 
satu langkah dalam mencegah 
munculnya bibit-bibit radikalisme, 
dengan menanamkan karakter sejak 
dari usia dini diharapkan memiliki 
pondasi karakter yang kuat akan 
memiliki ketahanan terhadap 
ancaman paham-paham dan ideologi 
radikal, ” Max menambahkan “Tapi 
tentunya selain dari kami juga 
ada dukungan seluruh komponen 
masyarakat dan lingkungan keluarga 
”.

P Lekatompesy, S.Sos, Kepala 
Bagian Humas dan Protokol 
kota Ambon juga membenarkan 
ucapan Max Someaputy. Nilai-
nilai nasionalisme tetap melekat 
dalam kehidupan sehari-hari 
masyarakat Kota Ambon. “Nilai-
nilai nasionalisme diamalkan dengan 
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baik dalam kehidupan sehari-hari. 
Contohnya setiap hari Senin siswa 
di semua sekolah dari SD, SMP dan 
SMA selalu mengadakan Upacara 
Bendera dan membaca Pancasila,” 
jelasnya.

“Tidak ada gerakan radikal atau 
kelompok garis keras di Ambon, 
keadaan Ambon aman dan kondusif,” 
yakin P Lekatompessy. Lekatompessy 
juga menambahkan bahwa suasana 
kondusif ini sangat membantu 
iklim investasi. ”Bapak bisa lihat 
investasi mulai membaik, mulai dari 
perikanan, pariwisata, ada juga agen 
perumahan serta pasar swalayan yang 
masuk dan berinvestasi, diharapkan 
dengan investasi tersebut mampu 
menggerakkan perekonomian,”.

Di sektor pariwisata beberapa 
event telah sukses digelar tidak 
hanya regional melainkan juga 
internasional. “Tahun lalu ada event 
Sail Banda 2010, kemudian Darwin-
Ambon Yacht Race yang mulai 
digelar lagi sejak tahun 2007 setelah 
pernah terhenti akibat terjadi konflik” 
P Lekatompessy.

Bank Indonesia (BI) Cabang 
Ambon menyatakan, pertumbuhan 
ekonomi Maluku semakin 
membaik dan diperkirakan akan 
tumbuh mencapai 6,5 persen 
pada tahun 2011. “Pertumbuhan 
ekonomi Maluku terus mengalami 
peningkatan mulai dari 2009 sebesar 
5,43 persen meningkat menjadi 6-6,3 
persen tahun 2010 dan tahun 2011 

diperkirakan mencapai 6,5 persen,” 
kata Pemimpin BI Cabang Ambon, 
Achmad Bunyamin. Meningkatnya 
pertumbuhan ekonomi di Maluku, 
menurut Bunyamin, karena kondisi 
keamanan semakin kondusif dan 
aman serta mendukung berbagai 
kegiatan ekonomi yang dilakukan 
masyarakat.

Kegiatan ekonomi yang semakin 
memaik juga diungkapkan M 
Rakalahu, pedagang pakaian di 
sekitar Ambon Plaza bercerita bahwa 
pertikaian yang pernah terjadi 
membuatnya terusir dari rumahnya 
sendiri dan ia terpaksa mengungsi. 
Tapi kini setelah kondisi keamanan 
membaik ia bisa merasa nyaman 
dalam menjalankan usahanya. 
“Peristiwa tersebut membuat 
katong tercerai-berai, mari saling 
menghormati dan menghargai, 
perpecahan membuat semua orang 
menderita” ujarnya berharap.

Arman wartawan koran lokal 
Info Baru Ambon mengatakan saat 
ini toleransi antar umat beragama 
terjaga dengan baik, “Perbedaan 
agama hanya sebatas pagar halaman 
rumah ibadah. Keluar dari pagar 
rumah ibadah, semua sama dan 
satu, warga negara Indonesia,” kata 
alumni Fakultas Ilmu Sosial Politik di 
Universitas Pattimura itu. “Banyak 
kearifan lokal yang masih bisa kita 
temui sampai sekarang, contohnya 
acara makan Patita (makan bersama) 
adalah acara khas wilayah ini untuk 
menunjukkkan adanya bingkai 
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kekeluargaan didalam masyarakat. 
Pada acara ini, siapa pun yang hadir 
bisa menikmati makanan yang 
tersaji. Tradisi ini masih dipelihara 
di desa-desa dan kota-kota di 
Maluku.” Ia menambahkan “Dalam 
acara itu, tanpa membedakan latar 
belakang agama dan kelompok, 
warga membaur tanpa membedakan 
status sosial, agama dan keturunan. 
Sebelum makan, mereka menari 
bersama dengan iringan musik 
tradisional sambil berkenalan dengan 
lainnya,”.

Pancasila melalui nilai-nilai 
yang digali dari kearifan lokal akan 
terus bertahan di negeri ini selama 
masyarakat tidak melupakan dan 
selalu mengamalkannya dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pontianak: Tetap Populer
Pontianak merupakan kota yang 

membentang pada garis katulistiwa, 
dan dalam perkembangan selanjutnya 
kota ini semakin hiterogen. Dilihat 
dari segi etnis, kota Pontianak dan 
Kalimantan Barat pada umumnya, 
terdiri dari suku Dayak, Melayu, 
dan Jawa, serta Cina keturunan. 
Oleh karena itu persoalan persatuan, 
kerukunan, dan perdamaian menjadi 
amat penting. Terlebih lagi ketika 
terjadi masa transisi politik, yaitu 
pada tahun 1999, di wilayah ini 
konflik berlatar belakang etnis sangat 
tajam dan eksplosif. 

Boleh jadi karena heterogenitas 
yang dibayangi oleh trauma konflik 

antaretnik, masyarakat Pontianak 
semakin memerlukan Pancasila 
sebagai pemersatu, dan karena itu 
Pancasila masih sangat populer. 
“Pancasila tidak populer itu kan 
mungkin di daerah lain, khususnya 
di Jakarta. Akan tetapi kalau di 
Pontianak Pancasila masih tetap 
populer”, tegas Yuniarlita, Kepala 
Humas Pemerintah Kota Pontianak. 
Lagi pula wacana ketidakpopuleran 
Pancasila itu mungkin juga hanya 
konstruksi media di Jakarta. Di 
Pontianak tidak demikian halnya, 
Pancasila tetap bergema hampir di 
semua instansi pemerintah dan di 
kalangan pelajar. 

Upacara bendera terus dilakukan 
secara rutin, dan dalam serimonial 
itu senantiasa ada pembacaan teks 
Pancasila. Mereka yang bertuga 
sebagai pembaca Pancasila merasa 
bangga dan cinta tanah air. “Bahkan 
pada setiap bulan Juni senantiasa 
ada lomba Pembacaan teks Pancasila 
yang diselenggarakan baik di sekolah 
maupun di instansi pemerintah”, 
kata Yuniarlita. Yang menarik adalah 
bahwa seringkali yang memenangkan 
lomba Pancasila itu adalah dari 
kalangan etnis keturunan Cina. 

Pancasila harus tetap ditegakkan 
kata Lily seorang wirausaha di bidang 
kuliner bersemangat. “Pancasila 
adalah dasar negara yang paling pas 
untuk Indonesia yang hiterogen ini. 
Karena itu jangan ada upaya untuk 
menggantinya”, kata Lily berharap. 
Dengan Pancasila memungkinkan 
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kita hidup lebih rukun dan berbaur. 
Dulu di Pontianak menurut Lily 
antaraetnik kurang begitu berbaur, 
tetapi sekarang sudah semakin cair 
hubungan sosial di antara etnis 
yang ada. “Bahkan kawin campur 
antarentis sekarang juga mulai 
banyak terjadi”, ungkapnya. Hanya 
dengan Pancasila semua itu bisa 
terjadi, sehingga Pancasila tetap 
perlu dipopulerkan pada generasi 
sekarang, terutama di kalangan 
terpelajar. Lily yang bermukim di 
pusat keramain kota Pontianak itu 
mendemonstrasikan bahwa dia hafal 
Pancasila. 

Sebagai masyarakat plural maka 
wajar jika Pontianak memiliki potensi 
konflik sosial yang tinggi, sehingga 
sangat sensitif terhadap masalah 
kerukunan dan keamanan. dapatlah 
dipahami jika kerukunan antaretnis 
dan akhirnya juga antaragama serta 
antarbudaya menjadi tujuan utama 
di daerah ini. Karena itu mereka 
membentuk Forum Kerukunan Umat 
Beragama (FKUB) sebagai forum 
strategis untuk mengantisipasi dan 
mencari solusi konflik. Anggota 
forum ini terdiri dari tokoh agama, 
tokoh masyarakat, dan tokoh 
pemerintahan. Pemkot Pontianak 
senantiasa menggunakan forum ini 
sebagai arena komunikasi politik 
dalam upaya menjaga keamanan dan 
perdamaian. 

 Tokoh utama dalam FKUB 
terdapat juga dari kalangan etnik 
Tionghoa seperti Franky Song dan 

Pendeta besar di Gereja Katedral. 
“Melalui FKUB segala permasalahan 
yang berkaitan dengan berbagai 
upaya menjaga perdamaian di 
Pontianak dapat bicarakan bersama. 
Komunikasi senantiasa dilakukan 
oleh para tokoh untuk duduk bersama 
membicarakan segala hal yang 
mengarah pada harmoni kehidupan”, 
katanya. Sementara itu Manto Saidi, 
salah seorang anggota FKUB Kalbar 
memberikan keterangan bahwa 
forum silahturahmi antartokoh sangat 
penting dilakukan guna menciptakan 
saling pengertian demi menjaga 
perdamaian. “perbedaan hidup umat 
beragama adalah karunia Tuhan 
kepada manusia, sehingga perbedaan 
itu adalah rahmat karena itu tidak 
boleh dieksploitir sisi perbedaannya 
yang hanya akan membuat konflik”, 
katanya. 

Dalam menjaga kerukunan 
umat beragama di Kalbar, FKUB 
senantiasa bekerjasama dengan 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
(Bakesbangpol) melakukan berbagai 
kegiatan untuk pembinaan umat 
beragama. Sebagaimana dikatakan 
oleh Wakil Bupati Sanggau Paolus 
Hadi, kehidupan umat beragama 
merupakan satu di antara faktor 
terpenting dalam menunjang 
keberhasilan pembangunan. “Ketika 
masyarakat beragama hidup 
rukun dan damai dalam menjalani 
kesehariannya di lingkungan 
masing-masing, akan tercipta kondisi 
kondusif dan tentram, sehingga 
pembangunan akan berjalan lancar”, 
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tegasnya. Selanjutnya Paulus 
kerukunan dapat terwujud apabila 
masing-masing umat beragama dan 
kelompoknya mau mau menyadari 
dan menerima berbagai kelebihan 
dan kekurangan kelompok atau umat 
berada yang berbeda. Sebab pada 
hakekatnya perbedaan adalah rahmat 
Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana 
tercantum dalam Pancasila.  

Tentang masalah kerukunan 
antarumat beragama tampak 
menjadi perhatian serius pemerintah 
Kota Pontianak, dan Kalbar pada 
umumnya. Sebagai indikator misalnya 
telah diterbitkan Surat Edaran Nomor: 
SE/01/V/2011 tentang Himbauan 
Bersama Kapolres Kota Pontianak 
dengan Kepala Kantor Kementerian 
Agama Kota Pontianak dalam rangka 
Antisipasi Gangguan Kamtibmas dan 
Kerukunan Umat Beragama. Isinya 
meliputi:  (1) Menjaga stabilitas 
keamanan di wilayah masing-
masing dengan siskamling dan 
mengaktifkan kemabali wajib lapor 1 
kali 24 jam bagi pendatang; (2) Tidak 
menjadikan fanatisme agama sebagai 
alasan untuk berbuat anarkis yang 
menyebabkan perpecahan umat agar 
tidak menjadi pelaku teror bom dan 
tindak kejahatan lainnya; (3) Menjaga 
kerukunan umat beragama berperan 
dalam pengamanan dan penyelesaian 
antarumat di lingkungannya; 
dan (4) Sadar hukum dan patuh 
hukum, tidak mudah terprovokasi 
agar suasana yang harmonis dan 
menghindari perpecahan. “Apabila 
melihat, mengetahui, dan atau 

menjadi korban kejahatan tersebut 
agar laporkan segera kepada aparat 
kepolisian terdekat” kata Kapolresta 
Pontianak, Komber. Pol. Muharrom, 
yang diamini oleh Asy’ari, Kepala 
Kantor Kementerian Agama Kota 
Pontianak.  

Pemerintah Kota Pontianak 
juga menggalakkan komunikasi 
antarbudaya dengan memanfaatkan 
momentum titik kulmunikasi, 
yaitu yang jatuh pada tanggal 21-
23 April dan 21-23 September. 
Pada titik kulminasi ini senantiasa 
diselenggarakan gelar budaya dari 
berbagai macam etnis yang digelar 
di Tugu Katulistiwa. Demikian pula 
pada peringatan Hari Jadi Kota 
Pontianak, gelar budaya antaretnis 
senantiasa diselenggarakan. Pada 
momon ini semua jenis tarihan 
dari berbagai etnis seperti Jawa, 
Sunda, Batak, Dayak, Melayu, dan 
Tionghoa mengekspresikan kesenian 
dan budaya mereka. Di Pontianak 
memiliki Tari Multietnis yang cukup 
populer di kalangan masyarakat dan 
senantiasa ditampilkan dalam momen 
tersebut. “Tarian ini memiliki makna 
simbolis akan pentingnya menjaga 
kerukunan antaretnik. Meskipun 
ada perbedaan, tetapi tetap bersatu 
dalam hubungan yang harmonis dan 
kekeluargaan”, kata Yuniarlita. 

 Kondisi sosial budaya yang 
plural itulah yang menurut para 
tokoh di Pontianak sepakat bahwa 
hanya Pancasila yang paling cocok 
dan efektif dalam mengatasi dan 
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menyatukan berbagai perbedaan. 
Secara politik, melalui penerapan 
nilai-nilai Pancasila, sekarang juga 
sudah membuka etnis Tionghoa 
masuk ke dalam pemerintahan. 
“Sudah mulai banyak etnis keturunan 
Cina yang menjadi politisi, pegawai 
negeri, dan bahkan para perempuan 
Cinan sudah banyak yang aktif dalam 
kegiatan PKK, Dharma Wanita, dan 
lain-lain”, kata Yuniarlita. 

Era reformasi memang membawa 
perubahan politik signifikan 
bagi etnis Dayak dan Tionghoa 
untuk memasuki ruang politik di 
Kalimantan Barat. Etnis Dayak 
maupun Tionghoa banyak yang 
masuk ke birokrasi pemerintahan, 
baik pejabat bereselon hingga bupati. 
bahkan Gubernur Kalimantan 
Barat sekarang, Cornelis, adalah 
orang Dayak asli. Sementara Wakil 
Gubernurnya, Christiandy Sanjaya 
adalah keturunan Cina. Sejarah orang 
Cina memang sudah cukup panjang 
keberadaannya di Kalimantan Barat, 
dan telah memberikan sumbangan 
tidak terhadap kemajuan di Kalbar. 
“Tidak benar jika orang Cina 
merupakan etnis yang eksklusif 
hanya mau tinggal di ruang tertentu 
sesama keturunan mereka”, kata 
Yusriadi, wartawan Borne Tribune.

Sementara itu Dedy Ari Asfar, 
anggota Pusat Studi Bahasa dan 
Masyarakat Borneo, menjelaskan 
bahwa bahasa Cina telah banyak 
diserap dalam bahasa orang non 
Cina yang tinggal di Kalbar. 

Bahasa memainkan peran penting 
bagaimanan kontak budaya dan 
etnik terjadi pada masyarakat yang 
plural. “Kata pak yang kemudian 
dalam bahasa pergaulan sehari-hari 
menjadi ngepak (membungkus) 
adalah bahasa Cinan. Apalagi kata 
goceng (5 ribu), cepek (seratus) 
yang telah lazim digunakan dalam 
bahasa sehari-hari adalah bahasa 
Cina. Demikian pula dalam dunia 
kuliner, banyak sekali jenis makanan 
dari etnis Cina. Yang paling populer 
adalah tahu, merupakan makanan 
khas asli Cina yang sudah merakyat”, 
jelasnya.   

Namun demikian di mata orang 
kecil, teruma jika dikaitkan dengan 
isu ekonomi Pancasila belum berhasil 
diimplementasikan dalam kebijakan 
ekonomi yang berpihak rakyat kecil. 
Sistem ekonomi Pancasila yang pro 
pada kepentingan ekonomi rakyat, 
masih belum dirasakan oleh rakyat 
kecil. Jamil misalnya, seorang sopir 
taxi ini berpendapat bahwa Pancasila 
itu hanya berhenti di pidato para 
pejabat saja. Memang kalau pidato 
katanya selalu ingin melaksanakan 
kebijakan yang mengangkat rakyat 
miskin, tetapi nyatanya tidak 
demikian. Menurut Jamil kondisi 
rakyat kecil sama saja, dalam arti cari 
uang sulit, barang-barang kebutuhan 
pokok terus naik, layanan kesehatan 
dan pendidikan juga tetap mahal 
dan hanya berpihak pada kelompok 
masyarakat kaya. “Pancasila itu 
hanya sering diucapkan dalam pidato 
saja, tetapi kenyataannya rakyat kecil 
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nilai-nilai Pancasila. Komunikasi 
politik yang dipertontonkan seperti 
tidak beretika dan syarat dengan 
kepentingan kelompok. Sikap para 
pemimpin bangsa seperti itu pasti 
berpengaruh pada sikap masyarakat 
kita. Terlebih lagi kalau kita 
memposisikan nilai-nilai Pancasila itu 
berhimpit dengan nilai-nilai agama, 
maka terlihat komitmen para elit 
politik di negeri ini semakin jauh dari 
yang diharapkan”, kata Kamaruddin 
Abubakar yang menjabat sebagai 
Wakil Ketua Partai Aceh.

Suara senada juga dikemukakan 
oleh Mawardi Adama, Sekretaris 
KNPI Wilayah Provinsi Aceh, yang 
mengatakan bahwa secara umum 
prilaku elite politik di negeri ini 
memang kurang sesuai dengan nilai-
nilai Pancasila. “Para elite politik di 
tingkat pusat maupun daerah kurang 
Pancasilais. Indikatornya tampak 
pada banyaknya elite politik terkena 
kasus pidana. Sayangnya upya 
penyelesaiannya sangat sarat dengan 
nuasa politik, sementara upaya 
melalui jalur hukum pun terkesan 
penuh rekayasa”, ungkapnya. 
Lebih lanjut Mawardi menjelaskan 
bahwa situasinya menjadi lebih 
memprihatinkan ketika pengaruh 
global juga cukup dominan dalam 
pembentukan sikap dan prilaku 
masyarakat. Interfensi nilai-nilai dari 
luar melalui teknologi komunikasi 
dan lain-lain yang sangat canggih 
masuk sampai ke ranah privat, 
sehingga jangankan nilai-nilai 
Pancasila, nilai-nilai agama pun 

tetap tidak sejahtera”, katanya.

Menyinggung masalah pembauran 
misalnya, di Pontianak belum 
tercermin secara konkret. Pembauran 
itu hanya di tingkat permukaan, 
tetapi secara substantif masih belum 
terwujud. “Orang Cina di sini 
kalau bersatu jika ada kepentingan 
ekonomi. Bahasa pergaulan mereka 
sehari-hari jika kumpul sesama etnis 
Cina juga memakai bahasa Cina, 
bukan bahasa Indonesia. Demikian 
pula orang Jawa kalau kumpul orang 
Jawa ya menggungkan bahasa Jawa”, 
kata Jamil.  

Aceh: Tetap Pancasila

Komitmen kepada NKRI pasca 
MOU perdamaian itu sudah harga 
mati, ini artinya penerimaan 
Pancasila sebagai ideologi dan 
falsafah hidup juga menjadi sebuah 
keniscayaan. Persoalan Pancasila 
sekarang ini dinilai kurang populer 
bukan karena nilai-nilai yang 
terkandung di dalamnya tidak 
populer, tetapi mungkin karena 
rakyat melihat tingkah dan prilaku 
elit (para pemimpinnya) kurang 
mencerminkan nilai-nilai Pancasila 
itu sendiri. Indikasi yang menonjol 
seperti kasus kerupsi yang melibatkan 
banyak pejabat dari pusat sampai ke 
daerah. Pada prinsipnya sitem politik 
yang berlaku saat ini baik dan tidak 
bertentangan dengan nilai Pancasila. 
“Tetapi yang menjadi maslah adalah 
prilaku elit politik yang cenderung 
tidak mencerminkan pengamalan 
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cenderung ditinggalkan. Jika kondisi 
ini tidak segera ditangani secara 
serius akan merusak tatanan nilai 
yang dimiliki bangsa ini. 

Sementara itu Gazali Syam, Wakil 
Ketua Majelis Permusyawaratan 
Ulama Provinsi Aceh memberikan 
penilaian yang sama tentang 
kecenderungan perilaku elite politik 
sekarang ini. Pancasila sekarang 
kurang populer termasuk disebabkan 
karena dulu ketika masih ada P4 tetapi 
dalam praktek banyak penyimpangan 
dari nilai-nilai Pancasila, akibatnya 
Pancasila tidak digubris, termasuk 
akibat konflik Aceh. Kalau sistem 
politik sebenarnya sudah bagus, 
tetapi dalam pelaksanaannya banyak 
yang tidak sesuai dengan nilai-nilai 
Pancasila. Begitu juga dalam prilaku 
elit politik  tidak mencerminkan 
Pancasila. Seperti dalam komunikasi 
politik yang mereka tampilkan 
sangat jauh dari etika dan moral jika 
diukur negan nilai-nilai Pancasila. 
Pelaksanaan azas musyawarah 
sendiri masih perlu dipertanyakan  
apakah benar ada faktor keterwakilan, 
dan sangat tergantung pada faktor 
manusianya. Demikian juga banyak 
terjadi pelanggaran, tidak adanya 
keserasian antara perkataan dan 
perbuatan, termasuk di kalangan 
birokrasi.

Agak sedikit berbeda datang 
dari pendapat Muhiddin Saman, 
Kepala Bidang Pemantapan Ideologi 
Kesbangpol dan Linmas Provinsi 
Aceh, yang mengatakan bahwa 

meskipun harus diakui bahwa 
banyak elite politik yang mulai 
mengabaikan nilai-nilai Pancasila, 
akan tetapi juga tidak sedikit elite 
yang perilakunya berada dalam 
koridor Pancasila. “Memang ada 
elite politik yang perilakunya kurang 
bagus, tetapi tidak sedikit yang 
konsisten berperilaku baik sesuai 
dengan Pancasila”, katanya.

Terkait dengan persoalan 
hubungan antara agama dan 
negara, pada prinsipnya hampir 
semua informan sepakat bahwa 
agama, dalam konteks ini adalah 
Islam, memberi spirit dalam 
kehidupan bernegara yang 
berdasarkan Pancasila. Sebagaimana 
diungkapkan oleh Muammar, Ketua 
LSM Komunitas Demokrasi Rakyat 
Aceh, bahwa Lebih cocok agama 
mengikuti negara, artinya sebaiknya 
agama punya posisi sebagai pemberi 
spirit dalam kehidupan negara yang 
berdasarkan Pancasila. Seharusnya 
dalam negara yang berfalsafah 
Pancasila apresiasi terhadap agama 
merupakan suatu kenicayaan. 
Artinya nilai-nilai agama harus 
menjadi pertimbangan dalam semua 
aspek kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. Di Aceh 
prinsip ini sudah mulai dilakukan. 
Seperti dalam mengangkat seorang 
pejabat muslim salah satu syaratnya 
bisa mengaji (membaca) Al-Quran. 
“Di Aceh tidak ada terorisme, sempat 
muncul sebentar tetapi kemudian 
dihilangkan. Bisa lebih ditegas 
lagi bahwa di Aceh sendiri tidak 
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ada keinginan untuk menjadikan 
Indonesia sebagai negara Islam”, 
ungkapnya.

Pendapat yang sama juga 
dikemukakan oleh Muhiddin Saman, 
Pancasila sebagai dasar dan falsafah 
NKRI sudah final. Kalau saat ini terasa 
kurang populer, maka itu sebenarnya 
lebih disebabkan oleh karena kurang 
sosialisasi. Sebaiknya Pancasila 
masuk dalam krikulum pendidikan 
agar lebih mengahyati sejak dini. 
Khusus di Aceh lebih disebabkan 
karena konflik yang berkepanjangan 
sehingga Pancasila tidak menjadi 
perhatian. Sementara itu Dr. 
Syarifuddin Hasyim Sh, M.Hum, 
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik, Universitas Syiah Kuala, 
Banda Aceh, hubungan antara agama 
dan negara berdasarkan Pancasila 
seharusnya tidak perlu dipersoalkan 
lagi. Pancasila sebagai dasar dan 
falsafah negara mengharuskan negara 
melindungi kebebasan beragama 
sekaligus menciptakan kerukunan 
antarumat beragama. “Hubungan 
ini perlu duwujudkan dalam praktek 
kehidupan berbangsa dan bernagara, 
di mana tidak terdapat konflik nilai 
dalam setiap kebijakan dan prilaku 
masyarakat”, tegasnya.

Suara senada juga dikemukan oleh 
Kammaruddin Abubakar, bahwa 
komitmen kepada NKRI pasca MOU 
perdamaian itu sudah harga mati, 
ini artinya penerimaan Pancasila 
sebagai ideologi dan falsafah hidup 
juga menjadi sebuah keniscayaan. 

Meskipun harus diakui bahwa 
memang sempat muncul wacana 
dan gerakan yang menginginkan 
Indonesia sebagai negara Islam, 
tetapi sebenarnya lebih merupakan 
reaksi atas ketidakpercayaan pada 
pemerintah, bukan karena Pancasila 
semakin tidak populer. “Komitmen 
rakyat Aceh pasca konflik, terhadap 
NKRI dan Pancasila tidak perlu 
diragukan”, tegasnya. Oleh karena 
itu tidak ada pertentangan antara 
agama dan Pancasila. Karena 
nilai-nilai dalam Pancasila itu 
sendiri tidak bertentangan dengan 
nilai-nilai agama. Persoalannya 
adalah bagaimana mengelolanya 
agar sinkron dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara.

Persoalan inkonsistensi antara 
rumusan luhur dalam Pancasila 
dengan implementasinya dalam 
tataran empirik, juga terlihat pada 
sistem ekonomi. Semua informan 
berpendapat senada, sistem ekonomi 
yang berspirit Pancasila adalah 
sosialis demokratis yang berorientasi 
pada peningkatan kesejahteraan 
rakyat. Ekonomi kerakyatan dengan 
pelaku utama koperasi sebagaimana 
diamanatkan Pancasila hanya bersifat 
teoretik, dan belum terimplementasi 
secara konkrit. “Seharusnya kalau 
memang mengikuti Pancasila, sistem 
ekonomi kita harusnya sosialis, tetapi 
faktanya sangat liberal kapitalistik”, 
kata Mawardi Adama. “Sistem 
ekonomi kita kurang berpihak pada 
rakyat, masih menguntungkan pada 
segenap elite, sehingga kesenjangan 
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sosial ekonomi masih fenomenal. 
Jika ingin menerapkan nilai-nilai 
Pancasila dalam bidang ekonomi, 
maka sistem ekonomi kerakyatan 
adalah keniscayaan”, kata Syarfuddin 
Hasyim.

Sedangkan untuk lebih 
memopulerkan kembali Pancasila 
harus ada sosialisasi yang terus 
menerus seperti era Orde Baru. Semua 
informan berharap bahwa sosialisasi 
melalui pendidikan sekolah adalah 
mutlak. “Akan tetapi tidak cukup 
hanya melalui mata pelajaran PPKN, 
karena selama ini porsi pelajaran 
Pancasila terlalu sedikit dalam mata 
pelajaran tersebut. Perlu dipikirkan 
kembali bahwa mata pelajaran atau 
mata kuliah Pancasila harus berdiri 
sendiri, tidak menjadi sub pokok 
bahasan dari mata pelajaran PPKN”, 
kata Aswadi selaku Sekretari Pelajar 
Islam Provinsi Aceh. Sementara itu 
baik Gazali Moh. Syam, Muhiddin 
Saman, Mawardi Adama, maupun 
Kamaruddin Abubakar sepakat 
bahwa untuk menggalakkan 
sosialisasi Pancasila, perlu 
dilaksanakan lagi model penataran 
P4 seperti era Orde Baru dulu. Hanya 
saja mereka berharap materinya 
diperbarui dan metode sosialisasinya 
yang diubah secara lebih dinamis 
dan demokratis, serta tidak bersifat 
indoktrinatif. 

Madiun: Basis Nasionalis

Madiun merupakan kota yang 
memiliki sejarah menarik, khususnya 
pada awal-awal berdirinya Republik 
Indonesia. Sebut saja misalnya 
peristiwa pemberontakan partai 
komunis pimpinan Musa pada awal 
kemerdekaan yang menghendaki 
“republik Madiun” dengan 
menerapkan ajaran komunisme. 
Akan tetapi pemberontakan ini gagal 
dan kemudian dapat dikendalikan 
kembali oleh pemerintah pusat. 
Ketidakberhasilan Musa dalam 
mewujudkan cita-citanya itu 
membawa implikasi bagi masyarakat 
Madiun hingga sekarang untuk 
senantiasa keluar dari stigma sebagai 
daerah sarang komunisme. Memang 
dalam pergaulan sehari-hari hingg 
kini, setiap kali orang mendengar kota 
Madiun, di samping identik dengan 
nasi pecel yang sangat populer, 
tetapi orang segera mengidentikan 
sebagai daerah yang pernah menjadi 
basis pergerakan komunisme 
pimpinan Musa. Atau ketika orang 
mendengar kota Madiun orang 
langsung mengidentikan dengan 
pemberontakan PKI Madiun. 

Suyadi misalnya seorang pegawai 
Pabrik Gula Rejo Agung Madiun, 
menjelaskan stigma sebagai daerah 
komunis memang masih meresahkan 
sebagian warga masyarakat Madiun. 
Padahal menurutnya tidak semua 
orang Madiun pro terhadap gerakan 
komunis. Di era Orde Baru daerah 
ini memang terasa dijadikan sebagai 
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daerah khusus, dalam arti yang perlu 
diawasi oleh pemerintah di bawah 
Presiden Soeharto. Di daerah Dungus 
misalnya, yang memang merupakan 
basis pergerakan komunis dibangun 
patung yang menandakan kekejaman 
komunis. Digambarkan bagaimana 
para pemberontak komunis menyiksa 
para guru agama Islam yang 
ditawan, dan di latar belakangnya 
digambarkan patung anak sekolah 
yang memandang ke depan. “Adanya 
patung di Dungus itu merupakan 
konstruksi pemerintah Orde Baru 
bahwa daerah Madiun ini pernah 
terjadi pemberontakan komunis 
yang dicitrakan sangat kejam”, kata 
Sujito seorang aktivis LSM kelahiran 
Madiun. 

Akan tetapi secara empirik Madiun 
sekarang sudah berubah. Gerakan-
gerakan yang anti pemerintahan 
sudah tidak ada, dan bahkan daerah 
ini menjadi salah satu daerah basis 
kekuatan nasionalis yang sangat 
fanatik terhadap ideologi Pancasila. 
Pada awal tahun 1999 misalnya, lebih 
dari satu juta jiwa berkumpul di 
Madiun yang merupakan simpatisan 
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) 
pro Mega, menyambut kedatangan 
Megawati Soekarnoputri yang 
kemudian menjadi presiden pada 
tahun 2001. Basis kekuatan nasionalis 
ini memang berakar pada kultur 
masyarakat madiun yang sebagian 
besar masih berkultur Islam abangan. 
Sebuah varian Islam yang masih 
terikat pada tradisi Jawa pedesaan, 
dan menjadi basis utama kekuatan 

partai-partai nasionalis. Hampir 
setiap Pemilu di era reformasi, 
daerah Madiun senantiasa dikuasai 
oleh partai nasionalis yang sangat 
setiap pada Ideologi Pancasila dan 
NKRI. “Dominasi partai nasionalis 
senantiasa mewarnai dalam setiap 
kali ada Pemilu. PDIP, Golkar, dan 
kemudian menyusul Partai Demokrat 
senantiasa menang mutlak di daerah 
ini”, kata Heri Pratikno, salah seorang 
dosen ilmu sosial di Universitas 
Merdeka Madiun. 

Memang di Madiun di beberapa 
wilayahnya ada yang menjadi basis 
kuat Nahdlatul Ulama, seperti di 
kecamatan Dolopo yang berbatasan 
dengan Ponorogo. Di daerah ini 
PKB senantiasa mendominasi dalam 
setiap kali Pemilu. Akan tetapi PKB 
merupakan partai berbasasis massa 
Islam tradisionalis yang berideologi 
Pancasila. “Hubungan antara negara 
dan agama bagi PKB sudah jelas, 
yaitu Indonesia bukan negara Islam. 
Agama Islam akan menjadi spirit 
dalam pengelolaan negara. PKB pun 
dengan jelas berasaskan Pancasila”, 
kata pengamat politik Tadjoer Rizal 
yang rajin meneliti masyarakat 
nahdliyin. 

Akana tetapi juga harus diakui 
bahwa di Madiun yang memiliki 
kultur abangan itu adakalanya justru 
menjadi pengikut Islam yang puritan. 
Di Madiun pernah beberapa kali 
ditemukan anggota gerakan Islam 
puritan yang terlibat aksi terorisme. 
Sekarang pun gerakan Islamisasi 
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juga sangat terasa menguat di 
wilayah ini, terutama aliran yang 
fundamentalisme. “Memang, mereka 
yang berkultur abangan akan dengan 
cepat mengalami transformasi 
ke Islam radikal, terutama jika 
berkelindan dengan isu kemiskinan. 
Orang abangan merupakan kelas 
bawah yang miskin dan berada di 
daerah pedesaan. Kondisi miskin itu 
menjadi rentan terhadap pengaruh 
gerakan ideologi baik itu kiri maupun 
sekarang adalah gerakan kanan 
yang berbasis agama yang memilih 
strategi pergerakan secara radikal”, 
kata Abdul Hamid, dosen Universita 
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 
yang pernah meneliti masyarakat 
Madiun. 

Orang Madiun sendiri menyebut 
orang abangan yang tiba-tiba menjadi 
sangat Islam fanatik itu sebagai 
orang santri dadakan yang Islamnya 
kenceng (kuat). “Memang mereka itu 
semakin sering terlihat di berbagai 
jalan di Madiun, tetapi jumlahnya 
tidak terlalu banyak. Madiun 
bagaimanapun tetap nasionalis, dan 
sangat setia pada Pancasila. Bahkan 
orang Madiun umumnya siap 
berjuang demi tegaknya Pancasila 
dan NKRI. Siapa pun yang akan 
mengubah ideologi Pancasila, pasti 
tidak akan mendapat dukungan 
signifikan warga Madiun”, kata 
Suyadi. 

Memang ketebetalan rasa 
nasionalisme dan fanatisme terhadap 
Pancasila serta tegaknya NKRI, 

boleh jadi tidak terlepas dari bahwa 
Madiun juga menjadi pusat Militer. 
Pangkalan Angkatan Udara, yaitu 
Lanud Iswahyudi adalah merupakan 
pangkalan udaran utama jajaran TNI. 
Berbagai pesawat tempur canggih ada 
di Madiun. Di Madiun juga banyak 
bataliyon Angkatan Darat, seperti 
Bataliyon 501 di Jiwan misalnya, 
adalah salah satu contoh bahwa 
Madiun merupakan kota Militer. 
Barak-barak militer dari berbagai 
angkatan cukup banyak di kota ini. 
Oleh karena itu sangat wajar jika 
masyarakat warga Madiun memiliki 
jiwa nasionalisme dan kesetiaan 
tinggi terhadap ideologi Pancasila. 

Penutup

Begitulah, dinamika politik 
dan kehidupan sosial di daerah 
menunjukkan adanya kecenderung 
yang menarik jika dikaitkan 
dengan isu ideologi Pancasila. 
Wacana tentang Pancasila memang 
menunjukkan sedikit menyurut dan 
kurang populer di hampir semua 
daerah. Akan tetapi bahwa komitmen 
terhadap Pancasila sebagai ideologi 
negara menunjukkan tetap tinggi, 
dan bahkan itu juga terjadi di Aceh 
yang merupakan wilayah yang secara 
politik memiliki resistensi terhadap 
pemerintah pusat. Sementara itu 
komitmen akan tegaknya NKRI 
juga masih tetap tinggi, dan hampir 
semua sepakat bahwa tegaknya NKRI 
memang berkorelasi secara signifikan 
dengan komitmen terhadap Pancasila 
sebagai ideologi dan falsafah negara. 
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Tesis yang bisa diajukan adalah, 
bahwa NKRI sulit ditegakkan tanpa 
adanya consensus bersama dari 
berbagai kekuatan sosial politik akan 
setiap pada Pancasila. 

Akan tetapi juga sepakat, bahwa 
Pancasila sebagai ideologi negara tidak 
boleh berhenti pada tataran ide, tetapi 
harus dibumikan  ke wilayah empirik. 
Artinya, Pancasila tidak bisa hanya 
sebagai slogan nasionlistik dalam 
pengertian emosional, tetapi perlu 
diimplemntasikan dalam kehidupan 
sehari-hari. Semua sepakat bahwa 
perilaku elite politik hingga fase 

perkembangannya sekarang masih 
belum menunjukkan keteladanan 
sebagaimana yang terkandung dalam 
nilai-nilai Pancasila. Diperlukan 
kesadaran bersama untuk tetap 
menjaga Pancasila dengan cara 
mewujudkannya pada kehidupan 
politik, ekonomi, dan sosial budaya. 
Semakin nilai-nilai Pancasila 
tercermin dalam kehidupan dan 
tindakan nyata, maka semakin kuat 
eksistensi Pancasila. Bersamaan 
dengan itu semua juga sepakat bahwa 
hanya Pancasilalah yang paling pas 
sebagai ideologi yang memayungi 
Indonesia yang plural. 
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