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sentimen primordial
Setelah reformasi,
berbangsa

menguat dan merongrong
Pancasila

kesatuan yang ada.

sebagai dasar negara

dan landasan

pun diabaikan.

Dalam situasi ini, banyak orang mau jadi pemimpin.
pakan

fenomena

nesia. Namun,

wajar mengingat

kemauan

jumlah

dan kemampuan

nesia mengalami krisis pemimpin prorakyat
bangsa ke luar dari labirin persoalan
Bangsa ini mencari

pemimpin

saripati pemikiran
mencerminkan

besar penduduk

Indo-

sering tak sejalan. Indoyang mampu membawa

yang menghambat

yang mampu

dan bangsa sebagai kata kerja: menegara

Ini meru-

kemajuan.

menjadikan

dan membangsa.

negara
Itulah

dari koleksi rubrik Opini HariantsrponmigedbaTKIDC
Kompas, yang

sua sana republik

setahun

menjelang

pemilu 2009

(Januari) sampai setahun menjelang pemilu 2014 (April).yxwvutsrponmlkjihgedcbaYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
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,
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dibiarkan

turnbuh di atas kekuatan

sendiri, rakyat kini berpeluh,

tetapi pihak lain rnernetik hasilnya.
zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Politik ekonorni Indonesia rnengekor kapitalisme

Merdeka untuk Mandiri

bas, sebelum sendi-sendi

perekonornian

dan pasar be-

dalarn negeri kuat. Aki-

batnya, Indonesia rnenjadi sasaran empuk kapitalis global yang berlindung di balik kerangka
bebas yang membuat

T

iga setengah abad .raky~t Indonesia hid.up terjajah. Bung Karno

kerja sarna ekonorni dan perdagangan

rakyat rnemasuki fase keterjajahan

Petani dan nelayan tradisional

baru.

kita yang miskin kian terpinggir-

kan oleh serbuan prod uk impor. Demi mengejar investasi asing, buitu di depan pengadilan kolonial BelandafaktayxwvutsrponmlkjihgedcbaYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
ruh kita jadi kuli bangsa asing di negeri sendiri. Alih-alih memperyang menyangkal negeri itu telah menjajah"Di sini kita melihat
kuat rupiah dengan menurunkan
tingkat inflasi dan menambah
suatu bangs a yang tidak secara undang-undang
hidup dalarn percadangan devisa dari hasil ekspor, kita justru rnewacanakan redebudakan tapi secara kenyataan"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaUSQPMLKIHGDA
(Indonesia Menggugat, 33). Rakyat
menggugat

terjajah hanya perlu tunduk, bekerja sesuai target, tak perlu inisiatif
dan inovasi. Kemarnpuan
Pasca-kernerdekaan,

produktifnya
perjuangan

Kapitalisme

tak berkernbang.

sul it berikutnya

nominasi rupiah yang mengundang

adalah mele-

global

pro-kontra.

mendompleng

lembaga

lateral, seperti IMF dan Bank Dunia, yang struktur

paskan diri dari mentalitas terjajah yang mernbuat negeri salah urus.

berada

Pihak asing dibiarkan

malisasi kerja sarna militer antara Indonesia-AS

ekonomi,

menguasai

lebih liberal daripada

diri dari panggung

publik.

surnber daya alarn (SDA) dan

negara kapitalis.

Penguasa

tanah dan air kepada pengusaha.

Negara rnenarik

menyerahkan

Kapitalisrne

pengelolaan

rnerebut kevakurnan

dalam

eksploitasi

SOA, yang sebagian

Ekonomi

kembali

bergantung

dalam

bentuk

pada

prod uk

olahan bernilai tinggi. Kita bel urn beranjak menjadi negara eksportir
bernilai tarnbah

tinggi. Sebagaimana

ekonomi

negeri terjajah

tak

AS. Tak rnustahil
baru-baru

nor-

ini juga

ekonomi negeri adidaya yang belum pulih dari

terlalu penting dibiarkan
Dinamika

politiknya

mandiri.

Posisi geopolitik-

relatif stabil. SDA rnelimpah.

besar dan berdaya beli. Pasar potensial

negeri kapitalis.
bahan baku dan impor barang murah.

kekuasaannya

for Global Dominance, 2003).

Populasinya

Indonesia masih mewarisi ekonorni kolonial yang dualistis: ekspor

hegemoni

multi-

krisis itu (Noam Chomsky, Hegemony or Survival: America's Quest

nya strategis.

Warisan Kolonial

bayang-bayang

terkait kepentingan

Indonesia

di ruang publik.

keuangan

Pascaproklamasi,

pangkal perselisihan

janjian Renville dan Linggarjati.
kuku kapitalisrne.

bangsa

menjadi

para pejuang.

Politikus partai menernpuh
untuk tetap menguasai

kernandirian

untuk prod uk

jalan diplomasi

dalam skema Per-

Pihak Barat memiliki kepentingan

aset mereka di Indonesia

Belanda yang didukung

dan menancapkan

sekutunya

(Inggris dan

Menegara

Amerika)

mengakui

kedaulatannya

mengatur

soal ekspor-impor.

Sebagian kecil pejuang,
man, mau berunding
pengakuan

atas Indonesia,

termasuk

ikut

dengan korupsi terkendali
didukung

dengan

tentara

Belanda

bahwa Indonesia

berdaulat

dan Jenderal

asalkan

Sudir-

beralaskan

pada

penuh di atas tanah

airnya. Selama aset nasional

dan ekonomi

dikuasai

nesia tidak bisa membangun.

Tan Malaka

memperingatkan

dan

asing, Indoagar

Indonesia berdiri di atas kekuatan sendiri dengan dukungan simpati

Bencana demi bencana
daya menghadapi

sempat membangun

abaikan

pembangunan

kemandirian

ekonomi.

bangsa,

Soeharto

tetapi meng-

membangun

Sejak itu, 40 tahun lebih Indonesia

terperangkap

negeri yang menjadikan

SDA sebagai agunan.

Negara

kekayaan

negara menyejahterakan
berutang

gedung

Namun,

dan lumpur akibat kolusi penguasa-pengusaha.
melengkapi

komunitas

Rakyat tak ber-

iklim yang ekstrem. Belum lagi banjir

korban

di seantero

Teror tabung gas

negeri. Pemimpin

remu-

miring. Memang

In-

era politik biaya tinggi. Aspirasi rakyat hanya

Janji perubahan

keuangan

negara dan memberi

sa at kampanye

citra politik. Politikus kita lebih berorientasi

sebagai regulator

yang cerdas dan kuat

proses pasar. Tiada ketahanan
melambung,

sementara

pangan ketika

rakyat kecil terpak-

energi ketika pemerintah

menjual gas elpiji kepada rakyat sendiri

dengan "harga keekonomian",

sementara

menjual ke negara kaya

dengan harga murah.
Korupsi akut telah mengurangi
dalam proses kemunduran
manusia

Indonesia.

kemampuan

negara untuk me-

rakyat. Pemimpin kita memiliki andil
bangsa dan kemerosotan

Miskinnya

jiwa merdeka

kualitas hidup

dalam diri penye-

lenggara negara menghambat

langkah maju bangsa. Kemerdekaan

seharusnya

emas bagi kemandirian

menjadi jembatan

bangs a, yang

menjadi tuan di negeri sendiri.tsrponmigedbaTKIDC

hanya memoles

pada kekuasaan

dan

(Kompas, 13 Agustus 2010)

partai.
Tingkat kemiskinan

kita

hanya memberi instruksi dan sesekali mengeluh.

lindungi dan memberdayakan

rakyat rendah.

yang konon

menjadi dalih untuk menggerogoti
kesan populis.

rezim utang luar

ada uang satu triliun rupiah lebih untuk

wakil rakyat

donesia memasuki

ekonomi.

kepada Bank Dunia untuk membayar

nerasi pegawai. Ironisnya,
renovasi

rakyat.

sa puasa lauk agar tetap makan tiga kali sehari. Tiada ketahanan

Sukarno

kemampuan

memiskinkan

perubahan

harga bahan makanan

Republik Terlena

Penguasa puas

tetap jalan.

untuk mengendalikan

1948).utsrponmlkjihgfedcbaWTSRPNMKJID

dengan pungutan.

agar politik uang dan mesin birokrasi

Negara gagal berperan
(Uraian
serta tidak masuk blok kapitalis atau sosialiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaUSQPMLKIHGDA

internasional,

Mendadak,

hidup dan dilayani masyarakat

dan pengangguran

di Indonesia tertinggi di

ASEAN, yang kini juga termasuk negeri yang pernah hancur akibat
perang saudara (Kamboja dan Vietnam). Rakyat diposisikan
gai pihak lemah yang men gem is pelayanan

Republik Galau Merajut Asa

pemerintah.

seba-

Birokrasi
Menegara

hak lahir, negara belum mampu menyediakan
hatan, pendidikan, dan lapangan
Politik KemerdekaanzywvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
terdistribusi
dengan adil. Rakyat
kepentingan

layanan dasar (kese-

kerja). Kekayaan
berhadapan

asing yang kuat. Negara

merestui

negeri belum

langsung

dengan

kebijakan

politik

yang tidak adil dalam kolusi korporatokratis.
Untuk bisa memetik manfaat globalisasi
peningkatan

M

eraih

kemerdekaan

min. Beberapa

mendarat

politik tidak berarti kedaulatan

bulan setelah

proklamasi,

tentara

terjaInggris

di Surabaya, 25 Oktober 1945, mewakili pasukan Sekutu.

kesejahteraan

bersih dan berwibawa.
intervensi

untuk melindungi

sudah maju. Pemerintah

Indonesia

Belanda sebagai jajahannya.

Hongkong

Rakyat

Pemerintah

menolak dijajah kembali.
Tentara Inggris melancarkan
50 pesawat terbang,
kendaraan

serangan dengan 30.000 serdadu,

serta sejumlah besar kapal perang, tank, dan

lapis baja. Surabaya

laut dan darat. Beberapa

melakukan

dihujani

hari sesudah

tembakan
Surabaya

dan born dari
ditaklukkan,

di

gunakan

meningkat.
setaraan

kan kedaulatan.

rakyat.

Fondasi kedaulatan

adalah kesejahteraan

melakukan

industri

negara

in-

lain yang

Korea Selatan, Taiwan,

dan

proteksi seperti itu.

juga hams memberi teladan agar rakyat suka mengbangsa akan

hanya membuka

Kelak, Indonesia

mungkin

ketidakmenjadi

sebuah contoh negeri yang kaya sumber alam, tetapi sebagian besar
dibandingkan

melain-

Singapura,

dan ketidakadilan.

"Merdeka

dekaan bukan cuma soal batas wilayah dan administrasi,

dengan

Jika tidak, keran globalisasi

rakyatnya

yang intelektual itu, kerner-

hams

dalam negeri, terutarna

produk dalam negeri. Barulah produktivitas

kota yang sarna Tan Malaka menulis risalah politik tentang gagasan
100 Persen". Bagi negarawan

yang kuat dapat

industri

dustri kecil, dalam persaingan

tentara Jepang dan mengembalikan

kepada pemerintah

rakyat, tata kelola pemerintahan
Pemerintah

Misi mereka adalah melucuti

dan pasar bebas bagi

miskin.

Lihat, kapitalisasi

pasar modal

terlalu

besar

dengan kapitalisasi sektor riil yang menyangkut

hajat

hidup orang banyak.

Kembali ke Rakyat
Merdeka untuk Sejahtera
Tujuan akhir bernegara

sebenarnya

jahtera.

diukur

Kemerdekaan

Pemerintah
sederhana:

dari seberapa

yang terpenuhi hak lahir batinnya. Pemerintah
kebijakannya

masyarakat

adil se-

besar jumlah rakyat
hams waspada agar

tidak melenceng dari tujuan akhir bernegara.

Namun, hingga kini kita baru merayakan
tuk negara merdeka,

bel urn isi kemerdekaan

republik sebagai benitu sendiri. Terkait

perlu menindaklanjuti

Ikatan Sarjana Ekonomi
Kembali ke Ekonomi
ekonomi

Indonesia

Pancasila,

yang adil. Saat daulat

rekomendasi

Kongres

Ke-17

di Bukittinggi

yang bam lalu.

ke hajat hidup orang banyak, ke
bangsa

terancam

daulat

pasar,

negara hams tampil.
Negara tidak bisa membiarkan
pihak asing. Tan Malaka

industri-industri

mengingatkan,

vital dikuasai

modal asing dapat berba-

Menegara

haya jika tidak membawa

rakyat Indonesia menjadi lebih sejahtera.

Negara malah terperangkap
sendiri. Itu sebabnya
perbankan

porsi penguasaan

menghambat

juga mengingatkan

pertumbuhan

tidak membahayakan

perindustrian,

pertahanan,

kontrol

yang membiarkan

didominasi

asing tidak

Investasi asing dibudan

dan kemakmuran

negara untuk menguasai

Negara harus cepat menguasai

Jadi, peI!ferintah
Indonesia

agar kapitalisme

belum bisa dibuat di Indonesia

bangsa. Karena itu, dibutuhkan
ekspor-impor,

sepi.

negara merdeka.

sejauh suatu produk

Sejarah Kemerdekaan
Tertahan

yang dibuatnya

asing yang kian besar di

nasional tidak bisa dianggap

Tan Malaka
tuhkan

dalam undang-undang

industri.

eksplorasi

asing dinilai tak bertanggung

ituasi Republik

S

pemerintahan.

pasukan

kekayaan

alam

jawab. Sejauh

dua bulan sesudah
Keterlambatan

untuk menyusun

kekuasaan.

kaan, rakyat melampiaskan

dan tabiat fasis dalam diri rakyat.

Perlu penataan
pentingan

ulang perekonomian

negeri terkait modal dan ke-

Tanpa peran negara sebagai penyeimbang
syarat untuk menjadi

ada negeri yang dicabik pertikaian

kepentingan

asing dan

keadilan. jadi, Tan Malaka

si kuat, rakyat tidak akan menikmati
menyinggung

bangsa maju. Pertama,
menjadi sejahtera.

tidak

Kedua, pe-

mimpin harus percaya diri dan jujur kepada rakyat.
Untuk itu, para pendiri republik mencita-citakan
bagai negara hukum.
harus dikendalikan

hukum. Pemerintah

konstitusi.

Penguasa

rasialis dan bertindak

berhasil mernbentuk

saat itu dikendalikan
"Merdeka

sempit

atau Mati!". Mereka tak diajar untuk

jawab atas tindakan

bergerak dan patuh, siap diperintah
konsekuensi

nasionalisme

anar-

pemimpin yang hanya tahu

memimpin, menyusun strategi kernerdekaan
dan bertanggung

pemerintah

sedikitnya pendidikan

untuk jangka panjang,

sendiri. Mereka hanya tahu
daripada

memerintah,

sebagai

politik serna sa Belanda, bahkan

sarna sekali tak ada semasa Jepang.
Indonesa

Semua orang memiliki kedudukan

depan hukum. Kemauan liar warga, kelompok,
dan diperintah

Pemerintahan
slogan perjuangan

asing.

pas uk an Sekutu menggantikan

kebencian

eksploitasi

di wilayah pertambangan.

Jepang

tanpa

Dalam suasana mabuk atas kernerde-

kis. Propaganda

penduduk

seperti

Jepang yang sudah apatis tak dirnanfaatkan

ini, gambaran investasi asing di bidang tambang di Indonesia adalah
dan pemiskinan

proklamasi

se-

sarna di

Namun,
syarakat.

sikap reaksioner

Indonesia

bertentangan

merdeka

terancam

dengan kemajuan

kehilangan

rna-

simpati kornu-

termasuk penguasa

nitas internasional.

Jadi, Sjahrir menggariskan

revolusi Indonesia

harus kern bali ke konstitusi

dalam Perjuangan

Kita, risalah politik pertarna

pascaproklamasi,

hanya menjalankan

amanat

konstitusi.yxwvutsrponmlkjihgedcbaYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
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(Kompas,

20 Agustus 2009)
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agar pemerintah
internasional

dihormati

menjadi kuat.

rakyat dan kedudukan

negara di dunia

Revolusi Sosial

Tekanan massa memengaruhi

Berbeda dari revolusi Prancis yang bercorak

demokratis

buka jalan bagi sejarah kapitalisme-imperialisme,

dan mem-

tujuan perjuangan

kaum sosialis di Indonesia justru menutup sejarah itu. Keberhasilan
mengakhiri

sejarah kapitalisme-imperialisme

kah revolusi dipimpin

tergantung

kaum demokratis-revolusioner

pada apa-

yang berjiwa

Musuh revolusi yang sebenarnya

bukan bangsa asing, melain-

kan feodalisme yang berurat akar dalam masyarakat.
di Indonesia

berlangsung

lama karena

bentukan

kolonial,

Proklamasi

gagal meningkatkan

ke dalam biro-

kum warga.
Politik anggaran kita memperlihatkan
belanja pemerintah

an militerisme

feodalis-

perusahaan

rakyat

Militerisme

Aparat pemerintah

kekerasan

sipil dipelihara.
pungutan

pemerintah

berada di atas beban ke-

tersisa untuk membangun

Itulah penjelasan

ma-

untuk 40 persen ruang

tor manusia

yang menjalankannya

negara yang
hak

Premanisme
liar secara tak

adalah

birokrasi

megah dan fasilitas pejabat,

layanan publik belum prima dan masih seadanya.

kedudukan

Pernyataan

pe-

harga sayur dan buah tak akan naik.

lain.

Dalam visi Sjahrir, Indonesia
mengembangkan

yang gemuk

Layanan publik yang cepat dan murah

tetap sulit diakses. Di balik bangunan

kenyataannya

jika fak-

demokrasi

perlu revolusi ke dalam dengan

dan kemanusiaan.

Rakyat

memiliki

yang kuat dalam negara. Hak asasi rakyat dicantumkan

dalam konstitusi.

Kemerdekaan

agama, dan berserikat.

berpikir,

berbicara,

Hak untuk mendapat

menulis, ber-

penghidupan

Hak untuk memilih dan dipilih dalam penyelenggaraan

layak.

negara.

hanya bertindak

Kemandirian

Tertib umum semakin merosot.
lumnya sudah menyelesaikannya

negeri dan fasilitas

bukan alasan utama efisiensi birokrasi,

Namun,

kebakaran.

dengan membayar.

Komputerisasi

Untuk itu,

asing dengan mengingkari

menikmati

Dalam konflik horizontal,

sebagai pemadam

syarakat dan infrastruktur.

jabat tak efektif. Katanya,

rakyat Aceh dan Papua adalah kemenang-

melindungi kepentingan

ironisnya

rakyat. Sedikit anggaran

Kemerde-

diri dari perilaku fasis dan feodal.

politik. Rakyat mengalami

untuk sejahtera.

harus

dan kesengsaraan.

kaan adalah sejarah rakyat yang sejahtera dan produktif.
Sejarah penderitaan

miskinan

sebagian besar anggaran

habis untuk gaji pegawai

dan tak berbasis kompetensi.

buruh, petani, dan nelayan membaik.

Indonesia harus memerdekakan

hu-

berat.

Pada dasarnya,

kelaparan,

kesadaran

dan tuan tanah

bukan hanya merah putih berkibar. Rakyat

Taraf kehidupan

saikannya

Pemerintah

orang semakin

kelas SD Negeri dalam kondisi rusak dan lebih dari 10 persen rusak

rakyat.

merdeka dari kesewenang-wenangan,

langsung.

berani melanggar.

yang lemah itu membuat

adalah tempat

diwariskan

krasi Indonesia modern sampai sekarang.
me tak mengutamakan

Kolonialisme

feodalisme

yang baik. Feodalisme kebangsawanan

meluas ke birokrasi

dibiarkan.

hukum

pejabat yang berlebihan-yang

kerakyatan.

persemaian

adil. Penegakan

hakim memberi putusan hukum yang

Yang terjerat hukum menyele-

Yang tak terjerat hukum justru sebedengan membayar

Banyak bangs a pada satu titik sejarah berhasil memerdekakan

diri

dari imperialisme-kapitalisme,

ne-

tetapi tetap di bawah pengaruh

kepada aparat.
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Menegara

geri kapitalis

besar. Kemerdekaan

yang mandiri

mengelola

akses warga miskin
Sistem pendidikan
Diskriminasi

sumber

Kecil

diri dari kemiskinan.

menutup peluang mobilitas sosial warga miskin.

sistem pendidikan

memerdekakan

contoh

diri dari mentalitas

membenturkan

kaya dan miskin, juga bukan pengadilan

tetapi merdeka

dari kultur feodal, kultur

korup.

kern bali sebagai

Rakyat

fokus

kekerasan,

negara.

rakyat,

dan kultur

Revolusi

bangsa Asia yang

terjajah,

keluar dari

(Kompas, 16 Agustus 2011)

rasa minder, memiliki rasa percaya diri untuk berdiri sarna tinggi
dengan negara maju. Mereka kini menancapkan
manufaktur,

otomotif,

Dulu pernimpin

kuku di industri

dan piranti lunak.
India berjuang

dengan

prinsip

kemandirian

ekonomizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaUSQPMLKIHGDA
(swadeshi), sebab penjajahan tak lain adalah
tungan

kepada

penjajah.

asing. Kekayaan

alam dieksploitasi

ketergan-

dan diekspor

Rakyat hanya punya sedikit uang untuk membeli produk

impor dan diperlakukan
memobilisasi

dalam memakai produk
Masyarakat

sebagai pasar. Karena itu, pemimpin India

kemandirian

produksi

bangsa dan menjadi

teladan

dalam negeri.

Indonesia,

dari kalangan

atas sampai bawah,

di-

kuasai produk impor, bahkan untuk sesuatu yang dapat diproduksi
di dalam negeri. Banyak industri dalam negeri bukan cuma tidak
jago kandang,
kemerdekaan

tetapi keok di kandang

nyatakan

sendiri. Lambang

heroisme

kita adalah bambu runcing, bukan bangsa yang ber-

jaya dalam teknologi.
kedaulatan

lindungi, melestarikan,

Hingga kini kita cenderung

reaksioner

me-

negeri. Kita masih miskin strategi dalam medan menjadikan

kekayaan

budaya kitatsrponmigedbaTKIDC
go

international. Batik yang sudah mendapat pengakuan sebagai paten
Indonesia

pun masih jago kandang.

Republik Galau Merajut Asa

belum

selesai.

itu seperti di era kolonial.
adalah

Jalan Indonesia adalah revolusi sosial, revolusi ke dalam. Bukan

sejarah bangsa

daya alam dan manusia.

untuk memerdekakan

India, Korea, dan Malaysia
mampu

tak membentuk

Menegara

uang. Efisiensi adalah segala-galanya.

Eksploitasi

ongkos sosialnya. Terciptalah kultur destruktif
NarasizywvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
BernegarayxwvutsrponmlkjihgedcbaYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
an. Pembangunan ekonomi yang mengabaikan
Pemerintah
adaptasi

B

aru-baru

ini dalam

ajang Olimpiade

Sains dan Matematika

setingkat sekolah dasar, yang juga diikuti Malaysia dan Filipina,

peserta dari Papua meraih empat medali emas, lima medali perak,
dan tiga medali perunggu.

Namun,

berita yang membesarkan

hati

itu tertutup eskalasi gejolak di Papua.

dengan

kultur

industri.

Pendidikan

institusi sosial sebagai mekanisme

manusia Papua

sekarang masih begitu-sudah

awal jalannya pembangunan.
an pekerjaan

hid up se-

pun dimanfaatkan

bekerja

seperlunya,

bukan

untuk

bukan untuk

ditimbun.

yang keras. Manusia

daya hidup kultural

Papua terpental

mereka lumpuh.

mereka ketika menjadi bagian dari Indonesia

ka adalah kembalinya

kemandirian

dan kesejahteraan

rnerde-

yang per-

Mereka

hanya menjadi penonton

aktivitas

di Papua

tercermin

ngunan Manusia di semua kabupatennya
Provinsi Papua juga menempati

dari Indeks

peringkat

pertama

menikmati kesejahteraan

merasa paling tahu apa yang terbaik bagi mereka.

alam memperkaya

sebesar-besarnya.

pemodal

Pernba-

yang terendah di Indonesia.

Indonesia
Pemerintah

pembangunan

diukur dari jam kerja dan be-

penderita HIV/AIDS di Indonesia. Kaum pendatang

manusia Papua lebih cerdas dan sejahtera.

kalah, sementara

tidak menjadi agen

nah dimiliki. Mereka percaya niat baik Negara Kesatuan Republik
membangun

benturan

saran upah.
Hasil pembangunan

Harapan

untuk meng-

meluncur tanpa kendali dan tidak terinte-

atau buruh kasar yang martabatnya

uang. Hasil tambang

kontrol (partai politik,

Yang lebih banyak terserap di lapang-

ukuran

mereka

Pern-

pun adalah kaum pendatang.

Lalu, pembangunan
peradaban

ber-

dan kete-

industrialisasi.

serikat buruh, dan media massa) tidak dipersiapkan

pembangunan,

sementara

masyarakat

keilmuan

sebagai landasan

jahtera menyatu dengan alamo Dalam kultur mereka, uang bukan
kesejahteraan,

dimensi manusia.

grasi ke dalam kultur dan agama lokal maka terjadilah

Sebelum dijajah Belanda, selama berabad-abad
yang sederhana-sampai

tak ramah lingkung-

lepas tangan tidak membimbing

rampilan tidak didahulukan
bentukan

itu baik, apa pun

dan pejabat

untuk jumlah
dan orang asing

Eksploitasi sumber daya
korup.

Manusia

Papua

menjadi seperti orang asing di tanah sendiri.

Narasi Pembangunan
Hutan belantara
dern yang padat

ditebas. Jalan dan pabrik dibangun.
teknologi

nguasaan teknologi.
melahirkan

Ternyata,

dan modal

Gabungan

disertai

Industri mo-

keterampilan

investasi dan kultur kapitalistik

kultur yang memuliakan

keuntungan.

peitu

NKRI merupakan

litik pembangunan.
proses ekonomi

sebuah bent uk penyeragaman

Pembangunan

menyangkut

hanya dilihat sebagai

angka pertumbuhan,

tungan yang diperoleh pemerintah

po-

sebuah

besaran keun-

(pusat dan daerah), serta besaran

Waktu adalah

Menegara

uang yang masuk ke kantong pribadi pejabat dan pemuka masya-

hanya membuat

rakat.

dianiaya,

Dalam pembangunan,
adalah

sebuah

proses

korban

(Soedjatmoko,

disintegrasi
kultural

dan reintegrasi

yang menyakitkan

"Pembangunan

Ekonomi

kultur lokal
dan menelan

sebagai Masalah

Kebudayaan",zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaUSQPMLKIHGDA
Konfrontasi, 1954). Tugas pemerintahlah
rangi rasa sakit dan jumlah korban. Pembangunan
proses kultural

mengu-

mestinya sebuah

yang kreatif, yang secara sadar dilakukan

rakat (sebagai subjek) dan dibimbing

pemerintah

masya-

(sebagai fasili-

tator).

mereka sah untuk dicurigai,

asing dan berhadapan
keadilan

hanya menambah

dari proses pembangunan,
Masalah

Papua

bukan

manusia Papua berbunga kembali dengan otonomi khusus.

Pemerintah
kesalahan

menganggap

menggelontorkan

banyak uang ke sana untuk menebus

pada masa lalu. Namun,

uang itu sebagian

dan sebagian lagi habis untuk keperluan
an hari. Tanpa kultur menabung

konsumtif

dan berdagang,

dikorupsi

dalam hitung-

uang lekas habis.

memutus

rantai kemiskinan,

saannya yang besar justru melanggengkan
tak serius memberdayakan
ra membebani

pemiskinan.

kekua-

Pemerintah

di sana. Penyelenggara

lebih besar daripada
kolonial

semakin kehilangan

hanya otonomi
juga ketiadaan

yang menyentuh

khusus

yang berjalan

cara pandang

dan solusi

akar masalah. Rakyat pun

nasib harus datang dari diri sendiri, termaradikal.

Sayang, rakyat Papua sulit bersatu

dan berdamai.
Tanah Papua sesungguhnya
Rakyatlah

pemberian

Tuhan kepada mereka.

pemilik sah tanah itu. Hasil tanah mereka sudah mem-

biayai jalannya pemerintahan

dan memajukan

sebagian kita. Papua

kita di banyak tempat.

Wajah

manusia Indonesia

yang terluka dan nyaris putus asa. Pemerintah

perlu menegaskan

kedaulatan

ekonomi

dan keberpihakan

kepada

rakyat demi konstitusi.

nega-

rakyat yang sebagian besar miskin. Sebagian besar

APBN terkuras membiayai
Penguasa

negara dengan

rakyat Papua, juga tak serius membe-

rantas praktik korupsi besar-besaran

suk dengan cara-cara

tersisih

simbol modern.

adalah kita. Wajah pembangunan

Mereka tetap terjerat rantai kemiskinan.
Alih-alih

perubahan

rakyat yang

sa kit hati. Mereka

tetap terbelakang,

harga diri di tengah taburan

objek

membela perusahaan

dengan rakyat sendiri. Menyakiti

radikal (radix: "akar")

Harapan

keutuhan NKRI, pengamanan

vital, dan kesucian kontrak, maka pemerintah

kurang efektif, melainkan

Paradoks Bernegara

ditangkap,

bahkan dibunuh.

Dengan alasan memelihara

menuntut

diburu,

(Kompas, 28 November

birokrasi, dengan alokasi dana dua kali

anggaran mengurangi
tak menghendaki

kemiskinan.
rakyat

menjadi

cerdas

dan kuat. Rakyat Papua secara politik adalah bagian dari bangsa
merdeka, tetapi secara ekonomi mereka seperti terjajah. Mereka seperti menjadi korban piramida
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pembangunan.

Stigmatisasi

negara

Menegara

2011)

Politik Tanpa "Polis"
Dalam kata sambutan saat menerima Penghargaan
Rumah DemokrasiyxwvutsrponmlkjihgedcbaYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

(1975), W.S. Rendra memakai tubuh-roh

penjaga roh, dan penjaga

Peran masing-rnasing

tak tergantikan

tubuh

yang berumah

K

etika hendak

menerima

gelar doktor

kehormatan

dari Uni-

zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
versitas
Toulouse, Vaclav Havel, seorang mantan pernbang-

kang politik

menyiapkan

pidato

bertajuk

"Politik

(1984). Presiden Ceko pertama pascakomunisme
itu membandingkan
Machiavelli

(1469-1527).

empiris. Machiavelli

terukur. Sementara

menjadi

bapak politik modern

karena

dan berorientasi

kekuasaan.

itu, nurani tak berbatas

dan mengawal

pendidikan.

mewujudkan

Mereka mendongkrak

melapangkan

menjadi
politik

Cendekiawan
berumah

di angin. Mereka

untuk tahun 2014.

agenda

politik

jangka

pendek

ataupun

impor. Mereka
harkat

memberi

kekuasaan.

inspirasi

dan daya

Penjaga tubuh membutuhkan

suara kri-

dan rnenying-

kirkan penjaga roh, yang semasa Orde Lama mendapat
revolusi

atau semasa

Korupsi kekuasaan

label anti-

Orde Baru diberi label antipembangunan.

merusak negara dari dalam.

Mereka yang berumah di dewan ibarat penjaga nilai-nilai rohani,
terkooptasi

diri untuk
kekuasaan

dilembagakan,

dan perkataannya

kasi yang baik antara

tetapi

tidak sepenuhnya

(lembaga setengah tubuhlroh).

dan tubuh tidak menjelma

tersembunyi

dan

daya saing bangsa,

dan seniman berada di luar struktur

menjaga perasaan

Di balik hiruk pikuk pengungkapan

ekonomi

bangsa.

kan, tetapi juga kolusi birokrasi

serta politisi yang

Mereka

jalan menuju keadilan sosial guna mengangkat

banyak hal. Tidak hanyazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaUSQPMLKIHGDA
moral hazard di jajaran otoritas per ban-

kebenaran,

demokrasi

saat pasar dalam negeri diserbu produk

memberikan

minus sikap kenegarawanan.

masyarakat.

tis penjaga roh. Besar ongkosnya untuk mengabaikan

kasus Century oleh Pansus DPR memperlihatkan
dan swasta,

kesejahteraan

hid up kepada masyarakat.

secara rasional,
Politik

di keraton

rohani.

dan tidak dapat dirangkap.

men-

di reI keutamaannya.
Penyelidikan

terutama

melayani

nilai-nilai

sains

politik dalam spirit sains modern. Politik Machiavellian

pragmatis

dernokrasi

Mereka
karena memelopori

politik sebagai teknik meraih kekuasaan

memelopori
bersifat

di Cekoslowakia

antara Francis Bacon (1561-1626) dan Niccolo

Bacon menjadi bapak sains modern
jadikan

dan Nurani"

sebagai meta fora negara.

Ada penjaga tubuh,
Penjaga

Akademi Jakarta

Mereka harus

agar pertentangan

menjadi perang,

antara roh

agar terjalin kornuni-

roh dan tubuh. Hubungan

pemerintah

dan

rakyat tidak searah dari atas ke bawah, tetapi saling memengaruhi.
Pemerintah
memberontak

dan rakyat tidak dalam hubungan
sebab tidak ada pembangunan

menindas

ataupun

yang berhasil dalam

suasana permusuhan.

Menegara

Demokrasi Tanpa "Demos"

penciptaan

lapangan

kerja, pengangguran,

kepastian

hukum,

dan

pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
rakyatzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaUSQPMLKIHGDA
(poLis).
Tidak berlebihan jika rakyat berharap kepada presiden untuk
Namun, pragmatisme
politik hanya mengatasnamakan
kesejahmenjadi pemimpin koalisi, bukan pemimpin kolusi dan juga buteraan rakyat. Rakyat yang sejahtera hanya tinggal angan-angan,
kan pemimpin kerumunan politisi. Indonesia membutuhkan
kesementara politik (bukan hukum) menjadi panglima. HiperaktiPolitik seharusnya

berorientasi

visme politik cenderung

pada kesejahteraan

memecah

Tampak

tidak penting

lagi apakah

berhasil

membongkar

korupsi

belah rakyat dan melelahkan.
penyelidikan

politik

Pansus Century

sebagaimana

tujuan

awal

demokrasi.

gitimasi kepemimpinan

Bukan demokrasi
otoriter

Yang penting adalah melengserkan
selarna ini politisi mudah

pejabat yang dimaksud.
melempar

Itu

isu sensitif untuk

disantap publik. Legislatif pun berumah di yudikatif,

vonis, dan menggiring opini publik dengan massa sebagai kelompok
penekan. Alih-alih mengungkap

kebenaran,

silang pendapatlah

yang

yang bertumpu

pada moralitas

kita belum menyentuh

layanan

publik

Demokrasi masih berkutat di Senayan, kadang-kadang
jalan. Demokrasi

elitis tidak menjawab

yang pada hari-hari

(demos).

berpindah

korban

berbanding

visioner

yang

adalah amanat penderitaan

pembaruan.
rakyat. Rakyat rnerindu-

yang memberi rasa aman, bukan demokrasi

poLitainment.

Demokrasi

lurus dengan politik tulus dan efektif.

(Kompas,2

Maret 2010)

banjir dan tanah

longsor. Demokrasi jalanan juga tidak menjawab persoalan mengapa
realitas kemiskinan

dan korupsi masih terang benderang.

Betapa tidak berdayanya
kan dengan pelanggaran
yang membuat
jadi, korban
bayaran

penegakan

hukum

lalu lintas menjadi semrawut,
kecelakaan

saat mengurus

kita diperhadap-

lalu lintas yang dilakukan
bertambah

KTP yang katanya

menjadi-

Praktik

mengutip

gratis terap berlang-

sung. Kita masih belum beranjak dari persoalan

Republik Galau Merajut Asa

beramai-rarnai,

kemacetan

banyak.

yang

di

persoalan nyata masyarakat

ini rentan menjadi

rumahnya

rumah (bukan gudang) demokrasi

jalanan dan juga bukan demokrasi

Demokrasi

yang bersih

yang

pertarungan

intelektualitasnya.

yang

pemimpin

(bukan penghambat)

Rakyat membutuhkan
pilar-pilarnya

dan akuntabilitas,

kan rumah demokrasi

politik kehilangan

kepemimpinan

berani membersihkan

muncul. Ketika mereka yang berumah di angin menjadi bagian dari
kekuasaan,

yang mele-

sendiri yang kotor. Presiden seperti itu adalah pemimpin
menjadi lokomotif

menjatuhkan

terpimpin

dan juga bukan demokrasi

status quo. Namun,

melanggengkan

dan tegas, yang pertama-tama

pembentukannya.
sebabnya

pemimpinan

mendasar, seperti

Menegara

Sejatinya Pancasila adalah soal perjuangan.

NegarautsrponmlkjihgfedcbaWTSRPNMKJID
Pancasila

gara dan warga negara harus Pancasilais.
Kelalaian
sebagai

bersama

selama ini adalah melihat Pancasila

dasar negara.

Negara

statis. Dengan tersedianya
bangunan
eperti apa negara Pancasila?

Dunia sebenarnya

S

ingin melihat

wujud
konkret negara dengan ideologi unik itu. Beban terbesar
zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

negara Indonesia

adalah membuktikan

bahwa ideologi itu bukan

hanya bagus dalam rumusan.

Dalam praktiknya,

akrab

negara agama, juga bukan negara

dengan definisi "bukan

Indonesia

lebih

sekuler". Definisi sempit itu hanya melihat Pancasila dalam kerang-

Untuk itu, penyeleng-

bernama

dilihat

sebagai

sebuah

fondasi negara, seolah-olah

Indonesia.

Namun,

Driyarkara

hanya

bangunan
selesai juga

memandang

negara sebagai entitas politik yang dinamis,

bagian dari aktivitas

manusia

harus menegara

dalam menegara.

Negara Indonesia

ber-

sarna Pancasila.
Dalam perspektif menegara, kukuh tidaknya bangunan Indonesia
tergantung

pad a seberapa

hid up, terinternalisasi

jauh Pancasila

menjadi

ideologi yang

dalam perilaku penyelenggara

dan warga ne-

gara. Begitulah Pancasila

merupakan

imperatif

kategoris

(norma)

ka relasi antara agama dan negara. DefinisizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaUSQPMLKIHGDA
neither-nor itu bahkan
menegara.
menjadi apologi penguasa

dan sesungguhnya

tidak operasional.

Menyikapi kegagalan negara dalam memperbaiki
ekonomi

masyarakat

dengan pencapaian

Sa at gonjang-ganjing

kondisi sosial-

terukur, pemerintah

kilah bahwa pencapaian

dunia akhirat

gangguan

dari ekstremis

agama, pemerintah

Indonesia

bukan negara agama. Watak sekuler negara ditonjolkan

dengan

konstitusi

yang tidak didasarkan

juga dengan keterbukaan

terhadap

juga penting.

ber-

Menyikapi

menegaskan

bahwa

pada suatu agama dan

modernitas.

merintah
kulum

bahwa Pancasila sudah ditinggalkan,

hanya melihatnya
sekolah.

sebagai masalah

Pancasila

menjadi

massa dan disebut-sebut

dalam

negara yang serbanegatif

Problem

serius Indonesia

berayun

di antara

dua ideologi,

tama menderita.
itu membuat

gerak Indonesia

tidak bergerak

maju membawa

bangsa keluar dari jerat kemiskinan
Indonesia

dan korupsi. Tanpa Pancasila,

tidak memiliki cita-cita untuk diperjuangkan

bersama.

Krisis ideologi
selesai

hanya dengan sosialisasi dan revisi kurikulum.
sekarang

adalah mati surinya

dalam menyusun

politik. Ketika negara tidak Pancasilais,

Identitas

forum.

di media

yang begitu serius dan telah menelan korban jiwa dianggap

logi. Pancasila diabaikan

Problem Menegara

sosialisasi dan kuri-

lebih sering tersua

berbagai

pe-

kebijakan
rakyatlah

ideo-

dan perilaku
yang pertarna-

Cukup banyak rakyat menjadi korban kekerasan

karen a penguasa tidak tegas memihak kemanusiaan

yang adil dan

beradab, terutama mereka yang lebih lemah. Negara hanya menjadi
pemadam

kebakaran

Oleh karena
antara

ideologi

sosial atau, lebih buruk lagi, penonton.

itu, warga

pun sulit melihat

dan kenyataan

relevansi

hidup sehari-hari.

langsung

Publik apatis

Msnegara

terhadap

kesaktian

menghadapi

Pancasila, yang seolah-olah

komunisme

damentalisme

hanya sakti untuk

pada masa lampau. Bersaing dengan fun-

pasar dan fundamentalisme

agama, Indonesia terma-

lebih tertarik

pada ideologi

materialisme,

dan seterusnya.

seharusnya

menjadi pembeda

suk negara yang mudah berada dalam cengkeramanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaUSQPMLKIHGDA
(soft country)
hayati secara menyeluruh
kapitalisme

global dan paham keagamaan

transnasional.

alternatif:

sekularisme,

hedonisme,

Sebagai ideologi tengah,
Indonesia,

Pancasila

asalkan nilai-nilainya

di-

dan konsisten.

Entah sampai kapan Indonesia seperti mengelak untuk dikenal
dengan identitas tunggal positif atau profil ambigu itu dipertahan-

Negara yang Mengelak
Pancasila

sebenarnya

bab nilai-nilainya
Driyarkara,

kan. Jangan sampai muncul kesimpulan

cukup ampuh menangkal

diangkat

ideologi asing se-

dari kultur bangsa. Namun,

mengacu

Pancasila tidak boleh hanya berhenti pada nilai-nilai

luhur (ideifikasi), melainkan

harus diperjuangkan

menjadi konkret

(idealisasi). Pancasila tidak boleh berhenti pada tataran

ide, tetapi

Tanpa ideologi yang asertif, Indonesia
netrasi ideologi asing yang membuat

sulit membendung

Indonesia

terpuruk

negeri kaya dan bangsa yang berpotensi

menjadi

pe-

dan sulit

bangkit menjadi bangsa besar. Kita tetap akan dibicarakan

sebagai

besar. Namun,

kita tidak menjadi bangs a yang tangguh dan berdiri sejajar dengan
bangsa-bangsa

Oleh karena itu, menjadi Pancasilais

bukanlah

imbauan

moral

seperti imbauan dalam agama. Pancasila bukan agama, meski juga
berbangsa.

melainkan

Bangsa Indonesia

imperatif

kategoris

harus menjadi

bernegara

dup sebagai insan Pancasilais,
moralitas

dan

besar bukan karena

agamanya - banyak bangs a juga beragama - melainkan
pembentuk

dituntut untuk menjadi Pancasilais. Harus ada sanksi tegas bagi pemimpin publik yang tidak Pancasilais
lain yang bertentangan

dengan Pancasila

karena hi-

melaksanakan

dan dijamin sejauh kebebasan

pada di negara komunis ataupun

ibadah mes-

itu tidak melanggar

tidak boleh lebih buruk dari-

sekuler. Hukum agama tidak bo-

di atas hukum sipil dan seharusnya

agama. Tidak boleh ada kelompok

minoritas

bebas dari bias

yang menjadi target

viktimisasi.
cita-cita

bersama.

Pancasila,
Pemerintah

kar struktur-struktur
regulator

keadilan

sosial seharusnya

berdiri

yang memiskinkan

rakyat. Negara

yang adil bagi rakyat untuk memiliki

yaan negeri. Tanggung

menjadi

di garis depan membong-

jawab kita semualah

menjadi

akses pada keka-

mewujudkan

negara

Pancasila.
(Kompas,l

menentukan

perilaku penyelenggara

Oktober

dan

warga negara. Jika perilaku

negara tidak Pancasilais,

harapkan

Dalam pasar be bas ide, warga akan

warga Pancasilais.

dengan Pancasila dalam memimpin.

tertib umum. Toleransi di Indonesia
leh ditinggikan

rujukan

sebagai ideologi

bangsa.

Pancasila seharusnya

atau yang memakai

Dalam negara Pancasila, kebebasan

Dalam negara

maju.

tidak bertentangan,

kuler, tetapi juga tidak religius. Tidak cukup hanya rakyat yang

tinya dihormati

harus menjadi cita-cita bersama.

bahwa Indonesia tidak se-

sulit meng-
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2011)

UU No 10 Tahun 2004 menegaskan
segala sumber hukum di Indonesia.
Jalan MoralitasyxwvutsrponmlkjihgedcbaYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Negara
Desain besar negara Indonesia

Pancasila sebagai sumber dari
menurut

Bung Karno, pengga-

gas Pancasila, adalah Indonesia untuk semua, semua untuk semua.
Kelima dasar filosofis yang dimaksud adalah nasionalisme
saanlpersatuan),

internasionalisme,

an (demokrasi
esekuler

S

apa pun, negara

tidak bisa menghindari

isu moral.

Negara mengadili yang bersalah. Namun, negara juga bisa
zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

bersalah,

bahkan

kesalahan

dengan dampak yang jauh lebih serius daripada

warga. Negara

dapat memusuhi

bunuh. Praktik diskriminasi

negara menyunat

nomi warga. Negara tidak profesional
kelompok

masyarakat

warga, bahkan

mem-

hak politik dan eko-

melindungi

warga, sehingga

yang lebih lemah dirugikan

oleh kelompok

yang lebih kuat. Akibat negara salah urus, warga tak kunjung menikmati haknya untuk sejahtera.
Begitu besar kekuasaan
Hobies menggambarkan
menakutkan

mitologi Timur Tengah kuno. Karena

negara dibatasi konstitusi.

dapat memihak

penguasa

dan inkompetensi

atau kepentingan

malah melegitimasi

Namun, konstitusi
kelompok

kesejahteraan

(demokrasi

ekonomi),

dan

Kebangsaan

disebut

tuk bersatu membentuk
bukan berarti kurang

pertama

karen a itulah modal

negara. Sila ketuhanan
penting, sebagaimana

dasar un-

di urutan terakhir

juga kelak di urutan

pertama

tidak mesti dibaca sebagai mengungguli

Namun,

jelas agama tidak diprivatisasi,

empat sila lain.

juga tidak dinasionalisasi.

Ruang publik tidak boleh didominasi

agama mayoritas

atau minoritas

bukan negara agama.

(penguasa).

Indonesia

adalah manusia Indonesia,

(penduduk)

bukan negara Indo-

nesia. Negara agama adalah cita-cita luhur yang dalam praktiknya

negara sebagai Lewiatan, monster laut yang

itu, kewenangan

kuat. Undang-undang

penyalahgunaannya,

permusyawarahanlpemufakat-

ketuhanan.

Yang beragama

dan dampak

dalam khazanah

politik),

(kebang-

pun

yang lebih

kesewenang-wenangan

menyesatkan

karena

ujung-ujungnya

sebagai jalan kekuasaan.

Politisasi

tidak lebih daripada

agama

agama mengorbankan

unsur

agama yang paling hakiki, yakni keluhuran.
gara seharusnya

melampaui

agama formal,

Karakter

moral ne-

tidak mengagamakan

negara.

negara.

MoraJitas dan MoraJis
Negara Pancasila

Menurut

Jadi, negara hukum begitu saja tidak cukup sebagai altematif
gara kekuasaan.

Untuk menghindari

gara tidak kehilangan

moralitasnya,

kecelakaan
konstitusi

bemegara

ne-

dan ne-

harus dijiwai nilai-

nilai luhur. Untuk itulah Pancasila lahir 67 tahun lalu. Kemudian,

Bung Karno,

ternpat beragama
me beragama,

yang lahir nanti harus menjadi

dengan leluasa. Warganya

hidup

ada ban, berbudi

Indonesia

berdampingan

menyingkirkan

saling menghormati,

luhur, dan berbudaya.

Pancasila

fondasi negara yang tidak terlihat di permukaan,

bukan
melainkan

Menegara

egoisberkehanya
juga

menampilkan
moralitas

wajah moral negara. Namun, negara tidak mengurus

agama.
agama. Namun,

en mengimplementasikan
moralitas

bangsa. Rohaniwan

saleh menurut

moral sebagai warga Indonesia.
mengawal

mengurus

agama belum tentu ber-

Tugas negaralah

Pancasila

untuk konseku-

dalam kehidupan

bangs a agar menjadi Pancasilais.

berbangsa,
Negara Pan-

polisi moral. jadi, tidak sepantasnya

casila tidak membutuhkan

Pejabat negara Pancasila tidak cukup hanya memberi jaminan
beragarna,

menghalang-halangi

tetapi harus menindak
terwujudnya

tegas itulah yang dipertanyakan
sidang kelompok

kebebasan

kepada delegasi Indonesia

horizontal,

pemerintah

dalam

PBB di Swiss.
sementara

ne-

hukum untuk mele-

yang akan berujung konflik

hanya mengimbau

jalan musyawarah,

se-

mentara

yang posisinya lebih lemah diminta tahu diri. Ketika me-

nengahi

perselisihan,

dan ketertiban.
mendapat

negara

tidak

substansi

profesional

menjaga

Sudah jatuh korban pun, pelanggar

hukum

hukum hanya

penyelenggara

negara dan pe-

negak hukum adalah mengikuti senti men fundamentalisme
Dengan begitu, mereka seolah-olah menampilkan

agama.

wajah moral negara.

Sungguh keliru! Ukuran sukses Indonesia adalah negara
,zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Pancasilais,

bangs a yang Pancasilais,

bukan bangsa religius. Dengan beragama,

justru beban bertambah

dalam membuktikan

Republik Galau Merajut Asa

nilai tambah agama.

indeks ko-

China yang komunis,

sesungguhnya

melemahkan

Pancasila adalah jalan moralitas
casila. Semua peraturan
bukannya

Inkonsistensi

bahkan

fondasi negara.

bangsa. Negara harus bekerja

dan menegakkan

hukum sesuai Pan-

daerah bernuansa

agama seharusnya gugur

malah dibiarkan

semakin banyak seperti

negara dengan Pancasila membuat

bangsa

juga tidak konsisten

dan tidak peduli lagi menjadi Pancasilais.

Pembentukan

antipornografi

ma dan menguras
Fenomena

undang-undang

Jika pemerintah

yang berbau aga-

CDI
energi bangsa menjadi tiada artinya ketikatsrponmigedbaTK
bajakan bebas dikonsumsi

seperti itu tidak dijumpai

publik dan anak-anak.

di Singapura

serius menjaga dan memelihara

penegak hukum yang bertanggung
menjual barang-barang

yang sekuler.

moralitas

bangsa,

jawab atas wilayah yang bebas

ilegal itulah yang pertama-tama

harus kena

sanksi.
Persoalan

Indonesia

negara cenderung

vonis ringan.

Di era reformasi, kecenderungan

baik daripada

moralitas,

DVD pornografi

HAM minoritas.

Dalam perselisihan

harus membuktikan-dengan

ang publik, yang memberi kesan negara moralis tanpa menyentuh

sekarang.

sikap

bukan berarti baik menjadi

negara sekuler yang indeksnya jauh di atas. Tampilan agama di ru-

itu. Ketiadaan

Pejabat negara bahkan memakai instrumen
galisasi intoleransi.

rupsi negara-lebih

demi hukum,

terjadi eskalasi intoleransi,

gara begitu lemah melindungi

warga negara. Indonesia

tegas siapa saja yang

kerja Dewan Hak Asasi Manusia

Beberapa tahun terakhir

Saleh dalam beragama

keras mengimplementasikan

negara memihak salah satu (aliran) agama.
kebebasan

orang beragama tidak mesti lebih baik daripada yang

tidak beragama.

Urusan negara adalah moralitas
moralitas

Moralitas

dalam dua dekade terakhir adalah bahwa

moralis.

Moral adalah imperatif

agama. Namun, moralis menyuburkan
agama. Negara berusaha
akomodasi

perspektif

kan moralitas

kemunafikan

menampilkan

dan ditentang

citra moral dengan meng-

agama untuk menutupi

publik, menegakkan

dan didukung

hukum

kegagalan menegaksecara konsekuen,

se-

bagai negara Pancasila.
(Kompas,

2 Juni 2012)
Menegara

Negara seharusnya memiliki sumber daya yang kuat untuk
menghasilkan layanan publik yang baik. Pemetaan dan pengawasan
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seluruh

potensi negeri seharusnya di tangan pemerintah. Namun,

pemerintah seperti tanpa daya, keropos karena pembusukan dari
dalam, bukan karena konspirasi dari luar.
Koruptor politik dianggap berjasa bagi partai. Korupsi tidak
dilihat sebagai pengkhianatan

bernegara. Kalaupun konspirasi

gejala pikiran

korupsi terbongkar, pelaku merasa tidak berdosa. Cukup dengan
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kaeau.
Lakunya tidak mencerminkan kata-kata yang terrnak-

khilaf atau kesalahan administratif. Hukuman untuk koruptor pun

G

erak-gerik tubuh Republik memperlihatkan

tub dalam konstitusi. Dokumen rahasia negara bisa bocor dan me-

semakin rendah. Komisi independen negara yang membongkar

mieu gonjang-ganjing politik. Penegakan hukum berorientasi ke-

kebusukan korupsi dibiarkan tidak kuat.

kuasaan. Tiap orang tidak sarna di depan hukum. Rakyat kecil
segera ditahan, tetapi putra pejabat bebas berkeliaran.

Era Orde Baru dikeeam karena korupsi terstruktur dan terpusat
dalam suasana otoriter. Rakyat tidak berdaya mengkritik penyim-

Tidak jelas Republik akan dibawa ke mana. Penyelenggara ne-

pangan yang dilakukan (penyelenggara) negara. Lalu, reformasi

gara sibuk dengan urusan partai daripada urusan (re)publik. Ma-

berhasil memperkuat posisi rakyat, tetapi gagal dalam reformasi

nusia Indonesia di era reformasi masih yang itu-itu juga. Silau oleh

kelembagaan. Alih-alih pulau integritas, yang terbentuk justru

kemilau materi. Terpesona oleh kemuliaan takhta. Uang dan ke-

pulau-pulau ketertutupan. Perizinan dan pengadaan barang serta

kuasaan membuat Republik masuk ke pusaran korupsi. Republik

jasa dibuat tidak transparan.

bergerak tanpa roh kebangsaan.

Kementerian menjadi serni-otonom. Menteri titipan partai leluasa menggeser dan mengganti bawahan serta memasukkan orang

Banalisasi Korupsi
Korupsi tidak diperlakukan sebagai penyakit masyarakat yang harus
dibasmi. Bau busuknya ditutup-tutupi dengan peneitraan. Korupsi pun luput dari kutukan agama. Indonesia belurn pernah benarbenar bertobat dari korupsi yang pernah membangkrutkannya.
Praktik korupsi dibiarkan, sejauh terkendali dan kepentingan elite
politik tidak terganggu. Di negara yang mengaku berketuhanan,
agama justru kehilangan substansinya karena diperalat sebagai tameng politik.

baru tanpa basis kinerja. Pengawasan melekat tidak jalan. Tidak
pernah kita mendapati atasan yang menangkap tangan atau memergoki korupsi bawahan, praktik yang sudah menjadi pernandangan sehari-hari, Atasan dan bawahan saling membangun ketertutupan.
Pejabat dan pengusaha saling melayani dalam suatu persekutuan jahat yang mengorbankan

kepentingan

bangsa. Birokrasi

dari bawah sampai atas sudah memiliki jatah untuk pundi masingmasing. Sesama koruptor dilarang saling mendahului. Partai

Menegara

menghalalkan

segala eara menghimpun

dana politik.

Kader

di

Republik boros dalam pengeluaran

eksekutif dan legislatif menjadi mesin peneetak uang untuk mengisi

bungan harga. Rakyat dibius dengan subsidi bahan bakar minyak

pundi-pundi

dan beras untuk rakyat miskin, meski melawan rasionalitas

partai. Pendanaan

partai tertutup

bagi publik.

Efek negatif akibat korupsi dibuat serna kin samar. Seolah-olah
tidak ada hubungan
banyaknya
dengan

korban

antara

kemerosotan

mahalnya

korupsi

keeelakaan,

di bidang lalu lintas dengan

korupsi

pre stasi olahraga

nakan dengan rendahnya

di bidang keolahragaan
bangsa,

korupsi

di peter-

asupan protein hewani rakyat keeil dan

daging sapi.

mi yang sehat. Banyak produk legislasi tidak berkualitas

ekono-

konstitusi.

Namun, tidak pernah elite politik marah atas ketidakprofesionalan
bernegara.

Republik

seperti barang mainan

di tangan anak-anak

yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban
Fungsi pengawasan

publik.

legislatif tidak efektif karen a yang meng-

awasi juga menjadi bagian dari yang diawasi. Tidak jelas mana yang
mengawasi

dan yang diawasi.

Saling kritik pun hanya sandiwara

BanaJisasi NegarawutsrpnmlkjigebaTSRPNMIHGDBA

politik karena masing-masing

Era multipartai

sandung kasus korupsi, partai cuei tangan dan melokalisasi

untuk

adalah

baneakan

anggaran.

Sumber daya negara
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dikaveling untuk kesejahteraan

menyejahterakan

penguasa dan kroni. Negara tidak menguasai
tuk menyejahterakan

an wilayah kekuasaan
partai atau kadernya
representasi

kekayaan

dukungan

partai.

Presiden menentukan

sebagai menteri. Jabatan

kepentingan
partai

politik. Evaluasi kinerja kabinet hanya per-

selama kepentingan

jabatan. Kernenteri-

dibuat

anggaran negara

tanpa kepemimpinan

pre sid en dengan

nya sebagai masalah pribadi. Tawaran

yang berorientasi

Elite politik gaga 1 memanfaatkan
ekonomi

momentum

nasional dengan memperjuangkan

pangan demi kesejahteraan
bidang politik dan ekonomi
donesia untuk menjadi

positif makro-

ketahanan

energi dan

rakyat. Berbagai suara profetik
tidak digubris.

Kesempatan

emas In-

kita masih memburu

an yang akan dialami kerajaannya.

rente.

kepada Hizkia hukum-

Semua kekayaan istana akan di-

publik atas kinerja menteri dari

angkut ke negeri asing dan anak eueunya akan sengsara. Bukannya

meminta

prihatin,

masyarakat

dan pers

raja itu malah berpikir tidak apa-apa,

berpikir

Ketika dibutuhkan
politik, pernyataan

tindakan

afirmatif

normatiflah

yang

kerusakan

seumur hidupku."

demikian

sewaktu

lingkungan

"Asal ada damai

Banyak penguasa

melihat daerahnya

di Indonesia

dilanda banjir dan

semakin parah.

Republik dalam situasi normal.
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dalam

negara maju akan berlalu jika mentalitas

sebagian besar penguasa

pada kepala pemerintahan.
keluar, seolah-olah

hukum dari partai

nyanyi di luar skenario.

dan keamanan

kebuntuan

bantuan

kasus-

bagi kader yang nahas adalah demi jasanya dan demi ia tidak ber-

mengawasi kinerja kabinet. Peran kepala negara lebih menonjol dariuntuk menerobos

"tahu sarna tahu". Apabila kader ter-

Suatu saat Nabi Yesaya menyampaikan

penguasa tidak terganggu.

rakyat. Kekhawatiran

direspons

ketua urn urn

menteri merupakan

an yang jalan di temp at dan hanya menghabiskan
Koalisi partai

pada

tidak lain pengaueling-

forma atau imbauan, bukan sanksi peneopotan
dibiarkan

negeri un-

seluruh rakyat, tetapi menggadaikannya

segelintir orang. Koalisi partai pemerintah

,

gaji pegawai dan penggelem-

Menegara

Bung Hatta
kegagalan

mengkritik

partai-partai

politik

Pancasila dengan mengutip
Jerman:

kesempatan

generasinya

kediktatoran

Presiden

yang mengabaikan

Sukarno

dan

dasar-dasar

Friedrich von Schiller, pujangga

Labirin Republik

besar

besar singgah di zaman kita, tetapi ternyata

kerdil.ywvutsrqponmlkjihgfedcbaVTSRPNMLKIHCBA

(Kompas, 22 Februari 2013)wutsrpnmlkjigebaTSRPNMIHGDBA
"fa selalu mencari-cari kesulitan dan tidak dapat keluar
daripadanya. Kira-kira itu yang dinamakan: tragis. "
Ananta Toer, Bumi Manusia, 165)

(Pramoedya

L

ebih mudah mendeklarasikan

kemerdekaan

da memastikan

selamat mencapai cita-cita besar

perjalanannya

Republik. Liku-liku kesulitan perjalanan
kapasitas

pemimpin

yang ternyata

yang harus ia selesaikan.

koruptif

melainkan

minus terobosan

teknologi

bersifat ekstraktif
dan modal.

besar yang membawa

persoalan

bangs a belum beruseperti di era kolo-

nial. Hanya bedanya: sekarang yang dikedepankan
senjata,

daripa-

Republik sebagian karena

lebih kecil daripada

Karakter

bah. Struktur perekonomian

Indonesia

bukan kekuatan

Perjalanan

Republik

bangsa ke luar dari labirin

persoalan.
Saat menjadi koresponden

AFP di Jakarta sekitar empat tahun,

Brian May menulis panjang lebar tentang Indonesia

yang memiliki

segala syarat untuk menjadi negara maju (The Indonesian Tragedy,
1978). Kaya sumber daya alamo Kaya keanekaragaman

,

fauna. Iklim bersahabat

sepanjang

tahun. Jumlah penduduk

sebagai pasar potensial.

Kebiasaan

hid up bergotong

gai modal sosial yang besar. Namun,
sulit menjadi
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flora dan

royong seba-

May memandang

bangsa maju dan masalahnya

besar

Indonesia

ada pada hambatan

kultural.

Lawrence

hun kemudian,

E. Harrison

mengangkat

dan Samuel P. Huntington,

persoalan

bagaimana

20 ta-

nilai kultural

kemajuan bangsaywvutsrqponmlkjihgfedcbaVTSRPNMLKIHCBA
(Culture Matters: How Values Shape

menentukan

Meski hidup di era modern, Indonesia
ku dan pikir karena mentalitas
Selain Jepang,
hasil mengatasi

belum modern dalam la-

prakapitalisnya.

Modern tidak ber-

tetapi rasional mengikuti prinsip modernitas.

contoh

pemberi

utang. Kompensasi

tuk kemudahan

terbaru

hambatan

di Asia adalah Korea Selatan: ber-

mentalitas

prakapitalis

tanpa kebarat-

Kemandirian
tidak

Dalam bahasa sederhana,
pemasukan

dan pengeluaran,

berarti: jelas hitungan

jelas inventarisasi

peluang bisnis yang ada, mengantisipasi
kirkan inefisiensi secara sistematis,
rut May, masyarakat

Indonesia

antara

milik, jeli melihat

prospek

dan mampu

bisnis, menyingberhemat.

lebih berorientasi

Menu-

sosial daripada

ekonomis. Agama dan gengsi membuat hitungan ekonomis menjadi
Bantuan ekonomi Barat untuk negara berkembang
selama beberapa dekade periode pembangunan
sia menggantungkan
tuan ekonomi,

besar bantuan

ekspor negara maju ke Indonesia.
tidak bisa menembus
memperbesar

Indonesia.

Indone-

diri pada utang dari Barat dalam format ban-

padahal

menjadi

adalah mitos

itu tidak melebihi subsidi

Prod uk ekspor Indonesia

negara Barat. Perekonomian

mandiri.

Ekspor

nilai tambahnya,

bahan

mentah

ironisnya kemudian

bentuk impor dengan harga berkali lipat.

nasional
tanpa

pun
tidak
upaya

kembali dalam

karena

bisnis dan produksi

apa-apa,

Sebagai negara

dengan

kepulauan,

pemerintah

bangsa. Singapura yang

bermodalkan

tertib administrasi,

Indonesia

polisi malah menyisakan
Ketika keamanan

ke-

Kekuatan

itu

berlebihan

Pembangunan
Belanda

yang lalu-lalang

Pemisahan

rivalitas

kekuatan

di lapangan

tentara

antara

teritorial-militeristik
maritim diabaikan.

yang tidak punya

dan

keduanya.

menjadi masalah "siapa bisa bayar berapa",

lakulah pendekatan
Hindia

malah membangun

ber-

seperti di Papua.
Indonesia

angkatan

tidak belajar dari
laut. Kapal perang

di Hindia adalah milik Kerajaan

Belanda. Hindia

AL Inggris pada 1811, kemudian

ditakluk-

kan AL Jepang dalam Perang Dunia II. Indonesia

tidak berjaya di

laut. Kapal asing mencuri dan menguras

laut di perairan

kekayaan

Indonesia.
Malthus

meramalkan

kecenderungan

pertambahan

manusia menurut deret ukur dengan pertambahan
hanya menurut deret hitung. Kebenaran
nesia yang sebagian besar rakyatnya
masalah dengan ketahanan

suplai makanan

teori itu serius bagi Indo-

miskin, sementara

pangan. Berkali-kali

ulah spekulan atau importir pangan,

populasi

sementara

negara ber-

negara kalah oleh
rakyat kecil harus

bayar mahal untuk makanan.
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abai

dalam format dwifungsi ABRI, yang dalam praktiknya

Belanda lalu dikalahkan

tidak relevan.

meski tidak ekonomis.

tidak terbangun

menjadi bentuk lain militerisme.

ekonomis

ben-

menjadi bangsa kaya dan dipercaya dalam bisnis internasional.

disalurkan

Orientasi Non-Ekonomis

oleh negara

negara donor dalam

kuatan tentara di darat secara berlebihan.

baratan.

terangkat

kapasitas

punya

dinikmati

dalam pembangunan

ekonomi

membangun

pada Indonesia

usaha. Tenaga ahli dan bahan baku dari negara

donor harus dipakai

Human Progress, 2000).

arti kebarat-baratan,

Berbagai syarat ketat dibebankan

Menegara

Orientasi Irasional

Indonesia

Kemajuan

Indonesia

di era modern tidak ditentukan

rakyatnya

sudah bersentuhan

dengan hasil teknologi modern atau

belum. Banyak orang Indonesia
kembang

dari apakah

menimba

ilmu modern yang ber-

di Barat atau malah pergi ke sana. Ketika kembali

Indonesia,

mereka menghadapi

mampu mengimplementasikan
pinannya. Dengan tindakan
litas publik membawa

moralitas

publik dalam kepemim-

dan keteladanan,

keluar Republik

ia menghidupi

petahana

terpilih

di bawah 50 persen,

bahkan

Mereka

terpilih kembali

kurang

berorientasi

memerangi

bersaing

dengan

(Kompas,

21 Maret 2013)

dengan

birokrasi

masyarakat

perolehan

ketat dengan

karena banyak

ekonomis.

kinerja rendah jajaran
Keberagamaan

kembali

Masyarakat

suara

saingannya.

dari masyarakat

pemilih

tidak marah

yang pernah dipimpin

melihat

petahana.

begitu lembek sehingga tidak berdaya

korupsi.

Di era otonomi daerah, persyaratan

terkait keagamaan

dalam seleksi pegawai

negeri, padahal

agama.

formal meningkat,

Keberagamaan

Indonesia

melekat

bukan republik

tetapi semakin

berani

juga orang korupsi. Publik ditipu. Bantuan sosial direkayasa. Keberagamaan

di ruang publik tidak berakar

kejujuran

yang bersumber

Pejabat

kita menutup

kita mudah

memanfaatkan

ditaklukkan

agama sebab

pesona agama. Masyarakat

mata ten tang bagaimana

apabila yang bersangkutan

dan

pad a ajaran agama.

dan politisi kita pandai

masyarakat

pada kesederhanaan

orang bisa menjadi

menyumbang

kaya

untuk proyek keagama-

an. Agama kemudian dipakai sebagai tameng menutupi mismanaje\

men dan inkompetensi.

Akhlak

individual

bukan solusi penyakit

sosial. Tiada korelasi langsung antara keberagamaan

individual dan

penyakit sosial.
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mora-

dari labirin persoalan.spomaK

prinsip birokrasi modern.
Banyak

tetapi

ke

realitas kultur kerja tidak modern.

Korupsi adalah sebuah praktik irasional yang bertentangan

butuh pemimpin yang tidak rajin mengimbau,

Menegara

I

IlusiwutsrpnmlkjigebaTSRPNMIHGDBA
Negara Kekuasaan
.,

lam republik

bukan publik, tetapi penguasa.

Rakyat

ada untuk

negara (statism).
Dalam bentuk subtil, otoritarianisme

disahkan

kratis. Demokrasi

prosed ural, bukan demokrasi

gitimasi monopoli

kekuasaan.

perti itu merupakan

Mekanisasi

kontrol

struktur

demo-

substantif,

mele-

pemerintah

bahaya terbesar bagi perkembangan

se-

peradaban

(Ortega, The Revolt of the Masses, 88).

S

uatu hari, Konfusius mendapati

seorang perempuan

tengah me-

ratap di makam putranya. Sebelum itu, ayah mertuanya
zywvutsrponmlkjihgfedcbaYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

disusul oleh suaminya.
harimau.

Semua tewas dengan eara sarna. Diterkam

Sang Guru bertanya

tempat itu. Perempuan
pemerintah

mengapa

ia masih mau tinggal di

malang itu menjawab,

"Di sini tidak ada

kita belum sepenuhnya

dapat dibanggakan.

belum untuk rakyat, baru untuk kekuasaan.

an dengan negara, posisi warga eenderung
objek kriminalisasi

sa tanpa karakter. Birokrasi korup berlindung
tutupan

dan kerahasiaan.

dang-Undang

penegak hukum,

Berhadap-

lemah, mudah menjadi

bahkan

menjadi korban

po-

Peraturan

Belum selesai dengan

masukan dari KPK dan masyarakat
Pemerintah

tetapi lemah berhadapan

Un-

represif, pelemahan

Penyadapan

adalah

yang mengabaikan

antikorupsi.

bersifat kuat jika berhadapan

an asing. Gerakan

Raneangan

Korupsi terus terjadi. Hal terakhir
Pemerintah

mas-

di balik rezim keter-

Rahasia Negara yang eenderung

Komisi Pemberantasan
Raneangan

yang menindas."

Kualitas demokrasi
Demokrasi

tewas,

Problem dengan statism adalah negara menjadi kumpulan

dengan kekuatan

dengan rakyat keeil,
modal dan kepenting-

"Koin untuk Prita" hanya sebentuk solidaritas

lisi yang main pukul. Hukum yang adil masih menjadi komoditas

rakyar keeil melawan

mahal dan sulit bagi rakyat peneari keadilan.

keadilan

penegakan

dan mengejek

pemerintah

hukum yang mengabaikan
yang membiarkan

rasa

penegakan

hukum seperti itu terjadi.

NegaraKuat
Negara

kuat dalam pengertian

tradisional

tatoran.

Pemerintah

tindakan

menyerap

identik dengan kedikspontan

ngan intervensi politik. Politik represif dijalankan
minoritas

kreatif yang dianggap

quo. Suara kritis yang membuat
ngan kriminalisasi.

Minoritas

mengganggu
penguasa

gara adalah penguasa.

de-

untuk menindas

stabilitas

Negara demokratis

adalah sebuah organisasi kekuasaan

ra sa dar dibentuk

oleh rakyat untuk mempertahankan

danywvutsrqponmlkjihgfedcbaVTSRPNMLKIHCBA
status
annya dan meneapai cita-cita kehidupan

jengah dibungkam

kritis diperlawankan

yang menjadi bagian dari mesin kekuasaan.

masyarakat

Negara Demokratis

de-

dengan massa

L'etat, c'est moi. Ne-

Penyelenggara

negara mengemban

eapai tujuan bernegara

yang secakedaulat-

bersama yang lebih baik.

kuasa dari rakyat untuk men-

itu. Di situlah titik rawan relasi negara dan

kekuasaan.

Penguasa adalah hukum. Yang penting daMenegara

Penyelenggara

negara dapat terobsesi

dengan kekuasaan

negara menjauh dari tujuan awal. Sosok negara demokratis
ketiga sering hadir berbeda dari harapan
serius menyelenggarakan
kolan konstitusional

dan

di dunia

rakyat. Alih-alih dengan

pemerintahan

bersih, terjadi persekong-

antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Lembaga-lembaga

Tidak benar pemberantasan
an. Kecenderungan

penguasa

dalam bentuk surat berharga

korupsi menghambat
untuk memarkir

pembangun-

dana pembangunan

secara tidak langsung membenarkan

pejabat kita yang terbiasa memanipulasi

krasi, pebisnis curang yang ingin meraup laba besar, pemodal yang

bangunan.

Inefisiensi penyelenggaraan

hendak

sistemik (Syed Hussein Alatas, Sosiologi Korupsi, 77).

besar rakyat, koruptor

negeri di atas kemiskinan

yang mau memutihkan

sebagian

kekayaannya,

dan

pelaku kejahatan

yang ingin memutihkan

tara pejabat.dan

pemodal mudah terjadi di negara yang lemah pe-

negakan hukumnya.
Dibebani berbagai kepentingan

penumpang

terakan

besar akibat korupsi.
rakyat

pun menurun.

terkait kekayaan

cadangan

tidak dimanfaatkan
asing yang kebetulan
kerusakan

Indonesia

posisi ke-1S

kekayaan

negeri itu

untuk kesejahteraan

alam negeri digadaikan
teknologi

besar-besaran

itu tidak dapat dipulihkan.

bangan terjerat kemiskinan.

untuk menyejah-

menempati

mineral. Namun,

menguasai

lagi, sesudah eksploitasi

inefisien. Negara mengalami

Kemampuannya

sebesar-besarnya

Sebagian besar kekayaan

gelap itu, gerak ne-

rakyat.

kepada pihak

mutakhir.

Malangnya

yang merusak

lingkungan,

Rakyat

dalam pemberantasan

sendiri. Gerakan

reaksi marah akar rumput, kemarahan
daripada

defensif.

Enggan

kejahatan

Indonesia
yang jauh

marah karena lapar.

Pemimpin dan wakil rakyat yang kehilangan
marah terhadap

korupsi

korupsi di Indonesia kini memasuki tahap baru

korupsi justru datang dari pemerintah
lebih berkualitas

anggaran pem-

negara disebabkan

menjadi gerakan rakyat. Resistensi terbesar
Bersih merupakan

gar a menjadi lamban dan cenderung
kerugian

masa lalunya. Kolusi an-

Pemberantasan

tanpa

korupsi.

mentalitas

kekayaan

tempat

kontrol identik dengan melanggengkan

aman bagi klepto-

menikmati

negara menjadi

Russell,ywvutsrqponmlkjihgfedcbaVTSRPNMLKIHCBA
Power: A New Social Analysis, 1938). Kekuasaan

kemampuan

korupsi menempatkan

mereformasi

institusi

diri dalam posisi

penegak

hukum

di garda depan gerakan

pemberantasan

lap bisa berada di mana-mana,

termasuk

korupsi.

Penumpang

menumpang

dengan kontrol
ngunan

dan stabilitas

Senyatanya
kuasaan

seminimal

birokrasi

penguasa

kuasaan.

di sekitar pertam-

mungkin,

berupaya

(Kompas,

9 Desember 2009)

penguasa

korup membuat

negara

harus dijinakkan

dan diimbangi
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memerintah

dengan alasan demi pemba-

politik. Padahal,

takut digoyang.

keropos.

ge-

gerbong ke-

Pejabat dan wakil rakyat tidak peduli

membuat

secara

radikal. Sibuk menangkis serangan dari lawan politik. Tidak berdiri

berapa banyak rakyat yang menjadi korban.
Pesona kekuasaan

untuk

Jadi, ke-

dengan kritik (BertrandwutsrpnmlkjigebaTSRPNMIHGDBA

Menegara

rnenuntut

transparansi

dan akuntabilitas

penyelenggaraan

saan. Kedaulatan di tangan rakyat.
Krisis KonstitusionalitaswutsrpnmlkjigebaTSRPNMIHGDBA
Dalam pembangunan
PLTN, pemerintah

kekua-

harus menjelaskan

mengapa sumber energi yang lebih murah dan aman dijual ke luar
negeri, lalu mengapa

kita terpaksa

memiliki PLTN yang berisiko

sangat tinggi. Publik tentu berhak bertanya mengapa sumber energi
alternatif

P

adalah

mengesampingkan

sekat-sekat primordial

ada mulanya

rakyat,

bukan

pemerintah,

juga bukan

zywvutsrponmlkjihgfedcbaYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
negara,
begitu tesis Thomas Paine tentang konstitusi. Rakyat

Hasrat luhur itu tertuang
membentuk

pemerintah

Konstitusi

Indonesia

mereka untuk berbangsa.

dalam piagam kesepakatan
yang mengayomi

rakyat untuk

kepentingan

bangsa.

adalah dasar hukum rakyat untuk berdiri

sarna tinggi dan sarna rendah dengan bangsa lain, untuk tidak dijajah lagi dalam bentuk apa pun. Konstitusi

tidak hanya sebagai do-

yang lain tidak dieksplorasi

Konstitusi

dengan serius.

bukan untuk melanggengkan

untuk menjinakkan

dorongan

kuasaan dapat melahirkan

kekuasaan,

liar kekuasaan.

melainkan

Penyalahgunaan

tirani yang akhirnya memfasilitasi

kekeja-

tuhan penguasa sendiri. Itu sebabnya elite politik menolak gagasan
calon presiden perseorangan

hanya dengan alasan normatif, semen-

tara di Aceh itu sudah berlaku.
Dalam jangka panjang,

pemerintah

menjadi kukuh bukan ka-

rena dirinya sendiri, melainkan

karena keberpihakannya

pada (ke-

kumen tertulis yang dimiliki, tetapi memberi arah ke mana bangsa

pentingan)

melakukan

bagi rak-

harus bergerak,

yat. Namun,

membentuk

jati diri, dan membentuk

masyarakat

rakyat. Pemerintah
di Indonesia

yang terbaik

ada kecenderungan

sakralisasi

sipil yang beradab.

Kekuatan

Konstitusi Demokratis

Terjaminnya Hak

Konstitusi

Beberapa anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha

adalah hukum rakyat, bukan hukum Allah, juga bukan

hukum pemerintah.
stitusi. Otoritas
dipercaya

Pemerintah

pemerintah

rakyat.

Konstitusi

didelegasikan,

Pemerintah

itu dalam kerja profesional

dibentuk

dan dikontrol

oleh kon-

bukan direbut,

harus menerjemahkan

karena

kepercayaan

dan jujur kepada masyarakat.

bukan hasil kesepakatan

antara rakyat dan pemerin-

tah. Satu-satunya yang disepakati rakyat adalah mengongkosi orangorang yang mereka pilih mengurus
(melayani)

rakyat,

negeri. Pemerintah

bukan sebaliknya.

Rakyat

ada untuk

berhak memantau,

negara bertumpu

dekaan Indonesia,

terutama

negara

integralistik

rakyat

ke dalam negara

pada kelemahan

rakyat.

Persiapan Kemer-

Bung Hatta, mengkhawatirkan

yang digagas Soepomo.
sebagai totalitas,

amat lemah. Negara pun cenderung
penguatan kontrol masyarakat.
Pegawai pemerintah

paham

Dengan meleburkan
posisi rakyat

menjadi

totaliter dan tidak mendukung

merasa sebagai abdi negara,

rakyatywvutsrqponmlkjihgfedcbaVTSRPNMLKIHCBA
(public servant). Kendati begitu besar kontribusi
swasta tidak dipandang

negara.

bukan abdi
pajaknya,

sebagai abdi negara. Negara pun lamban

Menegara

membangun

infrastruktur

bidang pendidikan,
dan memajakinya

bagi perkembangan

pemerintah
layaknya

Legitimasi demokrasi

sektor swasta.

menganaktirikan

sekolah

adalah terjaminnya

mitra pencegah

Partai bukan kepanjangan
tumpu pada kontrak

swasta

badan usaha komersial.

penguasa

sosial,

menguat. Opo-

agar tidak mabuk

tangan penguasa.

Penguasa

kuasa.

tidak ber-

koalisi.

sistem dipelihara.

jadi maju mundur, sementara
Indonesia

Alhasil, penegakan
praktik

diposisikan

hukum

men-

korupsi tetap di atas angin.

negara yang lemah dari segi produksi

dan hanya bagus

sebagai pasar, sebagai bangsa konsumtif.

Musuh terbesar demokrasi
menghancurkan

ekonomi

massa menghancurkan
dasi demokrasi

tradisional

kebebasan

dihancurkan.

sosial, pemerintah

adalah kekerasan.

dan kerakyatan.

Kekerasan

sipil. Atas nama demokrasi,

fon-

Rakyat digempur secara ekonomi dan

sibuk dengan politik pencitraan.
kekuasaan
penentu

meredup.

meluas. Rakyat dikeluarkan
kehidupan

kekuasaan,

bernegara.

bukan mengangkat

hormat. Kepentingan
Cita-cita konstitusi
pemerintah

menegakkan

Orientasi

dan manipulasi

dari posisi sebagai faktor
koalisi partai adalah kue

suai harkatnya.

sosial) untuk bergerak dan bertumbuh

Demi konstitusi,

negara wajib melindungi

dan harkat warga dari setiap pelanggaran

berlaku semaunya

konstitusi.

parah. Pemerintah

Rakyat dibiarkan

bermimpi

berlalu lintas dibiarkan

menganggap

di ruang publik. Demokrasi

kecil persoalan
publik.

dan semakin

itu. Padahal, tertib

Hukum

konstitusional

konstitusi.

adalah inti bocoran
di atas ketulusan

Pemerintah

Republik Galau Merajut Asa

dan

Di jalan-

jalanan

menjunjung

berkuasa
kesetaraan

warga dan membela warga lemah dari kesewenang-wenangan.
Reformasi dan otonomi daerah baru melahirkan
las peraturan

daerah (perda). Ribuan perda dinyatakan

an dengan undang-undang

yang lebih tinggi, bahkan

politisi yang wanprestasi

apa-apakan.

birokrat seke-

dalam ketatanegaraan

bertentangDUD 1945.
tidak di-

Negeri kaya dan subur titipan Tuhan ini dirusak oleh

birokrasi kita yang lemah. Kesatuan
yang lebih berwatak

teokrat,

bangsa dirusak oleh birokrat

miskin karakter

kebangsaan.spomaK

partai.

(Kompas,

26 Maret 2011)

dikhianati.
dibangun

hidup

hak asasi.

di luar koridor hukum dan konstitusi.

jalan, kita lihat kekacauan

se-

rakyat berjiwa dernokra-

belum berhasil mendidik

tis dan menghormati

memberi ruang bagi

harkat bangsa jadi mandiri dan ter-

bangsa direduksi menjadi kepentingan

Soal konstitusionalitas
Wibawa

warga lemah (ekonomi,

Namun,
Penyalahgunaan

fasilitas negara, ketika sebagian

hak asasi rakyat sebagai individu. Konstitusi

di jalan raya cermin keadaban

Kekerasan modal

sibuk membela diri dari terpaan isu tidak sedap,

Politik kerakyatan

menikmati

besar rakyat masih harus berjuang untuk hidup layak.

Pemerintah

Hingga kini institusi penegak hukum belum mandiri, sementara
pembusukan

batnya rela menunda

Konstitusi adalah payung hukum tertinggi yang menjamin hak-

hak ekonorni,

dan kultural rakyat. Kontrol publik atas pemerintah
sisi menjadi

Di

berwibawa

kawat diplomatik.
dan kerja keras
karena para peja-

Menegara

Hukum Tanpa Moralitas
Potret
Hukum dizywvutsrponmlkjihgfedcbaYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Negeri Autopilot

penegakan

hukum kita antara ada dan tiada. Hukum

perkasa. Kekacauan

hukum paling kasat mata terjadi di ruang pu-

blik. Banyak rambu

dan aturan lalu lintas kini seperti tiada arti.

Bukan hukum yang berkuasa

di jalan, tetapi manusia:

aturan; polisi yang membiarkan

S

ingapura

sebuah

penegakan

contoh

negara

hukum. Penegakan

yang memiliki

hukumnya

desain

besar

tidak parsial. Tegak

di jalan ini, juga tegak di jalan lain. Tegak di jalan, juga tegak dalam
gedung. Negara

hukum

memang

bukan soal banyaknya

melainkan tegaknya hukum. Sanksi hukum menimbulkan
Tebang pilih penegakan

berlangsung

menjadi bahan pergunjingan
Di negara hukum,
kum. Rugi diderita
dihormati.

penanganan

efektif. Kasus hukum

tidak perlu

di warung kopi.

bukan karena patuh hukum.

dah melanggar

Hak orang lain

hukum,

haknya. Silang kepentingan
dalam kerangka

Tidak ada fenomena
Penyelenggaraan

di antara se-

hukum. Orang tidak rnu-

sebab hukum secara tidak langsung meru-

pakan prod uk kesepakatan

politik demi kebaikan

hid up bersama.

orang kuat yang sulit tersentuh

negara dapat dikoreksi

dak perlu izin atasan untuk memeriksa

hukum.

jika inkonstitusional.
penyelenggara

Ti-

negara yang

korupsi. Tidak ada mobil warga tersemat emblem ang-

Tak perlu polisi militer hanya untuk mengamankan

Transjakarta

hu-

Yang lemah maupun yang kuat tidak perlu main hakim

sarna warga diselesaikan

katan.

Mekanisme

untung diraih bukan karena melanggar

sendiri untuk memperoleh

terindikasi

efek jera.

hukum tidak terjadi. Salah dan benar, siapa

salah dan siapa benar, terang benderang.
dan solusi hukum

hukum,

dari mobil milik angkatan

yang menerobos

jalur

masuk.

tidak

kukan pungutan
barangan.

pelanggaran;

liar bagi kendaraan

preman

yang mela-

yang berhenti atau parkir sern-

Oknum penegak hukum diarn-diam

menerima

Dengan alasan telah membayar, pemilik kendaraan
melanggar

pelanggar

setoran.

merasa berhak

peraturan.

Berkendaraan

melawan arus tetap dibiarkan

tanpa pengumum-

an resmi bahwa suatu jalan kini boleh dilalui dua arah. Kekacauan di jalan merusak
nimbulkan

dan mengganggu

kemacetan

ekonomis

kelancaran

yang tidak perlu,

lalu lintas, me-

menimbulkan

kerugian

dan waktu. Bahkan, orang yang berusaha tertib berlalu

lintas malah menjadi korban keteledoran

pengemudi.

Pemerintah

masih bergeming dengan jalan raya kita yang kini menjadi ladang
pembantaian.
Di dunia politik, penegakan
na tarik ulur dengan
negakan

hukum,

kepentingan

reaksi penguasa

Ketika penguasa

politik, penegakan

penguasa.

yang terjadi adalah

hukum mempelajari
hukum.

hukum berjalan terseok-seok

menjadikan

Alih-alih

politisasi

kare-

politik pe-

hukum.

Penegak

atas tebang pilih penegakan
hukum

sebagai komoditas

hukum menjadi bagian transaksi politik di bela-

kang layar.
Penegak hukum pun berpikir praktis. Cara terbaik untuk mengamankan

kedudukan

tingan penguasa.

adalah memihak

Itu sebabnya

banyak

dan mengamankan
putusan

mahkotai pengadilan. Hamba hukum mengibaskan

kepen-

hakim tidak mepedang keadilan

Menegara

yang hanya benar secara prosedur

hukum, tetapi hampa moralitas.

an. Hukum

Penegak hukum menjadi hamba kekuasaan.
Korupsi tergolong kejahatan
adilan untuk koruptor
vonis hukuman

(pencuri uang rakyat) lebih ~endah daripada

untuk memiskinkan

kan efek jera. Akibatnya,
koruptor

luar biasa. Namun, putusan peng-

untuk pencuri milik pribadi. Belum ada komitmen

politik pemerintah
menurut

koruptor

guna menimbul-

korupsi kian sulit diberantas.

Regenerasi

deret ukur, tetapi pemberantasannya

menurut

tidak berhasil melindungi

Penyelenggara

negara

yang korupsinya

kasusnya tidak bersentuhan

terungkap

dengan kepentingan

kasus rekening gendut tidak tersentuh

hukum

dipastikan

penguasa.

Banyak

karena menyentuh

penguasa. Kalaupun ada orang penting terjerat hukum,

itu bukan hasil mekanisme
yang dipersiapkan

internal bersih-bersih

justru melindunginya

rantasan korupsi pun hanya tontonan

diri. Mekanisme

dari jerat hukum. Pembe-

pelipur lara, untuk konsumsi

hukum rimba dalam masyarakat.
Masyarakat
pelanggar

wajib taat hukum, tetapi negara wajib menindak

hukum,

Ketika cara-cara

bukan melakukan

an, terjadi pelemahan

negara hukum,

hukum,

yang bertentangan

dan keadilan

Imbauan

petinggi kepolisian
premanisme

transaksi
dengan

ilegal penegakan

hukumywvutsrqponmlkjihgfedcba
(illegal

Bagaimana

masyarakat

mungkin

minta menanggulangi

penguasa

merasa keadaan

Fenomena negara dalam negara dibiarkan.
gukan. Profesionalisme
menggantung

penegakan
perkara
keadilan

bahwa uang yang berbicara
Di negara autopilot,

masih terkendali.

Efektivitas hukum dira-

hukum dipertanyakan.

dan menjadikan

sebagai mesin ATM berjalan. Di pengadilan
Pencari

yang menjadi korban

premanisme?

dapat

Penegak

justru di-

Suburnya premanisme,

terorga-

nisasi maupun tidak, adalah potret negara yang gagal memonopoli
penegakan hukum dan mengelolanya

dengan baik. Negara terpaksa

berbagi otoritas dalam menegakkan

hukum dan ketertiban.

hukum

saan. Komisi Pemberantasan
Di negara autopilot,

turut membantu

adalah sebuah imbauan kosong.

dibiarkan

mengambang

sebagai

Elite politik tidak mengawal

hukum, tetapi sibuk mempertahankan

Negara Dalam Negara

justru berkeliaran

mengendus

dan bertarung untuk kekua-

Korupsi paling banyak direcoki politisi

karena hanya institusi penegak hukum ini yang dapat bergerak liar
di luar politik kekuasaan.

Arah politik hukum kita masih belum

jelas.

ma-

ketidakadilan

(Kompas, 14 Maret 2012)

dan berkuasa.

wibawa pengadilan

pun longgar. Proses hukum
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negara

orang beperkara

merosot karen a tuntut-

an jaksa dan putusan hakim diatur di luar sidang. Pengawasan
atasan

hukum.

termasuk jalan kekeras-

agar masyarakat

aparat menanggulangi

bagian dari politik pembiaran.

kelar hukum.

transaksi penegakan

di luar hukum ditempuh,

Di negeri autopilot,

media.wutsrpnmlkjigebaTSRPNMIHGDBA

hukum

yang lemah dari keganasan

justice). Keadilan bergerak liar.

deret hitung.

kepentingan

hukum memihak yang kuat, memihak yang dapat membeli keadil-

tidak transparan.

dari

Penegakan
Menegara

otot. Manusia-massa

merasa aman bernaung

patronnya orang kuat.
Republik AmukzywvutsrponmlkjihgfedcbaYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
ketika yang diperlukan

Republik

bersedia repot mengurus

sebenarnya

mass a yang berlaku seolah-olah

di bawah ormas yang

adalah

menindak

lampiaskan
ntah bagaimanaywvutsrqponmlkjihgfedcbaVTSRPNMLKIHCBA
amuk menjadi sebuah sumbangan kosakata

E

Indonesia

untuk dunia. Seolah-olah

kan banyak orang itu khas Indonesia.

kerusuhan

yang melibat-

Dalam deskripsi Pramoedya

dengan tindakan
pemadam
kehidupan

akan melakukan

yang dinamai amock" (Anak Semua

dalam ledakan membabi-buta

Bangsa, 247).
Amuk petaniJawa

yang dimaksud

Pram bukan untuk membela

tegas. Sesudah pecah insiden, peran negara bak

kebakaran.

an dan kecurigaannya

Tuhan ini, yang tidak biasa berpikir rasionil-dia

amuk massa yang me-

Ketika hukum dilecehkan massa yang garang, negara tidak hadir

memprovokasi

golongan mana di bawah matahari

kalah menghadapi

manusia-massa.

nafsu destruktifnya.

Ananta To9', "Bila mereka sudah melewati titik dalam dari ketakut... -satu

manusia-

"negara adalah kami". Organisasi

massa tidak begitu saja identik dengan kumpulan
Negara telah berkali-kali

ormas

Pihak yang lebih lemah disalahkan

keberingasan

dicampakkan

Logika negara hukum

massa.

untuk membuka
pun terbalik-balik.

mengantisipasi

dan menangani

memunculkan

habitus

urusan belakangan.

Hukum

beradab

pelindung

jalan tindakan
Kegagalan

karena
biadab.

pemerintah

tuntas suatu insiden amuk massa

baru manusia

Ngamuk dulu,

Indonesia.

Amuk menjadi bahaya serius bagi negara ketika

diri, menyerang, atau membalas dendam. Itu hanya ungkapan putus

yang terlibat adalah sekelompok

asa rakyat jelata yang semua miliknya

den besar hanya dalam waktu sebulan dengan sasaran simbol sipil

kesempatan

hidup terakhir.

telah dirampas,

termasuk

Mereka tidak tahu lagi harus berbuat

telah menggoyahkan

apa. Namun, tidak semua bisa diselesaikan dengan parang dan ama-

goti wibawa

rah, terutama

pakan

berhadapan

dengan bedil dan meriam kompeni.

Berbeda dari amuk di era kolonial,
simbol-simbol

pemerintahan

kunya dapat dikategorikan

sasaran amuk kini adalah

domain

negara

elite bersenjata

terlatih. Dua insi-

tiang negara sipil. Garda negara menggerohukum.

negara.

Administrasi

keadilan

Amuk adalah indikasi

publik meru-

miskinnya

disiplin

Ada penegakan

hukum,

berhukum.

sipil dan sesama warga negara. Pelamanusia-massa

ingkari disiplin dan mengklaim

(mass-man) yang meng-

"negara adalah aku" (Jose Ortegay

Gasset, The Revolt of the Masses, 1932). Manusia-massa
abaikan norma di luar dirinya dan bertindak
diri, lebih sa dar hak daripada

kewajiban.

meng-

menurut norma sen-

Deaktivasi

Hukurn Tak Berwibawa
Republik

ini baru punya banyak hukum.

tetapi tidak konsisten.

Betapa malang menjadi

rakyat yang tidak

punya apa-apa. Betapa enak menjadi (bagian dari keluarga) pejabat

rasionalitas

bernegara diikuti aktivasi hukum rimba yang memuliakan

yang selalu mendapat alasan diperlakukan istimewa. Hukum tamkekuatanwutsrpnmlkjigebaTSRPNMIHGDBA
pak garang ke bawah, tetapi hilang kegarangannya
ketika yang

Menegara

tersangkut

ada kaitannya

memihak kekuasaan

dengan

lingkaran

kekuasaan.

Hukum

dan segelintir warga yang punya cara menak-

tambahan.

tribusi otoritas penegakan

lebih sebagai penguasa hukum.

turnbuh subur di negeri ini.

wibawa

hukum terlihat dari pengguna

jalan raya

yang baru terlihat patuh saat ada polisi berjaga di tempat.

Kalau

Masyarakat

dibuat bergantung

pad a

polisi dan pihak yang dapat bekerja sarna dengan polisi demi dis-

lukkan penguasa. Alih-alih sebagai hamba hukum, penegak hukum
Merosotnya

Kepercayaan

tertib sipil. Premanisme

berjubah

ormas

rendah pada proses hukum negara membuat orang

tergoda menghidupkan

hukum jalanan

kelihatan

lebih beruntung.

Jika kehadiran fisik polisi sebagai ukuran, sampai kapan pun hukum

cukup ditangani penegak hukum di lapangan yang menerjemahkan

di jalan tidak pernah tegak sebab rasio jumlah polisi dan penduduk

kemauan

sul it mencapai keseimbangan

yang dimaksud. Pemandangan

nya agar korupsi yang lebih besar tidak dipersoalkan

hari adalah hukum jalanan.

Polisi sudah tidak berdaya. Sa at yang

dibutuhkan·

adalah tindakan

mengimbau

kepatuhan

tegas, yang dilakukan

polisi adalah

berlalu lintas untuk keselamatan
administratif

sehari-

jiwa. Polisi

dan menindak pe-

langgaran markah jalan yang sepele, sementara pelanggaran

kesemrawutan

tidak tergoda untuk melanggar
negara. Kewibawaan

gakan hukum tanpa pandang
Lebih lanjut, merosotnya
Penguasa Republik

untuk tegaknya

fisik polisi di jalan. Orang

hukum sekecil apa pun, sejauh itu
hukum dipertaruhkan

tangan bak pahlawan.

atasan. Atasan tutup mata untuk korupsi kecil bawahan-

Politik pembiaran

berjenjang

anak buah.

sampai ke level pimpinan

tertinggi.

Selama ini, sanksi untuk penegak hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Prajurit kecil terang-terangan
ginya dilindungi

dihukum, peting-

atau paling banter mutasi jabatan.

bermain mata dengan kekuatan

ilegal

masyarakat.

Pertama, mendapat

Kedua, jika terjadi insiden, polisi turun

Masyarakat

Presiden seharusnya

mengawal

proses penegakan

hukum.

Bukan

mencampuri proses hukum, tetapi bisa marah atas penegakan hukum
yang jelas-jelas mengusik

rasa keadilan.

Kemarahan

itu kemudian

berujung sanksi kepada pejabat yang tak kompeten mengurus
buahnya

yang memerosotkan

wibawa

negara hukum.

anak

Indonesia

rawan dengan pemilu yang berujung amuk massa. Perlu ketentuan
hukum darurat yang membuat peserta pemilu kehilangan semua hak

wibawa hukum terlihat dari korupsi

tertib sipil dengan dalih melibatkan

di luar struktur.

dengan pene-

bulu.

Dengan begitu, polisi memetik dua keuntungan.
bantuan

daripada

di jalan. Padahal, di negeri yang

hukumnya tegak, jarang sekali kehadiran

otoritas.

ini tidak

barbar

negeri, tertib lalu lintas bukan cermin

tertib sipil. Polisi lebih diapresiasi untuk tugas heroiknya

produk

yang memprihatinkan

Harus Dikawal

di depan mata.
Di mata para pemimpin
prestasi membenahi

Situasi nasional

yang pelakunya

tidak ada, segala rambu lalu lintas menjadi seperti tidak ada artinya.

tetap sibuk memeriksa kelengkapan

\

jasa pengamanan

terpaksa merogoh kocek untuk
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konstitusionalnya
kerusuhan.

terkait pemilu apabila pendukungnya

Ini akan memaksa para kandidat

bukan hanya untuk menarik dukungan
redam ketidakpuasan

membuat

memakai wibawanya,

massa, melainkan

juga me-

massa pendukung.

Era Reformasi sedang memperlihatkan
sa yang lemah mengatur

sisi lain Indonesia. Bang-

diri sendiri. Mungkinkah

ini karena
Menegara

ha-

bitus bangs a merupakan

hasil penjajahan

begitu lama atau, lebih

buruk lagi, manusia Indonesia memiliki mentalitas
hingga mengalami
pemimpin Republik

penjajahan

menghamba

begitu lama? Tantangan

adalah tertib sipil untuk membuktikan

merdeka ini dapat mengatur

se-

Memperkuat Otoritas NegarawutsrpnmlkjigebaT

bagi para
bangsa

diri sendiri.ywvutsrqponmlkjihgfedcbaVTSRPNMLKIHCBA
(Kompas, 22 April 2013)

ksi teror

A

meluluhlantakkan

tertib

sipil. Meski korbannya

warga sipil dan ikon bisnis Amerika Serikat, pemerintah

nesialah sasaran utamanya.

Teroris menolak

otoritas

sentral yang

memaksa warga untuk patuh dan mendelegitimasi

otoritasnya

M. Sheehan, Anarchism,

apakah

2003). Pertanyaannya,

Indo(Sean

serangan

ini tanpa akhir?

Petualangan Kekerasan
Pesan singkat born Mega Kuningan
Jangan pandang

adalah: teror bel urn berhenti.

remeh kami. Setelah enam tahun, terulang penge-

boman di tempat yang sarna, dengan modus operandi kian canggih
dan sulit dideteksi.
Selama sepuluh tahun terakhir Indonesia
terorisme.

telah menjadi sasaran

Pentolan teroris dari negeri jiran leluasa bergerak di In-

donesia, sementara

tidak satu kali pun born meledak di negerinya

sendiri. Kontur negeri ini bersama penduduknya
petualang

teror. Sebuah kenyataan

Kendati penangkapan
rekrutmen

di antara

manfaatkan

Kali ini momentumnya
mengamankan
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pahit.

anggota jaringan

mereka terus berjalan.

momentum

dengan

kondusif bagi para

sel teroris tidak surut,
Sesekali mereka me-

aksi yang mengguncang

tepat: setelah keberhasilan

negeri.

intelijen untuk

pilpres; sa at elite politik sibuk dengan pilpres dan

Aristoteles

menegaskan,

keutamaan

pribadi dan pertemanan,

harus melampaui

kehidupan

bernegarazywvutsrponmlkjihgfedcbaWTSRQPONMKJIHGFEDCA
(poli-

yakni dalam kehidupan

tical virtue).
Keutamaan
politisi.

dan keadilan

harus terlaksana

Politisi sejati menempatkan

kepentingan

pribadi

ataupun

dalam menyelenggarakan
wan. Kepentingan
kan pemangku

dalam kehidupan

kepentingan

kelompok,

umum

menjunjung

di atas

keutamaan

negara. Idealnya, politisi berjiwa negara-

yang lebih besar adalah kepentingan

bangsa, bu-

kekuasaan.

Berpolitik adalah sebuah cara memimpin. Modal utama pemimpin adalah kejujuran

dan ketulusan

satu warisan kepemimpinan
terpasung

politik pencitraan.

ia menjalankan

di mata yang dipimpin.

Salah

Gus Dur adalah tidak membiarkan
Terkait kemanusiaan

diri

dan demokrasi,

politik asertif. Kalau perlu, pasang badan. Jadi, di

era kepemimpinannya

sebagai presiden, lahir terobosan-terobosan

besar sebagai fondasi Indonesia

baru.

(Kompas, 5 Januari 2009)
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Membangsa

keindahan

dan kekayaan

alam,

melainkan

kedaulatan

negara

kesatuan. Pejabat berintegritas berani mengatasnamakan
kepenKeindonesiaan ItuzywvutsrponmlkjihgfedcbaYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
tingan nasional di atas kepentingan asing, kepentingan nasional di
atas kepentingan
Kebanggaan

daerah.
menjadi bagian dari Indonesia

nyak teroris yang tewas ditembak,

melainkan

identik dengan korupsi. Aktivitas menegara

N

egara bukan bangunan jadi, melainkan realitas dinamis mene-

pernah selesai, bahkan

gara dan membangsa.

hirnya berdisintegrasi.

umum dan menciptakan

Negara menyelenggarakan

kesejahteraan

kan diri dari nilai-nilai primordial
nilai kewargaan.
tuk manusia

bersama.

ketertiban

Bangsa rnelepas-

yang sempit dan merangkul nil ai-

Etnisitas ataupun

agama yang tadinya cukup un-

pta-Indonesia

kini tidak cukup lagi untuk manusia

Indonesia.

Bukan kebetulan

para pendiri republik ini serius mern-

bicarakan

sebuah dasar negara sebelum proklamasi

Di atas fondasi ideologis itu akan dibangun

kemerdekaan.

negara yang rnemper-

satukan ragam suku dan aspirasi.
Jalan Indonesia

menegara

Warganya beragama dengan menjunjung
satuan. Persoalan
mufakat,

bangsa diselesaikan

sosial yang ekstrem.

yang berakar pada individualisme.
jahteraan

dan per-

dengan musyawarah

untuk

Kaya dan miskin tanpa

Mimpi Indonesia

kolektivisme sekaligus individualisme,

Pancasila.

perikemanusiaan

bukan dengan logika mayoritas.

kesenjangan

adalah

berakar

pada

berbeda dari mimpi Amerika

Idealisme Pancasila bukan kese-

individual, melainkan masyarakat

adil sejahtera. Keadilan

sosial adalah muara keempat sila, demikian Driyarkara.
Awalnya, Indo(u)nesia
Hindia,

adalah nama alternatif

Hindia Timur, Hindia-Belanda,

linde. Namun,

Indonesia

merdeka

daripada

Malayunesia,

atau Insu-

bukan sekadar nama pengingat

tidak lagi

dan membangsa

tidak

dan Uni Soviet ak-

Lebih banyak lagi kasus gagal negara. Sierra

Leone kini ibarat kapal karam meski ekonominya

dulu lebih baik

India dan China. Betapa penting peran negara menyejah-

terakan rakyat.
Layanan publik masih jauh dari efisien dan memuaskan
tingkat kepuasan publik terhadap

pemerintah

geri, pemerintah

abai menyejahterakan

sehingga

terus menurun sejak

tahun 2009. Terlena oleh kondisi positif makroekonomi

dalam ne-

petani yang terjerat kemiskita menyejahterakan

petani

negeri lain.
Tiga sektor ekonomi strategis bagi masa depan bangs a dan negara dikuasai asing: keuangan,
pariwisata,

pertanian,

pangan, dan energi. Begitu juga sektor

perikanan,

dan telekomunikasi.

Indonesia

hanya jadi negara pemburu rente. Itulah kenyataan neokolonialisme
tanpa senjata, secara ekonomi terjajah.
Dengan serbuan produk impor yang menyebabkan
alisasi dan peningkatan
keras memangkas

untuk Kepulauan

Indonesia

bisa gagal. Yugoslavia

kinan. Malah impor dan konsumsi

dan membangsa

bukan berapa ba-

industri

pengangguran,

berbagai pungutan

pemerintah

menjadi bangsa produktif.

Indonesia

harus bekerja

yang mematikan

dalam negeri serta memberikan

deindustridaya saing

insentif agar Indonesia

tidak boleh merasa nyaman

menjadi pasar bagi produk asing dan bangsa konsumtif.utsrpnmlkjigebaSRNM

Membangsa

Reideologisasi

ideologi negara. Warga rnenolak keberlakuan

hukum negara atas

Liberalisme ekonomi menjadi penggerak globalisasi. Ekonomi pasar

nama hukum agama, membenarkan

kriminal

mendikte

agama, menyusun

politik,

masyarakat,

dan kebudayaan.

yang konsumtif dan sekuler dipaksakan

Nilai-nilai

seeara halu~. Ekses selanjut-

nya adalah tumbuh suburnya

korupsi di negara berkembang.

be bas memproduksi

jasa, dan pekerjaan,

meneiptakan

solidaritas,

Persoalannya
ketiadaan

barang,

tetapi mandul

itu sendiri, melainkan

sistem nilai lain sebagai pengimbang.

nya kapitalisme

Pasar

identitas, dan kohesi sosial.

memang bukan kapitalisme

label tidak demokratis

baru

bagi tradisionalisrne,

mendukung

demokrasi.

Hertz, proses politik yang dikontrol

Dengan mernberi

tidak dengan sendiri-

Malah, rnenurut Noreena

perusahaan

rnultinasional

me-

demokrasizywvutsrponmlkjihgfedcbaWTSRQPONMKJIHGFEDCA
(Membunuh Atas Nama Kebebasan: Kapita-

matikan

lisme Global dan Kematian Demokrasi,utsrpnmlkjigebaSRNMKIGEDBA
2004).
Sebagai reaksi pad a proses yang meruntuhkan
dan meneampakkan

nilai-nilai tradisional,

dalam bentuk ultranasionalisme
juga aneaman
(Benjamin

jati diri warga

tradisionalisrne

dan fundarnendalisrne

yang sarna berbahaya

bagi kehidupan

kern bali

ideologi Paneasila seeara konsisten.

Alih-alih sebagai penyelenggara

negara yang mengarnbil
sila ketuhanan.

berkepentingan

membiarkan

kai. Bangsa dibiarkan
nya akuntabilitas

rnasyarakat

asyik beragama dan berti-

tidak bersatu agar lernah rnenggugat
dan kemangkusan

publik. Tiada korelasi antara keberagamaan
kat korupsi. Tiada korelasi antara

keberagamaan

hukum. Orang makin berani melanggar hukum, teruta-

rna jika tidak ada petugas. Di jalan, polisi lalu lintas terus permisif.
penegak

hukum

dan membusukkan

negara yang in depend en bentukan

era reformasi.

Sengaja dibiarkan kaeau antara moralitas individual dan moralibaik. Seharusnya

beragama sarna dengan menjadi warga yang

agama

Paneasila membentuk

membentuk

moralitas

individu,

saling euriga. Pembangunan

eksperimen

ibadah begitu dipersoalkan.

ideologi. Orde Baru memakai Paneasila untuk melang-

gengkan kekuasaan

dan korupsi.

Paneasila dan melanjutkan

Orde Reformasi

memuseurnkan

Masyarakat

mengabaikan

mudah

pembusukan
rumah

Terkait rumah ibadah, walikota berani

putusan Mahkamah

Agung.

Paneasila baru sakti jika negara berdaulat

korupsi.

tetapi

moralitas bangsa. Kerapuhan moralitas bang-

bangsa.

Di situ-

ting-

dan konsistensi

lah sejatinya ujian bagi kesaktian Paneasila. Orde Lama melakukan

pra-Indonesia.

layanan

dan penurunan

politik yang berimbas

dan kembali pad a primordialisme

buruk-

dan tata kelola pemerintahan.

Tiada korelasi antara keberagamaan

penegakan

Pemerintah

sa dimulai dari pembusukan

merosot

jarak

agama, bukan dalam rangka pengamalan

komisi-komisi

bangsa tidak boleh

agama di ruang publik,

justru berrnain api dengan

tas bangsa, seolah-olah

Kehidupan

negara dalam ne-

sarna dengan setiap warga, pemerintah

dernokrasi

untuk kuat dan rnandiri adalah pernberlakuan

atas nama

sekolah negeri, dan birokrasi.

Orang kian berani menyuap

Tribalism Are Reshaping the World, 295).

negara, rnerayakan

gara. Kisruh itu sebagai akibat dominasi

agama. Ini

R. Barber, Jihad us. Me World: How Globalism and

Jalan Indonesia

rniniatur

tindakan

atas aset dan kekaya-

soal relasi agama

an sumber daya alam negeri, jika jati diri Indonesia sebagai bangsa

dan negara. Rivalitas agama dan negara. Agarna menjadi saingan

tidak tersandera westernisasi ataupun arabisasi, jika partai penguasa

Kini kisruh berbangsa

lebih serius daripada

Membangsa

dan koalisinya

tidak menjadi

tempat

koruptor

pejabat dan wakil rakyat mampu menahan

berlindung,

diri menikmati

jika

fasilitas

berlebihan sa at sebagian besar rakyat tanpa jaminan kesehatan

Mengelola Keindonesiaan

dan

pendidikan.
Pembusukan

bangsa bukan soal hilangnya pendidikan

dalam kurikulum
Pancasila.

Itu terutama

mengamalkan
hukum.

atau pembentukan

lembaga baru untuk sosialisasi

soal konsistensi

penyelenggara

semua sila dalam kebijakan

Pancasila

harus

Pancasila

nyata dalam

negara saat

publik dan penegakan

kehidupan

berbangsa

dan

bernegara.utsrpnmlkjigebaSRNMKIGEDBA

S

umpah Pemuda adalah lompatan besar dalam Indonesia modern.
Sebelum itu, etnonasionalisme

kristal

..zywvutsrponmlkjihgfedcbaWTSRQPONMKJIHGFEDCA
(Kompas, 1 Juni 2011)

dalam

ragam

organisasi

nasionalisme

menghasilkan

mordialisme.

Pemisahan

dasarkan

kepemudaan.

kesadaran
melemahkan

kelompok Iebur dalam kebangsaan.

religius meng-

Dialektika

ragam

baru yang melampaui

suatu golongan

unsur primordial

Keragaman

dan nasionalisme

dari golongan
persatuan.

pri-

lain ber-

Jadi, identitas

Kekitaan melampaui kekamian.

suku, agama, dan bahasa menyatu

dalam melting-pot

keindonesiaan.

Dinamika Keindonesiaan
Sumpah

Pemuda

adalah

pengejawantahan

Tunggal Ika. Di situ diakui keragaman
tetapi tidak demikian dengan kesatuan.

semboyan

Bhinneka

sebagai realitas dari sananya,
Satu dan banyak adalah pa-

radoks (contradictio in terminis). Semboyan itu menggariskan

Indo-

nesia yang hidup dalam dinamika antara satu dan banyak.
Realitas keindonesiaan
ngorbankan

keragaman.

Bangsa bukan subordinat

tirani minoritas.

Namun,

Jadi, keragaman

tidak boleh mengorbankan

etnisitas

mengerdilkan

dapat mendekonstruksi
Republik Galau Merajut AsawutsronmlkigfedcbaSRPMKIB

bukan ika. Jadi, kesatuan tidak boleh merealitas keindonesiaan

keindonesiaan.

mayoritas

bukan bhinneka.

kesatuan.

Penonjolan

Sifat transnasional

bangsa dan mengaburkan

atau

agama

keindonesiaan.

perasaan
Sumpah Pemuda menggagaszywvutsrponmlkjihgfedcbaWTSRQPONMKJIHGFEDCA
spirit keindonesiaan sekaligus memisme,
bidani kelahiran bangsa. Sebagai bangsa, Indonesia sudah ada sebelum proklamasi.
kemelayuan,
Namun,

Realitas keindonesiaan

bukan agama, melainkan
bangsa

adalah

unik. Keindonesiaan

sebuah

bukan etnisitas,

konstruk

Keindonesiaan

sosio-historis

adalah

yang

mereduksi

gagasan

sekaligus

karya yang belum selesai (a work in progress). Ia bukan realitas
sudah jadi, tetapi proyek kekitaan.

Indonesia in the making, bukan

in waiting. Jadi, masalah kebangsaan

Dulu cinta bangsa dan tanah air tumbuh
tanggung jawab menumbuhkembangkannya.

bangsa.

seperti ada dan tiada. Pendefinisian

dan mempersempitnya.

bukan

benar atau salah atas negeriku, melainkan

adalah menguatkan

keindo-

Presiden J usuf Kalla memerintahkan
Udara Internasional

merintahan

devisa diperas lewat berbagai pungutan?

seperti itu tidak muncul di banyak kantor pe-

Pada sa at yang sama, batik, songket, wayang kulit, dan

asam jawa kehilangan

Etika Berbangsa

asal usul keindonesiaannya.

promosi online sebuah perusahaan
pada tataran

horizontal

dan vertikal.

Benedict Anderson berbicara tentang a deep horizontal membership,
perasaan sebagai warga negara (Imagined Communities: Reflections

on the Origin and Spread of Nationalism, 7). Keindonesiaan melemah
sa at orangJawa

merasa lebih Indonesia atau orang Tionghoa merasa

warga kelas dua saat menghadapi
Negara paling bertanggung
etika berbangsa

agar hak-hak

alasan primordial
bertanggung

klaim kepribumian.

jawab

atas rasa bangga

Warga dapat menegakkan

konsistensi

warga tidak terpinggirkan

atau karena negara memihak
warga

pemodal.
menjadi

karena
Negara

Indonesia.

kepala ketika di luar negeri dan tidak

dicurigai sebagai pekerja ilegal.
Kita emosional
permalukan
wanita

menjadi

kita bias gender, berorientasi

korban

atau pejabat Indonesia

kesewenangan.

feodal. Nasionalisme

Republik Galau Merajut Asa

asli Indonesia

dan Maluku

yang hanya tersebar

Selatan, dikatakan

di-

saat tenaga kerja
Nasionalisme

Dalam sebuah

herbal luar negeri, temulawak
di Jawa, Bali, NTB,

berasal dari India, China selatan,

Afrika, dan Asia Tenggara.
Yaya Rukayadi, penyandang
dan pengajar di Universitas

S-3 dari IPB, menjadi peneliti senior

Yonsei, Seoul, Korea Selatan. Ginseng

bermanfaat

sebagai antiketombe,

pasta gigi,

dan mungkin dapat mengatasi kanker. Yaya juga diangkat
warga kehormatan

kota Seoul tahun

2007 dan dapat

sebagai

bepergian

gratis ke mana saja di kota itu.
Negara-negara

maju mengiklankan

diri sebagai tujuan berimi-

grasi dengan tawaran status permanent resident dan karier. Namun,
banyak pekerja sosial asing yang mengabdi

saat pelatih karate

di luar negeri, tetapi tidak tersentuh

Indonesia

tanaman

Indonesia itu ternyata

jawab dalam mengawal

seperti itu tidak muncul di

yang memberi layanan publik buruk?

serumpun.

etika berbangsa

dipecat karena meme-

Kita heboh sa at pulau terluar hingga lagu daerah diserobot negeri

nesiaan lewar etika berbangsa.utsrpnmlkjigebaSRNMKIGEDBA

Operasional

ber-

agar pejabat imigrasi Bandar

ras turis Australia. Mengapa kemarahan
Mengapa kemarahan

spontan. Negara

September lalu, Wakil

Ngurah Rai, Denpasar,

Cengkareng sa at pahlawan

wujud patriot-

bertahun-tahun

di pe-

dalaman Indonesia tetap mengurus izin bekerja dengan rantai birokrasi berbelit-belit

dan biaya tinggi.

kita juga bukan
Membangsa

Patriotisme
Patriotisme seharusnya terungkap
Kini kita tidak cuma dibanjiri
burunya

karena terobsesi

prod uk impor, tetapi juga mem-

merek. Dalam hal cinta produk

negeri, kita perlu meneladani
pinnya. Para (mantan)

dalam cinta prod uk dalam negeri.

Mengawal Politik KebangsaanutsrpnmlkjigebaSRNMK

dalam

bapak bangsa India dan para pemim-

pejabat

kita memboroskan

devisa dengan

pergi ke Singapura hanya untuk cek kesehatan.
emangat kebangsaan

tabat dan mendidik. Yang mengabdi untuk bangsa patut dihormati,

S

tetapi yang merugikan

persatuan

Etika berbangsa

bunuh bangsa"
menegakkan
dihentikan

juga mencakup

harus dipinggirkan.

bukan untuk pencitraan

etika berbangsa.
tanpa tebang

bangsa. Koruptor
Wacana

panggung politik agar bermarSlogan "korupsi
pemerintah,

Proses pembunuhan

pilih. Kerugian

mem-

tetapi untuk

itu harus segera

negara adalah kerugian

Baru mengasumsikan

Indonesia

yang ada

harapan

untuk per-

sudah menua. Di tangan para abdi kekuasaan,

baikan kualitas bangsa tak kunjung tiba. Mereka tidak muncul sebagai pemimpin
kekurangan
persatuan

berkarakter

pemimpin

dan berkualitas,

lain. Mereka sering menjadi pemecah belah

untuk perubahan

Pemerintah

diri sendiri. Apakah kita tetap membiarkan

minoritas: merayakan

keragaman

bukan untuk

melainkan untuk dirayakan dalam semangat bersatu.

kolonial memakai perbedaaan

suku dan agama untuk

memecah belah rakyat agar mudah dikuasai.
perbedaan

primordial

Namun, kaum muda
untuk

menggapai

cita-cita yang lebih besar sebagai satu bangsa. Hasrat untuk bersatu
melampaui

sentimen kesukuan

eksistensi masyarakat

dan keagamaan

yang melekat pada

prabangsa.

Nasionalisme Modern
Nurcholish

bangsa akhirnya

Mengakui

da-

tetapi lebih karena

bangsa.

Harapan

di atas keragaman.

diseragamkan,

pada bahasa persatuan

tanpa suasana mayoritas

kita mengesampingkan

mengisap darah rakyat.

Indonesia

lam kesetaraan,

kita bertumpu

terpulang

kepada

Madjid menggarisbawahi

modern dan demokratis

nasionalisme

Indonesia yang

(Indonesia Kita, 32-37). Nasionalisme

ku-

diri menjadi masyara-

no adalah perluasan primordialisme: dominasi satu suku atas sukukat yang mudah menaruh simpati sekaligus mudah kecewazywvutsrponmlkjihgfedcbaWTSRQPONMKJIHGFEDCA
(mellow
suku lain, dominasi satu agama atas agama-agama lain. Nasionalsociety)? Apakah kita membiarkan negeri tetap salah urus? Apakah
isme seperti itu sarat diskriminasi. Yang terdiskriminasi dipersulit,
kita mau memperbaiki nasib sendiri? Dengan bersatu hati, kita akan
bahkan kadang mengalami kekerasan.
terhindar

dari menjadi bangsa pinggiran.

Berbeda dari nasionalisme

kuno, nasionalisme

pakan paham tentang hak suatu bangsa menentukan
(Kompas,

27 Oktober 2007)
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Ia bersifat anti-imperialis,

anti-dominasi

modern

meru-

nasib sendiri.

asing dalam bentuk apa

pun. Nasionalisme
menjunjung

seperti itu sejalan dengan

perikemanusiaan

prinsip demokrasi:

Indonesia

pun lahir sebagai negara-bangsa,

suatu kerajaan,

yang adil dan beradab.

Berbagai unsur yang tadinya berdiri sebagai entitas dan iden-

bukan perluasan

bukan perluasan

suatu suku (tribalisme)

agama (negara agama). Isu kesukuan

dan keagamaan

mudah dise-

titas sendiri kini menyatu dalam entitas dan identitas baru bern arna

lesaikan oleh elite politik menjelang dan sesudah proklamasi.

bangsa. Yang lama tidak menonjolkan

orang sibuk mengupayakan

dan mempertahankan

donesia, menata Indonesia

sebagai negara-bangsa.

benarnya

tidak mudah memperluas

dominan, melonggarkan

kesukuan,

terutama

Fenomena

melebur ke dalam ikatan kebangsaan.

proses berbangsa,

Tak mudah pula mempersempit

sentimen keumatan

yang meli-

seluruh manusia dengan Tuhan sebagai kepala

umat. Keumatan

bersifat lintas bangs a dan wilayah, cenderung

versal. Tidak heran jika fanatisme religius memosisikan
sebagai subordinat
Namun,

bagi suku

ikatan kesukuan dan menerima orang dari

suku lain untuk kemudian
puti persaudaraan

diri di atas yang baru. Se-

uni-

kebangsaan

keumatan.

primordialisme

perbedaan

dan

In-

justru anomali

bangsa, suatu kemun-

d uran. Pemerintah cenderung tidak tegas menga tasi perbedaan. Warga
dibiarkan mengelompok
mencederai

dan mengembangkan

kebangsaan.

Premanisme

Advokasi hukum mendapat
si pelanggaran

kaum muda kita berhasil menjadikan

persatuan

Semua

kedaulatan

yang kini menguat

menggerogoti

ataupun

primordialisme

mendapat

label primordial,

yang

label primordial.

mengaburkan

substan-

hukum yang terjadi.

Negara membiarkan

primordialisme

berkembang

dalam berba-

keragaman sebagai kodrat yang harus disyukuri. Sebagaimana Tuhan

gai bentuk dengan alasan yang penting terkendali,

meski nyatanya

mengapresiasi

berkali-kali

negara bermain

perbedaan

seyogianya mengapresiasi

dan keragaman,

negara

berketuhanan

yang diapresiasi Tuhan. Negara itu men-

jaga jarak yang sarna dengan semua kelompok

masyarakat,

sarna

di depan hukum.wutsronmlkigfedcbaSRPMKIB

kali gagal dikendalikan.

api dengan primordialisme.
cita-cita negara-bangsa,

Semua Buat Semua
menegaskan

hari lahir Pancasila,

Sukarno

dasar pertama yang baik untuk negara Indonesia

lah kebangsaan.

Negara kebangsaan

ada-

Indonesia adalah negara semua

buat semua, bukan negara buat satu golongan apakah itu mayoritas
atau minoritas

(bangsawan,

buah organisasi
berkehendak

kekuasaan

kapitalis). Negara Indonesia adalah sedi atas satu wilayah yang manusianya

hidup bersama.

Alih-alih

berperan

sebagai pengawal

negara terjebak dalam sikap memihak dan

tidak netral.
Seharusnya

Dalam pidato 1 Juni 1945 penanda

Penyelenggara

negara menjaga jarak dengan semua kelompok

hanya berurusan

dengan penegakan

tif melaksanakan

politik kewargaan.

hukum. Negara secara afirma-

Jangan sampai warga tidak mendapat
diri. Namun,
berujung

berulang

kekerasan

Hak asasi warga terlindungi.
perlindungan

di negeri sen-

kali negara tidak hadir saat histeria massa

dan anarki. Pemerintah

belum jadi pengawal

setia kebangsaan.
Jika dulu kita dibuat tidak bisa bersatu oleh penjajah,
sendiri yang merusak persatuan

kini kita

untuk alasan sepele. Padahal, rnu-

suh bersama di depan mata kita semua: kemiskinan,
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dan

anarki, inefi-

Membangsa

.....................................

siensi birokrasi, dan korupsi. Itu semua penghalang

Indonesia men-

Redefinisi
Kesaktian Pancasila

jadi bangsa yang kuat dan bermartabat.
Negara Indonesia

dibangun

biarkan rasa kebangsaan
bermasyarakat

seyogianya

mengelola
kelompok

berbangsa.

perbedaan

Persatuan

dengan konsisten.

hukum

yang kuat tidak diakomodasi

di

"Tidak ada satu Weltanschauung

yang lemah.

sebagai bangsa bersifat fundamental

lihara kepentingan

negara-bangsa

yang ada dengan adil, memihak

hak asasi kelompok

negara yang,kuat. Pemerintah
kebangsaan

Pemerintah

yang lebih lemah, dan menegakkan

bagi semua. Aspirasi kelompok
atas pelanggaran

Jangan

melemah akibat tipisnya toleransi dalam

kehidupan
kepentingan

di atas dasar kebangsaan.

bertanggung

jika tidak dengan perjuangan. "
bagi eksistensi

(Sukarno, pidato 1 Juni 1945

jawab mengawal politik

Warga bertanggung

bangsa di atas egoisme kelompok,

dapat menjadi kenyataan ...

yang menandai

hari lahir Pancasila).

jawab memedemi pemba-

D

efinisi kesaktian Pancasila tida~ te~pisah dari politik glob~l saat

ngunan bangsa yang berkelanjutan.zywvutsrponmlkjihgfedcbaWTSRQPONMKJIHGFEDCA

itu yang membelah duma rnenjadi Blok Barat (dernokrasi) dan

Blok Timur (komunisme).

(Kompas, 2 November

2010)

Sedini tahun 1958, pemerintahan

hower telah mengidentifikasi
produsen

minyak:

Tengah. Sukarno

Indonesia,

Eisen-

tiga krisis besar di wilayah yang juga
Afrika Utara (Aljazair),

selaku tokoh Gerakan

Nonblok

dan Timur

dituding

terlalu

banyak memberi ruang demokrasi di Indonesia sehingga partai berbasis petani miskin kian berpengaruh

(Noam Chomsky, Hegemony

or Survival: America's Quest for Global Dominance, 163).
Sesudah rezim Soeharto tumbang, mulai terkuak bahwa definisi
kesaktian Pancasila tidak lepas dari kepentingan
asing. Pancasila

belum benar-benar

Timur telah runtuh.

sakti secara sosial. Kini Blok

Selain oleh fundamentalisme

Pancasila juga diuji oleh fundamentalisme
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pen ana man modal

agama.

pasar, kesaktian

Persatuan Bangsa

agama. Umat hidup berdampingan,

Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi fondasi kuat bagi bangun-

galkan egoisme kelompok,

an negara Indonesia.

adaban dan keluhuran

Gedung Indonesia

"pikiran sedalam-dalamnya,

Merdeka

berdiri di atas

jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya"

yang dicita-citakan

sang proklamator

bukan negara

menjalankan

agama dengan cara berke-

diperas

sebagai nasionalisme

menjadi

berwajah

tiga, Sukarno

sosial, demokrasi

memperincinya
sosial, dan ketu-

hanan. jika diperas lagi menjadi satu, gotong royonglah

bangsawan

gara. Tujuan Pancasila memang untuk mempersatukan

golongan.

(nationale staat) dengan rakyatnya

Negara kebangsaan

bersatu karena diikat perasaan
geopolitik,

yang terbentang

lah nasionalisme

Indonesia.

Kejelasan

yang merendahkan

identitas

bangsa bukan-

bangsa lain. Dalam kesadaran

sebagai bagian kecil dari bangsa-bangsa

di dunia, Indonesia

tidak perlu menutup

tumbuh

diri. Nasionalisme

juga

subur di dalam

dasar kedua, dan internasionalisme

tumbuh subur di bumi nasionalisme.
dan rawan silang

perlu memiliki mekanisme pengambilan

mengorbankan

kesatuan

bangsa.

Mufakat

keputusan

menjadi

Rakyat memiliki wakil di lembaga perwakilan
perjuangkan

tanpa

dasar ketiga.

dan mereka mern-

aspirasi rakyat dengan permusyawaratan.

Tujuan semuanya

Indonesia.

itu adalah

Formulasi dan urutan Pancasila yang kemudian
karang adalah ketuhanan

kesejahteraan

sebagai sila pertama

ke-

dan keadilan

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sesudah era Sukarno berakhir, kemandirian
kian hilang. Ekonomi bertumbuh

Hiruk pikuk demokrasi
hasil pertumbuhan

politik dan ekonomi
tanpa keadilan sosial.

politik tanpa demokrasi

masih menjadi

Untuk itu, negara harus maksimal
ancaman perubahan

memperkuat
tantangan

tengah melanda penegak hukum.

Elernen-elernen

anarki dengan

otoritas

Pancasila menggagas demokrasi
Terakhir,

dasar ketuhanan.

politik plus demokrasi
Indonesia

dicita-citakan

ekonomi.
sebagai

ketahanan

dengan reformasi

berani menantang

birokrasi.

Nega-

Demoralisasi

primordial

yang

negara. Keindonesiaan

sedang luntur.utsrpnmlkjigebaSRNMKIGEDBA

tanah subur untuk beragam agama dan iman, tanpa menjadi negara
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pa-

serius di tengah

iklim dan cuaca yang tidak bersahabat.

kapitalis.

politiklliberal,

Indonesia

tidak dapat mengelak dari visi negara kesejahteraan.

ra juga harus konsisten

Barat, demokrasi

sosial. Pemerataan

tugas berat negara.

empat. Kekayaan negeri tidak untuk dinikmati sebagian kecil kaum
Berbeda dari demokrasi

sosial

pada sila pertama dan tidak kunjung sampai ke klimaks Pancasila:

ngan dan energi. Upaya itu mendapat

sosial, dasar

berlaku sampai se-

sebagai sila kelima. Urutan ini ternyata membuat kita sering terpaku

Indonesia

Bangsa yang terdiri dari berbagai komponen
pendapat

kemajuan

rakyat agar

Transformasi Bangsa

dari ujung Sumatra hingga Papua.

taman sari internasionalisme,

mendukung

inti berne-

senasib dan hid up dalam kesatuan

Oleh karen a itu, dasar pertama yang diajukan Sukarno awalnya
adalah kebangsaan

bahu-rnembahu

dalam

berciri religius.

untuk golongan mayoritas etnis ataupun agama, bukan untuk kaum
ataupun golongan kaya, melainkan negara untuk semua

menang-

budi pekerti. Semua agama berperan

Sosialisme Indonesia

Jika Pancasila

itu,zywvutsrponmlkjihgfedcbaWTSRQPONMKJIHGFEDCA
Weltanschauung, philosophische grondslag.
Indonesia

pembangunan.

saling menghormati,

Mernbangsa

Berhadapan

dengan hegemoni negara adidaya yang ditumpangi

kepentingan

kapitalisme

global, negara

keniscayaan.

Untuk itu, penyelenggara

kuat juga menjadi
negara seharusnya

suatu

dan Massa
NegarawutsronmlkigfedcbaSRPMKIB

menjadi

contoh pertama ins an pancasilais.
]epang sempat hancur semasa Perang Dunia Kedua. Namun, negeri itu cepat pulih dan bangkit menjadi kekuatan
Inovasi teknologinya
kehadiran

menyaingi

adidaya di Asia.

Barat. Kebangkitan

itu didukung

manusia baru ]epang, generasi yang haus ilmu sekaligus

cinta tanah air.
Perubahan

ejala berlalu lintas yang kian semrawut

G

gagalan negara mendisiplinkan

struktur

politik dan sosial selama Restorasi

Meiji

kan terutama

karena kurangnya

warga. Kesemrawutan

ataupun

buka. Namun,

lisi terkait luas daerah dan jumlah penduduk

Meiji-ishin

tidak membuat

bangsa ]epang kebarat-

bangsa. Tak jelas kapan perimbangan

baratan. Mereka tetap ]epang, tetapi modern. Kaum intelektualnya

ternyata

berkarya dengan semangat samurai. Modernisasi

negara gagal menegakkan

]epang disengaja-

kan dari atas, dari elite penguasa yang sadar pentingnya
bangs a dan melakukan
Pancasila
manusia
Hasrat

asketisme politik.

baru benar-benar

baru Indonesia.
mengabdi

benar-benar

kemajuan

Birokrasi

benar-benar

lebih besar daripada

hasrat

melayani

rakyat.

berkuasa.

Bangsa

takut Tuhan. Orientasi beragama adalah kesejahteraan

bersama. Kaum intelektual

berorientasi

pad a kepentingan

publik.spomaK

itu burasio po-

tercapai. Warga kita

bisa disiplin sa at di negeri orang. Inti persoalan

adalah

Penegak hukum gaga I mencip-

hukum.

takan atmosfer patuh hukum di ruang publik. Sanksi ringan yang
dapat diselesaikan

sakti jika nyata dalam kehidupan

ke-

jumlah personel polisi lalu lintas

(1866-186~.) membuat ]epang yang tadinya tertutup menjadi ter-

karakter

memperlihatkan

dengan uang membuat

warga berani melanggar

hukum sejauh lebih menguntungkan.
Pemerintah masih memandang
diakibatkan

kesemrawutan

serius menurunkan
pemborosan

kecil ongkos sosial-ekonorni

berlalu lintas. Pemerintah

tingkat kecelakaan

bahan bakar kendaraan,

yang

juga tidak

di jalan raya, kemacetan,

polusi udara, dan stres warga

di jalan. Kerja menjadi kurang efektif. Bisnis kurang efisien. Banyak
(Kompas,

1 Oktober 2010)

waktu terbuang
Produktivitas

di jalan dan waktu bersama keluarga

berkurang.

bangsa berkurang.

Politik Hukum
Pemerintah

abai melakukan

fundamental:
pengguna
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menegakkan

jalan. Pemerintah

langkah pertama
hukum

yang sederhana

tanpa pandang

tidak memiliki

iktikad

dan

bulu di antara
memartabat-

kan warga dengan penegakan

hukum

yang konsisten.

salah pada politik hukum kita dengan tetap rendahnya
percayaan

Ada yang

Degradasi

negara hukum tidak terhindari

tingkat ke-

pentingan

politik dan bisnis. Partai merupakan

publik kepada hukum.

sosial dan tempat berlindung

Anarki di jalan adalah potret buram wajah penegakan
di republik

ini. Aksi jalanan

pelemahan

otoritas

negara.

massa, individu melakukan

yang merebak
Dengan

kan situasi sebagai di luar kendali.
dilakukan

beramai-ramai

di Tanah Air cermin

berlindung

pelanggaran

hukum

di balik identitas

hukum dan memperlaku-

Pelaku berharap

anarki yang

lolos dari jerat hukum.

Sepanjang sejarah, apabila massa mengambil
hidupan publik untuk tujuan tertentu,

dan kekuasaan.
memberi

rakyat, padahal

mobilitas

dari jerat hukum.

hukum rimba yang mengandalkan

uang

Citra partai untuk rakyat semakin pudar. Aktivis

dan figur intelektual
Politisi

sarana

ke-

direkrut sebagai bagian dari politik pencitraan.
kesan

motivasi

sedang

memperjuangkan

utamanya

kesejahteraan

investasi politik untuk tahun

2014.
bagian dalam ke-

modus operandinya

aksi langsung yang menjurus kepada kekerasan

Politik pun dikuasai

dengan perkawinan

adalah

Politik Wa;rga

dan mendegradasi

Rakyat sejatinya membutuhkan
pemerintahan yang populis, yang
(Jose Ortega y Gasset,zywvutsrponmlkjihgfedcbaWTSRQPONMKJIHGFEDCA
The Revolt of the Masses, 48-55).
menjunjung hak dan keutamaan rakyat kecil. Tingkat kesejahteraAksi tak langsung adalah upaya menempuh jalur hukum.
an dan kemandirian rakyat terangkat. Nyatanya, rakyat kecil kian
Inti peradaban (civilization) adalah warga (civic, citizen). Kota
terpinggir, kian menjadi massa tak berwajah. Negara menjadi lemah
(city) merupakan cermin hasrat progresif tiap individu memiliki kooleh pemimpin yang membiarkan lumpur politik menyengsarakan
munitas yang berwajah sosial, yang kehidupan bersamanya diikat
rakyat kecil. Daya tarik politik dan kekuasaan menerobos integritas
keadaban publik, yang penguasanya menyejahterakan
publik. Jadi,
pejabat publik.
anarki bukan riak demokrasi.
Penguasa lebih mendengarkan
suara lembaga survei, konsulDemokrasi menghargai hak-hak sipil dan memelihara kesantan politik, ataupun penyandang dana kampanye. Dengan cepat,
tunan di ruang publik. Demokrasi tidak menghakimi orang di luar
penguasa lupa janji politiknya saat kampanye. Mereka tidak merasa
pengadilan.
Demokrasi
mengenal kesantunan
publik. Namun,
perlu memiliki rakyat yang terdidik dan kritis. Wakil rakyat yang
anarki mencederai keadaban publik dan menandai tidak efektifnya
seharusnya berkepentingan
memberikan pendidikan politik juga
negara. Semen tara itu, korupsi dan pelanggaran hukum di Tanah
tergoda untuk mendekat pada penguasa dan menjauh dari rakyat.
Air dilakukan dengan telanjang, publik dibuat gaduh dengan ketePolitik kita baru sebatas memanfaatkan
rakyat sebagai pijakan
lanjangan lain yang tidak berbobot.
untuk berkuasa, alat, dan bukan tujuan politik. Hasilnya adalah
Indonesia perlahan-Iahan
menjauh dari menjadi bangsa bermassa yang kadar kepercayaannya
kepada pemerintah
rendah.
akhlak lantaran tidak serius membangun negara hukum. Elite politik
Rakyat cenderung memperlakukan diri sebagai massa mengambang
bermain-main dengan hukum, menjadikannya alat untuk berkuasa.utsrpnmlkjigebaSRNMKIGEDBA
yang bergerak oleh kekuatan uang dan kekuasaan. Negara bangsa
peradaban
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Membangsa

terdegradasi
pengadilan

oleh penguatan

otot,

Meretas
Kekerasan Primordial

jalanan, dan main hakim sendiri.

Padahal,

negara bangsa adalah monumen

ubah massa tanpa karakter
satukan

aksi massa yang menekankan

kebangsaan

keberhasilan

meng-

menjadi entitas sosial, di-

oleh cita-cita bersama untuk menjadi entitas rakyat yang

bermartabat.

Kohesi sosial sebagai bangs a diikat oleh hukum, yang

penegakannya

konsisten,

yang memihak

keadilan,

lindungi rakyat kecil. Republik yang berwajah

dan yang me-

sosial (publik).spomaK

K

erusuhan Mei 1998, selain klimaks krisis ekonomi yang meng-

hantam Indonesia

(Kompas,

sejak Agustus 1997, juga merupakan

6 Juli 2010)utsrpnmlkjigebaSRNMKIGEDBA
mulasi politik primordialisme.

.'

Itu terjadi karena pemerintah

menuntaskan

akar kesenjangan

nya menjadi

kecemburuan

sosial dan ekonomi,

sosial. Komunitas

dengan politik diskriminatif.

Mereka

tidak

mernbiarkan-

Tionghoa

dijadikan

tah sa at protes sosial berujung vandalisme.
itu melahirkan

aku-

dipagari

bumper pernerin-

Syukurlah

kaos sosial

kosmos relasi sosial yang positif.

Jalan panjang masih ditempuh relasi sosial terkait sentimen keagamaan. Berulang kali terjadi tindak kekerasan yang masif terhadap
komunitas

minoritas,

yang menguatkan

tetapi belum terlihat tanda-tanda

ikatan kebangsaan.

menjadi target intimidasi

dan kekerasan

tanpa karakter kebangsaan
seiring melemahnya

Komunitas

arus balik

tertentu

rentan

massa. Gelombang

massa

cenderung menguat pada era reformasi,

otoritarianisme

negara dan menguatnya

ele-

men sipil.
Dalam insiden kekerasan
hak, penegak
kekerasan.

hukum
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cenderung

yang melibatkan

tak berdaya

melindungi

Setelah terjadi kerugian psikologis (ketakutan)

(penganiayaan)
mengimbau

horizontal

ataupun

pihak-pihak

material (kerusakan

dua pikorban
dan fisik

gedung), pemerintah

yang bertikai menahan

diri. Sebenarnya,

satu pihak memaksakan

kehendaknya

dengan

menyerang

pihak

lain.

Agama Modal Sosial
Begitu lemah perlindungan

Penegak hukum cenderung
menekan

komunitas

warga. Keresahan

korban,

tunduk pada tuntutan
dengan

pihak penyerang

alasan meredam

diakomodasi
terlalu

keresahan

di atas kerugian

pihak yang diserang.

Aparat

tidak mengatakannya

sebagai bagian dari politik pembiaran.

merintah

tampak

massa untuk

mer as a berhasil dengan vandalisme

bukan mengukur

prestasi

penegakan

berhati-hati,

untuk
Pe-

yang tidak berlanjut,

hukum

dari tindakan

men-

cegahnya.
nya sebuah pengelakan

tanggung jawab. Sebagai institusi penjamin

tertib sipil, aparat penegak hukum memiliki pilihan tindakan

yang

luas dari persuasif hingga koersif. Penegak hukum memilih untuk
cari aman. Vandalisme terhadap

kelompok

lemah diperlakukan

se-

bagaizywvutsrponmlkjihgfedcbaWTSRQPONMKJIHGFEDCA
force majeure (di luar kendali).
Namun, penanganan

yang berulang-ulang

wibawa (penegak) hukum merosot di hadapan

histeria mass a yang

mengangkat

melecehkan hukum.

isu primordial

dan terang-terangan

Penegak hukum tidak tegas meski kewenangan

konstitusionalnya

jelas. Lalu, vandalisme begitu saja disimpulkan

sebagai salah paham.

Kasus hukum

dengan jalan damai.

Pelaku tindakan

mayoritas

dipetieskan
kriminal

penegakan

melenggang

garan hak asasi dengan jalan melawan
berbahaya

bagi solidaritas

hukum

atau diselesaikan

tidak diproses hukum. Dengan mengordan membiarkan

dari jerat hukum,
minoritas

pelaku

negara terperangkap

yang mencederai

solidaritas

vandalisme
dalam politik

kebangsaan.

hukum

mendidik telah menjadi pres eden bagi gerakan vandalisme.
menjadi lebih berani melakukannya

Warga

lagi. Psikologi massa yang ber-

kembang adalah rusak dulu, baru musyawarah.
Di sana-sini

intoleransi

antarumat
berbangsa.

beragama

jadi duri dalam

Tertib sipil dipertentangkan

dengan tertib (versi) agama. Perilaku terkait agama seolah berada di
luar hukum sekuler. Arnbiguitas penjamin
burkan

watak primordial

bangsa.

agama telah mengorbankan
Padahal, sila ketuhanan
cara sernesra-mesranya"
ngejar kebajikan"
Kemajemukan

tertib sipil turut menyu-

Eksklusivisme

dan intoleransi

tertib sipil.
menjadi dasar negara sebagai "salah satu
batin bangsa Indonesia

dalam rangka

"menjadi

dengan

bangsa yang me-

(Sukarno, Pancasila sebagai Dasar Negara, 63).

agama tidak dimaknai

atau saling mengecilkan,

sebagai alas an berkompetisi

tetapi sebagai

unsur pemersatu

bangsa

dengan cara semesra-rnesranya.
Pemahaman
litik pemerintah

bapak pendiri bangs a itu bertentangan
yang menjadikan

sitif. Malah, sikap penolakan
bagi umat lain bertumbuh
komunis,

membiasakan

itu, negara

yang berujung

hambatan

beribadah

subur. Mestinya hal itu terjadi di negara
ketuhanan.

wajib mendisiplinkan

diri menebar kebencian

suci dalam primordialisme.

dengan po-

agama sebagai sebuah isu sen-

tidak di negeri yang menjunjung

Karena
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wibawa (penegak)

bangsa. Penyelesaian perkara yang tidak

elemen yang bisa mempersatukan

seperti ini membuat

bagi warga minoritas terkait

kebebasan beragama dan rasa aman yang dijamin konstitusi. Pelang-

daging terkait kehidupan

Alasan bahwa jumlah aparat tidak sebanding dengan massa ha-

bankan

pemerintah

warga

primordial.

agar tidak

Tidak ada yang

Indonesia adalah negara hukum, bukan
Membangsa

republik agama. Sentimen kekamian tidak boleh menggerus kekitaan. Sebaliknya, kekitaan harus dikelola menjadi sebuah modal

Meruwat Bangsa

sosial untuk menjadi bangsa yang maju dan terhormat.
Jika umat mampu keluar dari kesempitan kelompok dan menghargai kemajemukan

dalam masyarakat,

agama dapat menjadi

sebuah faktor transformasi peradaban. Umat mampu berdialog
dengan modernitas secara kritis. Keberagamaan jadinya mencerdaskan, membebaskan, dan memartabatkan umat.zywvutsrponmlkjihgfedcbaWTSRQPONMKJIHGFEDCA
itual modern Tahun Baru merupakan bentuk sekuler peng-

R

hayatan waktu tanpa fondasi sakral. Waktu dihayati bergerak
(Kompas, 12 Mei 2010)utsrpnmlkjigebaSRNMKIGEDBA
maju linier tidak pernah kembali, menjadi panggung bagi peng"

alaman dan hal baru. Tahun berg anti tahun, tetapi waktu tidak
begitu saja menghadirkan kebaikan.
Tahun Baru Ro'sh ha-Sbana khusyuk dirayakan sebagai hari
pengadilan Tuhan. Tiap orang diadili. Nasibnya di tahun baru
ditentukan di hari kesepuluh. Sepuluh hari orang berintrospeksi,
berdoa, bertobat, berorientasi baru, dan bersedekah. Semua demi
terhindar dari nasib buruk.

Ruwatan Periodik
Dalam ritual tradisional, pergantian tahun tidak hanya perayaan
siklus alam, tetapi juga regenerasi hidup. Demikian Mircea Eliade
dalam Cosmos and History: The Myth of Eternal Return. Reproduksi pengalaman kosmogonis. Aktivasi pengalaman penciptaan
dari kaos kepada kosmos. Putusnya rantai kaos, kekeliruan, keburukan, dan kemalangan, untuk keteraturan, kebenaran, kebaikan,
dan keberuntungan.
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Pada 2009, banyak negara mengalami
negatif. Namun,

Indonesia

Asia dengan pertumbuhan
dimanfaatkan
nasional.

untuk

Pemerintah

mengekspansi
pelabuhan

positif tertinggi.

belum berubah.

Indonesia

Momentum

kedaulatan

larut dalam pujian

Pad a 2010, pertumbuhan
mematok

itu tidak

negara maju yang sulit

menjadi pasar negara maju dan

ekonomi

ekonomi

itu tidak dimiliki Indonesia.

kapital mereka.

optimisme

Belum terlihat tanda pembalikan

arus

deindustrialisasi.

lebih banyak untuk membiayai
bangunan

menjadi

kepentingan

birokrasi dan elite po-

ongkos kesejahteraan

ke-Ll l , lebih buruk daripada

rakyat. Indeks Pern-

pendapatan

Palestina (110).

rniskin, 76,4 juta penduduk

layak menerima
layak menerima

sehatan bagi orang miskin, hampir 100 juta penduduk
berpengeluaran

kurang

sumber daya manusia

beras untuk
layanan

ke-

(42 persen)

Substansial

Indonesia

yang kaya sumber

kapitalisme,

keburukan

an reformasi birokrasi
demikian

Hernando

daya alam sering tidak

rakyat. Alih-alih mengambinghitamkan
tata kelola pemerintahan

sesungguhnya

merupakan

dan kelambansumber masalah,

de Soto dalamzywvutsrponmlkjihgfedcbaWTSRQPONMKJIHGF
The Mystery of Capital: Why

Capitalism Triumphs in the West and Falls Everywhere Else.
tidak peduli masa depan kedau-

latan bangsa. Tak ada upaya sistema tis memperbaiki
tasi perminyakan

yang menguntungkan

sistem inves-

rakyat dan negara. Di era

globalisasi kita kalah di kandang sendiri. Prod uk kita kalah bersaing
dalam harga dan mutu, termasuk hasil pertanian.

Indonesia

belum

jadi negara-bangsa yang tangguh.
global tidak sulit menaklukkan

India sebagai negara dengan pertumbuhan

Indonesia.

ekonomi kedua di dunia

dalam posisi jual mahal sa at didekati kelima pemimpin negara anggota tetap Dewan Keamanan
dalam posisi jual murah

PBB. Indonesia

karena

nasionalisme

juga didekati,
dan karakter

tetapi
elite

dari 2 dolar AS per hari. Dengan kualitas
seperti itu, Indonesia

sulit menjadi

politiknya lemah.
negarautsrpnmlkjigebaSRNMKIGEDBA
Mungkin nasionalisme

rnaju.

kita sudah hancur sejak G30S seperti kata

Tan Swie Leng dalam G30S, Perang Dingin dan Kehancuran Nasio-

Imbauan

agar berpolitik

fleksi tidak diikuti dengan
sebabnya,

berkembang

Sejauh ini korporasi

per kapita sudah 3.000 dolar AS, Indo-

nesia masih dengan 70 juta penduduk
rakyat

itu

Manusia Indonesia terus turun dan pada 2009 di urutan

Meskipun

Negara

Banyak elite politik Indonesia
Anggaran (Fitra) mencatat

bahwa APBN dari tahun ke tahun terus naik. Narnun, kenaikan
litik daripada

dan antiklimaks.

kanker bangsa,

Asketisme Politik
berdaya menyejahterakan

banyak negara melampaui

lebih tinggi. Narnun,

Forum Indonesia untuk Transparansi

mengoperasi

perekonomian

Indonesia. Untuk tahun 2011 beberapa negara bahkan

pertumbuhan

soalan hukum. Selalu ada momentum
tetapi hanya kegaduhan

yang aman untuk membungakan

pertumbuhan

ekonomi

hanyut dalam euforia negeri ketiga di

memperkukuh

ekonomi.

pertumbuhan

sehat di tahun baru dan menteri bereidentifikasi

apa sakit dan soalnya.

di tahun yang baru kita tetap mengidap

Elite politik saling menyandera
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Itu

penyakit lama.

dengan kasus korupsi. Politisasi per-

nalisme: Pemikiran China Jelata Karban Orba. Kejatuhan Sukarno
memulai
sanaannya

rezim pro-penanarnan

modal

identik dengan menggadaikan

kini liberalisasi tidak diikuti ketahanan

asing yang dalam
kekayaan

pelak-

alamo Sampai

nasional di seluruh aspek.
Membangsa

Sedikit pujian Barat untuk demokratisasi di Indonesia cukup

terbalik dengan sedikit elite politik yang berhasil memenangkan

membuat elite politik terbuai, tanpa menciptakan terobosan demo-

hati rakyat, menjadi pelaku sejarah yang mengubah azab bangsa,

krasi yang efisien, murah, dan berkualitas. Bentuk monarki diper-

menciptakan getar dalam jiwa rakyat, merekayasa keadaban dan

soalkan dengan kegaduhan yang tidak perlu, sementara takhta un-

peradaban bangsa.spomaK

tuk rakyat sudah lama tidak berada di panggung politik. Kekuasaan
hanya dilihat sebagai jalan memperkaya diri dan dimanfaatkan

(Kompas, 29 Desember 2010)

keluarga pejabat.
Saat berada di ibu kota sebuah provinsi yang kaya sumber daya
alam tetapi termasuk termiskin, saya berseloroh kepada ternan di
sana, "Kotamu tahun ini termasuk yang terkorup dari 50 kota besar
di Indonesia." Jawabnya, "Itu tanda kami banyak uang." Berbeda
dari elite politik China yang berjuang memperkaya pundi-pundi
negara, politisi kita menikmati dan menghamburkan uang negara.
Tidak prihatin dengan besarnya utang negara.
Persoalan kita adalah birokrasi korup dan penegakan hukum
yang lemah. Mudah melihat aroma korupsi dalam pengaspalan.
Mudah memergoki layanan publik yang sarat pungutan liar. Namun, pemerintah tidak proaktif membersihkan diri dari praktik
semacam itu. Dalihnya, menunggu laporan masyarakat di tengah
publik yang permisif dan apatis. Korupsi birokrasi berjenjang, saling memberi kesempatan.
Pemerintah tidak serius mengikis mentalitas proyek dalam kultur birokrasi. Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi hanya menaikkan tarif korupsi karena risiko tertangkap tangan lebih besar.
Koruptor masih dihukum ringan, tetapi terpidana makar karena
mengibarkan bendera lain dihukum 15 tahun penjara.
Koruptor kita berlindung pada partai dan kekuasaan. Politik
nasional digiring memihak kepentingan pengusaha di atas keterpurukan rakyat kecil. Riuh rendah politik di Tanah Air berbanding

Republik Galau Mera,jut Asa

Membangsa

.....................................

Sayangnya,

pada saat yang sarna posisi indeks pembangunan

manusia Indonesia

tahun 2011 melorot ke posisi 124 dari 179 ne-

gara, dari posisi ke-108 (2010 dan 2008) dan ke-111 (2009). Sebagian persoalan

melorotnya

kualitas sumber daya manusia Indo-

nesia tentu tidak lepas dari kerja birokrasi
memadamkan

kepahlawanan

itulah yang memunculkan

pemerintah

guru. Darurat

Gerakan Indonesia

yang justru

kepahlawanan

guru

Mengajar.

Masih ada cukup banyak kaum muda terdidik Indonesia
untuk suatu mas a singkat mau mengabdi
rakan yang tidak terkontaminasi
nya menyadarkan

di tempat terpencil.

birokrasi pemerintah

presiden dan parlemen

yang
Ge-

itu seharus-

bahwa dunia pendidikan

adalah kunci masa depan Indonesia. Namun, gerakan idealis seperti
itu bukan solusi jangka panjang kemerosotan

indeks pembangunan

manusia Indonesia.
Hari Pahlawan

hendaknya

bukan hanya berorientasi

lalu dengan menghargai

jasa para pahlawan

penting lagi, Indonesia

yang untuknya

ke masa

yang telah gugur. Lebih

para pahlawan

telah gugur

adalah sebuah cita-cita yang masih harus diwujudkan.

Untuk itu,

kembalikan

Guru juga

marta bat profesi guru yang Hari Nasional

jatuh pada November.

Kembalikan

peran strategis guru ke dalam

politik bangs a dari Sabang sampai Merauke.
Membahagiakan

guru adalah prasyarat

bangsa yang bahagia.

Jika guru berkualitas tidak diproduksi secara massal, Indonesia akan
menyia-nyiakan

kesempatan

emas bonus demografi

itu. Sebagai-

mana Jepang sudah lama bangkit, Indonesia masih belum terlambat
untuk menjadikan

guru sebagai kunci kebangkitan
(Kompas,

bangsa.tspomaK

28 November
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Memimpin

Ambiguitas Masa Depan

Sejarah Masa DepanvutsrpnmkigebaSPNMLKIHFDBA

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Oktober 2011, jumlah
penduduk miskin Indonesia per Maret memang turun satu juta jiwa
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, jumlah penduduk hampir miskin bertambah lima juta jiwa. Satu juta naik status
dari miskin ke hampir miskin. Empat juta jiwa turun status dari
tidak miskin ke hampir miskin. Standar garis kemiskinan jauh dari

ejarah biasanya tentang masa lalu yang sudah pasti. Sejarah tidak
berurusan dengan masa depan. Seolah-olah sukses tahun lalu
zywvutsrponmlkjihgfedcbaYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

S

kebutuhan hidup layak.
Memang kini ada sekitar 100 juta jiwa kelas menengah di Indo-

berlanjut dan kegagalan tahun lalu diputihkan. Orang memasuki

nesia. Namun, sebagian besar berpenghasilan 2 dolar AS-4 dolar AS

tahun baru ~anpa waswas. Namun, awas! Satu hal yang pasti dari

per kapita per hari, masih di bawah upah buruh kasar. Dari 109,7

masa depan adalah ketidakpastian.
Ketidakpastian itu memberi ruang bagi rasa cemas dan selalu

juta pekerja, 70 persen berada di sektor informal. Ketersediaan la-

ada upaya mengontrol masa depan. Ramalan selalu menarik karena
mas a depan ditarik jadi bagian masa kini. Awan prospek negatif

besar bagi pemerintah.
Namun, elite politik terbuai dengan pujian internasional. Tahun

menyelimuti kawasan Eropa dan masih bergelayut di Amerika

baru dimaknai sebagai jalan menghapus jejak kegagalan pemerin-

Serikat. Pesimisme ekonomi lebih nyata daripada ramalan kiamat

tah menuntaskan akar masalah bangsa. Seorang aktivis hak asasi

semesta 2012. Meski dibelit krisis ekonomi, prospek negara maju

manusia, Sondang Hutagalung, tidak membiarkan sejarah Indo-

tetap kukuh karen a kemajuan mereka disertai pendalaman per-

nesia ditulis menurut versi pemerintah. Mahasiswa dengan prestasi

adaban. Mereka tidak hanya berhasil di arus atas yang serbafisik

akademis itu merasakan kuatnya arus bawah peradaban Indonesia

dan terukur, tetapi juga kuat di arus bawah peradaban.
Di negara maju, hukum tegak melindungi kemanusiaan. Penegak

yang berjalan mundur: arus dehumanisasi.
Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia membebani

hukum berwibawa. Korupsi diharamkan meski masyarakatnya se-

perjalanan bangsa ke depan. Menurut hasil riset Setara Institute,

kuler. Negara tidak disandera elite politik dan pengusaha. Rakyat

kualitas penegakan HAM 2011 sedikit menurun dibandingkan ta-

mendapat perlindungan dan jaminan minimal untuk hidup layak.

hun sebelumnya dengan skor berkisar 1,4 hingga 3,1 (skala 0 untuk

Berbeda dengan negara berkembang yang masih dibelit kemiskinan.
Bayi ketujuh miliar lahir di India, Bangladesh, Filipina, dan Kamboja.

paling lemah dan 7 untuk paling kuat).
Negeri ini sarat tragedi kemanusiaan justru ketika ekonomi se-

Dunia semakin sesak. Kesenjangan sosial semakin lebar.

dang baik. Hak warga ditindas. Pelakunya adalah sesama bangsa.

pangan pekerjaan dan kelayakan upah buruh masih menjadi soal

Pelakunya adalah alat negara. Belum selesai dengan kasus Freeport,
Mernimpin
....................................

mencuat tragedi Mesuji, lalu insiden Bima, masih menyusullagi ka-

galkan kebiasaan menyampah. Pemerintah tidak membiarkan kota

sus serupa dengan pola yang sarna. Capaian ekonomi dalam jangka

tumbuh menjadi hutan beton. Halaman gedung dan rumah baru

pendek bukan indikator sukses bangsa, apalagi jika Indonesia ha-

tidak boleh kedap air karena dibeton atau diaspal. Namun, biro-

nya menjadi pasar empuk bagi produk impor.

krasi kita lemah dan tidak transparan. Banjir pun dianggap rutinitas

Sejarah mencatat bangsa yang pernah besar kemudian tenggelam

dan penanggulangannya

diproyekkan. Alih-alih menegakkan hu-

dari panggung dunia. Sukses bangsa harus dilihat dalam jangka

kum secara konsisten, pemerintah justru memanfaatkan utang luar

panjang dalam mengikuti arus bawah peradaban. Penguasa di Indo-

negeri untuk mengeruk sungai.

nesia menghamba kepada kekuasaan dan tidak serius memikirkan

Masa depan memang sebuah proyek. Bukan takdir, melainkan se-

masa depan bangsa. Pemerintah tidak memihak petani dan nelayan

buah kemungkinan. Persoalannya, seberapa kukuh bangunan mas a

tradisional. Mereka dibiarkan miskin dan usahanya mati perlahan-

depan? Betapa kagumnya kita melihat bangunan tua yang berhasil

lahan oleh k~bijakan impor yang dikeluarkan pemerintah.

melintas zaman. Betapa mirisnya kita mendengar laporan banyak

Apa yang dilakukan Sondang di depan istana bukanlah aksi tea-

sekolah negeri di tanah air ambruk. Di antaranya ada sekolah yang

trikal dengan efek sesaat, tetapi memaku Indonesia pada satu titik.

baru selesai dibangun, direnovasi total, atau direhabilitasi berat.

Gerak maju optimisme Indonesia tertahan. Pemerintah tidak bisa

Bahkan, seorang siswa tewas di Kabupaten Tapanuli Utara.

main-main dengan hak asasi warga. Bangsa tidak mengalami rege-

Tragis sekali runtuhnya Jembatan Kartanegara yang dibangun

nerasi yang sehat. Bukannya regenerasi kepemimpinan politik, yang

selama enam tahun dengan biaya Rp 150 miliar dan hanya bertahan

terjadi malah regenerasi koruptor. Korupsi di Indonesia juga korup-

10 tahun. Rupanya sejak awal sudah ada kegagalan struktur. Ada

si kemanusiaan. Rusaknya kemanusiaan yang adil dan beradab.vutsrpnmkigebaSPNMLKIHFDBA
pergeseran pada ujung atas tiang tinggi yang berfungsi menopang

Membangun Masa Depan
Masa depan tidak disongsong, melainkan harus dibangun. Masa
depan tidak datang sendiri sebagai sesuatu yang sudah jadi dan juga
bukan hasil proses hukum alamo Manusia harus mentransformasi
masa depan. Alih-alih mengantisipasi bencana, manusia harus berubah dengan tidak menjadi faktor bencana.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengantisipasi banjir sebagai
siklus lima tahunan, memasang spanduk di lokasi tertentu sebagai lokasi penampungan, dan menyiapkan perangkat evakuasi. Seharusnya perang melawan banjir terwujud dengan warga meningRepublik Galau Merajut Asa

kabel utama, ditambah kegagalan sistem sambungan kabel utama
dengan kabel penggantung dan ketidakpatuhan prosedur perawatan.
Itu pun dianggap musibah biasa.
Jalan sejarah tidak linier, tetapi garis patah-patah. Patahannya
bisa dalam. Namun, variabel tetapnya adalah hukum tabur tuai.
Menabur korupsi, menuai keruntuhan. Yang runtuh awalnya bangunan fisik, akhirnya peradaban. Dusta, kekacauan, dan kekerasan
merajalela. Proyeksi masa depan Indonesia mengarnbil pijakan
masa kini dengan keberanian menuntaskan utang persoalan masa
lalu. Hanya kebenaranlah yang meninggikan derajat bangsa.tspomaK
(Kompas,

7 Januari 2012)
Memimpin

Sudah berbulan-bulan warga Muara Baru berjuang melawan
banjir laut pasang. Namun, pemerintah masih baru pad a tahap

Tawanan Masa DepanvutsrpnmkigebaSPNMLKIHFDBA
rencana meninggikan

dan membangun tanggul. Sementara itu, Pe-

merintah Provinsi Gorontalo bergerak cepat mengatasi banjir yang
selama lima tahun terakhir melanda kota itu. Desember lalu, pemerintah mulai membangun kanal dengan dana talangan APBD
2008.
emasukitahun baru, alam memberi isyarat yang tidak bersa-

Kegagalan panen padi akibat banjir seharusnya memacu peme-

zywvutsrponmlkjihgfedcbaYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
habat.
Angin puting beliung, air sungai meluap, tanggul

rintah untuk secepatnya memanfaatkan benih padi varietas baru

jebol, banjir, juga longs or. Sebentar lagi kita dihadang kekeringan.

yang tahan rendaman air. Filipina menemukan padi tahan rend am-

Memang ini fenomena global, tetapi bukan takdir manusia untuk

an air sedalam dua meter sampai 18 hari.

M

Kita tergolong boros dalam konsumsi energi. Pada saat yang

menyerah kepada alamo Manusia produk masa depanlah yang disongsongnya.

sarna, energi min yak bumi kian mahal dan pemanasan global amat

Sayang masa depan tidak selalu dapat diantisipasi. Awal tahun

dipengaruhi konsumsi energi bahan bakar fosil. ]adi, kebijakan

hem at energi harus operasional dan konsisten. Menyikapi kemacet2007, para pelaku ekonomi tidak membayangkan pasar surat utangzywvutsrponmlkjihgfedcbaWTSRKHFDCB
an di jalan, pemerintah sering berlindung di balik penjelasan bahwa
subprime mortgage (kredit perumahan) di AS jatuh dan harga minyak mentah meroket. Kendati sulit diantisipasi, manusia tiada

panjang ruas jalan dan volume kendaraan tidak seimbang. Kemacet-

henti merekayasa masa depan yang lebih baik. Merekayasa ancam-

an belum menjadi sebuah parameter kegagalan pemerintah.

an menjadi peluang. Menolak bala dengan ritual.wusrponmlkjihgedbaTRPMKIHD

Mestinya kemacetan dilihat sebagai pemborosan bahan bakar,
pemborosan devisa negara, yang menyebabkan kerugian besar eko-

Kebljakan Publik
Petaka bangsa ditolak dengan kebijakan publik yang berorientasi
masa depan. Perdana menteri Australia mengangkat menteri khusus
yang mengurus perubahan iklim, terpisah dari menteri urusan
lingkungan. Sudah tiga tahun ]epang konsisten dengan kebijakan
Cool Biz (busana kerja tanpa jas dan dasi) di musim panas dan

pendingin udara bisa disetel pada suhu hingga 28 derajat Celsius.
Thailand memberi insentif pajak kepada perusahaan ]epang yang
membangun pabrik mobil ramah lingkungan.

nomi. Titik dan tingkat kemacetan harus berkurang. Tindakan yang
bertentangan dengan hukum atau membuat arus kendaraan tersendat
tidak boleh dibiarkan. Menyeberang jalan seenaknya, bahkan saat
tersedia jembatan penyeberangan. Menjalankan kendaraan dengan
melawan arus. Berhenti atau parkir sembarangan. Menjalankan kegiatan usaha dengan memakan badan jalan.
Kini sudah terjadi pergeseran paradigma perilaku pengguna
jalan. Mengikuti aturan lebih banyak ruginya. Menyerobot lebih
untung. Dengan semua pembiaran itu, pemerintah sedang memupuk

Memimp1n

perilaku negatif bangsa. Bagaimana mau bicara soal disiplin ang-

the powerless. Pedagang tradisional harus dilindungi dari keganas-

garan jika miskin disiplin di jalan? Bangsa yang maju menghargai

an hypermarket.

dan mengerti benar disiplin sebagai pangkal kesejahteraan.

Harus ada upaya nyata untuk melindungi orang kecil. Kalau
tidak, mereka akan menjadi korban pertama globalisasi ekonomi

Jalan KesejahteraanvutsrpnmkigebaSPNMLKIHFDBA
Bukan jalan baru, apalagi jika tak berujung, tetapi ikhtiar barulah
yang dibutuhkan rakyat. Jalan kesejahteraan tertuang dalam konstitusi. Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah adalah sokoguru
pembangunan. Kementeriannya pun ada. Yang kurang adalah implementasi, konsistensi, dan prioritas.
Kendati kondisi makro-ekonorni membaik dan cadangan devisa
negara meningkat, sektor riil yang menyediakan lapangan kerja
secara masif belum bergerak. Lebih dari seratus juta rakyat masih
hidup dengan sekitar Rp20.000 per hari. Uang sebesar itu habis untuk makan, tidak cukup untuk beli obat atau ongkos transpor ke sekolah. Banyak anak SD mendapat asupan gizi buruk. Perdagangan
anak dan perempuan marak.
Kini usaha kecil dalam bidang makanan ada di ambang kehancuran akibat lonjakan harga tepung terigu dan kedelai secara permanen. Sektor UKM terbukti memberi kontribusi 56 persen terhadap prod uk domestik bruto dan banyak menyerap tenaga kerja.
Jika manajemen modern dikombinasi dengan insentif pemerintah,
UKM akan kompetitif di pasar global.
Rakyat tidak mengharapkan keajaiban ekonomi, tetapi keadilan dan kelangsungan usaha. Kapital harus dijinakkan dengan

,

dan pemanasan global. Namun, Indonesia tampaknya bukan negeri
untuk orang kecil. Belum ada pejabat yang mau pasang badan
untuk orang kecil yang dizalimi kesejahteraannya.
Perhatian kita lebih pada orang besar. Padahal, yang besar bisa
mengurus diri sendiri. Banyak pihak berkepentingan dengannya.
Namun, Yanti, TKI yang baru dieksekusi di Arab Saudi, tidak ada
artinya bagi politik praktis. Padahal, pahlawan devisa itu rneninggalkan anak dan suami di kampung. Lalu, 13 TKI sedang menunggu
nasib yang sarna di sana.
Jalan kesejahteraan belum dirintis. Di Rusia dan Amerika Latin ,
kebangkitan

kepemimpinan

nasional mengembalikan

kekayaan

negeri dari dominasi asing untuk lebih dinikmati rakyat. Kebangkitan itu dibarengi dengan reformasi birokrasi, sesuatu yang tidak
terjadi di banyak negeri Afrika yang banyak fenomena negara gagalnya. Indonesia masih menjadi tawanan masa lalu dan belum ke
mana-mana.
Kasus pelanggaran HAM berat dibiarkan mengambang. Polemik
kasus politik dibiarkan menguras energi. Kasus korupsi ditangani
tanpa sua sana kedaruratan. Suap tetap merajalela. Menjadi tawanan
masa depan akan menentukan Indonesia dalam peta dunia. Masa
depan itu adalah kesejahteraan dan marta bat rakyat kecil.

regulasi yang berpihak sehingga yang kecil dan yang besar saling
menghidupi. Fundamental Indonesia akan kuat jika yang kecil dan

(Kompas,

19 Januari 2008)

banyak itu diberdayakan, jika yang besar dilindungi tanpa mengorbankan yang kecil, jika pemerintah mengerti rahasiazywvutsrponmlkjihgfedcbaWTSRKHFDCB
the power of
Republik Galau Merajut Asa
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hukum dipaksakan dengan taruhan mahal profesionalisme: asal
simpul perkara yang merugikan penguasa tidak terurai.

Pahlawan HukumvutsrpnmkigebaSPNMLKIHFDBASuram masa depan penegakan

hukum, selama jual beli perkara

dan putusan hukum dibiarkan, juga selama makelar kasus leluasa
mendekati penegak hukum dengan alasan meminta advis. Petugas di
lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),kecuali pimpinan
dan juru bicara, kebanyakan bekerja dalam diam. Mereka lebih
laim negara hukum yang keluar dari mulut penguasa sering

dikenal sebagai pekerja di sebuah lembaga hukum dan menjalin

zywvutsrponmlkjihgfedcbaYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
tiada
korelasi dengan tingginya tingkat korupsi dan pelanggar-

pertemanan yang tidak mencederai kode etik profesi.

K

an hak asasi warga. Problem negara hukum yang belum demokratis

Reformasi institusional tidak cukup hanya dengan perbaikan

adalah legitimasinya berhenti pada adagium "sesuai dengan keten-

remunerasi, juga tidak cukup hanya dengan mundurnya pejabat

tuan hukum yang berlaku". Penegak hukum tidak berpijak pada

yang disinyalir terkait kasus. Mereka yang terlibat tahu sarna tahu,

keadilan. Tafsir hukum cenderung tunggal dan memihak kekuasa-

mengorganisir diri secara rapi, prosedural, dan saling melindungi.

an. Pasal karet dipertahankan dan sengaja dibuat untuk mengkri-

Korupsi beramai-ramai bukan isapan jempol. Jejaring mafia ke-

minalkan elemen kritis dalam masyarakat. Suara kritis (lembaga

adilan lebih luas dan dahsyat daripada mafia peradilan, yang dalam

swadaya) masyarakat yang relatif independen diabaikan. Penegak

jangka panjang meruntuhkan kredibilitas negara hukum.

hukum terjebak proseduralisme.

Sebagai anak kandung reformasi, KPK ada karena situasi korup
yang abnormal dan sistemik. Meskipun tidak spektakuler seperti

Legitimasi Negara Hukum
Hukum dan keadilan sepintas pasti sejalan, ternyata tidak. Masyarakat mencari keadilan. Penegak hukum memastikan hukum yang
ditegakkan memenuhi rasa keadilan, terutama yang berkembang di
masyarakat. Potret penegakan hukum di Indonesia adalah rakyat
kecil sulit menemukan hukum yang adil dan memihak mereka.
Formalisme penegakan hukum tidak memadai untuk legitimasi
negara hukum. Selalu ada godaan bagi penegak hukum untuk melayani kekuasaan, apalagi didukung subordinasi struktural. Penegakan hukum cenderung menjauh dari gravitasi keadilan. Suatu upaya

diharapkan, prestasi KPK lebih baik dibandingkan dengan lembaga penegak hukum yang ada. Oknum dari eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga penegak hukum sudah terjerat hukum oleh
KPK.
Sayang, elite politik tidak menghayati kedaruratan situasi negeri yang didera korupsi melembaga. Mereka resah dengan kewenangan dan fasilitas luar biasa yang dimiliki KPK. Mereka tidak
memperlihatkan keberpihakan konstitusional yang progresif dan
tidak melakukan terobosan historis seperti dilakukan Mahkamah
Konstitusi.

Mem1mpin

Justru terjadi tarik ulur terkait rancangan
diri bagi masukan

reformasi yang dibajak,
eksekutif.

masyarakat.

Tidak ada orang yang suka melihat keburukan
lagi dalam waktu yang lama. Namun,

Karena itu, harus ada target jelas bagaimana

berayun dari wilayah legislatif ke wilayah

kapan kejaksaan

dan kepolisian

menguat.

Politik kelembagaan

komisi negara produk

cen-

reformasi

diabaikan.

mal dalam pemberantasan

dan kepolisian.

Dalam beberapa tahun terakhir, gedung KPK tidak pernah sepi dari
elemen masyarakat

itu. Masyarakat
lembaga

untuk mendorong

lebih menaruh

harapan

kiner-

kepada KPK

itu tidak bebas dari tebang pilih penanganan

kasus. Reaksi luas masyarakat

pada hari-hari

ini sebuah pertanda

baik. KPK sudah menjadi bagian masa depan bangsa yang sedang
Pemberantasan

korupsi

seharusnya

beranjak

menuju gerakan rakyat. Dalam kesadaran
melihat upaya telanjang kriminalisasi
tindakan mengkhianati

dari gebrakan

baru itulah masyarakat

dan pelemahan

KPK sebagai

nurani bangsa. Rakyat marah bukan karena

media massa, tetapi karena kian sadar bahwa hukum

adalah milik rnereka, bahwa penegakan

hukum adalah masa depan

lagi.
tidak menjadi parameter

kepemimpinan

di kalangan

masyarakat

sipil berjalan

lebih cepat.

Tidak ada pilihan lain bagi birokrasi dan penyelenggara
tuk mengikuti percepatan

di tubuh kejaksaan

dengan satu dua kasus. Tidak ada target reformasi

kelembagaan

yang jelas.
Alih-alih mengulang

kembali konflik yang tidak perlu di antara

sesama penegak hukum, sebaiknya ini dijadikan momentum
masi total di tubuh kepolisian
seperti ini dipandang

dan kejaksaan.

hanya soal oknum.

Jangan

refor-

lagi kasus

Ini bukti reformasi

dernokratisasi,

dengan berlin dung di balik sakralisasi

insti-

demi tegaknya

instansi negara masih terus

berlangsung.
Pemeo "hukum adalah panglima"
pahlawan

hukum

yang justru

mau tegak dan dihormati
kum di luar maupun

tidak serta-rnerta melahirkan

ban yak diperlukan

bangsa-bangsa.

jika Indonesia

Harus lahir pahlawan

hukum dan keadilan, jika perlu,

menjadi kurban suci perjuangannya.

negara unIndonesia

krasi Deliberati], 2009). Elite politik harus memanfaatkan
untuk membangun

(Kompas, 7 November

celah

legitimasi negara hukum.
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.

hu-

di dalam institusi penegak hukum itu sendiri.

(F. Budi Hardiman, Demosebagai negara hukum yang demokratisvutsrpnmkigebaSPNMLKIHFDBA
reformasi

un-

kedua institusi itu hanya memoles citra

Sosok yang berjuang menegakkan

bangsa. Hukum bukan milik penguasa.
Reformasi

Akibatnya,

bisa dibica-

tusional jalan di tempat. Praktik yang melanggar kode etik profesi

bergerak maju.

diprovokasi

keberlanjutan

dan

dapat berfungsi nor-

korupsi. Barulah kemudian

Sejauh ini reformasi kelembagaan

Gebrakan Menjadi Gerakan

meskipun

diperkirakan

rakan kapan KPK tidak diperlukan
tuk mengevaluasi

ja lembaga

jangan sampai "buruk muka

cermin dibelah".

diri. Eksistensi

unjuk rasa 'berbagai

diri sendiri, apa-

Itulah potret perjalanan

Rezim ketertutupan

derung menutup
cenderung

ten-

KPK dan formasi hakimzywvutsrponmlkjihgfedcbaWTSRKHFDCB
ad hoc. Elite politik tidak

tang keberadaan
membuka

undang-undang

Memimpin

2009)

sebagian besar tidak bisa digunakan untuk pembangunan. Tingkat

Fungsi NegarawusrponmlkjihgedbaTRPMKIHD
Terganggu

inflasi pun dipertahankan, tetapi di aras beban subsidi BBM yang
tidak rasional lagi.
Alih-alih menaikkan daya beli petani dan rakyat kecil, pemerintah membiarkan harga bahan kebutuhan pokok, biaya kesehatan, dan pendidikan ditentukan mekanisme pasar. J aminan sosial
bagi masyarakat miskin terkatung-katung.

D

Potensi dan momen-

alamzywvutsrponmlkjihgfedcbaWTSRKHFDCB
Demokrasi Kita, Bung Hatta mengevaluasi kepemimpin-

tum perekonomian yang sedang bagus gagal dimanfaatkan secara

an Bung Karno sebagai kebalikan ungkapan Mephistopheles

maksimal karena Indonesia krisis negarawan. Bukannya memandi-

dalam Faust (Goethe), "ein Teil jener Kraft, die stets das Bose will

rikan partainya dan menjadi bapak bangsa, presiden mengecilkan

und stets das Cute schafft."

Satu bagian dari kekuatan yang selalu

menghendaki kejahatan nyatanya selalu menghasilkan kebaikan.

dirinya dengan lebih berfungsi sebagai bapak partai.
Demokrasi berpartai tidak melahirkan politisi berwatak kerak-

Kendati Bung Karno seorang patriot dan kaya gagasan besar, ia

yatan. Demokrasi bernegara tidak melahirkan negarawan yang

miskin pelaksanaan dan detail. Langkah-Iangkah politik yang di-

melampaui partai. Panggung politik disesaki politisi berorientasi

ambilnya bertentangan dengan (dan menjauhkan dirinya dari) tujuan baik yang hendak dicapai.

kekuasaan. Penguasa membangun birokrasi yang gem uk sebagai

Ironi Mephistopheles menggambarkan situasi bangsa. Pejabat

basis dukungan politiknya meski menghabiskan anggaran belanja
negara/daerah, sementara pembangunan masyarakat terabaikan.

sibuk dengan rapat dan seremoni, mengeluarkan banyak instruksi,

Wakil rakyat menikmati fasilitas negara melebihi kewajaran. Dana

tetapi tujuan baik tak kunjung tercapai. Meskipun nilai komersial

untuk membangun infrastruktur dan mayarakat dijarah koruptor

Indonesia sebagai bagian dari komunitas pertumbuhan

sehingga pembangunan menjadi tidak berkualitas.

ekonomi

dunia sedang naik, suasana batin rakyat tidak seoptimistis indikator

Statistik orang miskin di Indonesia versi Badan Pusat Statistik

makroekonomi. Bahkan muncul suara-suara sumbang yang tidak

memperlihatkan sisi lain tidak seriusnya pemerintah menyejahte-

puas atas kepemimpinan nasional. Fungsi negara terganggu.

rakan rakyat. Dengan menetapkan garis kemiskinan Rp233.740
per orang per bulan, jumlah warga miskin 30,018 juta jiwa, yang

Krisis Negarawan

diklaim pemerintah menurun dari tahun ke tahun dan nyaris me-

ginya suku bunga acuan. Negara menghabiskan biaya besar me-

nyamai jumlah penduduk Malaysia.
(!)
Pemerintah menetapkan angka di atas Rp934.962 per bulanvutsrpnmkig
untuk kategori penduduk berpenghasilan tinggi yang jumlahnya

melihara uang asing yang diparkir di Indonesia, yang ironisnya

31,41 juta jiwa. Rentang penghasilan Rp934.962-Rp1,051

Negara ini bergerak tanpa kepemimpinan terukur dan jelas. Keperkasaan rupiah dan indeks harga saham gabungan ditunjang ting-

Memimpin

juta

jumlahnya 7,018 juta jiwa, Rp1,051 juta-Rp 1,168 juta jumlahnya

Pergantian Aktor Belaka

5,285 juta jiwa, dan di atas Rp1,168 juta jumlahnya 19,107 juta

Profesionalisme menjadi pangkal karut-marut bernegara. Pejabat

jiwa. Padahal, penghasilan Rp 1,168 juta per bulan jelas tidak me-

yang tidak profesional dibiarkan sejauh punya kedekatan politik

nunjang hidup berkualitas.

dengan penguasa. Keberadaan komisi negara yang mengontrol

Negara perkasa jika sebagian besar rakyat hidup berkualitas.

sepak terjang negara agar profesional tidak diperkuat. Komisioner

Keperkasaan negara juga teruji lewat penguasaan atas bumi, air, dan

yang dipilih tidak profesional atau tanpa rekam jejak integritas.

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk dimanfaatkan

Jika terpilih yang profesional dan berintegritas, komisionernya di-

sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Nyatanya, kekayaan

busukkan agar tidak independen. Pelemahan institusi dilakukan

energi kita diekspor mendukung ketahanan energi dan menopang

dengan memangkas kewenangan untuk mengamankan kepentingan

pembangunan negeri lain. Indonesia pengekspor energi terbesar di

penguasa.

dunia, tetapi 'PLN harus beli gas impor untuk memenuhi kebutuhan
operasionalnya.

Alhasil, tak jelas bangsa ini akan dibawa ke mana oleh pemimpinnya. Pembusukan politik yang tadinya ditutup karpet demokrasi

Indonesia pengirim pembantu rumah tangga terbesar di dunia,

prosed ural kini mengeluarkan aroma busuk menyengat. Lebih dari

sedikit paralel dengan label Indonesia sebagai bangsa kuli di negeri

sedekade reformasi hanya menghasilkan pergantian aktor penye-

sendiri semasa dijajah Belanda. Saat negeri ini untuk kali kesekian

lenggara negara. Pemerintahan berjalan tanpa roh reformasi, diter-

heboh akibat TKI yang dihukum paneung, tersua di TV tayangan
mengharukan di Temanggung. Rombongan pengantar kerabat yang

pa berbagai persoalan korupsi yang klasik.
Belum terbukti keseriusan pemerintah memberantas korupsi

bekerja sebagai TKI berderai air mata melepas kepergiannya yang

hingga ke akarnya. Pintu kasus yang sempat terkuak dan dapat

bak menyabung nyawa.

menjadi pintu masuk dibiarkan tertutup kembali dan kemudian

Namun, pemerintah tidak memperlakukan

pahlawan devisa

kasusnya terlupakan. Semua itu demi peneitraan penguasa bahwa

seeara terhormat. Martabat pekerja rumah tangga di negeri orang

korupsi di negeri ini tak separah yang dibayangkan. Rakyat pun

mudah dileeehkan, disiksa majikan, dan tanpa ampun divonis mati.

disuguhi tonto nan politik gaduh, seperti sinetron yang episodenya

Pemerintah tidak menganggap mereka sebagai tenaga kerja for-

dibiarkan tak tuntas dan akhirnya membosankan.tspomaK

mal dan perlu dilindungi meskipun telah dipungut bayaran untuk
pembinaan dan perlindungan TKI. Dana untuk kepentingan advo-

(Kompas, 21 Juli 2011)

kasi mereka tidak dikelola secara profesional, tetapi belurn ada pejabat terkait yang dipecat karena ketidakjelasan pengelolaan dana
tersebut.

Republik Galau Mersjut Asa
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Butuh PemimpinwusrponmlkjihgedbaTRPMKIHD

Paradoks Demokrasi

Pujian dari Barat selama ini bahwa Indonesia sukses berdemokrasi dalam kenyataannya barulah gelembung demokrasi. Proses demokrasi belum berbanding lurus dengan kepemimpinan yang
mengantar rakyat meraih cita-cita adil sejahtera. Pemimpin terpilih nyatanya hanyut dalam nikmat kekuasaan, sementara rakyat

A

dibiarkan berjuang sendiri untuk sintas. Yang lemah secara ekonomi
nthony

Giddens berbicara tentang kejanggalan

demokrasi di Barat (Runaway

fenomena

World, 1999). Pemerintah per-

caya diri mempropagandakan gaga san demokrasi ke belahan dunia
lain dan menjadikannya tolok ukur kebijakan luar negeri. Keruntuhan totalitarianisme di Blok Timur dirayakan sebagai tamatnya
dialektika sejarah dan kejayaan demokrasi. Namun, rakyat di Barat
justru dengan sadar tidak memakai hak pilihnya dalam pemilu dan
persentase golput terbilang tinggi. Rakyat sadar bahwa politisi
mereka akhirnya lebih memilih agenda partai daripada mernperjuangkan kesejahteraan rakyat yang sesungguhnya.
Paradoks demokrasi juga tercer min dalam Pilkada DKI Jakarta
putaran pertama yang belum lama berlalu. Partisipasi warga dalam memilih ternyata tidak lebih baik daripada Pilkada 2007, rneskipun calon pasangan meningkat tiga kali lipat. Sekitar 2,3 juta
(34 persen) warga Jakarta, mayoritas kelas bawah, menjadi golput
dan persentase ini jauh mengungguli perolehan suara pemenang
pilkada putaran pertama. Tingginya angka golput, selain karen a
kisruh daftar pemilihan tetap, juga karena apatisme warga bahwa
siapa saja yang menjadi gubernur, Jakarta akan sarna saja.

atau politik selalu menanggung penderitaan karen a negara abai.
Pemimpin tidak tegas mengarahkan ke mana rakyat harus bergerak. Proses demokrasi dibiarkan bergerak ke mana saja sesuai
tarikan kepentingan yang lebih kuat, apakah itu kekuatan kapitalisme atau massa primordial. Pemimpin diam saja saat minoritas
lemah mengalami tekanan dan kekerasan. Pemimpin tutup mata
atas praktik birokrasi yang merugikan rakyat. Pemimpin hanya
mengimbau saat rakyat sudah menjadi korban birokrasi yang tidak
kompeten.
Itulah demokrasi tanpazywvutsrponmlkjihgfedcbaWTSRKHFDCB
happy ending, tanpa kehadiran pernimpin demokratis yang berintegritas dan memperjuangkan apa yang
terbaik bagi demos (rakyat). Pemimpin terobsesi kekuasaan (kratein). Sejatinya, demokrasi memerlukan pemimpin. Tanpa pemim-

pin, kaoslah yang terjadi.
Meski terpilih oleh suara mayoritas, esensi demokrasi bukan rnayoritas, melainkan respek atas kemanusiaan. Dalam sejarah, demokrasi muncul sebagai penolakan terhadap otoritarianisme penguasa
(minoritas) yang memerintah rakyat (mayoritas) berdasarkan legitimasi primordial (keturunan, agama). Rakyat pun hendak diperintah oleh pemimpin yang mereka pilih sendiri. Namun, demokrasi
dapat kehilangan esensi ketika mayoritas menindas minoritas seperti
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terjadi pad a komunitas

Muslim dari kelompok

etnik Rohingya

di

Myanmar.

Para pengusaha

Mereka ikut membiayai
pemenangan

Pendangkalan Demokrasi
karena rakyat

Sesungguhnya

memilih bukan pemimpin

yang disukai.

juga kemaslahatan

Bisnis pencitraan

berkembang

melainkan

pesat. Iklan politik yang sering meng-

uang negara hanya memperlihatkan

Birokrasi pun identik dengan tim pemenangan

narsisisme

politik.

dan pendukung

pe-

tahana.

Kesatuan

Demi rnencari dukungan suara dari pemilih, cal on dalam pilkada
belah kesatuan

melontarkan

bangsa.

isu-isu yang berpotensi

Demokrasi

bergerak

memecah

liar ketika apa saja

pemilu demokratis

kon-

fungsi akademisnya.

bukan cuma soal prosedur, tetapi

bangsa.

rakyat

tidak boleh dikorbankan.

tidak boleh digadaikan

untuk pemodal.

sendiri harus menentukan
demokratisasi

tanpa segan-segan

lembaga survei politik untuk mendukung

sultan politik pun bias dalam menjalankan

yang terbaik,

yang dangkal.

calon tertentu. Lembaga survei yang merangkap

Proses pilkada di Tanah Air terancam pendangkalan

habiskan

pun bermain dalam demokrasi

Kekayaan

Apa boleh buat, rakyat

apakah ingin menjadi bagian yang men-

demokrasi atau ikut dalam pendangkalan

Kalah menang dalam pemilu sebenarnya
kan dengan semakin banyaknya
lahnya bangs a Indonesia

negeri

demokrasi.

soal kecil jika dibanding-

rakyat kecil yang tergusur dan ka-

dalam kancah persaingan

global.

Tujuan akhir pemilu adalah masyarakat yang lebih baik. Pemilu
boleh dilempar ke ruang publik, dengan alasanzywvutsrponmlkjihgfedcbaWTSRKHFDCB
toh akhirnya rakyat
demokratis sejatinya pesta rakyat bukan pesta politisi ataupun parjuga yang memilih. Cal on yang bermain dengan politik pecah-belah
seperti zaman kolonial

memperlihatkan

kualitas

kepemimpinan

tai. Calon yang kalah pun harus berbesar hati menerima

yang dangkal.

annya. Kemenangan

Seorang ibu sambil tersenyurn bercerita kepada saya bahwa da-

pun harus mengawal

yang rendah dan demokrasi
lam putaran pertama,

suaminya memilih pasangan A yang maju ke

putaran kedua, tetapi dalam putaran kedua akan memilih pasangan
B sebab bisnisnya terkait minimarket.

Begitu sempitnya

pemimpin

akan memperkukuh

yang terpilih

basis hidup masyarakat

pemilu kita yang menghabiskan
sih sulit menghasilkan

melalui

pemimpin

demokrasi.

pemimpin

demokrasi

jalannya proses demokrasi
Cerita demokrasi

rakyat. Rakyat

dan menolak pen-

ditutup dengan kehadiran

yang kompeten.tspomaK

cara pikir

kapitalis, jauh dari berpikir apa yang terbaik untuk masyarakat.
Idealnya,

dangkalan

demokrasi adalah kemenangan

kekalah-

tKompas, 9 Agustus 2012)

proses demokratis

adil sejahtera. Namun,

begitu banyak dana dan energi mademokrasi.

banyak pemimpin yang diskriminatif
ataupun kualitas) dan meminggirkan
kualitas).

Yang muncul adalah

memihak mayoritas (kuantitas
minoritas

(kuantitas

Republ1k Galau MeraJut AsavutsrpnmkigebaSPNMLKIHFDBA
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ataupun
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Keseriusan pemerintah menanganinya
Republik prodemokrasi atau tidak.

Pelemahan RepublikzywvutsrponmlkjihgfedcbaYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Subsidi BBM dibiarkan

memperlihatkan

apakah

meskipun kebijakan politik itu mem-

persempit ruang fiskal pemerintah untuk membangun kebutuhan
infrastruktur yang mendesak. Malah pemerintah memilih untuk
menambah utang demi subsidi BBM, sementara jumlah utang luar
negeri sudah terbesar sepanjang sejarah. Pemerintah minim ikhtiar

H

asilstudi Jared Diamond memperlihatkan bahwa suatu ma-

syarakat dapat mematikan masa depannya sendiri dengan

bunuh diri ekologiszywvutsrponmlkjihgfedcbaWTSRKHFDCB
(Collapse: How Societies Choose to Failor

dalam memberantas penyelundupan BBM yang sebenarnya tidak
di luar pengetahuan aparat.
Pemborosan BBM tidak disinergikan dengan manajemen me-

Survive, 200.).Ekosida terjadi karena masyarakat dan pemimpinnya

ngurangi kemacetan. Kemacetan justru dilihat sebagai indikasi ge-

membiarkan perusakan lingkungan, alih fungsi hutan tak terken-

liat ekonomi. Segala pelanggaran berlalu lintas penyebab kemacetan

dali, perusakan habitat hewan yang menjadi konsumsi warga, pe-

dibiarkan, bahkan oleh polisi. Republik bisanya hanya memasang

ngurasan populasi ikan, kegagalan manajemen air bersih, dan ke-

rambu-rambu lalu lintas dan membuat peraturan, tetapi lemah da-

gaga Ian pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk.

lam penegakan hukum. Padahal, triliunan rupiah dapat dihemat

Salah satu tujuan Republik berdiri: mencegah ekosida bangsa.
Sengaja dibentuk pemerintahan berkedaulatan rakyat yang dipim-

jika manajemen kemacetan berjalan baik.
Dalam bidang ekonomi, rakyat hanya menjadi penonton meli-

pin presiden. Ada pemimpin, ada yang dipimpin, kepemimpinan,

hat sumber daya alam Republik terkuras dan mereka hanya menjadi

dan keterpimpinan. Negara bukan republik massa. Hak asasi setiap

pasar untuk prod uk asing yang melimpah. Konstitusi memberikan

warga harus terlindung dari ancaman massa. Bangunan republik

amanat kepada pemerintah untuk melindungi hak asasi yang lebih

harus kukuh, baik sistem ketatanegaraan

lemah. Korban paling menderita akibat kerusakan lingkungan ada-

maupun eksekusinya.

Hambatan atas eksekusi, indikasi problem disfungsi negara, dalam
jangka panjang berarti pelemahan Republik.

lah rakyat bawah yang minim perlindungan diri dari bencana.
Pemerintah wajib membangun jembatan sosial untuk mencegah
kesenjangan sosial ekstrem di antara masyarakat berpenghasilan

Indikasi Pelemahan

,

tinggi dan rendah. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan pangan
dan papan yang terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah de-

Tanda-tanda Republik lemah tampak dari ketidakmampuan negara
melakukan yang seharusnya demi kebaikan jangka panjang. Kini
pers diakui sebagai pilar demokrasi keempat. Namun, kasus keke-

mi generasi masa depan yang berkualitas.
Dulu, penguasa kolonial menaklukkan Nusantara dengan senjata. Kini, Republik ditaklukkan dengan lobi dan perjanjian inter-vutsrp

rasan terhadap wartawan, bahkan kantor media, terus berulang.
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Republik
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di atas konstitusi

seperti memiliki palu penentu nasib suatu negeri. Dalam cengkrarn-

bohkan

an kapitalisme

sejatinya hukum ada untuk melindungi

global, kini banjir penghargaan

tertuju kepada pe-

nguasa kita yang mudah puas diri.

sekat-sekat

primordial.

dasan oleh yang lebih kuat, termasuk
terbukti

Pernirnpin Berjiwa Gembala
Pada saat sarna, panggung

dinding

berulang-ulang

spirit keutamaan

politik kekurangan

pemimpin

berkua-

merugikan

kerakyatan

Sebagai negara

negara. Jika suatu hukum

kaum yang lebih lemah, demi

hukum, hukum itu harus dibatalkan.

Pend irian rumah ibadah urnat yang lebih lemah seharusnya
fasilitasi pemerintah.

padahal

warga berdoa untuk negeri. Ironisnya, pemerintah

ia telah berbuat sewenang-wenang

hukum,

warga dari potensi pen in-

litas. Panggung kita riuh oleh teriakan orang yang merasa dizalimi,
dengan kekuasaannya

yang rnero-

di-

Negeri akan lebih baik dengan lebih banyak

dan terjerat korupsi. Persoalan sederhana jadi rumit karena pernim-

bat izin membangun

pin dikuasai

bangunan yang sudah ada. Saat yang sarna, begitu banyak bangunan

mentalitas

hitung-hitungan

pejabat.

Pejabat

politik, mengamankan

sibuk dengan

citra dan

posisi dan keluarganya.

Ke-

mampu

Demokrasi Indonesia sedang tanpa kepemimpinan

ibadah.

politik kalah oleh kalkulasi

gritas. Ekses demokrasi

bergerak liar menjadi tirani mayoritas

lam bentuk ekonomi (kapitalisme),
kesukuan

(tribalisme),

yang berinte-

keagamaan

dan massa (anarkisme).

gara menjadi pulau-pulau

tanpa integritas

da-

babkan

korupsi

dan memaafkan.
merugikan

manajerial

berulang

kali terlibat

ken dati jelas menyesaling menghibur

eksekusi ekstra-yudisial
aparat penegak hukum

negara. Penguasa

politik. Akibatnya,

bentrokan.

Sekelompok

sedang meng-

polisi dan tentara
ten tara melakukan

di LP yang seharusnya sangat aman. Sesama
berhadap-hadapan:

Tradisi Ibrani mengenal

di Timur

rumah

Tengah

Kuno

istilahzywvutsrponmlkjihgfedcbaWTS
nagid untuk raja

sebagai pemimpin dengan model gembala. Nabi mengkritik pernirn-

ne-

sebagai pengawal Republik. Negara ini men-

jadi ajang uji coba petualang

kepemimpinan

terhadap

Insitusi-institusi

Tidak ada sanksi sosial untuk salah urus yang

khianati panggilannya

Salah satu metafora

lebih perkasa

pin yang menggembalakan

diri sendiri, memikirkan

sendiri. Mereka hanya memanfaatkan

Sesama pejabat

rakyat dan keuangan

Pemerintah

tak

adalah gembala.

dan tidak terintegrasi

terus dibiarkan

tak terkendali.

ditertibkan.

izin dan peruntukan

(fundamentalisme),

untuk mencapai tujuan luhur Republik.
Kelemahan

menyegel atau membongkar

untuk kegiatan komersial yang menyalahi

politik praktis.

utamaan

rumah ibadah,

justru mengham-

satu melakukan

kusi, yang lain rnenghalang-halangi.
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ekse-

susu, bulu, dan daging dorn-

ba. Domba makan rumput yang telah diinjak-injak
yang telah dikeruhkan

kepentingan
dan minum air

gembala. Domba yang lemah tak dipelihara,

sakitnya tak diobati, lukanya tak dibalut. Yang tercerai-berai
dikumpulkan,

dibiarkan

Sebaliknya,
dan mengenali

tidak

jadi mangsa hewan buas.

domba merasa aman di tangan gembala yang baik
suaranya.

Gembala menuntun

kawanan

domba ke

padang rumput yang hijau untuk makan dan berbaring, juga menuju
air yang tenang.
domba,

Ketika serigala datang

ia tidak lari meninggalkan,

nyawa dengan menghalau

mengancam

keselamatan

tetapi siap mempertaruhkan

pergi serigala. Ia berdiri di depan sebagai

Memimpin

pemimpin,

pembela, dan penunjuk

arah. Dalam keadaan

aman, ia

berdiri di belakang mereka.
Sekelompok

massa

mendesak

pemerintah

untuk

sekelompok

rakyat hanya karen a identitas keagamaan.

Pemerintah

pun tunduk

kepada

tidak didi-

dik untuk menjunjung
mayoritas

minoritas

aspirasi

inkonstitusional.

konstitusi.

Pemerintah

Rakyat

menjalankan

dan toleran atas intoleransi.

blik hanya bisa diselamatkan

oleh kehadiran

Kepemimpinan KrisistspomaK

mengusir

Pelemahan
pemimpin

politik
Repuberjiwa

gembala.wusrponmlkjihgedbaTRPMKIHD
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emimpin

Dampak krisis global sulit dihindari.

AS merembet
(Kompas,

20 Juni 2013)

pada saat krisis berbeda dengan pad a sa at normal.
ke negara lain dan berimbas

baik fundamental

ekonominya.

Memasuki

Kepanikan

ke negara yang relatif
turbulensi krisis keuang-

an global, peran pilot negeri amat menentukan.
selamanya,

tetapi bisa mencelakakan.

ekonomi di

Turbulensi

Pesawat Indonesia

tidak

harus se-

lamat keluar dari turbulensi.vutsrpnmkigebaSPNMLKIHFDBA

Negara vs Pasar
Hari-hari

ini komunitas

bisnis di Tanah Air diselimuti

sentimen

negatif pasar. Orang menjadi sensitif dengan isu meskipun
dasar. Rasionalitas

tanpa

publik yang tidak menentu itu menjadi sasaran

spekulan yang selalu memanfaatkan

kesempatan

Kepanikan

global sengaja ditularkan

agar

liar sesuai keinginannya

dan

akibat krisis keuangan

di atas kesempitan.

Indonesia terseret dalam arus panik.
Spekulan
pemerintah
Indonesia

ingin pasar bergerak

hilang kendali. Sebisanya saharn-saham
yang neraca keuangannya

hingga ke level terendah,
mereka leluasa memunguti
Jika dihambat

seperti krisis tahun
saharn-saham

berspekulasi

di

sehat, terus turun
1998. Sesudah itu,

murah.

di pasar saham, aksi mereka dialih-

kan ke pasar uang dan mengeruk
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sebenarnya

perusahaan

keuntungan

dari fluktuasi kurs.
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